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 شكر وتقدير
 

هلل الحمد و المنّة على توفيقو إلتمام ىذا العمل المتواضع ، فما كان لشيء أن يجري 
في ملكو إال بمشيئتو جلّ شأنو في عاله ، وما بعده سبحانو و تعالى يعود الفضل 
العظيم إلى والديَّ الكريمين أطال اهلل في عمرىما على كل مجهوداتهم منذ والدتي 

.الحب أشدّ  اهلل في اأحبّكم شيء كل اأنتمإلى ىذه اللحظات ،   
  .و إلى زوجي الكريم و كل أفراد عائلتي

وال يسعين يف ىذا املقام إال أن أتقدم بأخلص كلمات الشكر و العرفان وبأصدق معاين 
 الذي مل يبخل علي بن حملة سامي: األستاذ الدكتور المشرفالتقدير واالحرتام إىل 

بإرشاداتو ونصائحو وتوجيهاتو السديدة اليت كان هلا األثر البالغ يف إجناز ىذا العمل وكذا 
 صربه وسعة صدره وحرصو الّدائم على إمتام ىذا العمل يف أحسن الظروف ،

.كما أحيي فيو روح التواضع واملعاملة اجليدة فجزاه اهلل عين كل خري  
 

 الذين قبلوا وحتملوا عناء أعضاء لجنة المناقشة الموقرةكما أتقدم بشكري اخلالص إىل 
.قراءهتا و متحصها و مناقشتها  

 
. على إمتام ىذه الدراسةبعيد أو من قريبو يف األخري أشكر كل من ساعدين من   
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تماشيا مع التوجو اإلقتصادي الذي إعتمدتو الجزائر في ظل سياسة التخطيط المركزي 
القائم عمى الممكية العامة لوسائل اإلنتاج وتدخل الدولة في جميع األنشطة اإلقتصادية سواء 

اإلنتاجية منيا أو التوزيعية حيث تعد الدولة ىي الضابط المسير والمراقب لمحقل اإلقتصادي وال 
مجال لممبادرة الفردية األمر الذي أدى إلى تراكم القواعد القانونية التي تتسم بالطابع اإلنفرادي 

.   والمتعمقة بتنظيم المجال اإلقتصادي
 كما قد ساىم التطور التكنولوجي في تطور السوق وعولمة االقتصاد وتزايدت بذلك 

البيروقراطية التي أدت إلى تيديد استقرار النشاطات االقتصادية الحساسة كالمساس بحرية 
المنافسة وحرية االتصال، فأصبحت بذلك األساليب التقميدية لمضبط االقتصادي التي كانت 

تنتيجيا الدولة في تنظيم الميدان االقتصادي عاجزة عن مسايرة المتطمبات الجديدة مما أدى بيا 
إلى إعادة النظر في طبيعة عالقتيا باالقتصاد وحجم ومجال تدخميا، فاختارت بذلك أسموب 
االنسحاب التدريجي من الحقل االقتصادي و ترك ميمة ضبطو و تنظيمو لمسوق نفسو الذي 

  (1).أعطى طابعا خاصا لحركة إزالة التنظيم في الجزائر
 والذي كان 1989تجمت أولى بوادر ىذا االنسحاب من خالل قانون األسعار لسنة 

ييدف إلى تحرير األسعار من المراقبة اإلدارية لمدولة، وبالتالي فإن االنتقال من الدولة المتدخمة 
إلى الدولة الضابطة كان يستدعي من الدولة البحث عن ىيئات جديدة لضبط النشاطات 
االقتصادية المستيدفة من كل ىذه المستجدات، فقامت بخمق ىيئات متخصصة تتماشى 

  (2).تشكيمتيا و طبيعتيا القانونية مع حاجة الضبط االقتصادي بدال من اإلدارة الكالسيكية
تم إدماج ىذه الييئات ضمن الييكل اإلداري لمدولة بمنحيا بعض الصالحيات المعيودة 
لإلدارة التقميدية مع تمتعيا ببعض الخصائص التي تميزىا عن السمطات اإلدارية التقميدية ومن 

وقد تعددت المصطمحات التي أطمقت عمى ىذه الييئات، فمنيا " ميزة االستقاللية " أىميا 
 في الدول اإلنجموسكسونية  "Administrative Agencies Independent" مصطمح 

في فرنسا والذي يجمع  " Les autorités administratives Indépendantes" ومصطمح  
كافة خصائص ىذه الييئات، ويالحظ نفس الشيء في الجزائر حيث تعددت المصطمحات 
الممنوحة ليذه الييئات من قبل المشرع بين ىيئة إدارية، سمطة إدارية، ىيئة مستقمة، لجنة 

. ضبط، سمطة ضبط مستقمة، سمطة إدارية
                                                 

(
1
)Kheloufi (R), les institutions de régulation en droit Algérien, revue IDARA, n 02, 2004,P73. 

(
2
)Rachid Zouaimia, les autorités Administratives Indépendantes et la régulation économique, 

revue IDARA, n 02, 2004, P23. 
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 ظيرت 1990 ويرجع ظيور أول سمطة ضبط في الجزائر إلى بداية التسعينات ففي سنة 
أول سمطة ضبط في مجال اإلعالم و ىي المجمس األعمى لإلعالم و التي تم تكييفيا قانونا من 

( 1)".سمطة إدارية مستقمة " قبل المشرع بأنيا 

 المتعمق بالنقد و القرض ، الذي أنشأ كل من 10ـ90وفي نفس السنة صدر القانون رقم 
 ثم جاء دور القطاع المالي بإنشاء لجنة تنظيم  (2)مجمس النقد و القرض و المجنة المصرفية

10ـ93ومراقبة عمميات البورصة بموجب المرسوم التشريعي رقم 
(3) .

 الذي يعد سمطة ضبط عامة الذي منحت لو (4) تم إنشاء مجمس المنافسة1995وفي سنة 
صالحيات قمعية من أجل المحافظة عمى المنافسة و حماية مبادئ و مقومات النظام العام 

االقتصادي و ذلك في إطار الوظيفة الجديدة لمدولة تبعو فيما بعد إنشاء سمطة ضبط البريد   
 كما (5)والمواصالت السمكية و الالسمكية بتبني المشرع القانون المتعمق بالنشاط في ىذا القطاع

 بإنشاء الوكالة الوطنية لمممتمكات (6)أصدر المشرع أيضا القانون المتعمق بالنشاط المنجمي
المنجمية و الوكالة الوطنية لمجيولوجيا و المراقبة المنجمية و كذا القانون الخاص بالطاقة 

   (7).الكيربائية و توزيع الغاز
 تم استحداث 2005استمرت حركة الضبط التي شرعت فييا الجزائر حيث في سنة 

باإلضافة إلى اعتماد سمطة ضبط في ( 9) و كذا سمطة ضبط المياه(8)سمطتي ضبط المحروقات
  (11).و كذلك في قطاع السمعي البصري( 10)في قطاع التأمينات

 بصالحيات عديدة  االقتصادية    وقد زودت ىذه الييئات أو ما يطمق عمييا سمطات الضبط 

                                                 

 .(الممغى  ) 14 المتعمق باإلعالم ، ج ر 1990 أفريل 3 المؤرخ في 07-90 من القانون رقم 59المادة (1) 

 .16 المتعمق بالنقد و القرض ، ج ر 1990 أفريل 14 المؤرخ في 10-90القانون رقم  (2)

 .34 يتعمق ببورصة القيم المنقولة ، ج ر 1993 ماي 23 المؤرخ في 10-93المرسوم التشريعي رقم  (3)

 .(الممغى  ) 09 المتعمق بالمنافسة ، ج ر 1995 جانفي 25 المؤرخ في 06-95األمر رقم  (4)

 يحدد القواعد العامة لمبريد و المواصالت السمكيـة 2000 أوت 5 المؤرخ في 03-2000القانون رقم  (5)
 . 48والالسمكيـة ، ج ر 

 .35 يتضمن قانون المناجم ، ج ر 2001 جويمية 3 المؤرخ في 10-01القانون رقم  (6)

 .8 المتعمق بالكيرباء و توزيع الغاز عن طريق القنوات ، ج ر 2002 فيفري 5 المؤرخ في 01-02القانون رقم (7)

 .50 ، المتعمق بالمحروقات ، ج ر 2005 أفريل 28 المؤرخ في 07-05القانون رقم  (8)

 .60 ، يتعمق بالمياه ، ج ر 2005 أوت 4 المؤرخ في 12-05القانون رقم  (9)

 .15 المتعمق بالتأمينات ج ر 2006 فيفري 20 المؤرخ في 04-06القانون رقم  (10)

 . ، يتعمق باإلعالم2012 جانفي 12 المؤرخ في 05-12القانون العضوي رقم  (11)
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ومتنوعة حسب القطاع الذي تعمل عمى ضبطو، انطالقا من صالحياتيا في تقديم أراء 
استشارية و إصدار أنظمة ، مرورا بمنح تراخيص و اعتمادات و كذا صالحيتيا في التحكيم 
بين المتعاممين االقتصاديين المتنافسين وصوال إلى سمطتيا في قمع المخالفات االقتصادية    

أو ما يعرف بالوظيفة القمعية التي تعبر عن األىمية التي منحيا المشرع لسمطات الضبط 
 من أجل المعاقبة عمى خرق القوانين واألنظمة أو بمخالفة قواعد الضبط و ذلك االقتصادية

بإصدارىا لعقوبات باعتبارىا شخص من أشخاص القانون العام األمر الذي يستوجب ضرورة 
. إخضاعيا لرقابة القضاء اإلداري مثميا مثل بقية السمطات اإلدارية الكالسيكية

غير أن اقتران طابعيا اإلداري بمفيوم االستقاللية دفع بالبعض إلى نفي فكرة خضوعيا 
ألية رقابة و بالتالي تغميب فكرة تمتعيا بالحصانة القضائية ، ىذه األخيرة التي تعتبر شرط 

 في حين أكد البعض عمى أن خضوع سمطات الضبط القطاعية (1)ضروري لضمان استقالليا
 ، أما مسألة دستورية ىذه الرقابة ، فبالنسبة (2)لرقابة القضاء ال يتناقض مع خاصية استقالليا

لممجمس الدستوري الفرنسي فقد فصل فييا بصفة قطعية ، فخضوعيا لمرقابة القضائية أمر 
طبيعي كبقية السمطات اإلدارية األخرى في الجزائر إذا كان المبدأ الدستوري يقتضي خضوع 

 و ىو ما حاول المشرع تجسيده من خالل النصوص (3)قرارات السمطات اإلدارية لرقابة القضاء
  (4).01ـ98 و كذا القانون العضوي رقم االقتصاديةالتأسيسية لسمطات الضبط 

    غير أن مبدأ الرقابة القضائية المكرس في النصوص التأسيسية يطرح إشكاالت قانونية 
تتعمق بالقيمة الدستورية ، فكيف لنصوص قانونية عادية أن تمنح اختصاصات لييئات قضائية 

والقانون األساسي ينص عمى أنو ال تمنح اختصاصات ليذه األخيرة إال بموجب  (مجمس الدولة)
قانون عضوي ؟ ىذا األمر يعد خرقا لمبدأ تدرج القوانين الذي يعتبر قاعدة دستورية وىذه 

 لمرقابة القضائية و يمتد إلى االقتصاديةالمالحظة تخص مبدأ خضوع نشاط سمطات الضبط 
. المنازعات المتعمقة بدعوى اإللغاء و تمك المتعمقة بدعوى المسؤولية عمى حد سواء

                                                 

)
1
(DELCROS (X), le conseil superieur de l'audio visuel, nouvelle institution constitutionnelle,  

REDA, n 2, 1998, P 467. 

)
2
 (PAULIAT (H), le control du juge administratif sur les décisions de autorités administratives  

indépendantes de l'audio visuel, REDA, n 3, 1992, P 256. 

 ، ج ر 1996 ديسمبر 7 المؤرخ في 438-96 المنشـور بموجب المرسـوم الرئاسـي رقم 1996 من دستور 143المادة  (3)
76. 

 .37 المتعمق باختصاصات مجمس الدولة وتنظيمو وعممو ،ج ر 1998 ماي 30 المؤرخ في 01-98القانون العضوي رقم  (4)
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     باإلضافة إلى اإلشكاالت القانونية التي يطرحيا مبدأ خضوع نشاط ىذه السمطات إلى 
 و المتعاممين االقتصاديةالرقابة القضائية ، فإن المنازعات التي قد تنشأ بين سمطات الضبط 

االقتصاديين ىي األخرى يعترييا الكثير من الغموض و النقص لذي يمكن أن يقف عقبة في 
طريق المتعاممين االقتصاديين من جية و الفعالية االقتصادية من جية أخرى سواء في 

اإلجراءات التي يجب اتباعيا أو الضمانات الممنوحة لممتقاضين إذ يصعب عمى المتعاممين 
االقتصاديين استيعاب و تحديد اإلجراءات التي ينبغي اتباعيا في حالة ما إذا كانوا مجبرين 

 و ذلك لعدم وضوح المرجع الذي االقتصاديةعمى مخاصمة أية سمطة من سمطات الضبط 
ينبغي االعتماد عميو و تشتت اإلجراءات بين القواعد العامة و النصوص الخاصة و يرجع ذلك 

لعدة أسباب يتعمق البعض منيا بسوء صياغة النصوص القانونية و البعض اآلخر يعود 
. لتناقض ىذه النصوص فيما بينيا ، فيما يعود البعض اآلخر لسكوت المشرع عن ذلك

 التي تعبر عن صالحية توقيع االقتصادية     ىذا و إن الوظيفة القمعية لسمطات الضبط 
الجزاء الممنوحة ليذه الييئات من أجل قمع المخالفات االقتصادية و وضع حد ليا بغية الحفاظ 
عمى حرية المنافسة بين المتعاممين االقتصاديين في مختمف القطاعات في ظل اقتصاد السوق 
وفتح المجال لممبادرة الخاصة ولتحقيق أىداف ومتطمبات قانون المنافسة ونظام إقتصاد السوق 

تم وضع جياز إداري يعمل عمى تنفيذ أحكام ىذا القانون ويسعى لحماية المنافسة أال وىو 
مجمس المنافسة الذي يعتبر ىيئة إدارية مستقمة خول ليا المشرع صالحيات عديدة لتمكين 
مجمس المنافسة من تحقيق التوازن بين انسحاب الدولة من جية واحترام قواعد السوق بين 

المتعاممين اإلقتصاديين من جية أخرى إضافة أخرى إلى قمع الممارسات المنافية لممنافسة 
تحقيقا فعالية الضبط المنسوبة إليو بإعتبار أن المجمس سمطة ضبط أفقية تتدخل في جميع 

القطاعات ولذا فإن إسناد ىذه الصالحية لسمطات الضبط اإلقتصادية ىي من األىمية بمكان 
. من أجل دفع عجمة االقتصاد وتطوير القطاعات االقتصادية

 وعميو تأتي ىذه الدراسة لتسميط الضوء عمى الوظيفة القمعية لسمطات الضبط 
 من وجية نظر قانونية والوقوف عمى ما يفرزه ىذا الموضوع من إشكاالت عممية االقتصادية

تظير أساسا عند تطبيق ىذه الوظيفة عمى المتعاممين االقتصاديين المخالفين لقواعد السوق 
واإلشكاالت القانونية النظرية التي تتعمق أساسا بتحديد مفيوم الوظيفة القمعية لسمطات الضبط 

 الذي ال يزال مفيوما غير واضحا وكذلك تحديد األساس القانوني ليذه الوظيفة االقتصادية
. وشروط تطبيقيا
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 االقتصادية إضافة إلى الجانب اإلجرائي باعتبار أن الوظيفة القمعية لسمطات الضبط 
اعترتيا مجموعة من الصعوبات من أجل إدماجيا في النظام الدستوري، وقد كفل المشرع 

الجزائري لممتابعين أمام سمطات الضبط االقتصادية جممة من الضمانات القانونية الموضوعية 
. منيا واإلجرائية كاحترام حقوق الدفاع، مبدأ الوجاىية والسرية ومبدأ التناسب في تطبيق العقوبة

لذا ونظرا ألىمية ىذا الموضوع من الناحية القانونية وكذلك االقتصادية وحتى السياسية 
 تمثل أحد المحاور البارزة فــي االقتصاديةباعتبار أن الوظيفة القمعية لسمطات الضبط 

. اقتصاديات السوق تختمف من قطاع إلى آخر حسب طبيعة المخالفة المرتكبة
 عن رفض التدخل القضائي في االقتصاديةتعبر الوظيفة القمعية لسمطات الضبط 

القطاعات االقتصادية و نظرا لتقنية ىذه القطاعات من جية و تأخر العدالة الجنائية من جية 
أخرى ، فقد أظيرت السمطة القضائية الموكمة لمقاضي في ىذا المجال محدوديتيا مما أدى 

. االقتصاديةبالنتيجة إلى نقل بعض من اختصاصاتو إلى سمطات الضبط 
من خالل ما سبق ذكره تتبادر إلى أذىاننا إشكالية جوىرية يمكن بمورتيا في التساؤل 

 في تحقيق أهداف االقتصاديةإلى أي مدى تساهم الوظيفة القمعية لسلطات الضبط : التالي
  الضبط االقتصادي في إطار الدور الجديد للدولة ؟

ىذا و لعمو من الضروري اإلشارة إلى أن دراستنا ىذه ستعتمد عمى التطبيقات التي 
 في مختمف تشريعات الدول العربية        االقتصاديةعرفتيا الوظيفة القمعية لسمطات الضبط 

التي أخذت بتطبيق ىذه الصالحية باعتبارىا من أحد أىم االختصاصات الممنوحة لسمطات 
.  في النظام االقتصادي الجديد القائم عمى المبادرة الخاصة و حرية المنافسةاالقتصاديةالضبط 

و قد اعتمدنا من أجل دراستنا ليذا الموضوع عمى عدة مناىج أىميا المنيج الوصفي 
من أجل توضيح بعض المفاىيم المتعمقة بيذا الموضوع ، فضال عن المنيج التحميمي بسبب 

. حداثة ىذا الموضوع من أجل توضيح موقف المشرع الجزائري
كما اعتمدنا منيج المقارنة لمعرفة أىم نقاط التشابو واالختالف ومميزات الوظيفة القمعية في 

الجزائر و االستعانة بما استحدثتو التشريعات األخرى السيما وأن المشرع الجزائري يعتمد كثيرا 
. عمى التشريع الفرنسي

 إلى بابين االقتصادية وقد قسمنا دراستنا لموضوع الوظيفة القمعية لسمطات الضبط 
          االقتصاديةتناولنا في الباب األول اإلطار المفاىيمي لموظيفة القمعية لسمطات الضبط 

 بمعرفة المقصود االقتصاديةوصورىا من خالل دراسة مفيوم الوظيفة القمعية لسمطات الضبط 
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بيا وأساسيا القانوني إضافة إلى خصائصيا فضال عن التطرق إلى نطاق تطبيق ىذه الوظيفة 
 وكذلك االقتصاديةالقمعية ، كما سنتطرق بالدراسة إلى صور الوظيفة القمعية لسمطات الضبط 

البدائل المتعمقة بيا والتي تظير في السمطات التحكيمية من مصالحة و وساطة وتحكيم في 
. مختمف القطاعات االقتصادية

 ثم يأتي الباب الثاني لمتطرق إلى الضمانات القانونية لممارسة الوظيفة القمعية من خالل 
 والمبادئ القانونية ليذه الوظيفة وكذلك االقتصاديةضمان بيانات المتابعين أمام سمطات الضبط 

 من خالل معرفة طبيعة االقتصاديةالرقابة القضائية عمى الوظيفة القمعية لسمطات الضبط 
 وكذلك معرفة القواعد العامة لمنازعات االقتصاديةالعالقة بين القاضي وسمطات الضبط 

. االقتصاديةسمطات الضبط 
:  وكل ىذا وفقا لمخطة التالية

.  و صورىااالقتصادية اإلطار المفاىيمي لموظيفة القمعية لسمطات الضبط :الباب األول
. االقتصادية الضمانات القانونية لممارسة الوظيفة القمعية لسمطات الضبط :الباب الثاني

 ثم نخمص في األخير إلى خاتمة نضمنيا أىم النتائج التي توصمنا إلييا من خالل 
 ".  االقتصاديةالوظيفة القمعية لسمطات الضبط " دراستنا لموضوع 

 



 
 
 

اإلطار املفاهيمي للوظيفة القمعية لسلطات 
الضبط االقتصادية و صورها         



 لموظيفة القمعية لسمطات الضبط االقتصادية   االطار المفاىيمي :الباب األول

8 

 

 
: تمييد و تقسيم

 مف بيف المتطمبات الكثيرة ذات الصمة بعممية االنتقاؿ مف الدولة المتدخمة        
l'Etat Interventionniste الدولة الضابطة  إلىl'Etat Régulateur ىو ضرورة وضع 

 ومتابعة La Construction d'économieقواعد تيدؼ إلى بناء اقتصاد السوؽ 
. التصرفات المخالفة لقواعده وكذا كؿ ممارسة مقيدة لمبدأ المنافسة الحرة

ذا تـ فتح قطاعات كثيرة لممنافسة فيي تظؿ أحيانا تحمؿ طابع الخدمة   إال أنو وا 
العمومية وعمى ىذا األساس يتـ تدخؿ الدولة لكي يقـو المتعامموف االقتصاديوف باحتراـ 

األعباء الخاصة بالخدمة العمومية ، غير أف طبيعة ىذا التدخؿ قد تختمؼ عما كاف عميو 
األمر سابقا و عمى الدولة أف تتخمى عف الرقابة والوصاية المباشرة وتعتمد أشكاال جديدة 

لمتدخؿ يطمؽ عمييا الضبط االقتصادي باعتبارىا الممثؿ البديؿ ألشكاؿ التدخؿ السابقة     
حيث تقـو بتصحيح األخطاء والتصرفات التي تضر بالسوؽ وذلؾ مف خبلؿ إصدار قوانيف 
نشاء سمطات ضبط تختص بضبط القطاعات االقتصادية مف خبلؿ تمتعيا بالعديد  جديدة وا 

. مف الصبلحيات التنظيمية والرقابية والجزائية أو ما يعرؼ بالوظيفة القمعية
إلى اإلطار المفاىيمي لموظيفة القمعية :  ونظرا ألىمية ىذا الموضوع سنتطرؽ أوال

إلى بياف صور الوظيفة القمعية لسمطات الضبط : لسمطات الضبط االقتصادية، وثانيا
 .االقتصادية وبدائميا
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اإلطار املفاهيمي للوظيفة القمعية لسلطات الضبط 
 االقتصادية          
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إف نطاؽ الضبط االقتصادي يشترط أف توكؿ صبلحيات واسعة وعديدة لسمطات 
الضبط االقتصادية، حيث أف مفيـو الضبط يدؿ عمى الوظيفة الرامية إلى تحقيؽ بعض 

. التوازنات بيف مختمؼ القطاعات التي ال يمكف لمسوؽ أف يحققيا بمفرده
 

ىذا وتتمتع سمطات الضبط االقتصادية بصبلحيات واسعة مف خبلؿ إصدار لوائح 
تنظيمية، منح الرخص، الرقابة والتحقيؽ، التحكيـ في حالة نشوب نزاع بيف المتعامميف 

االقتصادييف وتسميط الجزاء عند االقتضاء أو ما يعرؼ بالوظيفة القمعية التي أصبحت تمعب 
دورا ميما ضمف التشريعات الحديثة وىو ما يتجمى مف خبلؿ فتح مجمؿ القطاعات 
 االقتصادية لممنافسة مثمما فعمت مختمؼ الدوؿ الميبيرالية كالواليات المتحدة األمريكية

المؤيدة ألنصار اقتصاد السوؽ ، لذا فإف دراسة ىذه الوظيفة القمعية لسمطات  وأوروربا
الضبط االقتصادية ىي مف األىمية بمكاف حيث سنتناوؿ أوال بياف مفيوميا ثـ دراسة تطبيؽ 

.   الوظيفة القمعية لسمطات الضبط االقتصادية
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 : المبحث األول

 مفيوم الوظيفة القمعية لسمطات الضبط االقتصادية
تتمتع سمطات الضبط االقتصادية في إطار الدور الجديد لمدولة بصبلحيػات عديدة 

تمكنيا مف ضبط القطاعات االقتصادية والحفاظ عمى التوازنات في السوؽ ، وتوقيع الجزاء 
أو ما يعرؼ بالوظيفة القمعية الممنوحة لسمطات الضبط االقتصادية التي تحتؿ مكانة ميمة 
نظرا لمدور الكبير الذي تقـو بو في ردع المتعامميف االقتصادييف المخالفيف لقواعد اقتصاد 

 .السوؽ
ونظرا ألىمية ىذه الوظيفة يقتضي منا األمر معرفة مفيـو ىذه الوظيفة الذي يتضمف 

. تعريفيا وخصائصيا ثـ التطرؽ إلى أساسيا القانوني وطبيعتيا
: المطمب األول

 تعريف الوظيفة القمعية وخصائصيا 
عمى الرغـ مف أىمية الوظيفة القمعية إال أف الوصوؿ إلى تعريؼ شامؿ ليا مف 

الصعوبة بمكاف الختبلؼ األساس المعتمد عميو في تعريفيا وىذا ما جعؿ ىذه الوظيفة تكوف 
محؿ دراسة مف طرؼ مختمؼ التشريعات األمر الذي انعكس عمى األىداؼ التي ترمي إلى 

 .تحقيقيا ىذه الوظيفة في ظؿ اقتصاد السوؽ والعولمة
وعميو، سوؼ نحاوؿ تسميط الضوء عمى تعريؼ الوظيفة القمعية السيما في الفقو 
المقارف الذي تعددت فيو التعريفات وكذلؾ بالنسبة لمفقو الجزائري، ثـ نتطرؽ ثانيا إلى 

. خصائصيا
  :الفرع األول

 تعريف الوظيفة القمعية لسمطات الضبط االقتصادية
تتمتع سمطات الضبط االقتصادية بالعديد مف الصبلحيات التنظيمية ، سمطة منح 

التراخيص ، سمطة التحقيؽ و الرقابة و سمطة توقيع الجزاء أو ما يعرؼ بالوظيفة القمعية 
التي اختمؼ الفقياء حوؿ تعريفيا عمى حسب المعيار المعتمد في ذلؾ بيف الفقو المقارف      
والفقو الجزائري ، لذا سنتطرؽ أوال إلى تعريفيا في الفقو المقارف وثانيا إلى تعريفيا في الفقو 

.    الجزائري
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 تعريف الوظيفة القمعية في الفقو المقارن: أوال
 إف القانوف المقارف لـ يضع تعريفا محددا لموظيفة القمعية وقد أوكؿ ذلؾ إلى الفقو الذي

 حاوؿ إيجاد تعريؼ ليا وقارب بينيا و بيف الجزاء اإلداري حيث رصد الفقو الفرنسي ثبلثة
 اتجاىات يحاوؿ كؿ منيا تحديد ذاتية الجزاء اإلداري ، فذىب اتجاه أوؿ إلى تبني معيار

  وجود رابطة(1)يأخذ بعيف االعتبار ىوية الخاضعيف لمجزاء حيث اشترط ىذا االتجاه الفقيي
 سابقة بيف اإلدارة وبيف األفراد المخاطبيف بالجزاء ويترتب عمى ىذا االتجاه الفقيي في تعريؼ

 الجزاء اإلداري أنو ال يدخؿ في دائرة الجزاءات اإلدارية سوى تمؾ التي توقعيا اإلدارة عمى
 . أفراد كانوا مرتبطيف معيا بروابط سابقة

 داخؿ ىذا االتجاه قد أبرزوا أىمية الروابط السابقة (2)ورغـ أف بعض الفقياء
بيف اإلدارة واألفراد في تحديد ذاتية الجزاء اإلداري ، إال أنيـ لـ يصموا إلى اعتبار 

ىذه الروابط شرط ال غنى عنو و يفيـ ذلؾ مف إشارتيـ إلى أنو يدخؿ ضمف طائفة 
 .الجزاءات اإلدارية ، تمؾ التي توقعيا اإلدارة نتيجة مخالفة التزاـ قانوني

وثمة اتجاه ثاف يميؿ إلى تبني معيار لمجزاء اإلداري يقـو بصفة أساسية عمى 
 .مضموف ىذا الجزاء الذي يطبؽ عمى موضوع العبلقة بيف اإلدارة واألفراد

 وواضح أف ىذا التعريؼ يدخؿ في طائفة الجزاءات اإلدارية التي تشكؿ 
، ووفقا ليذا االتجاه تعتبر الجزاءات التأديبية  األشخاص الذيف ليـ عبلقة مع اإلدارة

. والعقوبات المالية  وسحب التراخيص جزاءات إدارية
وقد ذىب اتجاه فقيي إلى األخذ بمعيار عضوي لتحديد ذاتية الجزاء اإلداري  
ومؤدى ىذا االتجاه الفقيي أف ىذا الجزاء تتحدد ذاتيتو بالنظر إلى طبيعة الجية 

المصدرة لمجزاء ومف ثـ ال يعد جزاء إداريا الموقع مف طرؼ سمطة قضائية ويترتب 
عمى تبني ىذا المعيار أف الجزاء الذي يوقعو القاضي ال يكوف جزاء إداريا حتى 

ولو تطابؽ في مضمونو مع الجزاء اإلداري ، الذي توقعو السمطة اإلدارية كسحب 
رخصػة الصيانػة مثبل ، حيث يكوف ىذا الجزاء قضائيا إذا نطؽ بو القاضي العادي 

                                                 

إدريس خبابة، دور الدولة في ضبط النشاط االقتصادي، دار التعميـ الجامعػي لمطباعػة والنشر والتوزيػع، اإلسكندرية،  1) )
. 227 ، ص 2015

، المكتبة العصرية ، مصر،  (دراسة مقارنة  )وليد محمد الشنػاوي ، الدور التنظيمي لئلدارة في المجػاؿ االقتصػادي  (2)
 .665 ، ص 2009
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، بينما يكوف إداريا إذا وقعتو سمطة إدارية ، إال أنو يمكف القوؿ أف ىذا المعيار 
رغـ وضوحو وبساطتو الظاىرة إال أنو يثير بعض الصعوبات في التطبيؽ ويمكف 

أو ما " سمطة توقيػع الجزاء " رد ىذه الصعوبات إلى الشؾ الذي يثور حوؿ طبيعػة 
 (1).إذا ما كانت ىذه األخيرة قضائية أـ إدارية" الوظيفة القمعية " يعرؼ بػ 

ويذىب المجمس الدستوري الفرنسي إلى تطبيؽ معيار عضوي في تحديد 
الجزاء اإلداري ، ويخمص إلى أف الجزاء اإلداري ىو الذي يصدر عف سمطة إدارية 

كما يطبؽ المعيار الموضوعي ويذىب إلى أف الجزاء اإلداري ال يتضمف سمبا 
. لمحرية

وقد عرض عف المجمس الدستوري الفرنسي طعوف عديدة تشكؾ في دستورية 
الجزاءات التي توقعيا الييئات اإلدارية المستقمة ، ويمكف التمييز بيف مرحمتيف مر 

: بيما موقؼ المجمس الدستوري الفرنسي مف ىذه الجزاءات
ففي مرحمة أولى ، كاف الموقؼ المبدئي لممجمس الدستوري ىو رفض إقرار 

; دستورية ىذه الجزاءات استنادا إلى تعارضيا مع مبدأ الفصؿ بيف السمطات 
وفي مرحمة ثانية ، قبؿ المجمس الدستوري الفرنسي ىذه الجزاءات شريطة أف 

تكوف موقعة في إطار عبلقة سابقة بيف اإلدارة التأديبية وىؤالء الخاضعيف ليذه 
. الجزاءات كما ىو الحاؿ بالنسبة لمجزاءات التعاقدية

وجاء الحكـ الدستوري الفرنسي الصادر عف المجمس الدستوري الفرنسي في 
 المكرس لدستورية الجزاءات اإلدارية بصورة واضحة ، مما دفع 1989 يوليو 28

الفقو الفرنسي إلى النظر إليو باعتباره القوؿ الفاصؿ في إنياء الجدؿ الثائر حوؿ 
دستورية ىذه الجزاءات، حيث قرر المجمس الدستوري الفرنسي في ىذا الحكـ أنو ال 
يوجد مانع يحوؿ دوف االعتراؼ لمسمطة اإلدارية بالوظيفة القمعية مادامت تتصرؼ 
في حدود ما تتمتع بو مف امتيازات السمطة العامة شريطة أال تكوف ىذه الجزاءات 
مف الجزاءات السالبة لمحرية، وضرورة خضوع ىذه السمطة لمضمانات التي تكفؿ 

  (2).حماية الحقوؽ والحريات المضمونة دستوريا

                                                 

 .674- 671وليد محمد الشناوي ، المرجع السابؽ ، ص  (1)
 .231إدريس خبابة ، المرجع السابؽ ، ص  (2)
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أما بالرجوع إلى القانوف المصري نجد أف المشرع يبدي ترددا واضحا في منح اإلدارة 
بصفة عامة ، واألجيزة التنظيمية بصفة خاصة سمطة توقيع جزاءات إدارية عامة ال سيما 
تمؾ التي تأخذ شكؿ الجزاءات المالية عمى الرغـ مف األىمية المتزايدة ليذا الشكؿ األخير 

مف الجزاءات اإلدارية في التشريعات التنظيمية المقارنة السيما في مجاؿ االقتصاد والعمؿ   
والبيئة ، ويبرر ذلؾ عادة بالغرامات التي تتضمف معنى العقوبة ، والقاعدة أنو ال عقوبة إال 
بحكـ قضائي ، وذلؾ فيو إشارة إلى أف منح الجية اإلدارية لسمطة توقيع الغرامات سيكوف 

.   مف الدستور المصري66مخالفا لممادة 
غير أف جانبا مف الفقو المصري يذىب إلى القوؿ بأنو ال يمكف االستناد إلى ىذه المادة 

لرفض منح الجية اإلدارية سمطة توقيع جزاء مالي ، وعمى النقيض مف ذلؾ عندما يتعمؽ 
األمر بمجرد االستناد عمى ىذه المادة في القضاء بعدـ دستورية منح مدير الجمارؾ ، سمطة 
توقيع غرامة مالية ، ألف الدافع إلى ىذا الحكـ ىو أف األمر يتعمؽ بمخالفة جنائية ال يممؾ 
دستوريا مخالفة إدارية ال يوجد مانع مف توقيع الجية اإلدارية لمغرامة المالية ، ويستوي بعد 

 (1).ذلؾ أف تكوف ىذه الجية جيازا تنظيميا أو جية إدارية تقميدية
 تعريف الوظيفة القمعية في الفقو الجزائري: ثانيا

إف سمطة توقيع الجزاء كصبلحية مف صبلحيات سمطات الضبط االقتصادية تعبر عف 
ظاىرة القمع اإلداري لممخالفات المرتكبة مف قبؿ المتعامميف االقتصادييف في القطاع حيث 

 (2).اختمفت تعريفات ىذه الوظيفة لغة واصطبلحا
لـ ينص القانوف الجزائري عمى تعريؼ الوظيفة القمعية لسمطات الضبط االقتصادية 

بقدر ما تطرؽ إلى صبلحيات ىذه السمطات في إطار الدور الجديد لمدولة الذي أنيط بيا    
وترجـ انطبلقا مف خمفية سياسية بضرورة إيجاد صيغة إدارية أصيمة تخرج عف األشكاؿ 
اإلدارية التقميدية والتي تبدي مف الناحية النظرية أصالة معينة في استقبلليا عف الحكومة 

ومف ثـ إمكانية حيادىا إال أف إسناد ىذه الوظيفة ليذه السمطات يثير مشاكؿ و صعوبات في 
التطبيؽ ألف التحميؿ الشكمي مف النصوص القانونية المنشئة لسمطات الضبط االقتصادية 

                                                 

 .715- 713وليد محمد الشناوي ، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .مف قمع يقمع قمعا ، و يعني االستبداد و التعسؼ: يقصد بالوظيفة القمعية لغة (2)
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وخاصة ما تعمؽ منو بعدد المواد المخصصة ليا وعدد و محتوى تمؾ التي تحيؿ إلى التنظيـ 
. يسمح بمعرفة درجة االستقبللية والتي أراد المشرع منحيا ليذه السمطة

حيث تحتؿ لجنة تنظيـ ومراقبة عمميات البورصة المرتبة األولى ضمف قائمة سمطات 
الضبط االقتصادية مف حيث الحجـ الشكمي المخصص ليا ضمف النص ومف ثـ أىميتيا 

، أما %50  أي بنسبة تفوؽ65 مادة مف أصؿ 37بالنسبة لممشرع حيث خصصت ليا 
سمطة ضبط النقؿ فتحتؿ المرتبة األخيرة بخصوص الحجـ الشكمي المخصص ليا ضمف 
النص المنشئ ليا حيث خصصت ليا مادة واحدة في قانوف المالية ، إضافة إلى سمطة 

 مادة ، أما بقية السمطات 183ضبط المياه التي خصصت ليا أيضا مادة واحدة مف أصؿ 
 مادة 215 مادة بالنسبة لمجمس النقد والقرض مف أصؿ 32فتتراوح مكانتيا الشكمية ما بيف 

  . مادة115 مواد بالنسبة لسمطة ضبط المحروقػات مف أصػؿ 5و
أما اصطبلحا فيقصد بالوظيفة القمعية مف الناحية األولى العقاب بتوقيع الجزاء 

المناسب مف طرؼ سمطات الضبط  
القطاعية كما يعني مف ناحية ثانية الردع بأف تكوف العقوبة الموقعة عبرة لممتعامميف 

االقتصادييف في القطاع ، كما يعني مف ناحية ثالثة العقاب بتوقيع الجزاء المناسب لممخالفة 
. اإلدارية المرتكبة

 240 مادة فقط مف أصؿ 12أما في قانوف المناجـ فمـ تحظ وكالتي المحروقات إال بػ 
 (1).مادة

 لذا فإف سمطات الضبط القطاعية ليا دور كبير في ضبط القطاعات المعنية بيا في
 إطار فتح المجاؿ لممبادرة الخاصة وحرية المنافسة لمقياـ بالعديد مف الصبلحيات كصبلحية

. الوظيفة القمعية التي تجسدت مف خبلؿ النصوص القانونية لمختمؼ القطاعات
ويرى الفقو في ىذا الخصوص بأف الوظيفة القمعية لسمطات الضبط االقتصادية تعبر 

عف حياد الدولة في المجاؿ االقتصادي والمالي و تساىـ في الحد مف تدخبلتيا المتزايدة أماـ 
فتح المجاؿ لممبادرة الخاصة وحرية المنافسة مف أجؿ تحقيؽ الشفافية في المعامبلت 

. التجارية

                                                 

 44- 43 ، ص 2011سمطات الضبط االقتصادي في القانويف الجزائر، دار بمقيس لمنشر، الجزائر، وليد بوجمميف ،  (1)
. 
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تعددت تعاريؼ الوظيفة القمعية لسمطات الضبط االقتصادية بيف الفقو المقارف       
والفقو في الجزائر استنادا إلى المعيار المعتمد عميو في التعريؼ، لذا فعمى الرغـ مف 

التعريفات الممنوحة ليذه الوظيفة إال أنيا تبقى ناقصة و يعترييا الكثير مف الغموض، فعند 
القوؿ بأف الوظيفة القمعية تشبو الجزاء اإلداري فإف ىذا ليس تعريفا واضحا ليا فمف األحسف 

حسب رأينا أف يكوف التعريؼ أكثر وضوحا و شمولية بأف يحدد الوظيفة القمعية في حد 
ذاتيا دوف أف يشابييا بأي جزاء آخر بالتطرؽ إلى جميع عناصرىا مف سمطة، إدارية 

.  مستقمة
: الفرع الثاني

خصائص الوظيفة القمعية لسمطات الضبط االقتصادية 
 مة، ووفؽ حاجات المتعامميفئإف فعالية تدخؿ الدولة تقاس بمعيار السرعة والمبل

 االقتصادييف في السوؽ ، كوف أف سمطات الضبط االقتصادية ، تضطمع بميمة جزائية
: ، تتميز بالعدد مف الخصائص" الوظيفة القمعية " يطمؽ عمييا 

  إف الجزاء المعتمد مف طرؼ سمطات الضبط القطاعية ال يمثؿ قمع مخالفػة لمقانػوف 
فحسب بؿ ىو إشارة موجية لكؿ المتدخميف لمحد مف الممارسات المخالفة لقواعد اقتصاد 

السوؽ والحفاظ عمى التوازنات االقتصادية في مختمؼ القطاعات ألف توقيع سمطات الضبط 
 االقتصادية لمجزاء المناسب لنوع ودرجة المخالفة المرتكبة يكوف رادعا لممتعامميف

; االقتصادييف المخالفيف لقواعد اقتصاد السوؽ مف تكرار نفس المخالفة 
  إمكانية لجوء سمطات الضبط االقتصادية إلى إجراءات مف أجؿ إقناع الطرؼ
بالتخمي عف ممارستو، وىذه الوظيفة ال تيدؼ أساسا لمقمع أو التعويض بؿ لتصحيح  المعني

عادتيا إلى ما كانت عميو فعندما تنذر سمطة الضبط المتعامؿ االقتصادي في  األوضاع وا 
نما  أي قطاع مف القطاعات بالمخالفة التي ارتكبيا فيذا ال يمثؿ قمعا أو طمبا لمتعويض وا 
ىو إجراء قانوني مف شأنو أف يقنع المتعامؿ االقتصادي بالتوقؼ عف ارتكاب المخالفة     

; والتخمي عنيا وبالتالي تصحيح األوضاع و إعادتيا كما كانت 
 مرحمة النزاعات" إف تدخؿ سمطات الضبط االقتصادية ال يتـ فقط في آخر المطاؼ  "

بؿ في بداية األمر و ذلؾ مف أجؿ وضع قواعد خاصة بالتصرفات وكذا تحديد التوازنات 
المرغوب فييا ألف تمتع سمطات الضبط بالعديد مف الصبلحيات يؤىميا لمقياـ بالدور المنوط 
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بيا عمى أحسف وجو فعند تمتعيا بالسمطة التنظيمية في بعض القطاعات يمكنيا ىذا 
االختصاص مف وضع نصوص قانونية تتماشى مع القطاع المعنية بو كما ىو في قطاع 

البنوؾ وقطاع البورصة إضافة إلى تمتعيا بسمطة التحقيؽ والرقابة في القطاعات االقتصادية 
لمبحث عف المخالفات المرتكبة ومحاولة تصحيح الوضع وكذا تمتعيا بسمطة منح التراخيص 
لممارسة النشاطات االقتصادية التي عندما ترتكب فييا مخالفات تقـو عندئذ سمطة الضبط 

 (1).بتوقيع الجزاء المناسب ليا 
لذا فإف سمطات الضبط االقتصادية ليست بمجرد حاكـ باعتبار أف تسوية الخبلفات   

ال تمثؿ حؿ لمنزاع فقط ، بؿ تعبر عمى موقؼ محدد لمتصرفات موجية إلى كؿ أعواف 
السوؽ ، والتي تتقبمو تمقائيا ألف فعالية سمطات الضبط االقتصادية تعود إلى أنيا تتمتع 

. بصبلحيات عديدة كانت موزعة بيف مصالح إدارية مختمفة في مرحمة اإلدارة التقميدية
ف دمج ىذه الوظائؼ بيف أيدي سمطة واحدة قد يمكنيا مف ممارسة رقابة دائمة عمى  وا 

 (2).قطاع النشاط الموكؿ إلييا وضبط يتماشى وأوضاع السوؽ
ىذا و إف فكرة توقيع العقاب تستمد مقوماتيا مف فمسفة الضبط االقتصادي الذي 

يستبعد التدخؿ المباشر لمسمطات العمومية ، و يسير عمى تولي المتعامميف في كؿ قطاع 
القياـ بجميع األعماؿ المرتبطة بضبط نشاطات المعنييف بيا ، و في ىذا السياؽ يمكف القوؿ 

 يمارسو المتعامميف أنفسيـ في Auto régulationبأف العقػاب اإلداري ىو ضبط ذاتػي 
. إطار نشاط سمطات الضبط االقتصادية

إذف العقاب اإلداري يتماشى أكثر مع العوامؿ االقتصاديػة مف العقاب الجزائي ألف 
الجيػات المكمفة بتوقيعػو ػ سمطات الضبط االقتصادية ػ تتكوف أصبل مف المختصيف في 

  (3).القطاع الذيف ليـ دراية أكثر مف القاضي الجزائي بعالـ االقتصاد
فالعقاب اإلداري يأخذ بعيف االعتبار مجاؿ اختصػاص سمطات الضبط المختمفػة 

ونوعيػة الصبلحيات التي منحيا إياىا المشرع ، ىذا ما ال يتحقؽ في العقاب الجزائي الذي 

                                                 

)1( Rachid Zouaimia, Droit de la régulation économique, Opcit, P 20. 

)2( Rachid Zouaimia, Les autorités de régulation indépendante face aux exigences de la  

gouvernement, édition Belkeise, Alger, 2013, P 65. 

 إذف العقوبات اإلدارية المتمثمػة في غرامات ماليػة تختمؼ قيمتيا مف قطاع إلى قطاع آخر أي ىي عقوبػات ماليػة (3)
 .قطاعية
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 يقـو عمى أساس تجريـ عاـ ومجرد ال يأخذ في الحسباف خصوصيات كؿ قطاع عمى 
. حدى

إف العقوبات اإلدارية ىي مبدئيا أنسب لردع المخالفات االقتصادية مف العقوبات 
الجزائية التي تتمثؿ أساسا في المساس بحرية األفراد أو توقيع غرامات جزائية محددة مبالغيا 
سمفا ، بينما تتمثؿ العقوبات اإلدارية أوال في توقيع عقوبات مالية محددة عموما بنسب مف 
رقـ أعماؿ المتعامؿ االقتصادي المرتكب لممخالفة وثانيا في توقيع عقوبات مقيدة لحقوؽ 
مرتكبي الجرائـ اإلدارية كغمؽ المؤسسات ، سحب رخص االعتماد ، رخص االستغبلؿ 

وغيرىا مف العقوبات المختمفة باختبلؼ طبيعة نشاط القطاع ، وتتناسب العقوبات االقتصادية 
في جميع الحاالت مع درجة األضرار المترتبة عف المخالفة المرتكبة مما يجعميا أنسب ردعا 

  (1).و أكثر فعالية
إف العقاب اإلداري الذي توقعو سمطات الضبط االقتصادية ىو أكثر مرونة وسرعة في 
مواجية المتغيرات االقتصادية مما يؤىمو لردع المخالفات االقتصادية والجرائـ اإلدارية بصفة 
عامة عمى نحو أفضؿ مف العقاب الجزائي الذي تتميز إجراءاتو بالبطء كما ىو الشأف لعمـو 

. الدعاوى الجزائية
العقاب اإلداري يوفر : بالنظر إلى كؿ ىذه االعتبارات وغيرىا يمكف االستنتاج بأف

ضمانات أكثر لحسف سير النشاطات االقتصادية المضبوطة وعمى عكس ىذا فإف لمعقاب 
الجزائي تبعات كثيرا ما تؤدي إلى نتائج غير مرجوة تنعكس سمبا عمى مختمؼ عوامؿ 

. االقتصاد وعمى المتعامميف االقتصادييف بشكؿ خاص
: المطمب الثاني

 األساس القانوني لموظيفة القمعية 
إف االعتراؼ بالوظيفة القمعية لسمطات الضبط االقتصادية يثير إشكاال فيما يخص 
األساس القانوني ليذه الوظيفة ، خاصة أماـ الجزاءات اإلدارية ، فمقد حاوؿ الفقو إيجاد 
تبريرات ليذه الوظيفة القمعية ، فمنيـ مف يرى بوحدة الجزاء أي أف جميع الجزاءات ىي 
تأديبية ، وىناؾ مف قاؿ بازدواجية الجزاء بيف العاـ والتأديبي ، وىناؾ مف الفقياء يحاوؿ 

                                                 

)1  ( Frison – Roche, Marie Anne, Droit et économie de la régulation, presses de sciences, 
PO/Dalloz, Paris, 2004, P612. 
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تبرير ىذه الوظيفة مف خبلؿ فكرة الضبط االقتصادي ، لكف المجمس الدستوري الفرنسي مف 
. خبلؿ إقراره ليذه الوظيفة ، أقرنيا بفكرة امتيازات السمطة العامة

مبدئيا سمطػة قمع المخالفػات ىي مف اختصاص القاضػي الجزائػي ، فقد كاف قمع 
 يعود لمقاضي    1989المخالفات المقيدة لممنافسة الحرة في ظؿ قانوف األسعار لسنة 

، ثـ تـ نقؿ ىذا االختصػاص إلى سمطػات الضبط االقتصادية وبالنظػر إلى أف  الجزائػي
المؤسػس الدستوري اعتمد مبدأ الفصؿ بيف السمطات كمبدأ أساسي لتنظيـ السمطة العامة فقد 

. عمد إلى تحديد اختصاص كؿ منيا
وبالتالي فإف ىذا المبدأ ذو قيمة دستورية في النظاـ القانوني الجزائري ، فالسمطات في 

، وىذا المبدأ يقتضي عدـ تدخؿ أي سمطة في  (تشريعية ، تنفيذية ، قضائية  )الدولة ثبلث 
. اختصاصات سمطة أخرى

لذا فإف تمتع سمطات الضبط االقتصادية بيذه الصبلحية يزيد مف انتشار العقوبات 
اإلدارية الذي يكرس دولة البوليس لتحؿ محؿ دولة القانوف ، لذا فإف التساؤؿ الذي يطرح ىو 

أنو إذا كانت العقوبات اإلدارية مبررة في أوقات األزمات ، فكيؼ يمكف االعتراؼ بيذه 
السمطة القمعية في الحاالت العادية ؟ 

لئلجابة عف ىذا التساؤؿ يرى البعض بأف تطبيؽ العقوبات اإلداريػة يعتبر خطيػر ألنو 
وتطور لظاىرة مقمقة في القانوف تسمى بػ القانوف الجنائي المستتر حيث  يؤدي إلى ظيػور 

أف تطبيؽ ىذه الوظيفػة مف طرؼ سمطات الضبط االقتصادية يقمص مف دور القاضي  
فالعائؽ الدستوري المثار بمناسبة تخويؿ ىذه السمطات صبلحية الوظيفة القمعية يتمثؿ في 

. مبدأ الفصؿ بيف السمطات
 :الفرع األول

 االعتراف الدستوري بالوظيفة القمعية لسمطات الضبط االقتصادية
التشريعية )يقتضي مبدأ الفصؿ بيف السمطات أف تقـو كؿ سمطة مف السمطات الثبلث 

بوظيفتيا مستقمة عف السمطة األخرى ، إال أف اإلصبلحات االقتصادية  (التنفيذية، القضائية
التي عرفتيا الجزائر وتحوؿ دور الدولة مف مجاؿ تنظيـ النشاط االقتصادي وتوجييو إلى 

إصدار أدنى القواعد الضرورية حتى تفسح المجاؿ لممتعامميف االقتصادييف ولمسوؽ أف يقـو 
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، إال أف الفكرة األساسية بأف السوؽ يقـو عمى الضبط الذاتي  بضبط النشاط التجاري
Auto-régualtion .

وأماـ ضرورة التأطير الفعاؿ آلليات السوؽ يجب اعتماد ىياكؿ مختصة تقـو بذلؾ 
 ورقابة  توقيع ،تنظيـ، تحقيؽ )تدعى سمطات الضبط االقتصادية ، تضطمع بوظائؼ عديدة 

، لوضع حد لمنقائص الممحوظة و ضماف توازف القوى الفاعمة داخؿ السوؽ بممارسة  (جزاء
سمطات الضبط االقتصادية لوظيفتيا القمعية التي تـ االعتراؼ بيا مف قبؿ الدستور أيف 

تظير الوسائؿ المتعمقة بإدماج سمطات الضبط االقتصادية في النظاـ اإلداري أقؿ تعقيدا  
 الذي اعتبر أنو (1)1981 جويمية 10فمنذ البداية في قرار مجمس الدولة الفرنسي المؤرخ في 

إذا كاف اختصاصو القضائي ناتج عف كوف وسيط الجميورية سمطة إدارية فإنو مف 
الضروري تطبيؽ قواعد القانوف الخاص المطبؽ عمى السمطات اإلدارية الكبلسيكية ومف ثـ 

 (2).فإف قرارات ىذه الييئػة ىي قرارات إدارية قابمة لمطعف أماـ القاضي اإلداري
يطرح مفيـو سمطات الضبط نظرا لغموضو ولحداثتو صعوبات بشأف تكييؼ مكانة   

. وموقع ىذه السمطات الجديدة بالنسبة لمنظاـ المؤسساتي في الدولة
إف خصوصية النظاـ القانوني ليذه السمطات وخاصة ما تعمؽ منو باستقبلليتيا       

التي تتمتع بيا يطرح مسألة  (، وشبو قضائية تنفيذية ، تشريعية)ونظرا لمسمطات الواسعة 
طبيعة ىذه الصيغة اإلدارية الجديدة إضافة إلى مكانة ىذه السمطات ضمف النظاـ القانوني 

لمدولة خاصة في القانوف الجزائري والذي يشيد غياب أي اجتياد قضائي بشأف ىذه 
لقد فصؿ المجمس الدستوري الفرنسي  (3).السمطات واالعتراؼ الدستوري بالوظيفة القمعية ليا

بشأف مبدأ وجود سمطات الضبط ، وذلؾ بمناسبة فحصو لمنصوص األولى المتعمقة بإنشائيا 
. ذلؾ أنو لـ يبد أبدا أية مبلحظة بشأف مدى دستوريتيا

                                                 

)1( PHILIP (L), Les grands décisions du conseil constitutionnel Dalloz, Paris, 1995. 
اعتبر مجمس الدولة الفرنسي، إمكانية تقاضي ىذه السمطػات أماـ القاضػي دوف الحاجة إلى تمثيؿ وزاري وكرس مبدئيا  (2)

 . خاصة فيما يتعمؽ بممارسة مياميا الرقابية1960مسؤولية الدولة عف األخطاء الجسيمة انطبلقا مف سنة 
ىذا و تجدر اإلشارة أف اعتماد سمطات الضبط المستقمة كانت استجابة لطبيعػة الدور االقتصادي الجديد لمدولة إال أنيا  (3)

تعكس سياقا سياسيا قانونيا كذلؾ بالنظر إلى حتمية فصميا عف السمطة السياسية وىو ما أدى إلى االعتراؼ ليا 
 .بخصوصية معينة تتمثؿ في استقبلليا و حيادىا عف اإلدارة و السمطة السياسية
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      لكنو في المقابؿ ، حدد بطريقة دقيقة القواعد التي تسمح بضماف وحدة السمطة 
التنظيمية و ذلؾ بتأطير استعماليا مف طرؼ المشرع فمف ىذه الزاوية ، فإف أوؿ صعوبة في 

 مف الدستور والتي تجعؿ مف الوزير األوؿ 21النظاـ الدستوري الفرنسي تأتي مف المادة 
 17، في قراريػو المؤرخيف في  المختص الوحيد بالسمطة التنظيمية عمى المستوى الوطنػي

 ، حيث فصؿ المجمس الدستوري في ىذه المسألة معتبرا أف 1987 جانفي 17ديسمبر و
 ال تشكؿ أية عقبة أماـ منح القانوف سمطة تنظيمية لسمطات إدارية 21أحكاـ المادة 

  (1).مستقمة
     وفيما يتعمؽ بطبيعة ىذه الوظيفة ، فحسب المجمس الدستوري الفرنسي فإنيا سمطة 
تنظيمية تنفيذية وليست مستقمة وىذه السمطة البد أف تمارس في إطار احتراـ القانوف وال 
يمكف أف تتعمؽ إال بتدابير ذات أىمية محدودة سواء بالنسبة لمجاؿ تطبيقيا أو بالنسبة 

لمحتواىا ، فاألمر يتعمؽ إذف بسمطة تنظيمية جد ضيقة ومتخصصة والتي ال يمكف بأي 
. شكؿ مف األشكاؿ أف تؤثر عمى مبدأ الفصؿ بيف السمطات

 ، فيمكف التساؤؿ عف مكانة ىذه السمطات بالنسبة لدستور أما بالنسبة لمقانوف الجزائري
 كفئػة جديدة في التنظيػـ اإلداري ؟    1996 المعدؿ بموجب دستور 1989

إف كؿ النصوص المنشئة لسمطات الضبط تعود عبر تأشيراتيا إلى األحكاـ الدستورية 
.  المتعمقة بمجاؿ التشريع

 أنو البد ىنا مف التفرقة بيف السمطات التي أنشأت في (2)في ىذا الصدد يرى البعض
. 1996 وكذلؾ التي أنشأت في ظؿ تعديؿ دستور 1989إطار دستور 

 مثبل في قطاع    1989إف النصوص المنشئة ليذه السمطات في إطار دستور 
مجمس النقد والقرض ، والمجنة : المجمس األعمى لئلعبلـ ، وفي قطاع البنوؾ: اإلعبلـ

 115لجنة تنظيـ ومراقبة عمميات البورصة أشرت بالمادة : المصرفية ، وفي قطاع البورصة
 مجاال المحددة في ىذه المادة ال توجد أية أحكاـ تسمح بإنشاء ىذه 26غير أنو ومف بيف 

السمطات ، وفي نفس الوقت فإف النص الدستوري ال يؤىؿ لمسمطة التنفيذية إنشائيا إال إذا تـ 

                                                 

 . 32وليد بوجمميف، المرجع السابؽ، ص  (1)
)2( R.Khelloufi, les institutions de régulation en droit Algérien, revue IDARA, n spécial, 2004, 
n 2, Op.cit, P 82. 
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التسميـ بإدراج ىذا االختصاص في إطار التنظيمات المستقمة لرئيس الجميورية والتي تكوف 
.  مف الدستور143في المجاالت غير المخصصة لمقانوف حسب نص المادة 

سمطة ضبط :  مثؿ1996أما بخصوص السمطات المنشأة في إطار تعديؿ دستور 
البريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية ، الوكالة الوطنية لمممتمكات المنجمية ، الوكالة 

 ، سمطة ضبط ، لجنة ضبط الكيرباء والغاز ، سمطة ضبط النقؿ الوطنية لمجيولوجيا
مف  (122)المحروقات ، سمطة ضبط المياه ، فإف النصوص المنشئة ليا تؤشر بالمادة 

مجاال المخصصة لمتشريع عمى  (30)منيا مف أصؿ  (29)الدستور، إذ تنص الفقرة 
ىؿ : صبلحية السمطة التشريعية بإنشاء فئات المؤسسات ، ومف ثـ التساؤؿ الذي يطرح ىو

يمكف القوؿ أف ىذه العبارة تضـ الفئة الجديدة لسمطات الضبط االقتصادية ، ومف ثـ تبرير 
إنشائيا دستوريا ؟ 

 وقابميتيا لمتكيؼ مع الحاجيات الجديدة  29يرى البعض بفرضية اتساع الفقرة 
قد جاءا عمى صيغة " مؤسسات " و " فئات " لمسمطات اإلدارية المستقمة خاصة أف لفظي 

الجمع ويمكف أف يحمبل في طياتيما فكرة األشخاص المعنوية ذات الطبيعة اإلدارية ، غير 
مف قبؿ  أنو ال يمكف األخذ بيذه الفرضية األكثر اتساعا ذلؾ أف المشرع نفسو كاف قد أعطى

 أيف حصػر ىذه الييئات (1 )(01-88 )تحديدا تشريعيا لمفيـو المؤسسات مف خبلؿ القانوف
: في

 الييئة العمومية ذات الطابع اإلداري ;
 الييئة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ;
 الييئة العمومية المحمية ;
 الييئة العمومية ذات الطابع الخاص ;
 مراكز البحث و التنمية  .

  قد أنشأ الييئة العمومية ذات الطابع العممي( 2)( 11-98)إضافة إلى أف القانوف رقـ 
                                                 

 المتعمؽ بالقانوف األساسي لممؤسسات العمومية االقتصادية ، ج ر 1988 جانفي  12 المؤرخ في 01-88القانوف رقـ  (1)
، المتعمػؽ بتسييػر األمواؿ 1995 سبتمبر 25 المؤرخ في 25ػ95 مف األمػر رقـ 28 والذي ألغي جزئيػا بموجب المادة 02

 .55التجارية التابعة لمدولة، ج ر 
  المتعمؽ بالقانوف التوجييي و البرنامج الخماسي حوؿ البحث العممي1998 أوت 22 المؤرخ في 11-98القانوف رقـ  (2)

 .62 ، ج ر 2002 ػ 1998والتطوير التكنولوجي 
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 قد أنشأ الييئة العمومية ذات (1) (05-99 )والتكنولوجي ، مف جيتو القانوف رقـ
. الطابع العممي الثقافي والميني

وعميو ، فإف ىذه الفرضيػة مردودة ذلؾ أف المعنػى المكرس مف قبؿ المشرع لمصطمػح 
المؤسسات ىو المعنى الضيؽ بالمفيـو التقميدي ولمقانوف اإلداري أي ىيئة القانوف العاـ 

. المكمفة بتسيير مرفؽ عاـ
 في طرح مسألة دستورية ىذه السمطات انطبلقا مف مفيـو االستقبللية (2)ويرى البعض

الممنوح ليا والتي عادة ما تطرح مشكمة صارخة تجاه القانوف األساسي في الدولة ، إذ أف 
الباب الثاني مف الدستور المتعمؽ بتنظيـ السمطات مقسـ إلى ثبلثة فصػوؿ متعمقة بالسمطة 

أيف يمكف تصنيؼ : التنفيذية ، التشريعية والقضائية ، ولعؿ أوؿ سؤاؿ يمكف طرحو ىو
سمطات الضبط ضمف النظاـ القانوني في الجزائر نظرا الستقبلليتيا والتي تعني مبدئيا عدـ 
خضوعيا ألي رقابة سممية أو وصائية كانت ؟ ىذا مف جية ، ومف جية أخرى ، فإف المادة 

األوؿ بالسير عمى حسف سير   ، تنص عمى صبلحية الوزير1996مف تعديؿ دستور  (85)
اإلدارة العمومية عمى ضوء ىذه المادة يمكف االستنتاج أنو إذا كانت سمطات الضبط ىيئات 
إداريػة فبل يمكف التشكيؾ في خضوعيا لمسمطػة التنفيذية عمى غرار سمطات الضبط األخرى 

لكف في المقابؿ فإف استقبلليتيا تعفييا مف مبدأ الخضوع تجاه السمطة التنفيذية ومف ثـ 
فيذا الطرح ىو اآلخػر يقود إلى مأزؽ قانوني يعترض . التشكيؾ حوؿ طبيعتيا اإلدارية

. التكييػؼ الحقيقي ليذه السمطات بالنسبة لمنص األساسي في الدولة
إف ىذه الفكرة قد تمت معالجتيا في القانوف الفرنسي ، وذلؾ باالعتراؼ لسمطات 

الضبط بنظاـ قانوف ىجيف ، فقد استطاع المجمس الدستوري الفرنسي التوفيؽ بيف طبيعتيا 
اإلدارية واستقبلليتيا تجاه الحكومة مف جية أخرى مع اإلصرار عمى ضرورة تأطير ىذه 
االستقبللية بإخضاع ىذه الييئات لمرقابة الشرعية والحد مف صبلحياتيا التنظيمية بكيفية 

. تسمح بحماية السمطة التنظيمية العامة لرئيس الحكومة
 

                                                 

 .24 المتضمف القانوف التوجييي لمتعميـ العالي ، ج ر 1999 أفريؿ 14 المؤرخ في 05-99القانوف رقـ  (1)
)2(Rachid Zouaimia, droit de la régulation économique, Berti éditons, Alger, 2006, P 30. 
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 قد أعطى مكانا لمعقوبات اإلدارية فالفقرة األولى (1)1978إف الدستور اإلسباني لسنة 
 منو تقضي بأنو ال يمكف أف يداف أو يعاقب أي شخص بمناسبة ارتكاب 25مف المادة 

ر ػػػػػأفعاؿ ال تمثؿ جريمة ، أو مخالفة إدارية في الوقت الذي ارتكبت فيو وذلؾ بالنظ
ىالنص القانوني الساري المفعوؿ وقت ارتكابيا ، وفي نفس السياؽ تحظر الفقرة الثالثة مف ػػػػػػإؿ

 (2).نفس المادة اإلدارة مف توقيع العقوبات السالبة لمحرية
 فيفرؽ بيف المخالفات الجزائية والمخالفات   (3)1979أما الدستور البرتغالي لسنة 

 منو يعطي الحؽ لممشرع الوطني أو الجيوي اختصاصا في 168/1اإلدارية ، فنص المادة 
. تحديد النظاـ العاـ لممخالفات التأديبية واألفعاؿ غير المشروعة واإلجراءات الواجب احتراميا
أما الدوؿ التي لـ تنص دساترىا عمى ىذا النظاـ ، فنجد أف القاضي فييػا قد قاـ بقبوؿ 

إمكانية   منحت لممشرع1967فكرة القمع اإلداري ، فالمحكمة الدستورية األلمانية في سنة 
تحويػؿ بعض العقوبات الجزائية إلى عقوبات إدارية لكف بشرط عدـ المساس بالنواة الصمبة 
لمقانوف الجنائي ، ونجد كذلؾ القاضػي الدستػوري اإليطالػي قد ذىب إلى نفػس االتجاه سنة 

 حيث سمح بتبني فكرة إزالة التجريـ بمناسبة تحويؿ العقوبات الجزائية إلى عقوبات 1970
. إدارية

تعتبر المحكمػة العميػا لمواليات المتحػدة األمريكية السباقػة إلى االعتراؼ بالسمطة 
القمعية لسمطات الضبط القطاعية في إصدار األوامر وتوقيػع العقوبات التي تشبو تمؾ التي 

              (4).يوقعيا القاضي الجزائي
      أما موقؼ المجمس الدستوري الفرنسي بشأف دستورية السمطة القمعية لسمطات الضبط 

 حيث اعترؼ فيو المجمس الدستوري 155-82االقتصادية ، تـ االعتراؼ بيا في قراره رقـ 
الفرنسي لئلدارة بحؽ توقيع العقوبات في المجاؿ الضريبي ، وأكد عمى أف مبدأ عدـ الرجعية 
نما يعتمد عمى العقوبات  ال يطبؽ فقط عمى العقوبات التي تنطؽ بيا الييئات القضائية ، وا 

                                                 

)1( Rachid Zouaimia, les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la  
gouvernement, Belkise édition, Alger, 2013, P 123. 
)

2
(  MODERNE (F), Sanctions Administratives et justice constitutionnelle, contribution à  

l’étude de l’état dans les démocraties et contemporaines, Economica, Paris, 1993, P 17 

)
3
( Rachid Zouaimia, Opcit, P 123. 

)
4
( MODERNE ( F ), " Répression administrative et protection des libertés devant le juge  

Constitutionnel : les leçons du droit comparé ", In Mél. CHAPUS (R) , Droit administratif, 

Montchrestien, 1992, Paris, P 417. 
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ذات الطابع اإلداري طالما أف ىذه األخيرة ليا صفة الردعية ، فالييئة اإلدارية كالييئة 
 (1).القضائية ليا الحؽ في النطؽ بعقوبات ذات طابع ردعي

ولكف ىؿ يمكف إدخاؿ سمطات الضبط في نفس سياؽ الييئات اإلدارية التقميدية ؟  
 1984 في قراره الصادر سنة CTPأثار المجمس الدستوري الفرنسي بشأف لجنة الصحافة 

 مف اإلعبلف 11عدـ دستورية العقوبات التي توقعيا ىذه الييئة لمخالفتيا أحكاـ المادة 
. العالمي لحقوؽ اإلنساف والمواطف

 إذ ،يظير ألوؿ وىمة أف ىناؾ تعارض بيف القرار األوؿ والثانػي لكف الحقيقػة غير ذلؾ
 كاف القاضي الدستوري قد أثار عدـ الدستورية ألف الييئة تنطؽ 1984في قراره الصػادر في 

نما رفض فكرة إخضاع ممارسة حرية الصحافة لنظاـ الترخيص المسبؽ أي ىناؾ  بعقوبات وا 
.      تقييد لممارسة ىذه الحرية

 ، لـ يثر المجمس الدستػوري الفرنسي فكرة 1986بمناسبة عرض قانوف المنافسػة سنة 
عدـ دستوريتو رغـ أنو قد خوؿ لمجمس المنافسة حؽ توقيع العقوبات ، فقد تطرؽ المجمس 

 بصفة صريحة إلى دستورية سمطة الييئات اإلدارية 1989الدستوري الفرنسي في سنة 
المستقمة في توقيع العقوبات عند النظر في دستورية القانوف المتضمف إنشاء المجمس األعمى 

 ، فقد كانت إجابة المجمس الدستػوري تتمحور حوؿ النظر إلى CSA(2)لمصوتيات والمرئيات 
الصعوبات التقنية المجيولة حوؿ وسائؿ االتصاالت السمعية والبصرية ، وكذلؾ األىداؼ 

القيمة الدستورية كاحتراـ حقوؽ المؤلؼ والحفاظ عمى النظاـ العاـ والمحافظة عمى  ذات
تعددية التيارات االجتماعية والثقافية ، إذ يمكف لوسائؿ االتصاالت أف تمس ىذه االعتبارات 

  fréquencesوبالتالي فيمكف ربطيا بنظاـ الترخيص وبالنظر كذلؾ إلى محدودية الذبذبات 
وقد يعيد إلى سمطة الضبط بميمة السير عمى احتراـ جميع ىذه المبادئ ، وىذه األخيرة في 
إطار التراخيص التي تمنحيا ، يمكف أف تتمتع بسمطة عقابية بدوف أف يكوف ىناؾ مساس 

بمبدأ الفصؿ بيف السمطات ، لكػف رغـ ذلؾ فإف ىذا القػرار يحمػؿ في طياتػو بعض الغمػوض  
                                                 

)1( C. const. N 82-155, DC du 30 décembre 982, droit constitutionnel fixal principe de droit  

finxal de valeur constitutionnel, In FAVOREU (L) et PHILIP (L), Les Grandes Décissions du 

Conseil Constitutionnel, Dalloz, Paris 1995, P 532-554. 

)
2
( C. const n 88-248, DC, de 17 Janvier 1989, " Conseil supérieur de l’audio-visuel liberté de 

communication audiovisuelle autorités administratives indépendantes sanction administrative  

et séparation de pouvoirs In FAVOIREU (L) et PHILIP (L) 9éme édition, DALL 02, Paris, 

999,   715-735. " 
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فقػد يفيػـ أف ىذه السمطة القمعية خولت ليذا المجمس باعتباره ىيئة إدارية مستقمػة ، ويظير 
كذلؾ أف حؽ ىذا المجمس في توقيع العقوبات يعود إلى وجود عبلقة سابقة بيف المجمس 

. والشخص المعاقب في إطار نظاـ التراخيص
لكف ىذا الشؾ تـ إزالتو بعد أشير فقط بمناسبة قرار المجمس الدستوري الفرنسي 

ال يمثؿ مبدأ الفصؿ بيف :  حيث قضى المجمسCOBالمتعمؽ بمجنة عمميات البورصة 
السمطات وال أي مبدأ دستوري آخر عقبة أماـ االعتراؼ لمسمطة اإلدارية التي تتصرؼ في 

 (1).نطاؽ ما تتمتع بو مف امتيازات السمطة بممارسة سمطة الجزاء
ىذا القرار وغيره مف القرارات التي أتت فيما بعد ، أبعدت وبصفة أكيدة اعتراضات 
الفقو خاصة المقاربة المتعمقة باحتراـ مبدأ الفصؿ بيف السمطات ، وتـ اإلعبلف عمى أف 

السمطة القمعية المخولة لسمطات الضبط ال تتعارض مع الدستور و بالتالي أزيؿ االعتبار 
الذي مؤداه أف القضاء ىو محتكر السمطة القمعية و بالتالي فيي إعادة صياغػة جديدة 

  (2). السمطات لنظريػة مونتيسكيو في الفصػؿ بيف
وعمى غرار المشرع الفرنسي ، نجد أف المشرع الجزائري ىو اآلخر بقي مترددا تجاه 

مصطمح السمطات اإلدارية المستقمة وذلؾ مف خبلؿ إعطاء تكييفات متباينة وغير متجانسة 
لمطبيعة القانونية ليذه السمطات ، فقد استعمؿ المشرع الجزائري مصطمح السمطات اإلداريػة 

 ، إال أنو (3)1990المستقمة بمناسبة تكييفو لمطبيعة القانونية لممجمس األعمى لئلعبلـ سنة 
 (4) وذلؾ في قانوف المناجـ2001لـ يستعمؿ ىذا التكييؼ بعد إلغاء ىذا المجمس إال سنة 

مف  (5)43بمناسبة إنشائو لوكالتيف وطنيتيف لتنظيـ وضبط سوؽ المناجػـ، حيػث كيفت المادة 
ىذا القانوف ىاتيف الوكالتيف بأنيما سمطات إدارية مستقمة إال أف الفقرة الثالثة مف نفس المادة 

وضعت حدا ليذا التكييؼ بنصيا عمى استقبللية ىاتيف الوكالتيف إزاء المتعامميف 
                                                 

)
1
 ( GENEVOIS (B) , le conseil constitutionnel et l’extension des pourvoirs de la commission  

des opérations de Bourse, à propos de la décision de Const n 89-260, DC du 28 Juillet 1989, 

RFDA , n 04, 1989, P 684-685. 

)
2
 ( C. Const, n 96-378 DC, du 23 Juillet 1996, loi de réglementation de télécommunication 

Luben (I) , " le pouvoir de sanction de l’autorité de régulation des télécommunication ", 

AJDA, n spécial Octobre 2001, P 121. 

 .11 المتعمؽ باإلعبلـ ، ج ر 1990 أفريؿ 3 المؤرخ في  07-90القانوف رقـ (3)
 .35 المتعمؽ بالمناجـ ، ج ر 2001 جويمية 3 المؤرخ في 10-01القانوف رقـ (4)
تمارس مياـ تسيير المنشآت الجيولوجية والممتمكات المنجمية و رقابة : "  مف قانوف المناجـ عمى 43تنص المادة  (5)

 .تتمتع ىذه األجيزة بالشخصية المعنوية و االستقبلؿ المالي .المناجـ مف قبؿ أجيزة ليا صفة سمطة إدارية مستقمة
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االقتصادييف دوف أية إشارة إلى استقبلليتيا تجاه الحكومة وىي مبلحظة واضحة حوؿ طبيعة 
التصور الذي أراد المشرع تكريسو بالنسبة ليذه الييئات تحدد مياـ ىذه األجيزة و قوانينيا 
األساسية و قواعد تنظيميا و كيفيات تسييرىا بموجب ىذه القانوف و النصوص المتخذة 

و تضمف ليا قوانينيا األساسية االستقبلؿ المالي و كذا استقبلليتيا ال سيما إزاء . لتطبيقو
 ."المتعامميف

يؤكده النص بالمغة الفرنسية حيث يستعمؿ المشرع تكييؼ                 وىو ما
Autorité Administrative Autonome وليس Autorité Administrative 

indépendante وىو ما يعطي فكرة حوؿ طبيعة و مفيـو االستقبللية المعترؼ بيا ليذه  
.     السمطات

باإلضافة إلى ىاتيف الوكالتيف فإف المشرع قد استعمؿ مصطمح السمطة اإلدارية 
 ، فبالرجوع (2)2008 و مجمس المنافسة في تعديؿ (1)المستقمة لتكييؼ سمطة ضبط المياه

سمطة "  المتعمؽ بالمياه نجدىا تستعمؿ تسمية (12-05) مف القانوف رقـ 65إلى المادة 
لمداللة عمى الجياز المكمؼ بضبط مياـ الخدمات العمومية لممياه وىي سمطة إدارية " ضبط 

مستقمة بموجب تكييؼ قانوني صريح غير أف اإلحالة شبو الكمية عمى التنظيـ لتحديد 
صبلحياتيا وقواعد عمميا مف شأنو أف يقمص مف حجـ ىذه االستقبللية المعترؼ بيا 

. صراحة
أما عف سمطات الضبط المكيفة بأنيا سمطة إدارية مستقمة عف طريؽ اجتياد قضائي 
فيتعمؽ األمر بالمجنة المصرفية حيث رفض مجمس الدولة اعتبار المجنة المصرفية المنشػأة 

 بمثابة جية قضائية متخصصة (10-90) مف قانوف النقد والقرض رقـ 143بموجب المادة 
وكيفيا عمى أنيا سمطة إدارية مستقمة وأف كؿ قراراتيا ذات طابع إداري بما في ذلؾ تمؾ 

المتعمقة بممارسة سمطة التأديب كتوجيو اإلنذارات ، سحب االعتماد ومنع بعض العمميات 
. المصرفية

                                                 

 . ، السالؼ الذكر12-05القانوف رقـ  (1) 
 2003 جويميػة 19 المؤرخ في 03-03 المعػدؿ و المتمـ لؤلمػر رقـ 2008 جواف 25المػؤرخ في 12-08األمر رقـ  (2 )

 .36المتعمؽ بالمنافسة ، ج ر 
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قبؿ الفصؿ النيائي مف طرؼ مجمس الدولة حوؿ الطبيعة القانونية لمجنة المصرفية  فإف 
وىو  سكوت القانوف بشأف تكييفيا القانوني قاد بالفقو إلى التساؤؿ حوؿ طبيعتيا القانونية

نقاش دائر حوؿ مدى كونيا سمطة إدارية أو ىيئة قضائية خاصة ، حيث يأخذ البعض 
بالطابع القضائي ليذه المجنة والتي تتمتع بازدواجية وظيفية ، فعندما تكوف بصدد مراقبة 

البنوؾ والمؤسسات المالية تتصرؼ كسمطة إدارية في حيف تكوف كييئة قضائية عند 
.  ممارستيا لصبلحيتيا التأديبية

لـ يكتؼ المشرع بالنص عمى تكييؼ واحد بخصوص سمطات الضبط االقتصادية بؿ 
 "سمطات الضبط االقتصادية " تعداه إلى تكييفات أخرى مغايرة ومتباينة عمى غرار تكييؼ 

 وسمطة ضبط (1)2003ويتعمؽ األمر بكؿ مف لجنة تنظيـ و مراقبة عمميات البورصة سنة 
-2000) مف القانوف رقـ 10، حيث تنص المادة (2)البريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية

لذا " تنشأ سمطة ضبط مستقمة تتمتع بالشخصية المعنوية و االستقبلؿ المالي "  عمى (03
فإف المشرع لـ يعتمد ىذه التكييفات بالنسبة لمسمطات األخرى ، بؿ استعمؿ عدة تكييفات 

 ال يبدي أي (الممغى)(10-90)متباينة فبالنسبة لسمطات الضبط البنكي فإف القانوف رقـ 
إدارة " تكييؼ واضح بشأف مجمس النقد و القرض إذ تناولو المشرع في إطار الباب الثاني 

-90) مف القانوف رقـ 19مف الكتاب األوؿ ىذا و تفصؿ المادة " ومراقبة البنؾ المركزي 
  المتعمؽ بالنقد والقػرض بيف وظيفتيػف لممجمس باعتباره مجمس إدارة البنػؾ (الممغى )(10

المركزي وسمطة نقديػة بإصداره لمتنظيمات النقدية والمالية والمصرفية وىذه المادة تكمميا 
 مف نفس القانوف التي تكيؼ مجمس النقد والقرض بصفة غير صريحة عمى أنو 44المادة 

، أما لجنة ضبط الكيرباء والغاز فيي سمطة الضبط الوحيدة التي تـ تناوليا (3)سمطة نقدية
حيث تـ ( 01-02 )وذلؾ في الباب الثاني عشر مف القانوف رقـ" الضبط " تحت عنواف 

 وقد تـ (4)تكييفيا صراحة عمى أنيا ىيئة مستقمة تتمتع بالشخصية القانونية واالستقبلؿ المالي
تعريفيا في المادة الثانية المتعمقة بتحديد المفاىيـ عمى أنيا ىيئة مكمفة بضماف احتراـ 

                                                 

 23 المؤرخ فػي 10-93 المعػدؿ و المتمـ لممرسػـو التشريعي رقـ 2003 فيفري 17المؤرخ في  04-03القانػوف رقـ  (1)
 . المتعمؽ ببورصة القيـ المنقولة1993ماي 

 . ، السالؼ الذكر03-2000القانوف رقـ (2)
 .52وليد بوجمميف ، المرجع السابؽ ، ص  (3)
 .، السابؽ الذكر01-02 مف القانوف رقـ 112المادة  (4)
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التنظيـ التقني واالقتصادي والبيئي وحماية المستيمكيف وشفافية إبراـ الصفقات وعدـ التمييز 
األخرى تنفرد سمطة ضبط المحروقات بالخروج  بيف المتعامميف وعمى خبلؼ سمطات الضبط
 و يضفي عمييا الطابع  (1) "الطابع اإلداري" عف القاعدة نظرا ألف القانوف يسقط عنيا 

سمطة ضبط المحروقات "  استعممت لفػظ 12 أما عف تكييفيا القانوني فإف المادة (2)التجاري
وىي وكالة وطنية مستقمة تتمتع بالشخصية القانونية واالستقبلؿ المالي ومف ثـ يمكف " 

. تكييفيا عمى أنيا سمطة ضبط ذات طابع تجاري واقتصادي
إذف يمكف القوؿ أف المشرع الجزائري أخذ بالتكييفات القانونية التي أعطاىا لسمطات 

الضبط االقتصادية ، قصد استنتاج طابعيا اإلداري حيث أف أغمبيا كيفت عمى أنيا ىيئات 
. إدارية تخضع قراراتيا لرقابة القاضي اإلداري

إف معالجة إلشكالية الطبيعة القانونية لسمطات الضبط االقتصادية وفي القانوف المقارف 
انطبلقا مف مختمؼ الجوانب النظرية ، االقتصادية ، السياسية و القانونية المحيطة بيذا 

: الشكؿ المؤسساتي الجديد في التنظيـ اإلداري ، ينتج عنيا
  سمطات الضبط االقتصادي ىي استجابة قانونية لخمفية اقتصادية محضة ، تتجسد

 في طبيعة 
الدور االقتصػادي الجديد لمدولػة والذي استدعى بعد انسحاب ىذه األخيػرة مف وظائؼ 
التسيير المباشر و المراقبة إيجاد شكؿ مؤسساتي جديد ينوب عف الدولة ػ و التي لـ تعد إال 
مساىمػا في المؤسسات العمومية ػ في السير عمى حسف سير السوؽ و المنافسة و ضبط 
األنشطة االقتصادية خاصة بالنظر إلى عدـ تكيؼ اإلدارة الكبلسيكية لبلضطبلع بيذه 

. الوظيفة
  و كما بينتو مختمؼ نماذج القانوف المقارف ، فإف طبيعة و حساسية ىذا الدور

الجديد الذي أنيط بسمطات الضبط ترجـ انطبلقا مف خمفية سياسية بضرورة إيجاد صيغة 
إدارية أصيمة تخرج عف األشكاؿ اإلدارية التقميدية ، و تتمثؿ ىذه الصيغػة في الوكاالت 

األمريكيػة المستقمة أو السمطػات اإلدارية المستقمة في فرنسا و التي تبدي مف الناحية النظرية 

                                                 

ال تخضع وكالتا المحروقات لمقواعد : " المتعمؽ بالمحروقات عمى07-05 مف القانوف رقـ 4 الفقرة 2تنص المادة  (1)
 . " يتعمؽ بتنظيميا و سيرىا و القانوف األساسي لمعماؿ المشتغميف بيااالمطبقة عمى اإلدارة ال سيما فيـ

 ."أف الوكالتاف تخضعاف لمقواعد التجارية في عبلقاتيما مع الغير: "  مف نفس القانوف عمى8 الفقرة 2تنص المادة  (2)
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أصالة معينة في استقبلليا عف الحكومة و خارجيتيا عف السمـ اإلداري التقميدي ومف ثـ 
 (1).إمكانية حيادىا

  يثير مفيـو السمطات اإلدارية المستقمة نظرا لحداثتو و أصالة النظاـ القانوني ليذه 
السمطات وتمتعيا بسمطات ىامة شبيية بتمؾ الممنوحة لكؿ مف القاضي والسمطة 
التشريعية، مشاكؿ وصعوبات قانونية جمة بالنسبة لمنص األساسي في الدولػة ، غير أف 
االجتياد القضائي وخاصة الفرنسي منو تدخؿ لمواءمة وموافقة ىذا المفيـو مع الدستور 

 (2).والنظاـ اإلداري في الدولة
إذا كاف تحويؿ صبلحيات الضبط و المراقبة مف اإلدارة المركزية لفائدة سمطات الضبط 

يعبر ال محالة عف ضرورة تكييؼ مياـ الدولة بالنظر إلى دورىا الجديد في ظؿ سياؽ 
اقتصادي جديد ، فإلى أي مدى تعبر صبلحيات الضبط التي تمارسيا ىذه السمطات عمى 

. دور جديد لمدولة أـ أنيا مجرد ممارسة طبيعية المتيازات السمطة العامة
: ويقتضي مبدأ الفصؿ بيف السمطات توزيع السمطة عمى الشكؿ التالي

 السمطة التشريعية تكمؼ بوضع القاعدة القانونية .
 السمطة التنفيذية تعمؿ و تسير عمى تنفيذىا .
 (3).السمطة القضائية تضمف إصدار أحكاـ قضائية 

     فإذا كاف ىذا التقسيـ سميـ مف الناحية النظرية ، فإف ظيور سمطات الضبط االقتصادية 
أعاد النظر في ىذا التقسيـ ، و ذلؾ مف خبلؿ ظيور ىيئات إدارية تضطمع باختصاصات 

قضائية ، وأكثر مف ذلؾ ىناؾ مف ىذه الييئات مف يتميز بتراكػـ السمطات الثبلث ، ومف ثـ 
يثار التساؤؿ حوؿ األساس الدستوري ليذا االعتراؼ لصالح ىيئات إدارية باختصاصات 

قضائية و مدى تعارضو أو انسجامو مع مبدأ الفصؿ بيف السمطات ؟ 
     إف اإلجابة عف ىذا التساؤؿ تجرنا إلى القوؿ بأنو في فرنسا، نجد أف تدخؿ المجمس 

:    الدستوري حوؿ ىذه المسألة كاف انطبلقا مف قراريف ىاميف
 

                                                 

 .36وليد بوجمميف ، المرجع السابؽ ، ص  (1)
 . مف خبلؿ مقاربة تحميمية لكؿ مف النظاـ القانوني ليذه السمطات و نظاـ تدخمياةالجزائري (2)
حيث تـ اعتماد سمطات الضبط المستقمة في القانوف الفرنسي الذي يعد مرجعا و أرضية يعتمد عمييا القانوف تنص  (3)

  مف الدستور عمى أف القضاء يختص بإصدار أحكاـ عامة146المادة 
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  قراره المتعمؽ بالمجمس األعمى لمسمعي البصريCSA.(1 ) 
COB.(2 )وقراره المتعمؽ بمجنة عمميات البورصة - 

لـ يعترض المجمس الدستوري الفرنسي عمى مبدأ منح سمطة العقاب اإلداري لمسمطات 
حيث يؤكد  اإلدارية المستقمة ، و يرى بأف ذلؾ ال يتعارض مع مبدأ الفصؿ بيف السمطات ،

   (3).في قراره األوؿ
كؿ سمطة  )إذ يمكف القوؿ أنو إذا كاف القرار األوؿ يستعمؿ معيارا عضويا حصريا 

فإف القرار الثاني يوسع مجاؿ القمع اإلداري إلى كؿ سمطة إدارية تنشط في  (إداريػة مستقمة 
إطار امتيازات السمطة العامة وىو معيار مادي موسع ، وىكذا فإف القمع اإلداري المعترؼ 
بو لسمطات الضبط ، ال يتعارض حسب االجتياد الدستوري ومبدأ الفصؿ بيف السمطات  

ومف ثـ فإف معظـ سمطات الضبط االقتصادية مؤىمة التخاذ تدابير عقابية تعبر عف ممارسة 
. عادية المتيازات السمطة العامة والتي تشكؿ األساس القانوني ليذا التدخؿ

غير أف المجمس الدستوري الفرنسي ، تدخؿ لتقنيف ممارسة ىذا االختصاص عمى 
: النحو التالي
  ال يمكف منح ىذا االختصاص لسمطة إدارية مستقمة إال ضمف الحدود الضرورية

. لتأدية مياميا
  يعود لممشرع اختصاص مبلئمة ممارسة ىذه السمطة مع التدابير الموجية لحماية

. الحقوؽ و الحريات المكفولة دستوريا
باإلضافة إلى ىذا التأطير الدستوري الياـ فإف االجتياد القضائي الفرنسي كرس جممة 

مف القواعد اإلجرائية الواجبة االحتراـ في ممارسة اإلجراء العقابي لسمطات الضبط 
. االقتصادية

 
                                                 

 . المتعمؽ بالمجمس األعمى لمسمعي البصري1987 جانفي 17 المؤرخ في 240-88القرار رقـ  (1)
 . المتعمؽ بمجنة عمميات البورصة1989 جويمية 28 المؤرخ في 206-89القرار رقـ  (2)
: يتضمف قرار المجمس الدستوري (3)

 "La loi peut, sans qu’il doit portée atteinte au principe de séparation des pouvoirs, de 
l’autorités indépendante chargée de garantir l’exercice de la liberté de communication de 
pouvoir de sanction dans la limite nécessaire à l’accomplissement de sa mission." 
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 :الفرع الثاني
 االعتراف القضائي بالوظيفة القمعية لسمطات الضبط االقتصادية 

إف االختصاص الرقابي المسبؽ لسمطات الضبط االقتصادية يمارس عادة عف طريؽ 
الوظيفة المعيارية و دورىا في تنظيـ و تأطير السوؽ بجممة القواعد القانونية ورقابة دخوؿ 
المتعامميف إليو باإلضافة إلى اختصاص رقابي دائـ لمسػوؽ يأخذ شكؿ وظائؼ تحكيميػة 

. ورقابية دائمة لمسوؽ ولسير المنافسة
يعبر االختصاص المعياري عادة عف ممارسة حقيقية لوظيفة الضبط خاصة إذا كانت 
سمطات الضبط تتوفر عمى سمطة تنظيمية حقيقية في إعداد ووضع القواعد القانونية التي 

تحكـ السوؽ وقطاعات نشاطاتيا ، كما تتمتع أغمبيا بسمطة قرار فردي تخص رقابة الدخوؿ 
إلى السوؽ باإلضافة إلى مشاركتيا الواسعة رغـ عدـ تمتعيا بسمطة تنظيمية في عممية 

. إعداد ىذه القواعد عف طريؽ صبلحيات استشارية واسعة
رئيس الجميورية يمارس : "  عمى أف1996 مف تعديؿ دستور 125تنص المادة 

السمطة التنظيمية في المسائؿ غير المخصصة لمقانوف ، يندرج لتطبيؽ القانوف في المجاؿ 
". التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة 

: انطبلقا مف ىذا النص يمكف استنتاج تواجد نوعيف مف السمطة التنظيمية
  سمطة تنظيمية مستقمة يضطمع بيا عضويا رئيس الجميورية وتكوف ماديا في

. 122المسائؿ غير المخصصة لمسمطة التشريعية في المادة 
  سمطة تنظيمية تنفيذية لمقوانيف يضطمع بيا عضويا رئيس الحكومة وتنحصر ماديا

 .في تطبيؽ ، شرح وتفسير القانوف دوف إنشاء قواعد قانونية جديدة مخالفة لمضمونو
مبدئيا ، ال يمكف تصور سمطة تنظيمية خارج الحدود المرسومة عضويا وماديا في 

مف النص الدستوري الجزائري والتي تجعؿ مف رئيس الحكومة المالؾ الوحيد  (125)المادة  
لمسمطة التنظيمية ، لكف مف الناحية الواقعية و خارج إجراء التفويض توجد عدة أشكاؿ أخرى 

السمطة التنظيمية لمجماعات )لمسمطة التنظيمية لسمطات أخرى ، فيما عدا رئيس الحكومة 
المحمية في مجاؿ الضبط اإلداري ، والسمطة التنظيمية لموزراء بصفتيـ رؤساء مصالح في 

( 1).الضبط االقتصادية إطار اختصاصيـ القطاعي والسمطة التنظيمية لبعض سمطات

                                                 

 .106وليد بوجمميف ، المرجع السابؽ ، ص  (1)
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فبالنسبة ليذه األخيرة ، لـ يعترؼ المشرع الفرنسي ليا بيذه السمطة إال بالنسبة لمقميؿ منيا 
المجنة الوطنية لئلعبلـ اآللي والحريات ، لجنة عمميات البورصة ، المجمس : عمى غرار

األعمى السمعي البصري  و لجنة التنظيـ البنكي ، فيما لـ تستفد سمطات أخرى ىامػة مف 
ىذه الصبلحية عمى غرار المجنة المصرفيػة ، مجمػس المنافسة و لجنة رقابة التأمينات ، كما 

الفرنسي أطر ىذه السمطة بصفة صارمة مؤكدا عمى رفضو لمنح  أف المجمس الدستوري
. صبلحيات واسعة لصالح سمطات الضبط

فإذا كاف المجمس الدستوري الفرنسي لـ يعارض االعتراؼ بيذه الصبلحية بالنسبة 
 و الييئة العميػا لبلتصاالت السمعية 1978لمجنة الوطنية لئلعبلـ اآللي و الحريات سنة 

 إال أنو  تدخؿ لتقييد ىذه السمطة 1984 و لجنة التنظيـ البنكي سنة 1982البصرية سنػة 
. 1989 جانفي 17 و 1986 سبتمبر 18انطبلقا مف قراريف ىاميف المؤرخيف في 

فإذا كاف القرار األوؿ لـ يشترط إال تأىيؿ تشريعي قصد تطبيؽ قانوف معيف في مجػاؿ 
 ، كاف 1989معيػف و في اإلطػار المحػدد بواسطػة القوانيػف لممارسػة ىذه السمطػة ، فإف قرار 

ال يمكف لمتأىيؿ التشريعي أف يمس إال تدابير ذات أىمية محدودة " أكثر صرامة و اشتراطا 
 des mesures de portée limité tant par: " مف حيث مجاؿ التطبيؽ و المحتوى

leur champ d’application que par leur contenu ." 
 يرى بأف منح ىذه الصبلحية لسمطات الضبط ال (1)وعموما فإف مجمس الدولة الفرنسي

يكوف إال في حاالت كوف مجاؿ التدخؿ تقنيا و ضروريا كما ىو الحاؿ بالنسبة لقطاع 
.  البورصة مثبل أيف تضطمع لجنة عمميات البورصة بسمطة معيارية

مجمس : في القانوف الجزائري ، لـ يعترؼ المشرع بالسمطة المعيارية إال لسمطتيف ىما
. النقد  و القرض و لجنة تنظيـ و مراقبة عمميات البورصة

 عمى (11-03) مف األمر رقـ 62، نصت المادة  بالنسبة لمجمس النقد والقرض
المجمس بصفة سمطة نقدية بإصدار قواعد عامة في شكؿ تنظيميات تتعمؽ  صبلحية

 (2):بالمجاالت التالية

                                                 

)
1
( Conseil d’Etat Français, Op.cit, P 310. 

 نبلحظ توسيع مجاؿ ىذا االختصاص بإضافة مجاليف جديديف يتعمقػاف بتحديد و متابعػة 1990 قانوفبالمقارنة مع  (2) 
 . مجاال14 إلى 12أىداؼ السياسة النقدية و تسيير احتياطات الصرؼ و بالتالي انتقؿ عدد المجاالت مف 
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  ، إصدار النقد
  أسس وشروط عمميات البنؾ المركزي والسيما فيما يخص الخصـ وقبوؿ السندات

 تحت نظاـ األمانة ورىف السندات العامة والخاصة والعمميات لقاء معادف ثمينة وعمبلت
;  أجنبية 
  تحديد قيادة ومتابعة تقييـ السياسة النقدية ;
  غرؼ المقاصة ;
  سير وأمف أنظمة الدفع ;
          نشاء البنوؾ والمؤسسات المالية وشروط إقامة شبكات فرعية شروط اعتماد وا 

 (1 );وخاصة تحديد الرأسماؿ األدنى لمبنوؾ والمؤسسات المالية 
 (2);شروط فتح مكاتب تمثيؿ البنوؾ والمؤسسات المالية األجنبية في الجزائر 
  األسس والنسب التي تطبؽ عمى البنوؾ والمؤسسات المالية والسيما فيما يخص

; تغطية وتوزيع المخاطر والسيولة 
  حماية زبائف البنوؾ والمؤسسات المالية السيما فيما يخص شروط العمميات المعموؿ

; بيا
  النظاـ والقواعد المحاسبية التي تطبؽ عمى البنوؾ والمؤسسات المالية وكيفيات

 ;وميؿ تسميـ الحسابات و البيانات الحسابية والبيانات اإلحصائية وسائر البيانات 
  الشروط التقنية لممارسة ميف االستشارة والوساطة في المجاليف المصرفي والمالي; 
  تحديد سياسة سعر الصرؼ وكيفية ضبطو; 
  مراقبة الصرؼ وتنظيـ سوقو; 
 تسيير احتياطات الصرؼ .

بالنظر إلى المحتوى الكمي والنوعي ليذه الصبلحيات نبلحظ أف مجمس النقد        
والقرض يضطمع بسمطة معيارية حقيقية، حيث يكتفي القانوف بتحديد مجاالت ومواضيع  

                                                 

 المتعمػؽ بشروط إقامة شبكػات البنػوؾ و المؤسسات الماليػة ، النظاـ 1997 أفريؿ 06المؤرخ في  02-97النظاـ رقـ  (1)
 المتعمؽ بالرأسماؿ األدنى لمبنوؾ و المؤسسات المالية في الجزائر،  ج ر 1990 جويمية 04 المؤرخ في 01-90رقـ 
39/1991. 
 المحػدد لشروط إنشاء البنػوؾ و المؤسسػات الماليػة و إقامػة فروع 1993 جانفي 03 المؤرخ في 01-93النظاـ رقـ  (2)

 .17لمبنوؾ و المؤسسات المالية األجنبية ، ج ر 
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تدخؿ المجمس ، وقد أكد االجتياد القضائي ىذه الصبلحية حيث جاء في قرار لمجمس 

حيث أف مجمػس النقػد و القرض يتمتع وذلؾ طبقا لمقانػوف بصبلحيات : "  ما يمي(1)الدولة
مف بينيا إعداد األنظمة في مسائؿ الصرؼ واتخاذ قرارات بتفويض السمطة في مسائؿ 

". تطبيؽ تنظيـ الصرؼ التي يصدرىا وينفذىا المحافظ 
تتميز ىذه األنظمة بشبو حصانة قضائية وال يمكف مخاصمتيا إال مف طرؼ وزير 

 إذ ،رغـ كونيا تدابير ذات طابع عاـ وتمس بمصالح المعنييف مباشرة (طعف باإللغاء)المالية 
ال يمتمؾ المتضرريف منيا إال طريػؽ الدفػع بعدـ شرعيتيا أماـ القاضي بمناسبة نزاع ما  

حيث أف المدعػى عميو أف يتمسؾ بأف : " حيث جاء في  القرار السابؽ لمجمس الدولة ما يمي
( 2) ".07-95 مف النظاـ 15ىذا القرار اتخذ مف طرؼ المحافظ تطبيقا لممادة 

أما بالنسبة لمجنة تنظيـ و مراقبة عمميات البورصة ، فميا سمطة معيارية تعبر عف نقؿ 
المجنة  حقيقي لصبلحيات السمطة التنفيذية وليس مجرد قواعد ذات طابع تقني، إذ تتمتع ىذه

بسمطة تنظيمية عامة تشمؿ سيػر سوؽ القيـ المنقولػة بسف قواعد تنظيمية تخص عمى سبيؿ 
( 3 ):المثاؿ ما يمي

  رؤوس األمواؿ التي يمكف استثمارىا في البورصة ؛
 (4)اعتماد الوسطاء في عمميات البورصة والقواعد المينية التي تطبؽ عمييـ ؛ 
  نطاؽ مسؤولية الوسطاء ومحتواىا و الضمانات التي يجب أف يكفموىا لزبائنيـ ؛

                                                 

 .2138 ، رقـ 2000 ماي 08المجنة المصرفية في / قضية يونيف بنؾ: قرار مجمس الدولة  (1)
حيث أف المدعية تثير في إجابتيا بأف مقتضيات المادة المذكورة غير قانونية و تمتمس عف طريؽ الدفع بعدـ قانونيتيا    (2)

. والتسريح بأنيا باطمة و عديمة األثر في الدعوى
 يوما 60حيث أف المدعى عميو يتمسؾ مف جية أخرى ، بأف إبطاؿ النظاـ ال يمكف أف يطالب بو إال وزير المالية في أجؿ 

 ابتداء مف تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، لكف ، حيث أنو يحؽ ألي منع أف يثير عف طريؽ الدفع بعدـ قانونية قرار
 ".إداري فردي أو تنظيمي بالتبعية لدعوى رئيسية باإلبطاؿ إذ أثيرت عدـ قانونية ىذا القرار مباشرة عمى الدعوى األصمية 

 ، ففيما ينص النص األوؿ عمى الوظيفػة القانونيػة بينما ينص 2003 و نص 1993ىنػاؾ فرؽ واضػح بيف نص  (3)
 . في النص األوؿ12 مجاال مقارنة بػ 15 عمى الوظيفة التنظيمية و قد اتسع مجاليا إلى 04-03القانوف 

 المتعمؽ بشروط اعتماد و رقابة الوسطاء في عمميات البورصػة ،ج 1996 جويمية 03المؤرخ في 03-96النظاـ رقـ  (4)
 .36/1997ر 
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  الشروط والقواعد التي تحكـ العبلقات بيف المؤتمف المركزي لمقيـ والمستفيديف مف
 (1)خدماتو؛
  القواعد العامة المتعمقة بالحفاظ عمى القيـ ؛
 القواعد الخاصة بتسيير نظاـ تسوية وتسميـ القيـ المنقولة ؛ 
 شروط تأىيؿ وممارسة نشاط محافظة القيـ المنقولة ؛ 
  الشروط الخاصة بأىمية األعواف المرخص ليـ بإجراء مفاوضات في مجاؿ

 البورصة؛
 اإلصدار في أوساط الجميور ؛ 
  قبوؿ القيـ المنقولة لمتفاوض بشأنيا وشطبيا وتعميؽ تحديد أسعاره لكف السؤاؿ الذي

يطرح ىو أي مدى يمكف الجـز بدستورية ىذا االعتراؼ لسمطات أخرى مف غير رئيس 
 ؟  125الحكومة بسمطة تنظيمية خارج األحكاـ الدستورية لمفقرة الثانية مف المادة 

إف اإلجابة عف ىذا التساؤؿ تجرنا إؿ القوؿ بأنو عندما تتمتع سمطة الضبط بسمطة 
تنظيمية ذات طابع تقني محدود ، فإف مسألة ىذا التأىيؿ ال تطرح بنفس الحدة التي يطرح 
بيا تمتعيا بسمطة معيارية حقيقية عمى غرار مجمس النقد والقرض و لجنة تنظيـ ومراقبة 
عمميات البورصة ، أيف ال يمكف اعتبار ىذه السمطة مجرد تفويض مف طرؼ السمطة 
. التشريعية ، بؿ أف القانوف ذاتو ىو مف يعترؼ صراحة لياتيف الييئتيف بيذه الصبلحية
رغـ إخضاع ىذه األنظمة إلجراء الموافقة أو المصادقة الوزارية إال أنيا تبقى مف 

الناحية المبدئية تتنافى والدستور خصوصا وأف ىذا االختصاص المعياري لسمطات الضبط 
  (2).االقتصادية يبقى يثير في غالبية األحياف تنازعا واضحا في االختصاص مع الحكومة

وأحيانا أخرى عادة ما تتعدى ىذه األنظمة دورىا التفسيري والتفصيمي إلى إضافة قواعد 
 :جديدة قد تتنافى والنص القانوني ، وفي ىذا الخصوص جاء في قرار لمجمس الدولة ما يمي

حيث إذا كاف مف صبلحيات مجمس النقد والقرض إعداد األنظمة المتخذة طبقا لمقانوف "
.  فإنو ال يستطيع أف يضيؼ إلى النص10ػ90

                                                 

 .73 المتعمؽ بالنظاـ العاـ لممؤتمف المركزي لمقيـ ، ج ر 2003 مارس 18المؤرخ في  01-03النظاـ رقـ  (1)

في فرنسا مثبل حاولت سمطػات الضبط في القطاعػات التي تشيد تطورا تقنيػا كبيرا تكييؼ المعايير و القواعػد مع  (2)
الوضعيات الجديدة رغـ عدـ امتبلكيا لسمطة تنظيمية حقيقية ، وىو ما أدى إلى تنازع حقيقي لبلختصاص مع الحكومة 

 .  2000 جويمية 03وأدى بمجمس الدولة إلى إلغاء قراراتيا في ىذا المجاؿ مثبل قرار مجمس الدولة الفرنسي المؤرخ في 
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عمى أنو يمكف ( 07-95)حيث أنو عندما نص مجمس النقػد والقرض في النظاـ رقـ 
لبنؾ الجزائر دوف تحديد آخر سحب صفة الوسيط المعتمد لعمميات الصرؼ فإنو قد تجاىؿ 

".  التي توكؿ ىذا االختصاص لمجنة المصرفية فقط 156مقتضيات القانوف والسيما المادة 
في محصمة تحميؿ مختمؼ الجوانب المتعمقة بالسمطة التنظيمية يظير وأف ىذه 

بالمجاالت المحصورة        ، ونوعا الصبلحية محدودة كما بعدد الييئات التي تضطمع بيا
والخاضعة لمرقابة الوزارية ، وأنيا ممارسة بصفة مزدوجة مع الحكومة بواسطة إجراء الموافقة 

. ومف ثـ ال يمكف اعتبارىا أداة التدخؿ المميزة لنشاط سمطات الضبط
وىذا عمى عكس سمطة القرار الفردي والتي تبقى الوسيمة األكثر اعتمادا في تدخؿ 

سمطات الضبط االقتصادية مف خبلؿ منح رخص الدخوؿ إلى السوؽ و اعتماد المتعامميف 
 ، و يأخذ تدخميا الرقابي (1)ألف معظـ سمطات الضبط االقتصادية تتدخؿ بصفة مسبقة

المسبؽ ىذا شكؿ قرارات فردية تتضمف رخص واعتمادات تسمح لممتعامميف بالدخوؿ إلى 
السوؽ بناء عمى معاييػر انتقاء تنافسية ، ويشكؿ نقؿ صبلحية الترخيص بالنشاط في السوؽ 

لصالح سمطات الضبط االقتصادية عامبل ىامػا في التحريػر االقتصػادي وىو ييدؼ إلى 
 (2).تشجيػع المتعامميػف وتثميػف شروط االستثمػار و النمو

يعتبر ىذا االختصاص مف زاوية القانوف اإلداري امتياز سمطة عامة ، اعترؼ بو 
المشرع ليذه السمطات قصد تأطير مبدأ حرية الصناعة والتجارة المكرس دستوريا ، وذلؾ 

 اوىي كمو بإخضاع ممارسة بعض األنشطة لنظاـ الرخصة ، االعتماد أو مجرد التصريح ،
  (3).أشكاؿ تسير باتجاه ترقية وتشجيع االستثمار

في المجاؿ المصرفي ، يخضع النفاذ إلى المينة وممارسة األنشطة المصرفية والمالية عف 
طريؽ بنوؾ و مؤسسات مالية إلى اعتماد مسبؽ يسمـ مف طرؼ مجمس النقد والقرض 

                                                 

باستثناء المجنة المصرفية ، مجمس المنافسة و الوكالة الوطنية لمجيولوجيا و الرقابة المنجمية التي تتميز كميا بنظاـ  (1)
 .تدخؿ الحؽ

)2( OCDE, les autorités de régulation dans le transport aérien, ferroviaire, les télécommunication 

et les services postaux, OCDE, 2006, P 76. 

 المتعمؽ باالستثمار 1982 أوت 21 المؤرخ في 12-82مر االستثمار في الجزائر مف نظاـ االعتماد في القانوف رقـ  (3)
 1993 أكتوبر 5 المؤرخ في 12-93إلى نظاـ التصريح في المرسـو التشريعي رقـ  (13ـ)االقتصادي الخاص الوطني 

 المتعمؽ 2001 أوت 20المؤرخ في  03-01واألمر رقـ  (04 و 03المادتيف ) 64المتعمؽ بترقية االستثمار ، ج ر 
 .47، ج ر  (04ـ )بتطوير االستثمار 
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.  بصفة سمطة ضبط تتدخؿ بشكؿ مسبؽ في تأطير القطاع البنكي
  (1): وييدؼ اشتراط الحصوؿ عمى اعتماد مسبؽ عمى االستجابة لمحاجيات التالية

  تحديد المؤسسات الممارسة لنشاط جمع اإليداعات وتوزيع القروض ;
  فرض المعايير والشروط الدنيا لسير النظاـ المصرفي ;
 فرض التزامات مبلئمة لضماف االستقرار النقدي .

ومف جيتيا ، فإف شروط منح االعتمادات لممارسة النشاطات البنكية والمالية البد    
: وأف تستجيب لمتوازف التالي

 دخوؿ أكثر ليبيرالية ال يسمح باالستجابة لمتطمبات االستقرار النقدي. 
  دخوؿ مقمص ال يسمح بحرية المنافسة ، ومف ثـ ال يسمح باالستجابة لحاجيات

الزبائف مف الناحية اإلجرائية ، فإف مجمس النقد والقرض يختص بالنظر في طمبات ترخيص 
 (2): ممارسة األنشطة البنكية عف طريؽ قرارات فردية في المسائؿ التالية

 تصريح إنشاء بنؾ أو مؤسسة مالية ، تعديؿ نظاميا القانوني ; 
 تصريح فتح مكاتب تمثيؿ البنوؾ األجنبية .

كما يستفيد األشخاص الطالبيف لترخيػص المجمس مف ضمانة الطعػف القضائػي أماـ 
مجمػس الدولة ، وذلؾ في حالة رفض المجمس طمب الترخيص ، وال يكوف الطعف مقبوال إال 

.  أشير مف تبميغ الرفض األوؿ10بعد رفضيف وال يمكف تقديـ الطمب الثاني إال بعد مضي 
 اعتمادا في الفترة الممتدة مف  29أما مف الناحية اإلحصائية، فإف المجمس سمـ 

 ، ومف المبلحظ أف كؿ البنوؾ والمؤسسات المالية حصمت عمى 2003 إلى 1990
.  وىذا بمعدؿ سنوي يقدر بمؤسستيف2003 و1997قرارات اعتمادىا في الفترة ما بيف 

     أما في مجاؿ البورصة ، فإف مزاولة نشاط الوسطاء في عممية البورصة يخضع لرقابة 
لجنة تنظيـ ومراقبة عمميات البورصة وذلؾ مف خبلؿ صيغة االعتماد حيث حسب نص 

 مف النص المنشئ ليا تعتمد المجنة الوسطاء في عمميات البورصة ويجب أف 09المادة 
يكوف قرار المجنة مبينا األسباب في حالة رفضيا االعتماد ، كما يستفيد الطالب لبلعتماد في 

. حالة الرفض مف حؽ الطعف
                                                 

)1( M. Khemoudj, la réglementation Bancaire, Objectifs et méthodes de la surveillance 

Bancaire, revue de conseil d’Etat, n 6, 2005, P 41. 

 . ، المرجع السابؽ11-03 مف األمر 62المادة  (2)
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     أما مف الناحية العممية اإلحصائية فقد سممت المجنة المذكورة في ظؿ المرسـو 
اعتمادات لموسطاء وذلؾ إلى غاية نياية لسنة  (05) خمسة (10-93)التشريعي رقـ 

:  ويتعمؽ األمر بالوسطاء التالييف1998
 Errachad elmali – SOFICOP – SOGEFI – union Boherage – SPDB/C. 
  والذي أىؿ البنوؾ ألف تمعب دور الوسيط في عمميات ( 04-03)أما في ظؿ تعديؿ

بنوؾ عمومية عمى اعتماد لجنة تنظيـ و مراقبة عمميات  (06)البورصة فقد تحصمت 
 لممارسة صفة الوسيط في عمميات البورصة وىذا حسب التقرير 2004البورصة سنة 

 .2004السنوي لمجنة سنة 
أما في قطاع البريد والموصبلت السمكية والبلسمكية الذي يعتبر مف أحد المرافؽ العامة 
الذي تـ فتحو فعميا عمى المنافسة يخضع الدخوؿ إليو مف طرؼ متعاممي القطاع بالحصوؿ 

عمى ترخيص مف طرؼ سمطة الضبط المعنية في القطاع التي أوكميا المشرع ىذه 
، كما فصؿ ( 03-2000) مف القانوف رقـ 06 الفقرة 13الصبلحية انطبلقا مف المادة 

: المشرع بيف النظاـ القانوني لبلتصاالت والنظاـ القانوني لمبريد عمى الشكؿ التالي
 فإنو تـ فتح ىذا القطاع  بالنسبة لمنظاـ القانوني لبلتصاالت السمكية والبلسمكية ،

أو استغبلؿ شبكات عمومية أو منشآت /أماـ المبادرة الخاصة حيث يمكف استغبلؿ ، إنشاء و
 أو ترخيػص  المواصبلت السمكية والبلسمكيػة حسب نظاـ استغبلؿ يأخذ شكؿ رخصػة

 (1).أو تصريح بسيط أو اعتماد
أماـ مف الناحية اإلجرائية ، فقد أطر المشرع ىذه العممية تأطيرا تنافسيا ييدؼ إلى 

 انتقاء أحسف العروض ، إذ يجب أف يتـ اإلنشاء و االستغبلؿ وفؽ شروط منافسة مشروعة
وباحتػراـ المتعامميف لمبدأ المساواة في معاممة المرتفقيف ، كما يجب ضماف الوصوؿ إلى ىذه 

 (2).الشبكات وفؽ شروط موضوعية شفافة و بدوف تمييز

                                                 

يقـو نظاـ الرخصة عمى مزاد تنافسي و دفتر شروط أما نظاـ الترخيػص فيقـو عمى االلتزاـ باحتػراـ الشػروط المحددة  (1)
مف قبؿ سمطة الضبط أما نظاـ التصريح البسيط فيقـو عمى إيداع تصريح بالرغبة في االستغبلؿ التجاري لخدمة مف 

 .خدمات االتصاالت السمكية و البلسمكية
  المتضمف تحديد اإلجراء المطبؽ عمى المزايدة بإعبلف2001 ماي 09المؤرخ في  124-01المرسـو التنفيذي رقـ  (2)

 .27المنافسة مف أجؿ منح رخص في مجاالت االتصاالت السمكية و البلسمكية ، ج ر 
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إلى  (اتصاالت الجزائر  )عمميا ، فقد تـ الترخيص باإلضافة إلى المتعامؿ التاريخي 
: WTA و 2001 سنة Orascom Telecom Algérie : OTA: متعامميف آخريف ىما

Watania Telecom Algérie كما شيد قطاع االتصاالت، دخوؿ متعامؿ 2003 سنة ،
 Consortium Algérien de:ثاف في مجاؿ الياتؼ الثابت ويتعمؽ األمر بػ

Télécommunications (CAT) 
العربية   منح أكبر عدد مف الرخص مقارنة بالنسبة لبعض الدوؿ وقد سجمت الجزائر

والبلسمكية قد  أما بالنسبة لنظاـ الترخيص فإف سمطة الضبط لمبريد والمواصبلت السمكية
 رخصة ، أما بخصوص نظاـ 1407 حوالي 2003 و2002منحت منذ إنشائيا ما بيف 

 2002التصريح البسيط فقد سممت سمطة ضبط البريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية سنة 
 رخصة لصالح موردي الخدمات 27 إلى 2003 رخص فقط بينما انتقؿ ىذا العدد سنة 03

ذات القيمة المضافة ، أما بخصوص النظاـ القانوني لمبريد، فإف إنشاء استغبلؿ وتوفير 
الخدمات واإلعدادات البريديػة يخضػع حسب الحالػة إلى نظػـ التخصيص والترخيص 

 (1).والتصريح البسيط
إذا كانت السمطة التنظيمية ال تمثؿ أداة التدخؿ الرئيسية بالنسبة لنشاط سمطات   

الضبط ، فإف ىذه األخيرة تعرؼ مشاركة واسعػة في عمميػة إعداد القواعػد القانونيػة الخاصة 
بقطاعات نشاطاتيػا عف طريؽ الوظيفة االستشارية ومف ىذه الزاوية فإف سمطات الضبط 
ونظرا لتنوع تركيبتيا وتخصصيا تعتبر بحؽ مستشار الحكومة وشريكيا في عممية إعداد 

. النصوص التنظيمية المنظمة لقطاعاتيا
أما في قطاع الطاقة ، فإف لجنة ضبط الكيرباء والغاز، تضطمع ىي األخرى بميمة 
استشاريػة لدى السمطات العمومية فيما يتعمؽ بتنظيـ سوؽ الكيرباء والسوؽ الوطنية لمغاز 

 (2).وسيرىما
 وتمارس ىذه الميمة عف طريؽ :

                                                 

و الذي يقـو باستغبلؿ و توفير خدمات بريد الرسائؿ  (بريد الجزائر  )يخص نظاـ التخصيص المتعامؿ التاريخي وحده  (1)
 كمغ إضافة إلى خدمة الطوابع البريدية و الحواالت البريدية و خدمة الصكوؾ البريدية ، أما نظاـ الترخيص 2تحت وزف 

فإنو يمنح لكؿ شخص طبيعي أو معنوي يمتـز باحتراـ الشروط التي تحددىا سمطة الضبط ، أما نظاـ التصريح البسيط 
 .فيخص كؿ متعامؿ يمتـز بتقديـ تصريح برغبتو في االستغبلؿ التجاري لخدمة مف خدمات البريد

 .، السالؼ الذكر01-02 مف القانوف رقـ 114المادة  (2)
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  المساىمة في إعداد التنظيمات التطبيقية ؛
 إبداء آراء مبررة و تقديـ اقتراحات في إطار القوانيف المعموؿ بيا .

كما أىؿ المشرع سمطة ضبط البريد واالتصاالت السمكية والبلسمكية مف جيتيا 
لمشاركة الحكومة في إعداد النصوص التنظيمية المتعمقة بالقطاع ، إذ يتـ استشارتيا مف 

 (1).قبؿ الوزير المكمؼ بالبريد واالتصاالت عند إعداد كؿ نص تنظيمي خص بالقطاع
أما بالنسبة لمجنة تنظيـ ومراقبة عمميات البورصة ، فيي تتمتع بسمطة تنظيمية حقيقية 

إذ أف المشرع أىميا لبلضطبلع بوظيفة استشارية لدى الحكومة بتقديـ مقترحات نصوص 
تشريعية وتنظيمية تخص إعبلـ حاممي القيـ المنقولة و الجميور وتنظيـ بورصة القيـ 

 (2).المنقولة وسيرىا
وقصد ضماف وجود منافسة شرعية وشريفة في السوؽ وحماية مصالح المتعامميف 

والمستيمكيف عمى حد سواء ، مكف المشرع سمطات الضبط مف نظاـ رقابي دائـ يشمؿ مف 
الناحية المادية مدى احتراـ القوانيف والتنظيمات السارية المفعوؿ ومف الناحية العضوية كؿ 

. الفاعميف في السوؽ مف متعامميف ومستيمكيف والعبلقات البينية التي تجمعيـ
سمطة التحقيؽ       : ويمارس ىذا االختصاص الرقابي عف طريؽ وسيمتيف ىامتيف

والتي تيدؼ إلى ضماف شرعية المنافسة واحتراـ القواعد القانونية المؤطػرة لمقطػاع      
وسمطة التحكيـ والتي تيدؼ إلى الفصؿ في النزاعات القائمة بيف المتعامميف االقتصادييف في 

. السوؽ
 

 
 
 

 
 

                                                 

 المحدد لمبمػغ األتاوى المطبقة عمى المتعامميف أصحاب 2003 جانفي 13 المؤرخ في 37-03المرسـو التنفيذي رقـ  (1)
 .04تراخيص إنشاء و  استغبلؿ شبكات االتصاالت ، ج ر 

 .34 المتعمؽ ببورصة القيـ المنقولة ، ج ر 1993 ماي 23 المؤرخ في 10-93 مف المرسـو التشريعي رقـ 34المادة (2)
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:  المبحث الثاني
 تطبيق الوظيفة القمعية لسمطات الضبط االقتصادية 

تتمتع سمطات الضبط االقتصادية باختصاصات قمعية تسمح ليا بتوقيع العقوبات في 
حالة عدـ امتثاؿ المتعامؿ االقتصادي لمقواعد القانونية المطبقة في المجاؿ االقتصادي      
ف ممارسة ىذه الوظيفة تقتضي توفر شروط مف أجؿ تطبيقيا عمى المتعامميف االقتصادييف  وا 

. المخالفيف لقواعد اقتصاد السوؽ والقوانيف والتنظيمات في مختمؼ القطاعات
      ونظرا ألىمية ىذه النقاط سنتناوؿ في المطمب األوؿ شروط ممارسة الوظيفة القمعية 
لسمطات الضبط االقتصادية وفي المطمب الثاني أىداؼ الوظيفة القمعية لسمطات الضبط 

. االقتصادية
 

 :المطمب األول
 شروط ممارسة الوظيفة القمعية

إف تمتع سمطات الضبط االقتصادية بصبلحية الوظيفة القمعية التي تمارسيا عف 
ارتكاب المتدخؿ االقتصادي لممخالفة ترمي إلى تحقيؽ العديد مف األىداؼ لكف قبؿ ذلؾ فإف 

ممارسة ىذه الوظيفة تخضع لجممة مف الشروط التي يجب أف تتوفر حتى تكوف ىذه 
. الصبلحية قانونية و محترمة مف قبؿ المتدخميف االقتصادييف

ما ىي شروط ممارسة الوظيفة القمعية مف قبؿ سمطات : لذا فإف التساؤؿ الذي يطرح
الضبط االقتصادية ؟ 

 

 :الفرع األول
 مخالفة قواعد الضبط االقتصادي

إف المخالفة اإلدارية ىي تجاوز المتعامميف االقتصادية لحدود الشروط المنصوص 
عمييا في القوانيف والتنظيمات القطاعية بارتكاب تصرفات تضر بالسير الحسف لمقطاع  

وبالتالي فإف المخالفة اإلداريػة ىي فعؿ أو تصرؼ يعاقب عميو القانػوف ، تتكوف مف ركنيف 
. مادي و معنوي
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. الركن المادي لمخالفة قواعد الضبط االقتصادي :أوال
 يشكؿ الفعؿ المادي ركنا مف المخالفة اإلدارية ، ويمثؿ مساسا بالمصمحة المحمية أو

.        بالنظر إلى طبيعة الفعؿ المخالؼ
إف المصمحة المحمية ىي مصمحة اإلدارة وىي حماية النظاـ اإلداري بالمفيـو الضيؽ 

 وأحيانا تكوف حماية المصمحة العامة أي حمايػة النظاـ االجتماعػي بالمفيـو الواسع ليػذا
  (1).المصطمح

فمصمحة اإلدارة تتمثؿ في حماية النظاـ اإلداري بالمفيـو الضيؽ حيث تدخؿ تمؾ 
المخالفات التي تمثؿ انتياكا اللتزاـ إداري في إطار عبلقة خاصة بيف الييئة اإلدارية 

المستقمة و الشخص المعني بالعقوبة ، كما في مجاؿ اختصاص البورصة ، ضبط البريد 
. والمواصبلت السمكية والبلسمكية ، الطاقة و البنوؾ

وتكوف العبلقة بيف المجنة المصرفية و البنؾ و المؤسسة المالية القائمة عمى أساس 
نظاـ االعتماد ، فالمخالفة تتمثؿ في اإلخبلؿ بقواعد حسف سير المينة ، أو اإلخبلؿ 

باألحكاـ التشريعية أو التنظيمية المتعمقة بالنشاط المصرفي أو عدـ الخضوع ألمر أو عدـ 
 (2).األخذ بعيف االعتبار التحذير الذي وجو لو

وفي قطاع تظير المخالفة عند عدـ احتراـ القواعد الخاصة بحسف سير المينة المتمثمة 
( 11-03) مف األمر62في القواعد التي يضعيا مجمس النقد والقرض بناء عمى نص المادة 

.     وتتمثؿ خاصة في أخبلقيات المصرفي وعدـ التدخؿ في شؤوف العمؿ وعدـ إفشاء السر
، تكوف العبلقة بيف لجنة تنظيـ عمميات البورصة والمتعامميف  وفي مجاؿ البورصة

االقتصادييف ىي عبلقة سابقة تقـو عمى أساس نظاـ االعتماد ، فاألفعاؿ التي تعاقب عمييا 
الغرفػة التأديبية ىي اإلخبلؿ بالواجبات المينية وأخبلقيات المينة مف جانب الوسطاء في 

 (3).عمميات البورصة ، وكؿ مخالفة لؤلحكاـ التشريعية التنظيمية المطبقة عمييـ

                                                 

 .106ضبط السوؽ عمى ضوء قانوف المنافسة ، المرجع السابؽ ، ص : جراي يمينة (1)
  52 المتعمؽ بالنقد والقرض ، ج ر 2003 أوت 26المؤرخ في  ، 11-03 مف األمر رقـ 114 ، 111: المادتيف (2)

 المتعمؽ بالنقد 2017أكتوبر 11 الموافؽ لػػ 1439 محـر عاـ 20 المؤرخ في 10-17   المتمـ بموجب القانوف رقـ 
 .57والقرض ج ر 

 04-03 المتعمؽ ببورصػة القيـ المنقولػة ، المعدؿ و المتمػـ بالقانوف 10- 93 مف المرسػـو التشريعػي رقـ 53المادة  (3)
  .34 ، ج ر 1993 ماي 23المؤرخ في 
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أما في مجاؿ اختصاص سمطة ضبط البريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية ، فإف 
انتياؾ : " بأنيا( 03-2000 ) مف القانوف رقـ38المخالفات ورد ذكرىا في المادة 

لممقتضيات التي يتطمبيا الدفاع الوطني واألمف الوطني ، وكذلؾ في حالػة صاحب الرخصػة 
الشروع في إقامػة الشبكػات العموميػة لممواصبلت السمكيػة و البلسمكيػة  الذي يتوانػى في

واستغبلليا وتوفير الخدمة الياتفية ، ففي ىذه الحالة يعتبر العوف كأنو غير قادر عمى 
.  استغبلؿ رخصتو بطريقة فعالة

 (01-02) مف القانوف 141أما في قطاع الطاقة فإف المخالفات ذكرت في المادة 
القواعد  المتعمؽ بالكيربػاء ونقؿ الغػاز عف طريؽ القنػوات ، وتتمثؿ أساسػا في عدـ احتراـ

. التقنية لئلنتاج والتصميـ واستخداـ شبكات النقؿ والتوزيع
سمطات الضبط االقتصادية ال تعاقب فقط عمى األفعاؿ المرتكبة : إذف يمكف القوؿ أف

نما تعاقب أيضا عمى المخالفات المرتكبة  في مواجية النصوص التي تؤطر ىذه الييئات وا 
المخمة باألنظمة والتعميمات التي تضعيا ، ففي ىذه الحالة فإف سمطة الضبط تجمع بيف 

، حيث أوكؿ إلييا المشرع مف جية سمطة وضع التشريعات  سمطتي التجريـ والعقاب
المنظمة لنشاطاتيا مف خبلؿ مشاريع القوانيف أو األنظمة، كما أوكؿ ليا أيضا سمطة اتخاذ 
اإلجراءات العقابية و ردع كؿ مف يخالؼ أحكاميا، األمر الذي ينطوي عمى جانب كبير مف 

 (1).الخطورة
. الركن المعنوي لمخالفة قواعد الضبط االقتصادي :ثانيا

إف فكرة الخطأ في المخالفات اإلدارية تختمؼ عف الخطأ الجنائي والمتمثؿ في عدـ 
، أو الخطأ الذي يعبر عف سوء نية المتعامؿ في المجاؿ  مراعاة األنظمة ، عدـ الحذر

اإلداري ، ففي المخالفة اإلدارية يغمب االعتماد عمى مجرد الخطأ المادي البسيط ألف 
النصوص المجرمة تكتفي فقط بمجرد اإلشارة إلى المخالفة المادية ، وال يثار أي تفصيؿ فيما 

يخص ركف الخطأ فخرؽ القاعدة القانونية يكفي وحده لوجود المخالفة ، لذا فإف اإلخبلؿ 
بقواعد حسف سير المينة أو األحكاـ التشريعية والتنظيمية ، يجعمنا أماـ مخالفة في المجاؿ 

                                                 

(
1

  2، عدد 16رنا العطور ، السمطات العقابية لمييئات اإلدارية المستقمة و دورىا في اتساع التجريـ، مجمة المنارة، المجمد ( 
 .44-43 ، ص 2010صادرة عف الجامعة األردنية ، 
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 المصرفي أو البورصة ، وكذلؾ في قطاع المناجـ ، البريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية 
. الكيرباء وتوزيع الغاز عف طريؽ القنوات ، المنافسة

ونجد في ىذا القطاع األخير أف مجمس المنافسة يفتح ىامشا كبيرا في تقدير األفعاؿ          
، إال أف فكرة الخطأ أو الركف المعنوي نجػدىا بصورة كبيرة  والممارسات المقيدة لممنافسة
 (12-08) المعدؿ والمتمـ باألمر (03-03) مف األمر 7حسب ما قضت بو المادة 

.  المتعمؽ بالمنافسة
ىناؾ حالة أخرى يمكف فييا افتراض وجود الركف المعنوي لمخالفة قواعد الضبط 

االقتصادي ، وىي الحالة التي ال  تقـو فييا سمطة الضبط القطاعية بتوقيع العقوبػة إال بعد 
عطائو األجؿ البلـز لتصحيح مساره ، ففي  إعذار العوف االقتصػادي الذي ارتكب المخالفػة وا 
قطاع االتصاالت السمكية والبلسمكية مثبل إذا لـ يحتـر المتعامؿ االقتصادي المستفيد مف 
الرخصة أو الترخيص أو التصريح باستغبلؿ شبكات عمومية أو خدمات لمشروط المقررة 
بموجب النصوص التشريعية أو التنظيمية ، تعذره سمطة الضبط لبلمتثاؿ والتقيد بالشروط 

فإذا لـ يمتثؿ ليذه اإلعذار توقع  ( يوما30)المحددة في ىذه الرخصة في أجؿ ثبلثيف يوما 
  (1).عميو سمطة الضبط العقوبة المناسبة

     وبالتالي فإنو في ىذه الحالة يظير المتعامؿ االقتصادي بمظير اإلصرار عمى ارتكاب 
، وفي حالة  المخالفة وبالتالي فإف نية ارتكاب المخالفة متوفرة بتوافر الركف المعنوي فييا
، ميما كانت  العود حيث ال يستفيد المتعامؿ االقتصادي المعيد لممخالفة مف التخفيض

 (2).طبيعة المخالفات المرتكبة
     وفي األخير ، يمكننا القوؿ أف سمطات الضبط االقتصادية تستعمؿ بصفة واسعة فكرة 
الجرائـ المادية فيي تقـو بتوقيع العقوبة عمى كؿ تصرؼ منحرؼ و مخالؼ لمنظاـ القانوني 
وفكرة مخالفة قواعد الضبط االقتصادي تشبو فكرة المخالفات في القانوف الجنائي ، إال أف 

الركف المادي في مخالفة قواعد الضبط االقتصادي لو مجاال واسعا أكثر مف الركف المعنوي 
الذي تكوف نسبة توافره أقؿ إال أننا نجد أف فكرة الضبط تؤدي إلى اإلسراع في ظاىرة القمع 

                                                 

 . ، المرجع السابؽ03-2000 مف القانػوف 40 ، 39 ، 35المػواد  (1)
 .لسابؽ الذكر ا12-08المتعمؽ بالمنافسة ، المعدؿ و المتمـ بموجب القانوف رقـ  03-03 مف األمر رقـ 60المادة  (2)
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العاـ وقمع األفعاؿ المادية ، يندرج ضمف فكرة السياسة الجنائية العامة ، والتي تتمثؿ أساسا 
 (1).في إزالة التجريـ

إضافة إلى مخالفة قواعد الضبط االقتصادي تقـو سمطات الضبط القطاعية بإصدار 
قرارات إدارية في إطار المحافظة عمى قواعد المرفؽ العاـ التي يمزميا المشرع بنشرىا في 

 (2)الجريدة الرسمية
وبالتالي فيي تعبر عف ممارسة امتيازات السمطة العامة المعترؼ بيا تقميديا لمسمطات 

  (3).اإلدارية
ويرى البعض أف ىذه القرارات العقابية التي تصدرىا سمطات الضبط االقتصادية في 
األصؿ ىي قرارات ذات طابع قضائي ألنيا كانت في السابؽ مف اختصاصات القاضي 

الجزائي ولكف تمتعيا بيذا الدور الجديد أدى تحوؿ طابعيا مف القضائي إلى اإلداري لتندمج 
 (4).في ميمة الضبط االقتصادي التي منحيا ليا المشرع

كما تقـو سمطات الضبط االقتصادية في إطار الحفاظ عمى قواعد المرفؽ العاـ 
بسحب االعتماد مف البنوؾ الذي تتخذه المجنة المصرفية الذي يؤدي إلى إلغاء مركز قانوني 

قائـ وىو زواؿ البنؾ، كما يمكف أف تؤدي ىذه القرارات التي تصدرىا ىذه السمطات إلى 
تعديؿ في ىذه المراكز القانونية كمنح تراخيص لمبنوؾ مف أجؿ تعديؿ قوانينيا األساسية 

وقرارات الترخيص بالتجميعات االقتصادية التي يمنحيا مجمس المنافسة وقرار تعميؽ السند 
، والتي (5)المنجمي أو الرخصة المنجمية التي تتخذه الوكالة الوطنية لمممتمكات المنجمية
.  اعتبرىا قانوف المناجـ قرارات إدارية تكوف محؿ طعف لئللغاء أماـ مجمس الدولة

                                                 

 .35عيساوي عز الديف، السمطة القمعية لمييئات اإلدارية المستقمة في المجاؿ االقتصادي والمالػي، المرجع السابؽ،ص  (1)
 فتوس خديجة ، االختصاص التنظيمي لييئات الضبط االقتصادي بيف النصوص القانونية و الواقع ، الممتقى الوطني (2)

حوؿ أثر التحوالت االقتصادية عمى المنظومة القانونية الوطنية ، كمية الحقوؽ و العمـو السياسية ، جامعة جيجؿ ، يومي 
 .129 ، ص 2011 ديسمبر 1 نوفمبر و 30
 .23وليد بوجمميف ، المرجع السابؽ ، ص  (3)

)4( Rachid Zouaimia, Les autorités de régulation indépendantes, face aux exigences de la  

gouvernement, Op.Cit, P 149  
 يمكف لموكالة الوطنية لمممتمكات المنجمية أف : " المتعمؽ بالمناجـ عمى 10-01 مف القانوف رقـ 91تنص المادة  (5)

 ... ".تعمؽ السند المنجمي أو الرخصة المنجمية أو تسحبو مف صاحبو
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كما تؤدي أيضا ىذه القرارات إلى إنشاء مراكز قانونية جديدة فنجد قرار منح االعتماد 
الذي يصدره مجمس النقد والقرض في فتح البنوؾ والمؤسسات المالية أو الترخيص بفتح 

مكاتب تمثيؿ البنوؾ األجنبية ونفس الشيء بالنسبة لرخص االستغبلؿ التي تمنحيا سمطة 
.  ضبط البريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية عمى شكؿ ترخيص أو تصريح بسيط

كما تتمتع لجنة ضبط الكيرباء وتوزيع الغاز وبواسطة القنوات بسمطة تقديرية في منح 
 ، وكؿ ىذا في إطار الحفاظ عمى مبادئ المرفؽ العاـ كقاعدة (1)الترخيص لموكيؿ التجاري

االستمرارية في تقديـ الخدمات العمومية لذا فإف ىذه القرارات سواء كانت فردية تتضمف منح 
التراخيص أو االعتمادات أو عقوبات تأديبية تمس كميا بالمراكز القانونية لممتعامميف 

االقتصادييف أو كانت تنظيمية يتـ نشرىا في الجريدة الرسمية ىي كميا قرارات تنفيذية تعود 
 .أصبل لمسمطة العامة في إطار الحفاظ عمى قواعد المرفؽ العاـ

 
 :الفرع الثاني

 وجود منازاعة اقتصادية
 إف صبلحية الوظيفة القمعية الممنوحة لسمطات الضبط القطاعية يجب أف تتوفر فييا
 إضافة إلى شرط مخالفة قواعد الضبط القطاعي شرط أف يكوف النزاع اقتصاديا الذي يدخؿ
في إطار القانوف االقتصادي الشامؿ لجميع القوانيف المتداخمة لتنظيـ النشاطات ميما كاف 

نوعيا سواء في إطار القانوف العاـ أو في إطار القانوف الخاص ألف ممارسة النشاطات تنشأ 
عنيا عبلقات متشابكة و معقدة قد تنجر عنيا منازعات يطمؽ عمييا مصطمح المنازعات 

. االقتصادية
 المقصود بالمنازعة االقتصادية: أوال

 إف صبلحية سمطات الضبط االقتصادية في إطار ممارستيا لوظيفتيا القمعية المطبقة
عمى المتعامميف االقتصادييف المخالفيف لقواعد اقتصاد السوؽ و لموضوع النشاط االقتصادي 
تأتي بعد نشوء المنازعة بيف ىؤالء المتعامميف في القطاعات المعنية بتوقيع العقوبة المقررة 

.  لممخالفة المرتكبة ، و بالتالي تسوية المنازعة االقتصادية و وضع حد ليا

                                                 

 .المنازعة ىي مجموعة مف الخبلفات القابمة ألف ترفع أماـ القضاء (1)
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ويحتاج تعريؼ المنازعة االقتصادية إلى التحديد بسبب تضارب اآلراء حولو ، حيث أف 
مصطمح المنازعة في حد ذاتو عرؼ العديد مف المقاربات ، ويمكف االنطبلؽ مف فكرة 

اختبلؼ المصالح بيف األطراؼ المتعاقدة و عدـ اتفاقيـ مما يعرقؿ حسف سير العقد الذي 
 ، وال يختمؼ تعريؼ (1)يجمع بينيـ األمر الذي مف شأنو أف يؤدي إلى إمكانية نشوء منازعة

المنازعة ذات الطابع االقتصادي عف تعريؼ المنازعة بشكػؿ عاـ إال مف خبلؿ أنيا ىي تمؾ 
المنازعة ذات الصمة بالنشاط االقتصادي ، ومع ذلؾ ترتبط بوجو أساسي بالمجاؿ الذي 
يحكمو القانوف االقتصادي ، حيث تشمؿ جميع المنازعات المتعمقة بأحد فروع القانوف 

  .االقتصادي
 خصائص المنازعة االقتصادية: ثانيا

     تتميز المنازعات ذات الطابع االقتصادي بتعقد واتساع المسائؿ التي تثيرىا ، حيث 
يتطمب حميا تطبيؽ أحد القوانيف االقتصادية ، وىذا ما جعؿ الفقو وبعض التشريعات الحديثة 

تميز بيف ما ىو منازعػات تجاريػة عاديػة وما يعتبػر مف قبيؿ المنازعػات االقتصادية ، كما 
.  تتميز المنازعة االقتصادية بأطرافيا ، حيث تختمؼ باختبلؼ موضوع المنازعة ذاتيا

Iموضوع المنازعة االقتصادية ـ: 
     إف تحديد موضوع المنازعة االقتصادية بدقة أمر صعب ألف المشرع الجزائري لـ يحدد 

مفيوما دقيقا ليا و كذلؾ بسبب تشعب وكثرة المسائؿ التي قد تكوف موضوع المنازعة 
االقتصادية حيث انطمؽ بعض الفقو المصري في تحديده لموضوعات المنازعة االقتصادية 

 المختصة بنظر المنازعات (2)عمى ما جاء بو القانوف المصري المتعمؽ بالمحاكـ االقتصادية
االقتصادية ، غير أف المشرع المصري لـ يضع ضابطا موضوعيا لتحديد اختصاص 

نما حدده عمى أساس قائمة لمقوانيف أوردىا عمى سبيؿ الحصر ، فقد  المحكمة االقتصادية وا 
أثار عدـ ربط اختصاص المحاكـ االقتصادية بتحديد ضابط لممنازعات االقتصادية وذلؾ 

تفاديا لما قد ينشأ عنو مف تعريفات مختمفة ليذه المنازعات ، وبالتبعية تضارب األحكاـ حوؿ 
 (3). اختصاص ىذه المحاكـ مما يؤدي إلى فقداف المصداقية فييا

                                                 

)
1
( Jean-yveas Chérot, Droit Public économique, économica, Paris, 2002, P 55. 

 .21 ، العدد 2008 ماي 22 المتعمؽ بإنشاء المحاكـ االقتصادية المؤرخ في 08-120القانوف رقـ (2)
أحمد السيػد الصاوي ، المحاكـ االقتصادية ، مجمة البحػوث القانونية و االقتصادية ، كمية الحقوؽ ، جامعة اإلسكندرية   (3)

 .435 ، ص 2010العدد األوؿ ، سنة 
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     إف تعريفات المنازعة االقتصادية قد تتخذ بعض األحياف مفيوما واسعا ليا يصعب معو 
حصر اختصاص المحاكـ االقتصاديػة عمى وجو الدقػة مثؿ تعريػؼ المنازعػة االقتصادية 

عمى أنيا تكوف كذلؾ إذا تعمقت بأحد عناصر االقتصاد أو أحد أشكاؿ النشػاط االقتصادي 
وىي اإلنتاج والتبادؿ واالستيبلؾ والنقود ، كما اعتبر البعض المنازعة اقتصادية عندما تقع 

النظر عما إذا كاف  عمى أي نشاط يتصؿ باستثمار األمواؿ والحصوؿ عمى عائد بصرؼ
 (1).محميا مف األعماؿ المدنية أو األعماؿ التجارية

: موضوعات المنازعة االقتصادية المدنية( 1
     لـ يميز المشرع الجزائري المنازعات االقتصادية كمفيـو مستقؿ يبنى عمى أحكاـ   

خاصة ، غير أف بعض الفقو حاوؿ استنتاج موضوعات ليذا النوع مف المنازعات مف خبلؿ 
 في فقرتيا السادسة مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية التي 32ما جاءت بو المادة 

نصت عمى االختصاص النوعي لؤلقطاب المتخصصة ، حيث جعؿ المشرع ليذه األقطاب 
اختصاص نوعي محصور في بعض المنازعات دوف غيرىا وتتمثؿ في المنازعات المتعمقة 

بالتجارة الدولية ، اإلفبلس والتسوية القضائية ، المنازعات المتعمقة بالبنوؾ ومنازعات الممكية 
. الفكرية والمنازعات البحرية والنقؿ الجوي ومنازعات التأمينات

     وما يمكف مبلحظتو ىو أف ىذه المنازعات التي حددىا المشرع الجزائري ال تتضمف كؿ 
المنازعات االقتصادية ، فيي تميؿ العتبارىا منازعات تجارية أكثر ، حيث استثنت أنواع 

 ، لذا ال يمكف اعتبار ما أورده (2) أخرى مف المنازعات تدخؿ في صميـ القانوف االقتصادي
 كمعيار حصري لتحديد ما (3) مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية32المشرع في المادة 

ىو مف قبيؿ المنازعات االقتصادية ، وبالتالي سنعتمد عمى تحديد القوانيف التي تعد مف 
 قبيؿ القانوف االقتصادي و بالتالي جميع المنازعات التي تستمـز تطبيؽ ىذه القوانيف التي 

. تعد مف قبيؿ القانوف االقتصادي
 
 

                                                 

اوي  مفيـو التجارة الدولية وفقا لقانوف التحكيـ المصري الجديد ، مجمة التحكيـ العربي،  مصر، ؽمحمد سمير الشر ( 1)
 .20، ص 1999

 .المنازعات االقتصادية المتعمقة بالممكية الفكرية و منازعات الشركات التجارية (2)
 .21 ، يتضمف قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية ، ج ر 2008 فيفري 25، المؤرخ في  09-08القانوف رقـ  (3)
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 :موضوعات المنازعات اإلدارية ذات الطابع االقتصادي( 2
 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية فإف المحكمة اإلدارية تختص 800     حسب المادة 

بالفصؿ في جميع القضايا التي تكوف الدولة أو الوالية أو البمدية أو إحدى المؤسسات 
العمومية ذات الصبغة اإلدارية طرفا فييا ، ولكف ىذه المنازعات اإلدارية فقد تأخذ طابعا 

اقتصاديا إذا تعمقت بأحد فروع القانوف العاـ االقتصادي ، التي تدخؿ في نطػاقو عدة قوانيف 
نذكر عمى وجو الخصوص قانوف تنظيـ ومراقبة عمميات البورصة ، القوانيف المتعمقة 

. إلخ... بالمناجـ والمحروقات 
عمى  أصبح يولي أىمية كبرى لممنافسة الحرة مف أجؿ الحرصوىذا ونجد أف المشرع 

 حدمف أجؿ اؿحمايتيا وليذا السبب أوجد مجمس المنافسة الذي يتمتع بالصبلحية التنازعية ، 
 :  والمتمثمة فيلمنافسة ؿة منافيالممارسات اؿمف 
 االتفاقات المحظورة- أ :

 ، فيي (1)     تضمف قانوف المنافسة في مادتو السادسة بعض مف االتفاقات غير المشروعة
، مما " السيما"مذكورة عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ما داـ أف المشرع استعمؿ مصطمح 

يجعؿ مجمس المنافسة يتمتع بسمطة تقديرية في تكييؼ ممارسة ما عمى أنيا تشكؿ اتفاقا 
محظورا ، إال أنو العتبار اتفاؽ ما أنو محظور ػ مع العمـ أف المشرع الجزائري لـ يدرج لو 

تعريفا ػ البد مف توفر شروط ، كما أنو قسـ جانب مف الفقو ىذه االتفاقات إلى نوعيف  
. أضؼ إلى ذلؾ الخروج عف المبدأ العاـ و إدراج استثناء يتمثؿ في االتفاقات المرخص بيا

 شروط االتفاقات المحظورة-1-أ :

                                                 

تحظر الممارسات واألعماؿ المدبرة واالتفاقيات : "  المتعمؽ بالمنافسة عمى ما يمي03-03 مف األمر 06تنص المادة  (1)
واالتفاقات الصريحة أو الضمنية عندما تيدؼ أو يمكف أف تيدؼ إلى عرقمة حرية المنافسة أو الحد منيا أو اإلخبلؿ بيا 

 :في نفس السوؽ أو جزء جوىري منو ، السيما عندما ترمي إلى
. ػ الحد مف الدخوؿ في السوؽ أو في ممارسة النشاطات التجارية فييا

. ػ تقميص أو مراقبة اإلنتاج أو منافذ التسويؽ أو االستثمارات أو التطور التقني
. ػ اقتساـ األسواؽ أو مصادر التمويف

. ػ عرقمة تحديد األسعار حسب قواعد السوؽ بالتشجيع المصطنع الرتفاع األسعار أو النخفاضيا
. ػ تطبيؽ شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجارييف مما يحرميـ مف منافع المنافسة

ػ إخضاع إبراـ العقود مف الشركاء لقبوليـ خدمات إضافية ليس ليا صمة بموضوع ىذه العقود ، سواء بحكـ طبيعتيا أو 
 ".حسب األعراؼ التجارية 
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     لكي يكوف االتفاؽ محظورا البد مف وجوده ، و يكوف ىذا األخير منافيا لممنافسة الحرة  
. مع ضرورة وجود عبلقة سببية بيف االتفاؽ و اإلخبلؿ بالمنافسة الحرة

 االتفاؽ :
     يقصد باالتفاؽ التعبير عف اإلرادة المستقمة مف طرؼ مجموعة مف المتعامميف 

االقتصادييف ، يرمي ىذا العنصر إلى المساس بالمنافسة ، و يقضي إلى التقاء أكثر مف 
إرادة تتمتع باالستقبللية في اتخاذ القرار ، و يمكف أف تكوف أطراؼ االتفاؽ إما أشخاص 
طبيعية أو معنوية ، لكف يشترط أف يكوف عمى األقؿ أحد ىذه األطراؼ مؤسسة         

:          المتعمؽ بالمنافسة المؤسسة عمى أنيا(03-03 ) مف األمر رقـ03وتعرؼ المادة 
كؿ شخػص طبيعػي أو معنػوي أيا كانت طبيعتػو يمارس بصفة دائمػة ػ نشاطات اإلنتػاج 

 (1).أو التوزيع أو الخدمات
     تمنع االتفاقات سواء كانت ضمنية أو صريحة ، وميما كاف نوعيا ، مما يدؿ عمى أخذ 

  المشرع بعيف االعتبار إرادة المتعامميف االقتصادييف في االتفاؽ عمى ىذه الممارسات
ويستوي أف يكوف االتفاؽ تعاقديا أو في صورة ترتيبات ودية تأخذ شكؿ األعماؿ المدبرة بيف 
األطراؼ المتواطئة ، ومف حيث الشكؿ يستوي أف يكوف االتفاؽ صريحا أو ضمنيا ، ظاىرا 

ف كاف شفويا(2).أو مستترا .  كما يعتبر القانوف المقارف االتفاؽ محظورا حتى وا 
 إخبلؿ االتفاؽ بالمنافسة الحرة :

المتعمؽ بالمنافسة االتفاؽ محظورا في ( 03-03) مف األمر رقـ 06     جعمت المادة 
 الوقت الذي يرمي فيو إلى اإلخبلؿ بالمنافسة ػ فاألثر المترتب عف االتفاؽ يكوف محظورا 

:  مف القانوف المذكور أعبله نصت عمى أنو06سواء كاف احتماليا أو محققا ، فالمادة 
فمذلؾ ... " عندما تيدؼ أو يمكف أف تيدؼ إلى عرقمة حرية المنافسة... تحظر الممارسات"

تؤكد عمى شرط اإلخبلؿ بالمنافسة يعد أساسا لتكييؼ االتفاؽ عمى أنو غير مشروع ، فإذا 
وجدت اتفاقات بيف المتعامميف االقتصادييف و لـ يكف ليا أثرا منافيا لممنافسة الحرة ، فمف تقع 

.  المذكورة سابقا06تحت طائمة المادة 
                                                 

 ، أطروحػة لنيؿ درجػة - دراسة مقارنة -كتو محمد الشريؼ ، الممارسات المنافية لممنافسة في القانوف الجزائري  (1)
 .94 ، ص 2004ػ2003دكتوراه دولة في القانوف ، كمية الحقوؽ ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، 

 ، 2002 ، سنة 23، مجمة إدارة ، العدد " حماية المستيمؾ مف الممارسات المنافية لممنافسة " كتو محمد الشريؼ ،  (2)
 . 593ص 
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 العبلقة السببية بيف االتفاؽ المحظور و اإلخبلؿ بالمنافسة :
     يجب أف يكوف الضرر الذي لحؽ المنافسة ناتج عف االتفاؽ المبـر بيف األطراؼ 

المتواطئة ، ووجود العبلقة السببية بيف االتفاؽ و تعقيد المنافسة يفرض عمى مجمس المنافسة 
إجراء دراسة معمقة لبلتفاؽ ، كما أف عنصر اإلثبات يمعب دورا كبيرا لمتأكد مف وجود 

. العبلقة السببية بيف االتفاؽ المحظور والمساس بالمنافسة مف عدميا
:   تقسـ االتفاقات المحظورة إلى نوعيف:أنواع االتفاقات- 2-أ-
 االتفاقات العمودية : 

يقصد باالتفاقات العمودية االتفاقات التي تتـ عمى مستويات مختمفة في السوؽ انطبلقا 
مف اإلنتاج وصوال إلى التوزيع ، كاالتفاؽ الذي يبـر بيف منتج يكوف في مرتبة عميا وموزع 

 (1).يتواجد في مرتبة دنيا ، عمى مجرى السمعة إلى المستيمكيف تشمميا شروط عقدية مقيدة
فاالتفاقات العمودية إذف تكوف بيف مؤسسة أو أكثر ليست مف نفس المرتبة في سمسمة 

. اإلنتاج والتوزيع
 االتفاقات األفقية : 

يقصد باالتفاقات األفقية ذلؾ التواطؤ الذي يحصؿ بيف متعامميف أو أكثر عف طريؽ 
 ، وفي ىذا النوع مف (2)االتفاؽ ، بحيث يكوف المتعامميف عمى مستوى واحد في السوؽ

. االتفاقات يفرض تمويف السوؽ مف طرؼ مؤسسات عديدة متواجدة عمى مستوى واحد
 االتفاقات المرخصة :

ال تخضع  ):  المتعمؽ بالمنافسة عمى ما يمي(03-03) مف األمر رقـ 09     تنص المادة 
 أعبله ، االتفاقات والممارسات الناتجة عف تطبيؽ نص تشريعي    7 و 6ألحكاـ المادتيف 

. أو نص تنظيمي اتخذ تطبيقا لو
     يرخص باالتفاقات والممارسات التي يمكف أف يثبت أصحابيا أنيا تؤدي إلى تطور 

اقتصادي أو تقني أو تساىـ في تحسيف التشغيؿ ، أو مف شأنيا السماح لممؤسسات الصغيرة 

                                                 

دراسة تحميمية مقارنة بيف القانونيػف األمريكػي : مدى تقييد عقد القصر لممنافسة الرأسية" الممحـ أحمد عبد الرحمف ،  (1)
 .21 ، ص 04 ، العدد 1996، مجمة الحقوؽ ، الكويت " واألوروبي مع اإلشارة إلى الوضع في الكويت 

، مجمة الحقوؽ ، الكويت  " التقييد األفقي لممنافسة ، مع التركيز عمى اتفاؽ تحديد األسعار : " الممحـ أحمد عبد الرحمف (2)
 .38 ، ص 04 ، العدد 1995
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والمتوسطة  بتعزيز وضعيتيا التنافسية في السوؽ وال تستفيد مف ىذا الحكـ سوى االتفاقات 
. والممارسات التي كانت محؿ ترخيص مف مجمس المنافسة

     إف ترخيص مجمس المنافسة ليذه االتفاقات يزيؿ عنيا الطابع غير المشروع، فالمادة 
تمؾ االتفاقات التي تنتج عف تطبيؽ نص تشريعي أو تنظيمي ىذا :  أوردت حالتيف ىما09

. مف جية ، ومف جية أخرى االتفاقات التي تيدؼ إلى تحقيؽ التطور االقتصادي
 االستثناء الناتج عف تطبيؽ نص تشريعي أو تنظيمي :

     ال يمكف إدانة اتفاؽ أخؿ بالمنافسة، ماداـ أنو نتج عف تطبيؽ نص تشريعي أو تنظيمي 
اتخذ تطبيقا لنص قانوني، فعمى ىذا األساس يمكف أف يستند مرتكبي االتفاؽ عمى النص 

. القانوني لتبرير سموكيـ
 االستثناء الناتج عف التطور االقتصادي :

     بمعنى يجب أف يكوف االتفاؽ المبـر يحقؽ تطورا اقتصاديا ، لكف ليس مجرد قوؿ ذلؾ 
نما يجب إثبات ذلؾ  يعفي المتعامميف االقتصادييف الذيف أبرموا ذلؾ االتفاؽ مف المتابعة ، وا 
بصفة فعمية عف طريؽ دراسة مساوئ ومحاسف االتفاؽ المبـر بيف المتعامميف االقتصادييف  

 ، كاالتفاؽ الذي يرمي إلى تحسيف (1)وقد تـ االعتماد عمى عدة عوامؿ إلبراز ىذه الفكرة
اإلنتاجية ، واالتفاؽ الذي ييدؼ إلى تحسيف شروط السوؽ ، وفي األخير نشير إلى ضرورة 

التأكيد عمى فكرة تتمثؿ في الصمة بيف االتفاؽ والتطور االقتصادي ، بمعنى آخر لوال 
ف وجدت وسيمة أخرى    الممارسة التي قيدت المنافسة ، لما تحقؽ التقدـ االقتصادي ، وا 

 وكاف باإلمكاف أف تحقؽ تقدما اقتصاديا لما اعتبر االتفاؽ مف قبيؿ الممارسة ،غير االتفاؽ
نما يدخؿ في دائرة المحظور . المشروعة ، وا 

تمجأ المؤسسات االقتصادية ذات الحجـ الكبير في كثير مف : الممارسات التعسفية- ب
، فالحجـ الكبير لممؤسسة أصبل ليس  األحياف إلى تشويو المنافسة عمى مستوى سوؽ معينة

ممنوعا في حد ذاتو ولكف التعسؼ في استعماؿ القوة االقتصادية يعتبر ممنوعا في الوقت 
.  الذي يمس بالمنافسة الحرة

                                                 

 .146المرجع السابؽ ، ص ، مد الشريؼ ، الممارسات المنافيةحكتو ـ (1)
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      مف األمر رقـ07تنص المادة  :التعسف الناتج عن وضعية الييمنة عمى السوق- 1-ب
  (1): المتعمؽ بالمنافسة عمى ما يمي(03-03)
يحظر كؿ تعسؼ ناتج عف وضعية الييمنة عمى السوؽ أو االحتكار ليا أو عمى جزء منيا " 

: قصد
  الحد مف الدخوؿ في السوؽ أو في ممارسة النشاطات التجارية فييا ;
  تقميص أو مراقبة اإلنتاج أو منافذ التسويؽ أو االستثمارات أو التطور التقني ;
  اقتساـ األسواؽ أو مصادر التمويف ;
         عرقمة تحديد األسعار حسب قواعد السوؽ بالتشجيع المصطنع الرتفاع األسعار

; وانخفاضيا 
 مما يحرميـ  تطبيؽ شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجارييف ،

; مف منافع المؤسسة 
  إخضاع إبراـ العقود مع الشركاء لقبوليـ خدمات إضافية ليس ليا صمة بموضوع

". ىذه العقود ، سواء بحكـ طبيعتيا أو حسب األعراؼ التجارية
     إف التعسؼ في وضعية الييمنة يقتضي ضرورة تحديد المقصود بالييمنة وذلؾ مجموعة 

المقاييس التي يعتمد عمييا لكشؼ وضعية الييمنة باإلضافة إلى االستقبلؿ التعسفي ليذه 
. الوضعية

 المقصود بالييمنة  :
:  المتعمؽ بالمنافسة وضعية الييمنة كاآلتي(03-03) مف األمر رقـ 03     عرفت المادة 

ىي الوضعية التي تمكف مؤسسة ما مف الحصوؿ عمى مركز قوة اقتصادية في السوؽ "
المعني ، مف شأنيا عرقمة قياـ المنافسة فيو وتعطييا إمكانية القياـ بتصرفات منفردة إلى حد 

المؤسسة  ، فالييمنة ىي قوة اقتصادية تممكيا" ، أو زبائنيا أو ممونييا  معتبر إزاء منافسييا

                                                 

 المتعمؽ بالمنافسة ، يدخؿ تحت طائمػة 03-03 مف األمر 12كما تعتبر أف البيع المخصوص عميو في المادة  (1)
التعسؼ الناتج عف وضعية الييمنة عمى أساس أف العوف االقتصادي ييدؼ مف خبلؿ ىذا النوع مف الممارسات إلى 

يحظر عرض األسعار أو ممارسة أسعار بيع مخفضة : " الييمنة عمى السوؽ مستقببل حيث تنص ىذه المادة عمى ما يمي
بشكؿ تعسفي لممستيمكيف مقارنة بتكاليؼ اإلنتاج و التحويؿ و التسويؽ ، إذا كانت ىذه العروض  أو الممارسات تيدؼ أو 

 ".يمكف أف تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو عرقمة أحد منتجاتيا مف الدخوؿ إلى السوؽ 
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مقارنة باألعواف االقتصادييف اآلخريف فتؤثر عمى السوؽ ما داـ أف ليا قوة مالية وتتحدد فكرة 
  (1).الييمنة في وضعية القوة االقتصادية التي مف شأنيا عرقمة المنافسة الحرة

 مقاييس تقدير وضعية الييمنة :
 المقاييس التي يعتمد عمييا لمكشؼ عف (2)(314-2000 )     حدد المرسـو التنفيذي رقـ

المقاييس : "  منو تنص عمى أنو02وضعية الييمنة لممتعامؿ االقتصادي ، حيث أف المادة 
التي تحدد وضعية ىيمنة عوف اقتصادي عمى سوؽ لمسمع أو الخدمات أو عمى جزء منيا 

: ىي عمى الخصوص ما يأتي
  حصة السوؽ التي يحوزىا العوف االقتصادي مقارنة إلى الحصة التي يحوزىا كؿ

; عوف مف األعواف االقتصادية اآلخريف الموجوديف في نفس السوؽ 
  االمتيازات القانونية أو التقنية التي تتوفر لدى العوف االقتصادي المعني ;
  العبلقات المالية أو التعاقدية أو الفعمية التي تربط العوف االقتصادي بعوف أو عدة

 ;أعواف اقتصادييف ، والتي تمنحيا امتيازات متعددة األنواع 
  (3)".امتيازات القرب الجغرافي التي يستفيد منيا العوف االقتصادي المعني 

: وتقسـ ىذه المقاييس إلى
 و تشمؿ المعايير التالية: المعايير الكمية: 
 تعد دليبل عمى أف  إف امتبلؾ المؤسسة لحصة معتبرة في السوؽ: حصة السوؽ ،

مف مجموع حصص السوؽ  % 80المؤسسة في وضعية ىيمنة ، إذا تعدت حصتيا بنسبة 
 .فالمؤسسة إذف في وضعية ىيمنة

 عندما ترتكز القوة االقتصادية و المالية في يد مؤسسة ما : القوة االقتصادية و المالية
 .فإنيا تحتؿ موقع الييمنة

 وتشمؿ المعايير التالية: المعايير الكيفية :

                                                 

 .159المرجع السابؽ ، ص ... " الممارسات المنافية" كتو محمد الشريؼ ،  (1)
 ، يحدد المقاييػس التي تبيف أف العوف االقتصادي في 2000 أكتوبػر 14مؤرخ في  314-2000مرسـو تنفيذي رقػـ  (2)

 18 الصادرة في 61، ج ر عدد " وضعية ىيمنة ، و كذلؾ مقاييس األعماؿ الموصوفة بالتعسؼ في وضعية الييمنة 
 .2000أكتوبر 

الوارد في النص ، يثبت بأف المقاييس مذكورة عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصػر ، إذف " عمى الخصوص " يبلحظ أف لفظ  (3)
 .يمكف لمجمس المنافسة االعتماد عمى معايير أخرى ، لمعرفة ما إذا كاف العوف االقتصادي  في وضعية ىيمنة
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  االمتيازات القانونية أو التقنية التي تتوفر لدى المتعامؿ االقتصادي ، مما يستوجب
. عمى مجمس المنافسة التأكد مف توفر ىذه االمتيازات

 العبلقات المالية أو التعاقدية أو الفعمية التي تربط المتعامؿ االقتصادي بنظائره .
 امتيازات القرب الجغرافي .

 االستغبلؿ التعسفي لوضعية الييمنة :
نما يتمثؿ في التعسؼ في       ال يتجسد الفعؿ غير المشروع في عنصر الييمنة ، وا 

 المعايير التي يعتمد (1).استعماؿ ىذه الييمنة ، وعمى ىذا األساس حدد المرسـو التنفيذي
 مف ىذا المرسـو عمى ما 05عمييا إلثبات ىذا االستغبلؿ التعسفي ، حيث تنص المادة 

: يمي
يعتبر تعسفا في وضعية الييمنة عمى سوؽ أو عمى جزء منو ، كؿ فعؿ يرتكبو عوف " 

اقتصادي في وضعية ىيمنة عمى السوؽ المعنية ، ويستجيب عمى الخصوص لممقاييس 
: اآلتية
 المناورات التي تيدؼ إلى مراقبة الدخوؿ إلى السوؽ أو سيرىا .
 المساس المتوقع أو الفعمي بالمنافسة .
 غياب حؿ بديؿ بسبب وضعية تبعية اقتصادية. 

   أورد المشرع مقاييس إثبات استغبلؿ وضعية الييمنة عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر
. مما يمكف مجمس المنافسة مف تطبيؽ مقاييس أخرى

     وما يبلحظ أف ىذه المقاييس تكتسي أىمية كبرى ، إال أف المشرع لـ يدرجيا ضمف 
.  المتعمؽ بالمنافسة(03-03 )األمر رقـ

 التعسؼ في استغبلؿ وضعية التبعية :
يحظر كؿ مؤسسة التعسؼ في : "  مف قانوف المنافسة عمى أنو11     تنص المادة 

استغبلؿ وضعية التبعية لمؤسسة أخرى بصفتيا زبونا أو ممونا إذا كاف ذلؾ يخؿ بقواعد 
. المنافسة

: يتمثؿ ىذا التعسؼ عمى الخصوص في

                                                 

، المحدد لممقاييػس التي تبيف بأف العوف االقتصادي في وضعية الييمنة، المرجػع 314-2000مرسـو تنفيذي رقـ  (1)
 .السابؽ
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 رفض البيع بدوف مبرر شرعي .
 البيع المتبلـز أو التمييزي .
 البيع المشروط باقتناء كمية دنيا .
 اإللزاـ بإعادة البيع بسعر أدنى .
 قطع العبلقة التجارية لمجرد رفض المتعامؿ الخضوع لشروط تجارية غير مبررة .
 (1)."كؿ عمؿ مف شأنو أف يقمؿ أو يمغي منافع المنافسة داخؿ السوؽ 

عمى التعسؼ في استغبلؿ وضعية (06-95)     لـ ينص المشرع الجزائري في أمر رقـ 
 لكف تدارؾ المشرع الوضع في سنة (2)التبعية عمى أنيا تشكؿ ممارسة مقيدة لممنافسة الحرة ،

 المتعمؽ بالمنافسة ، وبيذا سنتطرؽ أوال لدراسة (03-03) ، و أدرجيا في األمر 2003
. حالة التبعية ، ثـ لحالة االستغبلؿ التعسفي

:  التبعية االقتصادية- 2-ب
د مف األمر رقـ /03     عرؼ المشرع الجزائري وضعية التبعية االقتصادية وذلؾ في المادة 

العبلقة : " المتعمؽ بالمنافسة والتي تنص عمى أف وضعية التبعية االقتصادية ىي(03-03)
بالشروط  التجارية التي ال يكوف فييا المؤسسة ما حؿ بديؿ مقارف إذا أرادت رفض التعاقد

كما تعرفيا محكمػة باريس ". التي تفرضيا عمييا مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو ممونا 
غياب االختيار الكافي ألحد الشركاء و األعواف االقتصادييف بصفتو موزع في : " عمى أنيا

".          عبلقاتو بمنتج أو مموف 
ويمكف أف تقـو حالة التبعية حتى و إف لـ تكف المؤسسة في وضعية ىيمنة فإف صح 

. التعبير تقتضي حالة التبعية أف يكوف المتعامؿ االقتصادي تحت رحمة مؤسسة ما
: االستغبلؿ التعسفي لموضعية التبعية

     إف الممارسات الناتجة عف حالة التبعية االقتصادية تكوف محظورة إال إذا كاف ليا 
. غرض يؤدي إلى عرقمة المنافسة أو تقييدىا

                                                 

 .36 المتعمؽ بالمنافسة ، ج ر 2003 جويمية 19، مؤرخ في 03-03أمر رقـ  (1)
المشرع الفرنسي ىو اآلخر لـ ينص عمى حالة التعسؼ في استغبلؿ وضعية التبعية إال في قانوف المنافسة لسنة  (2)

 .،  و ذلؾ نقبل عف القانوف األلماني1986
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عدـ التوازف في العبلقات ما بيف األعواف االقتصادييف ال يكفي لوحده لتشكيؿ ممارسة 
ف وجد التعسؼ ماداـ أنو ال يرمي إلى اإلخبلؿ بالمنافسة  منافية لممنافسة الحرة ، حتى وا 

. الحرة
     قد أورد المشرع الجزائري عددا مف األعماؿ الموصوفة بالتعسؼ في حالة وجود مؤسسة 
ما في وضعية التبعية ، لكف المبلحظ أنيا مذكورة عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ، بمعنى أف 

 مف األمر رقـ 11مجمس المنافسة يمكف أف يجعؿ ممارسات أخرى تدخؿ تحت طائمة المادة 
( 1). المتعمؽ بالمنافسة(03-03)

مقارنة باإلتفاقات المحظورة والممارسات التعسفية التي تعتبر مف الممارسات المنافية 
المنافسة نجد التجميعات اإلقتصادية التي نص عمييا قانوف المنافسة والتي تساىـ في تحقيؽ 

التطور اإلقتصادي ودفع عجمة التنمية لذا فيي تعتبر مف المواضيع الميمة في قانوف 
المنافسة بمقتضى النصوص القانونية التي نصت عمييا لذا وجب عمينا دراستيا بالتطرؽ إلى 

 .  جميع النقاط األساسية المتعمقة بيا 
التشريع المتعمؽ بالتجميعات االقتصادية ألوؿ مرة في الواليات المتحدة  ظيرىذا ، وقد      

، حيث تكتسي التجميعات االقتصادية أىمية كبيرة ، إال أنيا إذا بمغت حجما  (2)األمريكية
معينا استوجب مراقبتيا ، إذ أنيا يمكف أف تؤدي إلى االحتكار والييمنة ، ويتحدد مفيـو 
التجميع مف خبلؿ عنصريف ، أحدىما ثابت واآلخر متغير ، كما أف مشروع التجميع ال 

نما البد مف توفر شروط . تفرض عميو رقابة بصفة آلية ، وا 
: مفيوم التجميع- ج

     ينتج التجميع عف عممية قانونية تيدؼ إلى نقؿ االنتفاع أو ممكية أمواؿ أو حقوؽ تابعة 
لمقاولة ما ، وكذا ترمي إلى وضع مقاولة أو مجموعة مف المقاوالت تحت سيطرة وتحكـ 

. مقاولة أخرى أو مجموعة مف المقاوالت
: يعرؼ القانوف الفرنسي التجميع كاآلتي

 "la concentration résulte de tout acte, qu’elle qu’en soit la forme 

qu’emporte transfert de propriété ou de jouissance sur tout ou parti des 

Biens, droits et obligations d’une entreprise ou qui a pour objet, ou 

                                                 

 ".عمى الخصوص " لفظ  02-11استعمؿ المشرع في المادة  (1)
)

2
(   KDHIR (M), « Le contrôle des concentrations économiques », R.D.P, 1992, P1106. 
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pour effet, de permettre à une entreprise ou à un groupe d’entreprises 

d’exercer, directement ou indirectement, sur une ou plusieurs autres 

entreprises une influence déterminante " .
(1)   

 فباستقراء التعريؼ السابؽ ، نجد أف التجميع ينشأ بوجود عنصريف أحدىما قانوني  
يتمثؿ في العقد المتضمف نقؿ الممكية أو االنتفاع ، واآلخر متغير يتجسد في ممارسة النفوذ 

. األكيد
: العقد المتضمف نقؿ الممكية أو االنتفاع

: إف العقد المتضمف نقؿ الممكية ىو عممية قانونية تأخذ عدة أشكاؿ
:  االندماج- 1-ج

     يعد االندماج وسيمة لمتجميع االقتصادي ، ولقد نص عميو المشرع الجزائري في المادة 
يتـ التجميع في : " المتعمؽ بالمنافسة التي تنص عمى أنو( 03-03) مف األمر رقـ 15/1

". ػ اندمجت مؤسستاف أو أكثر كانت مستقمة مف قبؿ : مفيـو ىذا األمر إذا
، نجد أف االندماج يمكف أف يتـ بطريؽ المزج أيف تنشأ (2)     وبالعودة إلى التقنيف التجاري

مؤسسة جديدة بعد فناء مؤسستيف أو أكثر أو بطريؽ الضـ ، وضـ مؤسسة أو أكثر إلى 
. مؤسسة قائمة ، كما أف التجميع يمكف أف يكوف أيضا بطريؽ االنفصاؿ

:  المساىمة المالية- 2-ج
حصؿ "  : المتعمؽ بالمنافسة(03-03) مف األمر رقـ 15/2نصت عمييا المادة 

عف طريؽ أخذ رأس الماؿ أو عف طريؽ ... شخص أو عدة أشخاص طبيعييف ليـ نفوذ 
. " شراء عناصر مف أصوؿ المؤسسة أو بموجب عقد أو بأي وسيمة أخرى

: المؤسسات المشتركة- 3-ج
 15/3     إف إنشاء المؤسسات المشتركة تكوف التجميعات االقتصادية ، حيث أف المادة 

أنشئػت مؤسسة مشتركة تؤدي : "  تنص في ىذا الصدد عمى أنو(03-03 )مف األمر رقـ
، في ىذه الحالة تحافظ المؤسسات " بصفة دائمػة جميع وظائؼ مؤسسة اقتصادية مستقمة 

االقتصادية عمى استقبلليا وتفضؿ أف يكوف ىناؾ تعاوف فيما بينيا لتحقيؽ السيطرة عمى  
                                                 

)
1
( Cité par KDHIR (M) « Le contrôle des … », OP.cit. P 1113. 

لمشركة و لو في حالة تصفيتيا ، أف تدمج في شركة أخرى    : "  مف التقنيف التجاري الجزائري عمى ما يمي744المادة  (2)
تساىـ في تأسيس شركة جديدة  بطريقة الدمج ، كما ليا أف تقدـ ماليتيا لشركات موجودة أو تساىـ معيا في إنشاء شركات 

 ".جديدة بطريقة اإلدماج و االنفصاؿ ، كما ليا أخيرا أف تقدـ رأسماليا لشركات جديدة بطريقة االنفصاؿ 
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ف كانت تتمتع باالستقبللية  قطاع اقتصادي معيف ، إال أنياػ المؤسسات ػ تعتبر فرعية حتى وا 
 .ومف الناحية العممية تخضع لرقابة المؤسسة األـ

     أما العقد المتضمف نقؿ االنتفاع ، لـ يدرجو المشرع الجزائري في إطار قانوف المنافسة 
 11 عمى أنو وسيمة مف الوسائؿ التي تحقؽ عممية التجميع حيث نصت المادة 1995لسنة 

: المتعمؽ بالمنافسة عمى ما يمي( 06-95)مف األمر رقـ 
كؿ مشروع تجميع أو تجميع ناتج عف أي عقد ميما كاف شكمو ، يتضمف تحويؿ " 

الممكية لكؿ أو جزء مف ممتمكات أو حقوؽ وسندات عوف اقتصادي قصد تمكيف عوف 
اقتصادي مف مراقبة عوف اقتصادي آخر ، أو ممارسة النفوذ األكيد عميو ، والذي مف شأنو 
المساس بالمنافسة وتعزيز وضعية الييمنة عمى السوؽ ، خاصة يجب أف يقدمو صاحبو  

، لكف تدارؾ المشرع األمر في      "  أشير3إلى مجمس المنافسة الذي يبث فيو في أجؿ 
      رقـ  مف األمر16، حيث أدرج العقد المتضمف نقؿ االنتفاع في المادة 2003سنة 

 المتعمؽ بالمنافسة ويتضح أف حؽ االنتفاع ينتج بإبراـ عدد مف العقود مثؿ عقد ( 03-03)
. إلخ...التسيير الحر لممحؿ التجاري ، عقد اإليجار 

: ممارسة النفوذ األكيد-4-ج
     فإلى جانب كؿ مف نقؿ الممكية واالنتفاع ، ال بد مف توفر النفوذ األكيد الذي إف غاب 

لـ يعد المجاؿ وارد لمحديث عف التجميع االقتصادي ، فتعتبر ذات طبيعة تمركزية كؿ عممية 
تسمح لمؤسسة أو مجموعة مف المؤسسات بأف تمارس نفوذىا األكيد عمى مؤسسة أو 

مجموعة مف المؤسسات ، و نجد أف عنصر النفوذ األكيد يتميز بالتغير والمرونة ، وىو 
( 03-03)رقـ   مف األمر16يرجع إلى فكرة اقتصادية و ليست قانونية ، حيث تنص المادة 

 أعبله 15 مف المادة 2يقصد بالمراقبة المذكورة في الحالة : " المتعمؽ بالمنافسة عمى ما يمي
المراقبة الناتجة عف قانوف العقود أو عف طرؽ أخرى تعطي بصفة فردية أو جماعية حسب 
الظروؼ الواقعة ، إمكانية ممارسة النفوذ األكيد والدائـ عمى نشاط مؤسسة ، السيما فيما 

: يتعمؽ بما يأتي
. ػ حقوؽ الممكية أو حقوؽ االنتفاع عمى ممتمكات مؤسسة أو عمى جزء منيا1
ػ حقوؽ أو عقود المؤسسة التي يترتب عمييا النفوذ األكيد عمى أجيزة المؤسسة مف 2

والمبلحظ أف وسائؿ ممارسة النفوذ متعددة ال يمكف ". ناحية تشكيميا أو مداوالتيا أو قراراتيا 
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، ماداـ أف   المذكورة عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر16حصرىا ، وما ىو وارد في المادة 
". السيما " المشرع استعمؿ لفظ 

:  شروط فرض رقابة عمى التجميعات االقتصادية- 5-ج
     األصؿ أف عممية التجميع ال تعد ممارسة منافية لممنافسة الحرة ، لما لو ػ التجميع ػ مف 
منافع عمى المؤسسة االقتصادية ، بحيث يسمح برفع كفاءتيا اإلنتاجية التي تساعده عمى 
المنافسة ، لكف التجميعات االقتصادية تخضع لرقابة مجمس المنافسة إذا تعدت حجميا 

 (1) .المحدد قانونا و أضرت بالمنافسة الحرة
:  حجم عممية التجميع- 

 المتعمؽ بالمنافسة حجـ التجميع الخاضع لرقابة مجمس (06-95)     حدد أمر رقـ 
مف المبيعات المنجزة عمى مستوى السوؽ الداخمية مف % 30المنافسة إذا كاف يتعدى نسبة 
المتعمؽ بالمنافسة رفع مف ىذه النسبة ليجعميا تفوؽ ( 03-03)سمع أو خدمات ، بينما أمر 

 (3) وقد تبنى المشرع الجزائري إذف مقياس حصص السوؽ ، سواء كاف سوؽ سمعي(2) 40%
. (4)أو سوؽ جغرافي

     أما المشرع الفرنسي فقد اعتمد عمى معيار رقـ األعماؿ لمراقبة التجميعات االقتصادية 
 مميار فرنؾ فرنسي بدوف رسـو عمى أف تحقؽ مؤسستاف عمى األقؿ 7المقدر بػ أكثر مف 

 مميار فرنؾ فرنسي ، إلى جانب اعتماده عمى 2عضوة في التجميع رقـ أعماؿ يقدر بػ 
. معيار حصص لمسوؽ

: اإلضرار بالمنافسة- 
     كؿ عممية تجميع تمحؽ أضرارا بالمنافسة إال وكانت محؿ رقابة مجمس المنافسة ، ألنيا 

المتعمؽ ( 03-03) مف األمر رقـ 17مف شأنيا تعزيز وضعية الييمنة حيث تنص المادة 
كؿ تجميع مف شأنو المساس بالمنافسة ، والسيما بتعزيز وضعية : " بالمنافسة عمى ما يمي

وبالتالي يدخؿ في اختصاص مجمس المنافسة الجزائري ... " ىيمنة مؤسسة عمى سوؽ ما 
                                                 

أعبله ، كمما كاف  17تطبؽ أحكاـ المادة : " المتعمؽ بالمنافسة عمى أنو 03-03 مف األمر رقـ 18تنص المادة  (1)
 ".مف المبيعات أو المشتريات المنجزة في سوؽ معينة  % 40التجميع يرمي إلى التحقيؽ حد يفوؽ 

)2( KDHIR (M), « Le contrôle des …  », OP.cit, P 1124. 
 .مراقبة التجميع بمقدار حصص المبيعات أو المشتريات مف سمع أو خدمات: يقصد بالسوؽ السمعي (3)
 .السوؽ الداخمية: يقصد بالسوؽ الجغرافي (4)
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رقابة التجميعات التي تقع داخؿ اإلقميـ الجزائري عمى عكس المشرع الفرنسي الذي وسع 
مجاؿ ىذه الرقابة لتشمؿ التجميعات االقتصادية التي وقعت في إقميـ أجنبي بشرط أف تكوف 
قد ألحقت أضرارا بالمنافسة في السوؽ الفرنسية  ونشير إلى أف الوزير المكمؼ باالقتصاد 

ف أخمت بالمنافسة  ماداـ أنيا تحقؽ تطورا  الفرنسي يرخص بالتجميعات االقتصادية حتى وا 
  (1).اقتصاديا

 13     إال أنو و طبقا لمبدأ أف لكؿ قاعدة استثناء فقد أورد المشرع الجزائري في المادة 
 المتعمؽ بالمنافسة ثبلثة استثناءات تتعمؽ بالصبلحيات (03-03) مف األمر رقـ 48والمادة 

: التنازعية لمجمس المنافسة وىي
: إبطاؿ االتفاقات و العقود

 المتعمؽ بالمنافسة أف اآلثار       (03-03) مف األمر رقـ 13     يتضح مف نفس المادة 
وااللتزامات الناجمة عف إبراـ االتفاقات والعقود بيف المؤسسات االقتصادية تخرج عف نطاؽ 
اختصاص مجمس المنافسة ، وتدخؿ في إطار االختصاصات التعاقدية لمييئات القضائية 
بحيث يعود اختصاص إبطاؿ العقود واالتفاقات أو االلتزامات إلى القاضي المدني فيما 

. يخص القضايا المدنية ، وفيما يخص االتفاقات بيف التجار إلى القاضي التجاري
 المسؤولية الجزائية لؤلشخاص الطبيعية :

المتعمؽ بالمنافسة ، فالمشرع حذؼ عقوبة ( 03-03)     مف المبلحظ أنو و طبقا لؤلمر 
 (2).الحبس عمبل بمبدأ إزالة التجريـ ، وركز عمى فرض الغرامة و العمؿ الوقائي

 الفصؿ في طمبات التعويض    :
المتعمؽ بالمنافسة أنو يمكف لكؿ ( 03-03) مف األمر رقـ 48جاء في نص المادة 

شخص طبيعي أو معنوي يعتبر نفسو متضررا مف ممارسة مقيدة لممنافسة ووفقا لمفيـو 
األمر المتعمؽ بالمنافسة أف يرفع دعوى أماـ الجية القضائية طبقا لمتشريع المعموؿ بو      
وعميو يفيـ أف المشرع استثنى مجمس المنافسة مف النظر في دعوى التعويض والتي ىي مف 

 (3).اختصاص القضاء رغـ أف ىذا الضرر ناجـ عف الممارسات المقيدة لممنافسة

                                                 

 .61، ص 2012شرواط حسيف ، شرح قانوف المنافسة ، دار اليدى لمطباعة والنشر و التوزيع ، عيف مميمة، الجزائر،  (1)
 .62شرواط حسيف ، شرح قانوف المنافسة ، المرجع السابؽ ، ص  (2)
 . المتعمؽ بالمنافسة03-03  مف أمر26المادة  (3)
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: ويوقع مجمس المنافسة العديد مف الجزاءات
 قرارات عدـ القبوؿ :

المتعمؽ بالمنافسة فإف ( 03-03) الفقرة الثانية مف األمر رقـ 44     بالرجوع إلى المادة 
مجمس المنافسة ال ينظر في الممفات المرفوعة أمامو إذا رأى أف ىذه الممارسات واألعماؿ ال 

 مف نفس 09 أو ما جاء في المادة 12 ، 11 ، 10 ، 7 ، 6تدخؿ في إطار تطبيؽ المواد 
أو  (تشريعية)األمر ، فالعرائض والشكاوى المقدمة لممجمس ال تتضمف أحكاـ قانونية 

. تنظيمية
 السابقة الذكر (03-03) مف األمر رقـ 44     كما جاء أيضا في الفقرة الثالثة مف المادة 

يمكف لمجمس المنافسة أف يصرح بموجب قرار مسبب بعدـ القبوؿ إذا رأى أف الوقائع لـ 
. تدخؿ ضمف اختصاصو أو غير مدعمة بعناصر مقنعة بما فيو الكفاية

 مف مجمس 1999 ديسمبر 11 المؤرخ في 99     وفي ىذا الصدد صدر القرار رقـ 
حيث قرر عدـ قبوؿ ( 03-03) الممغى باألمر رقـ 95/06المنافسة في إطار األمر رقـ 

ضد مديرية األيدروليؾ لوالية أـ البواقي لعدـ  " سوتييوب " اإلخطار المقدـ مف طرؼ شركة 
ال يتعمؽ   مف ىذا األمر لكوف اإلخطار23اختصاصو ، حيث جاء ىذا الرفض طبقا لممادة 

 .بالممارسات المقيدة لممنافسة
المجمس يصدر عدـ "  الفقرة األخيرة عمى أف 44     باإلضافة إلى ذلؾ جاء في المادة 
 سنوات ، أي تحت طائمة التقادـ إذا لـ تباشر أي 3القبوؿ في الدعوى التي تجاوزت مدتيا 

  (1).إجراءات كالبحث أو المعاينة ، أو العقوبة

 قرار التدابير التحفظية :
المتعمؽ بالمنافسة فمجمس المنافسة ( 03-03) مف األمػر رقـ 46     بالرجوع إلى المادة 

مقيػد بالشكؿ حيث يمكنو إصدار تدابير تحفظية بطمب مف المدعي أو الوزير المكمؼ 
بالتجارة  فبل يمكنو إصدارىا مف تمقاء نفسو ، كما يجب عمى المدعي و الوزير المكمؼ 

بالتجارة إلثبات ظرؼ االستعجاؿ لتفادي خطر محدؽ يستحاؿ تداركو لفائدة المؤسسات أو 
. الظروؼ االقتصادية

                                                 

 .63شرواط حسيف ، شرح قانوف المنافسة ، المرجع السابؽ ، ص  (1)
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     ويشترط في ىذه الحالة أف تكوف ىناؾ دعوى أصمية مرفوعة أماـ المجمس والتحقيؽ 
جاري مف المقرر ، ألنو ال يمكف استصدار دعوى التدابير التحفظية إال إذا كانت ىناؾ 

. دعوى أصمية
 قرار الرفض  :

     بشكؿ عاـ فإف الدعوى ترفع مف ذي صفة و مصمحة التي حددىا القانوف صراحة في 
 ، وعميو فإف اإلخطار أماـ مجمس المنافسة يرفع مف ذي صفة (1)  مف ؽ إ ـ و إ13المادة 

التي حددىا القانوف ومصمحة إذا توفرت الحاجة المشروعة إلى الحماية مف األضرار الممحقة 
مف جراء ممارسات مقيدة لممنافسة ومف ثمة فإف إخطار المجمس مف طرؼ األشخاص غير 

.  المؤىمة قانونا يمكنو إصدار قرار بالرفض النعداـ الصفة والمصمحة في المدعي
 قرارات فاصمة في موضوع النزاع :

: يفصؿ في موضوع النزاع مف طرؼ مجمس المنافسة كما يمي
 بانعداـ المخالفة بعد إجراء التحقيؽ مف خبلؿ النظر في األدلة التي بحوزتو .
  10 ، 9 ، 7 ، 6أو برفض الدعوى لعدـ التأسيس بمقتضى ما جاء في المواد  

.  المتعمؽ بالمنافسة(03-03) مف األمر رقـ 12 ، 11
 الفصؿ باقتراح العقوبة وتسميطيا بوجود مخالفة جراء الممارسات المقيدة لممنافسة .

     وعميو إذا تبيف لمجمس المنافسة بأف العرائض والممفات المقدمة أمامو والتي مف 
اختصاصو وبعد تقدير ىذه الوقائع وتكييفيا حسب ما ينص عميو القانوف المتعمؽ بالمنافسة 

قراره بوجود مخالفة يقترح العقوبة ، وىذه العقوبات المسمطة منو تكوف عمى المؤسسات  وا 
  (2).واألشخاص الطبيعية

II أطراف المنازعة االقتصاديةػ .
     يتعدد أطراؼ المنازعة االقتصادية بالنظر إلى طبيعة المنازعات في حد ذاتيا ، إذا ما 
ذا ما كانت مدنية أو إدارية ، وبصفة عامة يمكف أف تميز بيف  كانت دولية أو داخمية ، وا 

. نوعيف مف األشخاص الذيف يكونوف طرفا في المنازعة االقتصادية

                                                 

يثيػر القاضي تمقائيا . ال يجوز ألي شخص التقاضي ما لـ تكف لو صفة و لو مصمحة قائمة أو محتممة يقرىا القانوف"  (1)
  ".انعداـ الصفة في المدعي أو في المدعى عميو ، كما يثير تمقائيا انعداـ اإلذف إذا ما اشترطو القانوف 

 .64شرواط حسيف ، شرح قانوف المنافسة ، المرجع السابؽ ، ص  (2)
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 :األشخاص العامة( 1
     قد تتدخؿ المؤسسة العمومية كطرؼ في المنازعة االقتصادية باعتبارىا صاحبة سمطة 

: وسيادة عند ممارستيا مياـ الرقابة والتوجيو عمى النشاط االقتصادي ، لذلؾ سنميز بيف
 :المؤسسات االقتصادية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري -أ

، ومف أمثمتيا مرفؽ النقؿ       تتميز المرافؽ االقتصادية بمزاولتيا لنشاط شبيو بنشاط األفراد
 (1).بالسكؾ الحديدية ، ومرفؽ توريد الماء ومرفؽ الكيرباء والغاز

     وقد أخضع مجمس الدولة الفرنسي ىذه المرافؽ في عبلقاتيا مع المنتفعيف لقواعد 
القانوف الخاص والختصاص القضاء العادي ، أما عف موقؼ المشرع الجزائري فقد حصر 

 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية في 800اختصاص المحكمة اإلدارية في المادة 
القضايا التي تكوف الدولة أو الوالية أو البمدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة 

 وبالتالي يمكف اعتبار المؤسسات االقتصادية و المؤسسات ذات (2).اإلدارية طرفا فييا
الطابع التجاري والصناعي عوف اقتصادي يكوف طرفا في منازعة اقتصادية إذا نشأت ىذه 

.  المنازعة بمناسبة نشاطات اإلنتاج والتوزيع التي يمارسيا بصفة دائمة
 :الدولة و المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري -ب

     تكوف الدولة طرفا في المنازعات االقتصادية الدولية ، بمناسبة نشوء خبلفات متعمقة 
بنشاطات التجارة الدولية و ىي تخضع لنظاـ تسوية المنازعات المقررة في االتفاقيات الدولية 

: المصادؽ عمييا مف قبؿ الجزائر ، أما عف المؤسسات العمومية اإلدارية فينا نميز بيف
: اإلدارة المركزية - 1-ب

     و تتدخؿ اإلدارة المركزية بصفتيا مراقبا لمنشاط االقتصادي و تتمثؿ عمى وجو 
الخصوص في وزارة المالية التي تيدؼ إلى تنظيـ و تأميف الشؤوف المالية و النقدية لمدولة 

 (3).ومراقبة إيرادات و مصروفات الدولة و اقتراح السياسة المالية

                                                 

  المتعمؽ بالمنافسة ، مذكرة لنيؿ شيادة03-03بف وطاس إيماف ، مسؤولية العوف االقتصادي في ضوء األمر  (1)
 .30 ، ص 2009الماجستير في الحقوؽ ، جامعة يوسؼ بف خدة ، الجزائر 

 وبمفيـو المخالفة لنص ىذه المادة يتضح أنيا استبعدت المؤسسة العمومية ذات الصبغة الصناعيػة و التجارية مف  (2)
 .اختصاص القضاء اإلداري و بالتالي أخضعتيا لقواعد القانوف الخاص خاصة في عبلقاتيا مع الغير

والتوزيع   دار قرطبة لمنشر-  حالة الجزائر -عمار بوزعرور ، السياسة النقدية و أثرىا عمى المتغيرات االقتصادية الكمية(3)
 .108 ، ص 2014الجزائر ، 
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: الييئات المكمفة بالوظيفة البنكية و النقدية لمدولة- 2-ب
      وتتمثؿ ىيئات المكمفة بالوظيفة البنكية و النقدية في بنؾ الجزائر الذي قد يكوف طرؼ
في المنازعة االقتصادية بسبب ممارستو لسمطة الرقابة والتوجيو عمى البنوؾ والمؤسسات 

. المالية األخرى
 :أشخاص القانون الخاص( 2

      إف أشخاص القانوف الخاص يمكف أف يكونوا أشخاصا طبيعييف أو أشخاص معنوييف     
. وكبلىما قد يكوف تاجرا ، أو جمعية و قد يكوف حرفيا

: التاجر و الشركات التجارية- أ
     ال يعد تاجرا إال األشخاص الذيف تتوافر فييـ الشروط المنصوص عمييا في المادة 

األولى مف القانوف التجاري التي تشترط اكتساب صفة التاجر لمقياـ باألعماؿ التجارية مف 
 مف 06 و 05جية و احتراؼ ىذه األعماؿ مف جية أخرى ، كما استوجبت المادتيف 

شرطا شكميا  القانػوف التجػاري األىميػة البلزمػة لممارسػة األعمػاؿ التجاريػة ، كما أف ىناؾ
 (1).آخر يتمثؿ في القيد في السجؿ التجاري

     كما يدخؿ ضمف أشخاص القانوف الخاص الشركػات التجارية ، التي تقسـ بدورىا إلى 
شركات األشخاص و شركات األمواؿ ، حيث يشترط لقياـ الشركة توفر األركاف الموضوعية 

العامة التي تقـو عمييا سائر العقود مف تراضي و محؿ و سبب ، باإلضافة إلى أركاف 
موضوعية خاصة والتي تتمثؿ في تعدد الشركاء و تقديـ الحصص و توافر نية المشاركة 

واقتساـ األرباح والخسائر باإلضافة إلى األركاف الشكمية المتمثمة في الكتابة الرسمية 
 (2).والشير

 :الجمعية- ب
 ، الجمعية عمى (3)المتعمؽ بالجمعيات( 21-90 ) مف القانوف رقـ02     تعرؼ المادة 

                                                 

 بمجودي أحبلـ ، خصوصية المنازعات ذات الطابع االقتصادي ، ورقة بحثية في الممتقى الوطني حوؿ آليات تسوية  (1)
 .11، ص 2016المنازعات ذات الطابع االقتصادي في الجزائر بيف النصوص و الواقع ، كمية الحقوؽ ، جامعة جيجؿ، 

 .26 و24بف وطاس إيماف ، مرجع سابؽ ، ص  (2)
. 53 ، المتعمؽ بالجمعيات ، ج ر 1990 ديسمبر 04 المؤرخ في 21-90القانوف رقـ  (3)

 يناير سنة 12 الموافؽ لػػػ 1433 صفر عاـ 18 المؤرخ في 06-12 وىو القانوف رقـ 2012    وقد تـ إصدار قانوف سنة 
 . 02 يتعمؽ بالجمعيات ، ج ر 2012
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اتفاقية تخضع لمقوانيف المعموؿ بيا ويجتمع في إطارىا أشخاص طبيعيوف أو : "  أنيا
معنويوف عمى أساس تعاقدي لغرض غير مربح ، كما يشتركوف في تسخير معارفيـ 

ووسائميـ لمدة محددة أو غير محددة مف أجؿ ترقية األنشطة التجارية ذات الطابع الميني 
". واالجتماعي والعممي والديني والتربوي والرياضي عمى الخصوص 

     يتضح مف خبلؿ ىذا التعريؼ أف الجمعية ال يمكف أف تكوف طرفا في منازعة اقتصادية 
ألنيا غير مخولة لممارسة أي نشاط تجاري أو اقتصادي ، غير أف المشرع بموجب القانوف 

 المتعمؽ بالمنافسة التي نصت (03-03 ) مف األمر رقـ02المعدؿ لممادة ( 12-08 )رقـ
صراحة عمى اعتبار الجمعية مف بيف األشخاص الذيف يطبؽ عمييـ قانوف المنافسة وذلؾ في 

. حالة قياميا بممارسة نشاط اقتصادي و كاف إنتاجيا واسعا بحيث يؤثر عمى السوؽ
 :الحرفي -ج

 الذي يحدد القواعد التي  (01-96 ) مف األمر رقـ10جاء تعريؼ الحرفي في المادة 
 ، عمى أنو كؿ شخص طبيعي مسجؿ في سجؿ (1)تحكـ الصناعة التقميدية والحرؼ 

. الصناعة التقميدية والحرؼ ، ويمارس نشاطا حرفيا
والحرفي المعمـ ىو الذي يتمتع بميارة تقنية خاصة وتأىيؿ عاؿ في حرفتو وثقافتو 

. المينية
أما الصانع فيو كؿ عامؿ أجير لو تأىيؿ ميني مثبت ، أما المؤسسة الحرفية فقد تأخذ 

. شكؿ تعاونية الصناعة التقميدية و الحرؼ أو مقاولة الصناعة التقميدية و الحرؼ
ويمكف أف يكوف الحرفي والمؤسسة الحرفية طرفا في المنازعة االقتصادية ألنو يمارس 
نشاطا اقتصاديا ، فإذا قامت منازعة كاف طرفا فييا بإحدى المسائؿ التي تدخؿ في إطار 

 (2).القانوف االقتصادي اعتبرت ىذه المنازعة منازعة ذات طابع اقتصادي
     إف ظيور المنازعة االقتصادية كمفيـو قانوني جديد جاء نتيجة االنفتاح االقتصادي 
الذي فرضتو العولمة ، والتي دفعت بالدوؿ إلى استحداث قوانيف جديدة تكرس كميا مبادئ 
االقتصاد الحر األمر الذي جعؿ المنازعة االقتصادية تتميز بخصوصية تختمؼ فييا عف 

                                                 

 .03 ، يحدد القواعػد التي تحكـ الصناعػة التقميديػة و الحػرؼ ، ج ر 1996 جانفي 10 المؤرخ في 01-96األمر رقـ  (1)
 .12بمجودي أحبلـ ، مرجع سابؽ ، ص  (2)
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المنازعة العادية المعروفة في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية وقانوف اإلجراءات الجزائية 
: المتمثمة في
 تعدد موضوعات المنازعة االقتصادية لتشمؿ مجاالت عدة كالتجارة الخارجية مثبل  
  تعقيد المنازعات االقتصادية بسبب توسع األنشطة االقتصادية والتجارية وتعدد

. العبلقات الناجمة عنيا
  دولية المنازعة االقتصادية حيث ألغيت الحدود الجغرافية في سبيؿ بناء نظاـ

اقتصادي عالمي جديد يقـو عمى التكتبلت االقتصادية والشركات الكبرى وتنظيـ التجارة 
. الدولية
  الطابع التقني لممنازعات االقتصادية حيث أصبحت التجارة اإللكترونية اليـو حقيقة

واقعية باعتبارىا مف أحد دعائـ النظاـ االقتصادي الجديد وآلية ىامة تعتمد عمييا عولمة 
. المشروعات التجارية واإلنتاجية

 
 :المطمب الثاني

 ما ترمي الوظيفة القمعية إلى تحقيقو
أوكؿ المشرع لسمطات الضبط االقتصادية عدة وظائؼ مف أجؿ ضبط القطاع 

، ولكف عندما  االقتصادي بإصدار األوامر ، فتكوف غاية الضبط في ىذه الحالة وقائية
. تستعمؿ ىذه السمطات وظيفة السمطة العقابية تظير أف غايتيا ردعية

: الفرع األول
 لموظيفة القمعية لسمطات الضبط االقتصادية األىداف الوقائية

كما ىو معمـو أف غاية تطبيؽ العقوبات الجزائية ىي ردع الفاعؿ مف إعادة ارتكاب 
الفعؿ المجـر وىي نفس الغاية الموجودة في قانوف الضبط االقتصادي حيث تستعمؿ سمطات 
الضبط االقتصادية بغية تحقيقيا جممة مف األدوات الوقائية أوال واألدوات الردعية ثانيا فتكوف 
ىذه العقوبات مثبل يعتبر بو كؿ مف يحاوؿ أف يرتكب أفعاال مخالفة لقواعد اقتصاد السوؽ 

فتظير بذلؾ سمطات الضبط االقتصادية وىي تؤدي الوظيفة القمعية بتوقيعيا لمعقوبات 
المقررة قانونا لتكوف عبرة لكؿ المتعامميف االقتصادييف لذا نجد أف المشرع يعترؼ بأىمية 
الضبط عف طريؽ أدوات أخرى غير القمع والشيء الذي يمكف مبلحظتو ىو أنو مف بيف 
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سمطات الضبط االقتصادية نجد أف مجمس النقد والقرض ال يتمتع بالوظيفة القمعية في 
( 1).مقابؿ تمتعو بالوظيفة التنظيمية فيو يعتبر برلماف مصغر لمبنوؾ والمؤسسات المالية

 :المتعمؽ بالنقد و القرض( 10-90) مف القانوف 44حيث تحدد المادة 

 شروط اعتماد البنوؾ و المؤسسات المالية وشروط إقامة شبابيؾ فرعية ليا .
 شروط فتح مكاتب تمثيؿ لمبنوؾ والمؤسسات المالية األجنبية في الجزائر .
  األسس والنسب التي تطبؽ عمى البنوؾ والمؤسسات المالية وال سيما فيما يخص

. تغطية و توزيع المخاطر والسيولة والمبلءمة
  حماية زبائف البنوؾ والمؤسسات المالية والسيما فيما يخص شروط العمميات

 .المعموؿ بيا
  تحديد النظاـ والقواعد المحاسبية التي تطبؽ عمى البنوؾ والمؤسسات المالية في
 .القطاع
 الشروط التقنية لممارسة الميف، االستشارة والوساطة في المجاليف المصرفي والمالي . 
 مراقبة الصرؼ و تنظيـ سوقو  .

أما فيما يخص منح التراخيص فنجد مثبل مجمس النقد والقرض يضطمع في المجاؿ 
المالي برقابة سابقة لشروط القياـ باألنشطة المصرفية حيث أف إنشاء أف مصرؼ أو مؤسسة 

ف الحصوؿ عمى ىذا  مالية ال يتـ إال بعد الحصوؿ عمى ترخيص مسبؽ مف المجمس وا 
الترخيص يأتي بعد تقديـ طمب اعتماد موجو لمحافظ بنؾ الجزائر الذي يتأكد بأف صاحب 

الطمب يمبي كؿ الشروط الخاصة لمقياـ بالنشاط المصرفي كما يقـو بمراقبة احتراـ كؿ 
( 2).الشروط الخاصة الواردة في التراخيص

أما لجنة تنظيـ ومراقبة عمميات البورصة تتمتع بسمطة وضع قواعد سوؽ البورصة عف 
  (3).طريؽ األنظمة أو عف طريؽ منح تأشيرات وكذا نظاـ االعتماد

                                                 

  24بمطرش منى ، السمطػات اإلداريػة المستقمػة في المجاؿ المصرفي ، مجمػة اإلدارة ، كمية الحقوؽ ، قسنطينة ، العدد  (1)
 .24 ، ص 2002

)2( Rachid Zouaimia, Op.cit, P 307. 

، المتعمؽ ببورصة القيػـ المنقولػة، المعدؿ والمتمػـ بالقانػوف 93/10 مف المرسـو التشريعي رقـ 42، 7 ،6المواد  (3)
 . المتعمؽ ببورصة القيـ المنقولة ، مرجع سابؽ03/04
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 المتعمؽ ببورصة القيـ (10-93) مف المرسـو التشريعي 31حيث تنص المادة 
تقـو المجنة بتنظيـ سير سوؽ القيـ المنقولة بسف تقنينات تيـ ما يأتي عمى : " المنقولة عمى
 :الخصوص

 رؤوس األمواؿ التي يمكف استثمارىا في عممية البورصة .
 اعتماد الوسطاء في عمميات البورصة والقواعد المينية التي تطبؽ عميو .
 نطاؽ مسؤولية الوسطاء ومحتواىا والضمانات التي يجب أف يكفموىا لزبائنيا .
  الشروط الخاصة بأىمية األعواف المرخص ليـ بإجراء مفاوضات في مجاؿ
. البورصة
 اإلصدارات في أوساط الجميور .
 قبوؿ القيـ المنقولة لمتفاوض بشأنيا وشطبيا وتعميؽ تحديد أسعارىا .
 تنظيـ عمميات المقاصة .
 العروض العمومية لشراء قيـ منقولة .
 القياـ دوريا بنشر المعمومات التي تخص الشركات المحددة أسعار قيمتيا  " .

وفي مجاؿ السوؽ المالية فإف لجنة مراقبة عمميات البورصة تضطمع ىي األخرى 
بممارسة سمطة منح االعتماد لممتدخميف والوسطاء في مجاؿ األعماؿ المالية وكذا إنشاء ما 
ف سمطة منح  يسمى بالييئات المختصة في التوظيؼ واالستثمار الجماعي لمقيـ المنقولة ، وا 

: االعتماد تخص ثبلث أصناؼ مف المتدخميف
 الشركات التجارية التي تـ إنشاؤىا ليذا الغرض مثؿ البنوؾ و المؤسسات المالية .
 ىيئات االستثمار الجماعي في القيـ المنقولة .
 اعتماد وسطاء محترفيف في مجاؿ عمميات البورصة .

حيث أف المبدأ العاـ ىو أنو ال يمكف مباشرة النشاط إال بعد الحصوؿ عمى رخصة 
 شركات االستثمار 1996لمجنة تنظيـ ومراقبة عمميات البورصة حيث أنشأت الدولة سنة 

ذات رأسماؿ المتغير في إطار خوصصة المؤسسات العمومية في الجزائر مف أجؿ تشجيع 
مساىمة العماؿ والجميور في عمميات الخوصصة ، ونجد أف الوساطة حاليا في الجزائر ىي 

حكر عمى البنوؾ التي تقـو بجمع كؿ األوامر سواء بالبيع أو الشراء وكذلؾ جمع الطمبات 
مف الشبابيؾ وتحوليا كميا إلى الممثؿ عمى مستوى بورصة الجزائر وكؿ ىذا جاء في إطار 
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 المتعمؽ بالقيـ المنقولػة المعدؿ والمتمػـ بموجب األمر رقـ (10-93)المرسـو التشريعي رقـ 
 المتعمؽ ببورصة القيـ المنقولة الذي جاء مف أجؿ خوصصة المؤسسات العمومية (03-04)

. االقتصادية
 المتعمؽ (01-12) المعدؿ والمتمـ بالنظاـ رقـ (03-97)وبالرجوع إلى النظاـ رقـ 

بالنظاـ العاـ لمبورصة نجد أف شروط الدخوؿ إلى البورصة صعبة نوعا ما و منيا أف تكوف 
 30ممارسة النشاط لمدة خمس سنوات باإلضافة إلى فتح الشركات جزء مف رأسماليا قدره 

 قد تعرض إلى العديد مف 10ػ93والشيء الذي يمكف مبلحظتو ىو أف المرسـو رقـ %  
االنتقادات حيث أنو ال توجد فيو إجراءات الحتراـ حقوؽ الدفاع التي تعد مف أحد أىـ 
   (1). الضمانات القانونية اإلجرائية لممتعامميف االقتصادييف المخالفيف لقواعد اقتصاد السوؽ

، فممجنة ضبط البريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية سمطة       أما في مجاؿ االتصاالت
 حيث أف القانوف (2).منح تراخيص أو تحضير نصوص تنظيمية في حدود اختصاصاتيا

 المتعمؽ بالقواعد العامة لمبريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية يميز بيف ثبلثة (2000-03)
فالمؤسسات التي ترغب في القياـ بإنشاء . الترخيص ، رخصة االستغبلؿ ، التصريح: نظـ

أو استغبلؿ شبكات عمومية لبلتصاالت أو تقديـ خدمات ىاتفية تخضع لنظاـ الترخيص 
باالستغبلؿ ، بينما تخضع عمميات إنشاء واستغبلؿ شبكات خاصة تستخدـ الدوميف العاـ أو 

شبكات تقـو باستخداـ قدرات فنية مؤجرة لدى متعامميف حامميف لرخص استعماؿ وكذا 
خدمات اإلنترنت فيي تخضع لنظاـ الترخيص وىي مف اختصاص سمطات الضبط ، أما 

نظاـ التصريح فيو يخص األنشطػة التي تيدؼ إلى تقديػـ خدمات ىاتفيػة تحت رعايػة 
.  الشركات المتحصمػة عمى رخصة االستغػبلؿ

 المتعمؽ بنقؿ الكيرباء (01-02) فإف القانوف (3)وكذلؾ في قطاع الكيربػاء والغاز
وتوزيع الغاز عف طريؽ القنوات ينص عمى أف األنشطة الخاصة باإلنتاج والنقؿ والتوزيػع 

مف طرؼ  - في إطار الخدمة العمومية - لكؿ مف الكيرباء والغاز الطبيعي تمارس
                                                 

)
1
( Rachid Zouaimia, les autorités de régulation financière en Algérie, Belkeise éditions, 

Alger, 2013, p 118-119. 
 . ، المرجع السابؽ03-2000 مف القانوف رقـ 13المادة  (2)
 ، المتعمؽ بالكيربػاء  ونقؿ الغػاز عف طريؽ 2002 فيفػري 5 ، المؤرخ  في 01-02 مف القانػوف رقـ 13المادة  (3)

 .08القنوات  ج ر عدد 
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أشخاص طبيعية أو معنوية مف القانوف العاـ أو الخاص  فإنشاء واستغبلؿ ىياكؿ قاعدية 
في مجاؿ الكيرباء يشترط الحصوؿ عمى ترخيص مف سمطة الضبط كما ىو وارد في تعديؿ 

2006  .
ويؤطر ىذا القانوف أيضا تسويؽ الكيرباء والغاز عندما يشترط عمى الوكيؿ التجاري 

.  الحصوؿ عمى ترخيص يسمـ مف طرؼ سمطة الضبط
 فإف كؿ األنشطة الخاصة بالتنقيب و االستغبلؿ تكوف (1)باإلضافة إلى قطاع المناجـ

بعد الحصوؿ عمى سند منجمي لمتنقيب يكوف في شكؿ ترخيص بالتنقيب أو رخصة التنقيب 
.  وكذا رخصة االستغبلؿ المسممة مف طرؼ الوكالة الوطنية لمتراث المنجمي

إف جميع ىذه االختصاصات المخولة ليذه الييئات تيدؼ إلى السير الحسف ليذه 
القطاعات لكف في حالة وقوع المخالفات فينا الوقاية ال تكوف مجدية فيجب عندئذ توقيع 
 (2).العقوبات وبالتالي تظير ضرورة وجود ىذه الوظيفة القمعية في خدمة الضبط االقتصادي
إف تخويؿ المشرع الجزائري لسمطات الضبط االقتصادية وظيفة قمعية ، يبيف حقيقة 

تبني الضبط عف طريؽ ىذه السمطات بوظائفيا القمعية التي تخصيا عف غيرىا مف 
السمطات ، فيمكف لمجمس المنافسة عمى سبيؿ المقارنة أف يتخذ أوامر معممة ترمي إلى 
وضع حد لمممارسات المقيدة لممنافسػة ، وفي الوقت نفسو ، يمكف أف يعاقب عمى عدـ 

 وتقـو سمطػة ضبط البريد والمواصبلت السمكية (3).مالية احتراـ ىذه األوامر بعقوبات
ف لـ يمتثؿ لئلعذار تقـو  والبلسمكيػة بإعذار المتعامؿ االقتصادي المرتكب لممخالفة وا 

نذارىا(4).بمعاقبتو .  أما المجنة المصرفية فإنيا تقـو بتحذير البنؾ أو المؤسسة المالية وا 
وبالتالي فإف ىذه اإلجراءات الوقائية تمثؿ تنبييا لممتعامػؿ االقتصػادي مرتكػب المخالفة 
كي يستقيـ في تصرفاتو ويعود إلى الحالة العادية ويتبلءـ مع النظاـ ، فيذه اإلجراءات تبدو 

                                                 

 ، المعدؿ 35، يتضمف قانػوف المناجـ، ج ر عدد 2001 جويميػة 3 المؤرخ في 10ػ01 مف القانػوف رقـ 44المادة  (1)
 .16، ج ر عدد 2007 مارس 01 المؤرخ في 02-07والمتمـ باألمر رقـ 

)
2

(  Rachid Zouaimia, Droit de la régulation économique, Opcit, P 25. 

 .36 ، المتعمؽ بالمنافسة ، ج ر عدد 2008 جواف 25 المؤرخ في 12-08 مف األمر 28المادة  (3)
 ، يحدد القواعػد العامة المتعمقػة بالبريد و المواصبلت السمكيػة و البلسمكية ، مرجػع 03-2000 مف القانوف 35المادة  (4)

 .سابؽ
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تحذيرا لممتعامؿ االقتصادي ، وقد توقع عميو عقوبات فيما بعد إف لـ يحترميا ، فتتحوؿ إلى 
. مصدر لتوقيع العقوبات في ىذه الحالة

والتعميمات      ىذا وال تظير سمطات الضبط االقتصادية بمظير الييئات القمعية، فاألوامر
التي تصدرىا تيدؼ إلى إعادة النظاـ القانوني بتقويـ التصرفات الخاطئة ، فيذه السمطات 
تبيف لممتعامميف االقتصادييف الطريؽ الذي يجب اتباعو فيي في قياميا بيذه المياـ تتشابو 

سمطات الضبط االقتصادية كثيرا مع تدابير األمف في المجاؿ الجنائي ألف تحويؿ 
صبلحيات الضبط والمراقبة مف اإلدارة المركزية لفائدة سمطات الضبط يعبر ال محالة عف 
ضرورة تكييؼ مياـ الدولة بالنظر إلى دورىا الجديد في ظؿ سياؽ اقتصادي جديد ذلؾ أف 

االختصاص الرقابي المسبؽ لسمطات الضبط يمارس عادة عف طريؽ الوظيفة المعيارية التي 
ورقابة دخوؿ المتعامميف إليو   يتمثؿ دورىا في تنظيـ وتأطير السوؽ بجممة القواعد القانونية

باإلضافة إلى تدخؿ رقابي دائـ يأخذ شكؿ وظائؼ تحكيمية ورقابية دائمة لو حيث تشكؿ 
صبلحية التحقيؽ المعترؼ بيا سمطات الضبط السمطة الحقيقية التي تكرس الغاية مف 

تواجدىا ، وذلؾ بمراقبة حسف سير السوؽ ، وحسف تطبيؽ القاعػدة القانونية ، ففي القطاع 
البنكي مثبل فإف ضماف حسف سير النظاـ المصرفي عيد بو المشرع إلى المجنػة المصرفيػة 

قانوف النقد والقرض عمى إنشاء   مف105مف خبلؿ ميمة رقابيػة عامة ، إذ تنص المادة 
لجنة مصرفية تكمؼ برقابة احتراـ األحكاـ التشريعية والتنظيمية المطبقة مف طرؼ البنوؾ 

 (1).والمؤسسات المالية
     ومف أجؿ االضطبلع بوظيفتيا الرقابية تعتمد المجنة المصرفية عمى نوعيف مف 

:  التحقيقات
   ، رقابة عمى أساس الوثائؽ ، يمكف أف توصؼ بالدائمة
 رقابة في مراكز البنوؾ و المؤسسات المالية ، يمكف وصفيا بالدورية .

     حيث يقـو الشكؿ األوؿ مف التحقيقات عمى التمخيصات المعدة مف طرؼ المفتشية 
العامة لمبنؾ المركزي ، بقياـ المجنة بتحديد قائمة وآجاؿ إرساؿ الوثائؽ والمعمومات مف 

.  مف قانوف النقد والقرض109طرؼ البنوؾ والمؤسسات المالية طبقا لممادة 

                                                 

)
1
( M. Benamoumer, Présentation succincte de la commission bancaire dans sa dimension  

institutionnelle et quelques aspects de ses procédures, Revue du conseil d’Etat, n 06, 2005,    

P 17.   



 لموظيفة القمعية لسمطات الضبط االقتصادية   االطار المفاىيمي :الباب األول

74 

 

     أما الشكؿ الثاني ، فيتـ انطبلقا مف برنامج يقرر دوريا بتداوؿ المجنة ، ويترجـ بزيارات 
لممقرات االجتماعية لمبنوؾ والمؤسسات المالية حيث تضطمع لجنة مراقبة العمميات المالية 

في قطاع البورصة باإلضافة إلى تأطير المؤسسات المالية ومف أجؿ القياـ بميمتيا الخاصة 
بحماية االدخار العاـ فيي تتحقؽ مف شفافية ىذا السوؽ ، وعند القياـ بالعمميات المالية فيي  
تتحقؽ مف مصداقية المعمومات المقدمة مف طرؼ المؤسسة وىي بذلؾ مكمفة بمراقبة سوؽ 
القيـ المنقولة مف حيث أدائيا وحماية المستثمريف حتى تتأكد مف أف المؤسسات ذات القيـ 

المسجمة تمبي كؿ الشروط وتراعي كؿ األحكاـ التشريعية والتنظيمية الخاصة بانعقاد 
الجمعيات العامة وتشكيمة أجيزة التسيير والرقابة وعندما تكشؼ عف وجود نقائص فيي تأمر 

: " عمى( 10-93) مف المرسـو رقـ 37 وتنص المادة (1)بالقياـ بكؿ التعديبلت الضرورية
تجري المجنة قصد تنفيذ ميمتيا في مجاؿ الرقابة والمراقبة تحقيقات لدى الشركات التي تمجأ 

إلى التوفير العمني والمؤسسات المالية والوسطاء في عمميات البورصة ولدى األشخاص 
." الذيف يقدموف نظرا لنشاطيـ الميني مساىمتيـ في العمميات الخاصة بالقيـ المنقولة

الخاص بيذا القطاع يوضح بأنو ( 03-2000)أما في مجاؿ االتصاالت فإف القانوف 
عمى سمطة الضبط أف تتأكد مف وجود منافسة فعمية ونزيية بيف مختمؼ المتدخميف في 

السوؽ ومراعاة أحكاـ التشريع والتنظيـ و بيذا الصدد فيي تضطمع بميمة الرقابة وتتحصؿ 
في إطار القانوف المنظـ ليا المرتبط بقطاع  عمى كؿ الوثائؽ مف أجؿ القياـ بصبلحياتيا

البريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية المعتمد مف طرؼ السمطات العمومية مف أجؿ 
  (2).المصادقة عمى التنظيـ المرتبط بيا

: الفرع الثاني
 األىداف الردعية لموظيفة القمعية لسمطات الضبط االقتصادية

إف الوظيفة القمعية ىي جزء ال يتجزأ مف وظيفة الضبط االقتصادي وبدونيا لف 
تستطيع الييئات اإلدارية المستقمة القياـ بمياميا الضبطية المختمفة بفعالية و نجاعة ، وال 
يمكف لييئات الضبط القطاعية إلزاـ المتعامميف االقتصادييف عمى احتراـ مقتضيات القانوف 

                                                 

)
1
( Rachid Zouaimia, les autorités administratives indépendantes et la régulation économique 

en Algerie, éditions Houma, 2005 , P 65-66. 

)
2
( Rachid Zouaimia,Op.cit, P 75. 
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دوف أف يكوف ليا سمطة ردع المخالفات المرتكبة فمف غير المعقوؿ تصور وجود تشريع دوف 
 .تكريسو لجزاءات تضمف احتراـ أحكامو

ف استقامة مياـ الضبط االقتصادي المختمفة غير ممكنة بدوف إقرار عقوبات قادرة  وا 
عمى ردع المخالفيف تتكفؿ بتوقيعيا سمطات الضبط أفضؿ مف أف يتوالىا القاضي الجزائي 

 (1):وىذا لبلعتبارات التالية
     ال يتوقؼ نجاح الضبط االقتصادي فقط عمى منح الييئات اإلدارية المستقمة وظيفة 

. قمعية ولكف يجب استعماؿ ىذه السمطة بشكؿ يسمح بتحقيؽ الغاية المرجوة
     إذا كانت غاية العقوبات الجزائية ىي ردع المخالفيف فيي نفس الغاية نجدىا في مجاؿ 
الضبط االقتصادي ، فالييئات اإلدارية المستقمة تستخدـ األدوات الوقائية أوال ثـ األدوات 

. الردعية
     إف ممارسة الييئات اإلدارية المستقمة لموظيفة القمعية ىو نوع مف التحذير والتذكير 
لؤلعواف االقتصادييف بأنو توجد قواعد قانونية يجب احتراميا، وىو الدور المنوط بيذه 

( 2).السمطات في المجاؿ االقتصادي والمالي

     تظير فعالية الغاية الردعية لموظيفة القمعية لسمطات الضبط االقتصادية في أف ىذه 
العقوبات التي توقعيا ستصؿ إلى عمـ المتعامميف االقتصادييف اآلخريف ، لذا فعمى الرغـ مف 

أف الجمسات أماـ ىذه السمطات ىي جمسات سرية في معظميا إال أف قراراتيا متضمنة 
. لمعقوبات الموقعة تنشر لكي يعمـ بيا المتعامميف االقتصادييف اآلخريف

ونجد في مجاؿ المنافسة أف إجراء النشر يتخذ وجييف ، فيمكف لمجمس المنافسة أف 
يأمر بنشر قراره أو مستخرجا منو أو توزيعو أو تعميقو ، وعمى الوزير المكمؼ بالتجارة نشر 

القرارات في مجاؿ المنافسة في النشرة الرسمية لممنافسة كما يمكف نشػر مستخرج مف القرارات 
عف طريؽ الصحؼ أو بواسطة أي وسيمة إعبلنية أخرى ، إال أف ىذا اإلجراء لـ يجسد عمى 
أرض الواقع إلى يومنا ىذا ، فمـ يسبؽ و أف تـ نشر قرار مجمس المنافسة ، وىذه ىي الفجوة 
الكبيرة الموجودة بيف القاعدة القانونية والواقع و نفس الشيء في قطاع الطاقة فإف أراء لجنة 

                                                 

                 : غنػاي رمضػاف ، منافػع العقػػاب اإلداري كطريػؽ بديؿ لمدعػوى الجزائيػة ، مقاؿ منشور ، عمى الموقع (1)
http://www.droit.dz.com/Forum/Shwthreadphp 

)
2
( Moderne (F), sanctions administratives et justice constitutionnelle : contribution à l’étude 

dans la démocraties contemporaines, economica, Paris, 1993, P 135. 

http://www.droit.dz.com/Forum/Shwthreadphp
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الضبط وقراراتيا تنشر ، ويمكف أف يكوف ىذا اإلجراء كعقوبة مف بيف العقوبات التي تتخذىا 
 (1).المجنة

     إف الوظيفة القمعية لسمطات الضبط االقتصادية ىي مف أىـ الصبلحيات المسندة ليذه 
السمطات حيث تعددت تعاريفيا بيف الفقو المقارف والفقو الجزائري استنادا إلى المعيار المعتمد 
عميو في تعريفيا ، وتجد ىذه الوظيفة أساسيا القانوني في االعتراؼ الدستوري والقضائي بيا 

فيي تتميز بالعديد مف الخصائص التي تميزىا عف غيرىا مف صبلحيات سمطات الضبط 
. االقتصادية

     ىذا ونجد أف تطبيؽ الوظيفة القمعية مف طرؼ سمطات الضبط االقتصادية لو نطاؽ 
يمارس فيو مف ضرورة توفر شروط خاصة لممارسة ىذا الوظيفة بمخالفة قواعد الضبط 

االقتصادي  وقواعد المرفؽ العاـ أماـ فتح المجاؿ لممبادرة الخاصة وحرية المنافسة ، كما 
ترمي ىذه الوظيفة إلى تحقيؽ أىداؼ وقائية وأخرى ردعية لممتعامميف االقتصادييف عند 

ارتكابيـ لممخالفة اإلدارية المعاقب عمييا طبقا لمنصوص القانونية المنظمة لوظائؼ سمطات 
. الضبط االقتصادية

 
 

 

 

 

 

                                                 

 ، المتعمؽ بالكيرباء و توزيع الغاز عف 2002 فيفري 05 المؤرخ في 02/01 مف القانوف رقـ 153 ، 138المواد  (1)
 .08طريؽ القنوات ، ج ر 
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صور الوظيفة القمعية لسلطات الضبط االقتصادية 

 و بدائلــــــــها
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يقتضي تحديد صور الوظيفة القمعية لسمطات الضبط االقتصادية بياف القطاعات 

التي تمارس فييا ىذه الوظيفة و نوع العقوبات المطبقة مف سمطات الضبط االقتصادية حيث 
أف كؿ قطاع لو سمطة ضبط خاصة بو تقـو بتوقيع العقوبة المناسبة لدرجة المخالفة 

. المرتكبة
وتوجد إلى جانب ذلؾ السمطات التحكيمية التي تعتبر حبل بديبل لمنازعات سمطات 

الضبط االقتصادية مف أجؿ تسريع وتيرة النمو االقتصادي وتسييؿ اإلجراءات واآلليات أماـ 
المتعامميف االقتصادييف لمدخوؿ إلى السوؽ ومواكبة مختمؼ التحوالت الجارية عمى الساحة 

. االقتصادية برفع كؿ الحواجز ذات الصمة لممارسة النشاط االقتصادي
و عميو و ألىمية ىذيف الموضوعيف سنتطرؽ أوال لبياف العقوبات الموقعة مف طرؼ 

سمطات الضبط االقتصادية ، ثـ نتطرؽ ثانيا إلى دراسة السمطات التحكيمية كبديؿ عف 
 .الوظيفة القمعية لسمطات الضبط االقتصادية
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 : المبحث األول

 صور الوظيفة القمعية لسمطات الضبط االقتصادية
 منحت النصوص القانونية المنظمة لمقطاعات االقتصادية صبلحيات لسمطات الضبط 

االقتصادية كؿ حسب اختصاصيا ، فنجد مثبل مجمس المنافسة يممؾ ميمة التأطير األفقي 
 .لجميع األسواؽ بما فييا تمؾ التي تدخؿ في اختصاص سمطات الضبط االقتصادية

ىذا ونجد أف المشرع الجزائري قد أخضع الصفقات العمومية بأحكاـ قانوف المنافسة في 
عندما يتعمؽ األمر  (03-03) بعدما أغفؿ ذلؾ في إطار األمر رقـ 2008إطار تعديؿ 

بالمناقصات ابتداءا مف اإلعبلف عنيا إلى غاية المنح النيائي لمصفقة ويرجع السبب في 
إخضاع ىذه النشاطات لقانوف المنافسة ىو حماية مبدأ المنافسة الذي تخضع لو الصفقات 
العمومية في ىذا اإلطار ، وذلؾ مف خبلؿ ردع جميع صور الممارسات المنافية لممنافسة 

السيما اإلتفاقات التي تظير بيف المترشحيف في الصفقة والتي تمس بمبدأ المنافسة وبالتالي 
 .ينعدـ جدوى الصفقة 

كما تتضرر المصمحة المتعاقدة في إطار ىذه الممارسات لذلؾ تـ إخضاع الصفقات 
العمومية ألحكاـ قانوف المنافسة حماية لمبدأ المنافسة التي ترتكز عمييا الصفقات العمومية 
وكذلؾ لمنع وضعيات الييمنة وحاالت التركيز في سوؽ الصفقات العمومية بالرغـ مف أف 
التنظيـ الخاص بيذه الصفقات يجيز التجميع السيما بيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
إلنجاز الصفقات في إطار التضامف بينيا لذلؾ يتدخؿ قانوف المنافسة في إطار التضامف 

مف  القطاعية  مجمس المنافسة مف جية وسمطات الضبطاختصاص بينيا، لذا فإف مجاؿ
 يسمح لممتعامؿ االقتصادي الذي  وىو ماتشرؼ عميوجية أخرى يتحدد حسب القطاع الذي 

التصاؿ مباشرة بسمطة الضبط التي تؤطر ايكوف ضحية فعؿ مخالؼ لقواعد اقتصاد السوؽ 
القطاع الذي تعمؿ عميو حيث تقـو بالعديد مف الصبلحيات التنظيمية والعقابية المخولة ليا 

بموجب النصوص القانونية و يمكف تصنيؼ ىذه العقوبات الموقعة مف طرؼ سمطات 
. الضبط االقتصادية إلى عقوبات متعمقة بالحقوؽ وعقوبات مالية
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: المطمب األول
العقوبات المتعمقة بالحقوق في القطاعات االقتصادية 

 تقـو سمطات الضبط االقتصادية بغية الحد مف الممارسات المقيدة لممنافسة بتوقيع 
عقوبات عمى المتدخميف المخالفيف لقواعد اقتصاد السوؽ و تكوف ىذه العقوبات متناسبة مع 

. نوع ودرجة المخالفة المرتكبة في مختمؼ القطاعات
تختمؼ ىذه العقوبات المتعمقة بالحقوؽ مف قطاع إلى آخر لذا سنتناوليا بالدراسة في 

. مختمؼ القطاعات
: الفرع األول

العقوبات في القطاع المصرفي و المالي 
إف الوظيفة القمعية المسندة إلى سمطات الضبط االقتصادية في القطاع المصرفي             

والمالي تكتسي أىمية كبيرة نظرا لمدور الذي تمعبو في ضبط ىذيف القطاعيف مف توقيع 
 عقوبات متعمقة بالحقوؽ عمى الشخص المعنوي في حد ذاتو ىذا مف جية وعمى مسيري

الشخص المعنوي مف جية أخرى، لذا سنتناوؿ أوال العقوبات في قطاع البنوؾ وثانيا 
 .العقوبات في قطاع البورصة

. العقوبات في قطاع البنوك :أوال
     إف قطاع البنوؾ ىو مف أىـ القطاعات المالية التي تقـو عمييا الدولة نظرا لمتعامبلت 
المالية بيف ىذا الشخص المعنوي وغيره سواء كانوا أشخاص طبيعييف أو معنوييف مف أجؿ 
تطوير عمميات اإلقراض واالدخار العاـ وتحقيؽ مشاريع اقتصادية تعود بالربح عمى الجميع 
تحت رقابة المجنة المصرفية التي تقـو بتوقيع العقوبات المتعمقة بممارسة النشاط المصرفي 
عمى البنؾ في حد ذاتو باعتباره شخص معنوي لو الشخصية القانونية المرتبة آلثارىا مف 

تحمؿ البنؾ لممسؤولية الناتجة عف تصرفاتو ىذا مف جية ، ومف جية أخرى توقيع العقوبات 
. السالبة لمحقوؽ عمى مسيري البنؾ الرتكابيـ المخالفات أثناء تأدية مياميـ

.      لذا سنتناوؿ أوال العقوبات الموقعة عمى البنؾ، ثـ العقوبات الموقعة عمى مسيري البنؾ
Iالعقوبات الموقعة عمى البنكـ :      

اإلنذار واألمر والتوبيخ : تتمثؿ العقوبات المتعمقة بالحقوؽ في القطاع المصرفي في
 وسحب االعتماد والتي بالرغـ مف كونيا عقوبات تقويمية إال أف أىميتيا تكمف في بعث نوع
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: مف الحذر لدى البنوؾ ومسيرييا ، وسنتناوؿ كؿ جزاء عمى حدى
:  اإلنذار- 1

     في حالة إخبلؿ البنوؾ الخاضعة لرقابة المجنة بقواعد حسف سير المينة يمكف لمجنة أف 
توجو إنذارا ، بعد إقامة الفرصة لمسيرييا لتقديـ تفسيراتيـ ، وييدؼ ىذا اإلجراء إلى بعث 

المؤسسة عمى إصبلح وضعيا ، ويعتبر اإلنذار ذو بعد وقائي وليس عقابي ، غير أنو نظرا 
 (1).لطابعو الرسمي يعد عقوبة معنوية

     ىذا ونجد أف مجاؿ قواعػد سير المينة غير محدود ، ما يجعمنا نفكر أف المجنة 
المصرفية ليست مكمفة مف قبؿ المشرع بوضع ىذه القواعد ، وفي غياب قانوف خاص 
بأخبلقيات المينة المصرفية ، فيي تتمتع بسمطة تقديرية واسعة لقمع تطور الممارسات 

 (2).المسيئة لممينة
:  األمر -2

     يمكف لمجنة المصرفية أف تدعو أي بنؾ أو مؤسسة مالية ضمف األجؿ القانوني باتخاذ  
جميع التدابير التي مف شأنيا أف تعيد وتدعـ توازنو المالي أو تصحح أساليػب تسييره عندمػا 

 المعدؿ والمتمـ (11-03) مف األمر رقـ 112يبرر وضعو ذلؾ ، وىذا ما جاءت بو المادة 
 مف القانوف رقـ 154المتعمؽ بالنقد والقرض والتي تقابميا المادة ( 04-10)باألمر رقـ 

وىذا بيدؼ حماية المتعامميف مع البنؾ مف جية ، والحفاظ عمى التوازف  (ممغاة) (90-10)
المالي وطرؽ تسيير البنؾ مف جية أخرى ، بمعنى كؿ الوضعيات غير المبلئمة   والتي 
تؤثر عمى مبلءتيا وسيولتيا ، ويتعمؽ األمر ىنا بتوازف المراكز المالية الكبيرة في الميزانية 

الديوف ، احتراـ  توزيع القروض ، سياسة إعادة التمويؿ ، تغطية، سياسة جمع المصادر )
ىذه العناصر األخيرة عند وجود اختبلؿ عمى . (...معدالت التغطية و مركزية المخاطر

مستواىا فإف المجنة المصرفية تدعو المعنييف التخاذ التدابير التي مف شأنيا تعديؿ الوضعية 
المالية وتصحيح أساليب التسيير حيث يمكف ليا أف تراسؿ البنؾ مف أجؿ رفع ىذا األخير 

ف كاف حده األدنى محترما وىذا يعني أنو ليس مف الضروري أف يكوف البنؾ  لرأسمالو حتى وا 
في حالة إخبلؿ بأي قاعدة قانونية بنكية بؿ يكفي أف يسجؿ اختبلال ماليا ، يمكف أف يؤدي

                                                 

 .73، ص 24، العدد 2002بمطرش منى ، السمطات اإلدارية المستقمة في المجاؿ المصرفي،  (1)
)

2
( Rachid Zouaimia, les autorités de la régulation indépendante face aux exigence de la 

gouvernement, Opcit, P 131. 
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مستقببل إلى حدوث نتائج مضاعفة مف شأنيا التأثير عمى التوازف المالي لو أو الجياز 
. المصرفي ككؿ

:  التوبيخ -3
 مف قانوف النقد والقرض بعد 114     وىو العقوبة التقويمية الثانية التي نصت عمييا المادة 

عقوبة اإلنذار حيث توقع عمى المخالفات واإلخبلالت التي تكوف أكثر شدة مف تمؾ التي 
. تستوجب توقيع عقوبة اإلنذار

بما أف المشرع لـ يحدد الحاالت التي تستوجب اإلنذار وتمؾ التي تستوجب التوبيخ 
. فبالتالي يبقى االختيار ما بيف ىاتيف العقوبتيف لمسمطة التقديرية لمجنة المصرفية

كما أف مخالفة البنؾ التجاري لمقواعد القانونية أو التنظيمية التي تحكـ نشاطو    
المصرفي ، ىو ما يجعؿ المجنة المصرفية تمجأ إلى عقوبة المنع مف ممارسة النشاط وىذا 

 (1).المنع يكوف محدودا ال يشمؿ كؿ العمميات المصرفية بؿ البعض منيا فقط
ويؤوؿ االختصاص في ذلؾ إلى المجنة المصرفية مف صدور قانوف النقد والقرض إال 
لى الخارج ، يحكمو النظاـ رقـ  أنو وفي مجاؿ نشاط الصرؼ وحركة رؤوس األمواؿ مف وا 

 منو ، و 15 الذي نقؿ االختصاص إلى محافظ بنؾ الجزائر بموجب المادة (2)( 95-07)
التي " يونيف بنؾ " فعبل قاـ ىذا األخير بإصدار قرار سحب صفة الوسيط لممؤسسة المالية 

قامت بالطعف في ىذا القرار عمى أساس التعسؼ في استعماؿ السمطة و قد قضى مجمس 
ال يمكف المحافظ اتخاذ قرارات في مسائؿ تنظيـ الصرؼ لكنو ممـز بتنفيذ : " الدولة  بأنو

القرارات المتخذة مف طرؼ مجمس النقد والقرض ، وأف المحافظ باتخاذه مقرر السحب 
المؤقت لصفة الوسيط الممنوحة المدعية فإنو تجاوز سمطتو وبالتالي فإف مقرره مشوب بعيب 

 وأنو مف جية أخرى فإف سحب صفة الوسيط المعتمد يشكؿ عقوبة تأديبية وعميو ،البطبلف
. فإنو ال يمكف النطؽ بيا إال بموجب مقتضيات ينص عمييا القانوف صراحة

عمى سحب اعتماد صفة المؤسسة البنكية أو المالية ( 10-90)     وقد نص القانوف رقـ 
إال  (156/6 و المادة 45/1المادة )مف طرؼ مجمس النقد والقرض رفقة المجنة المصرفية 

                                                 

السمطات القمعية لمجنة المصرفيػة عند إخػبلؿ البنوؾ بإجراءات : " تومي نبيمة و عبد اهلل ليندة ، مداخمة بعنواف (1)
 .174، ص " التصدي لتبيض األمواؿ 

 .11 ، يتعمؽ بالرقابة عمى الصرؼ ، ج ر 1995 ديسمبر 23، المؤرخ في 07-95نظاـ رقـ  (2)
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ف كاف مف  أنو لـ ينص عمى سحب االعتمادات األخرى الممنوحة لمجنة المصرفية ، وا 
 فإنو (10-90)صبلحيات مجمس النقد والقرض إعداد األنظمة المتخذة تطبيقا لمقانوف رقـ 

ال يستطيع أف يضيؼ إلى النص ، حيث أنو عندما نص مجمس النقػد والقرض في النظاـ 
 (دوف تحديد آخر) عمى أنو يمكف لبنؾ الجزائر 23/12/1995 المؤرخ في (07-95)رقـ 

سحب صفة الوسيط المعتمد لعمميات الصرؼ فإنو تجاىػؿ مقتضيات القانػوف والسيما 
 التي توكػؿ االختصاص إلى المجنة المصرفية فقط ، حيث أنو في 156مقتضيػات المادة 

 مف النظاـ المذكور أعبله باطمة 15ىذه الحالة يتعيف التصريح بأف مقتضيات المادة 
 (1)".وعديمة األثر فيما يخص الدعوى الحالية 

 مف األمر رقـ 08     ىذا وأصبح وزير المالية ىو المختص بذلؾ حسب نص المادة 
 المعدؿ والمتمـ باألمر رقـ (11-03)، ليعود االختصاص في ظؿ األمر رقـ  (2)(96-22)
 الذي أصدر قرارا بمنع بنؾ (3)المتعمػؽ بالنقد والقرض إلى محافظ بنؾ الجزائر( 10-04)

، رغػـ أنػو لـ يكف   مف تحويػؿ رؤوس األمػواؿ إلى الخػارج24/11/2002الخميفة بتاريخ 
 وال (22-96) مف القانوف رقـ 08صاحػب االختصػاص فػي ىذه الفترة ال عمى أساس المادة 

 مف األمر 114/3 والتي تقابميا المادة (10-90) مف األمر رقـ 156/3عمى أساس المادة 
، ىذا ما يؤكد  المتعمقيف بالنقد والقرض( 04-10) المعدؿ و المتمـ باألمر رقـ 03/11رقـ 

   .سمسمة التجاوزات فيما يخص اختصاص المجنة المصرفية
وفي األخير نبلحظ أف المشرع لـ يحدد مدة المنع مف ممارسة نشاط ما ، األمر الذي 

. يوسع مف السمطة التقديرية لمجنة المصرفية عمى حساب البنؾ
:  سحب االعتماد-4

     يترتب عمى سحب االعتماد منع المؤسسة مف ممارسة نشاطيا وىذا الجزاء الذي يوقع 
عمى البنؾ التجاري موزع بيف مجمس النقد والقرض ، والمجنة المصرفية حيث تتخذه ىتو 

تستدعي  األخيرة كعقوبة لمبنؾ إذا ما عاينت أثناء قياميا بالرقابة وجود مخالفة مف طرفو
                                                 

 .2005 ، 06 ، يونيف بنؾ ضد بنؾ الجزائر ، مجمة مجمس الدولة ، عدد 2000 ماي 08قرار مجمس الدولة في  (1)
  ، المتعمؽ بقمع مخالفة التشريع و التنظيـ الخاصيف بالصرؼ وحركة1996 جويمية 9 المؤرخ في 22-96 األمر (2)

 .43رؤوس األمواؿ مف و إلى الخارج ، ج ر 
 ، المتعمؽ بقمع مخالفة التشريع والتنظيـ الخاصيف 2003 فيفري 19 ، المؤرخ في 01-03 مف األمر رقـ 10المادة  (3)

 .12بالصرؼ و حركة رؤوس األمواؿ مف و إلى الخارج ، ج ر عدد 
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سحب االعتماد ، ويرى البعض أنو كاف مف األفضؿ توحيد مصدر سحب االعتماد بوضعو 
بيف أيدي المجنة المصرفية أو مجمس النقد والقرض وىو الرأي الصحيح سواء تعمؽ األمر 
بعدـ توفر شروط اعتماد البنؾ ، أو نتيجة اإلخبلؿ بالتنظيمات والقوانيف المتعمقة بممارسة 
النشاط المصرفي وىو ما اتخذ ضد بنؾ الخميفة حيث قامت المجنة المصرفية بإصدار قرار 

، ويترتب عمى سحب االعتماد النتائج 2003 ماي 26سحب االعتماد مف ىذا البنؾ في 
: التالية
  إذا كاف الغرض األساسي مف منح االعتماد لمبنؾ التجاري ىو تمكيف ىذا األخير

مف ممارسة العمميات المصرفية بعد حصولو عمى ترخيص ، فإف السحب مف شأنو أف يؤدي 
إلى توقؼ البنؾ عف االستمرار في نشاطو المصرفي ، 

  ، ( 1)إف سحب االعتماد يؤدي إلى حؿ البنؾ التجاري

  يصبح البنؾ التجاري بقرار السحب قيد التصفية والتي تعرؼ عمى أنيا عممية تالية
أو ما ) النحبلؿ الشركة وتتمثؿ في تسديد ديوف الشركة إضافة إلى إرجاع الحصص لمشركاء

، ومف ثـ اقتساـ ما زاد عمى ذلؾ، وال يمكف لمبنؾ محؿ السحب القياـ بالعمميات (يقـو مقاميا
 .المصرفية إال ما كاف منيا ضروريا لتطيير وضعيتو

بالتالي تقـو المجنة المصرفية بوضع البنؾ الذي سحب منو االعتماد قيد التصفية        
.  مف قانوف النقد والقرض115وتعيف لو مصؼ ، وبالرجوع إلى المادة 

نبلحظ أف المشرع لـ يحدد مدة معينة لعممية التصفية ، لذلؾ فإف إجراءات التصفية تتـ 
طبقا لقواعد التصفية الخاصة بالشركات في القواعد العامة ، ويبقى خبلؿ ىذه المدة خاضعا 

. لمراقبة المجنة المصرفية
لذا فإف سحب االعتماد ىو أخطر الجزاءات ليذا جعميا المشرع تحتؿ الدرجة األخيرة في سمـ 
العقوبات ، بمعنى أنو البد مف استيفاء جميع الحموؿ لمعالجة وضعية مؤسسة القرض حتى 

( 2).يتسنى التفكير في توقيع مثؿ ىذه العقوبة
 

 
                                                 

ويترتب عميو زواؿ الشخصية المعنوية ليذا األخير إال أف البنؾ يحتفػظ بجػزء مف ىذه الشخصيػة المعنويػة باعتبػاره  (1)
 .(قبؿ إصدار قرار السحب)شركة مساىمة قصد إنياء العمميات المصرفية التي التـز بيا مسبقا 

 . و وضعو قيد التصفية و تعييف مصؼ لو2006 أفريؿ 30قرار المجنة المصرفية المؤرخ في  (2)
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IIالعقوبات الموقعة عمى مسيري البنكـ  :
نما يتصرؼ عف       إف البنؾ باعتباره شخص معنوي ال يمكنو أف يتصرؼ بنفسو ، وا 

طريؽ شخص أو عدة أشخاص طبيعية يممكوف حؽ التعبير عف إرادتو ، لذلؾ فإف إخبلؿ  
األشخاص ألي التزاـ مف التزاماتيا يترتب في حقيا مسؤولية والتي بدورىا ينتج عنيا عقوبات 

تأديبية ، ففيما تتمثؿ ىذه العقوبات ؟ 
المعدؿ والمتمـ باألمر رقـ  ( 11-03) مف األمر رقـ 114بالرجوع إلى نص المادة 

 والمتعمؽ بالنقد والقرض ، نجد أف العقوبات التي توقع عمى ممثمي البنؾ في حالة (10-04)
نياء مياـ مسير ، تعييف قائـ :  تتمثؿ في(1)مخالفتيـ لؤلحكاـ التشريعية والتنظيمية توقيؼ وا 
. باإلدارة مؤقت ، نزع صفة ممثؿ بنؾ

: توقيف و إنياء ميام مسيرػ 1
أو أي   يعتبر المسير ، كؿ شخص طبيعي لو دور تسييري ، في مؤسسة كالمدير العاـ

إطار مسؤوؿ يتمتع بسمطة اتخاذ قرار باسـ المؤسسة بصػرؼ األمواؿ أو األمػر بصرؼ 
األمواؿ نحػو الخارج ، ويمكف لمجنة المصرفية في إطار العقوبات التأديبية أف تقضي 

بالتوقيؼ المؤقت ، إنياء مياـ مسير أو أكثر مع تعييف قائـ باإلدارة مؤقت أو عدـ تعيينو 
وىنا وجب التمييز بيف التوقيؼ المؤقت لمسير أو أكثر ، و إنياء المياـ ، فبالنسبة لمعقوبة 

 وال في (10-90)األولى يبلحظ أف المشرع الجزائري لـ يتطرؽ إلى مدة اإليقاؼ الفي قانوف
المتعمقيف بالنقد و القرض ، إال أف ( 04-10) المعدؿ والمتمـ باألمر(11-03)األمر 

. مجمس النقد والقرض تدارؾ ىذا النقص
 الصادر عنو عمى أف (05-92) في فقرتيا الثانية مف النظاـ رقـ 10إذ تنص المادة 

مدة اإليقاؼ تكوف مف ثبلثة أشير إلى ثبلث سنوات ، ويعمف القرار ويحدد فيو الخطأ 
. المرتكب

فإف توقيعيا يقتضي تكرار الخطأ الذي كاف المسير  (إنياء المياـ)أما العقوبة الثانية 
. محؿ إيقاؼ مؤقت بسببو

 

                                                 

نقصد باألحكاـ التشريعية كبل مف قانوف النقد و القرض و القانوف التجاري ، أما األحكاـ التنظيمية تتمثؿ في التنظيمات  (1)
 .المينية الصادرة عف بنؾ الجزائر في شكؿ أنظمة و تعميمات
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: تعيين قائم باإلدارة مؤقت -2
 ، أف تقـو بتعييف قائـ باإلدارة مؤقتا (1)     يمكف لمجنة المصرفية في إطار دورىا الرقابي

تخوؿ لو الصبلحيات البلزمة إلدارة وتسيير أعماؿ البنؾ التجاري المعني أو فروعو في 
الجزائر ، وذلؾ يكوف خارج إطار أية عقوبة تأديبية ، فيمكنيا أف تبادر بتعييف قائـ باإلدارة 
مؤقتا إذ رأت أنو لـ يعد باإلمكاف إدارة البنؾ في ظروؼ عادية ، كما أنو حرصا مف المشرع 
لمحفاظ عمى فعالية أكبر لضماف األمف العاـ لبلقتصاد ، يمكف أف يتـ ىذا التعييف بناء عمى 
مبادرة مف مسيري المؤسسة المعنية في حالة عدـ قدرتيا عمى ممارسة مياميا بشكؿ عاد  

إعبلف التوقؼ عف الدفع ، وىذا األخير يعرؼ عمى أنو  (المدير المؤقت)ويحؽ لممسير 
وضع تكوف فيو المؤسسة غير قادرة عمى تسديد ديونيا في آجاليا حيث تؤدي مبلحظتو مف 
قبؿ القضاء أو إعبلنو مف قبؿ ممثؿ البنؾ إلى وضعو قيد اإلفبلس أو قيد التسوية القضائية 

فإف قيد في إجراءات اإلفبلس أدى ذلؾ إلى الموت التجاري بالنسبة لو ، وىو ما يبرر 
السمطات القوية الممنوحة لممدير المؤقت ، أما في إطار العقوبة التأديبية يمكف أف يتـ ىذا 

 05 و04التعييف عندما تقرر ذلؾ إحدى العقوبات التأديبية المنصوص عمييا في الفقرتيف 
: والمتمثمة في (03/11) مف األمر السابؽ 114مف المادة 
 التوقيؼ المؤقت لمسير أو أكثر مع تعييف قائـ باإلدارة مؤقتا أو عدـ تعيينو .
  إنياء مياـ شخص أو أكثر مف ىؤالء األشخاص مع تعييف قائـ باإلدارة مؤقتا أو

. عدـ تعيينو
وما يمكف مبلحظتو عمى ىذه العقوبػة التأديبية ىو أف البنؾ باعتباره مؤسسة تستقبؿ 

أمواؿ المدخريف فتوقيؼ كؿ المسيريف يعني شؿ حركتو ونشاطو ، ليذا جاء كأثر ليذه 
.  العقوبة إمكانية تعييف قائـ باإلدارة مؤقت مف عدمو

وما يمكف مبلحظتو أف ىذه العقوبة تتعمؽ بتوقيؼ مسير واحد فقط فمف يكوف ىناؾ 
داع لتعييف مدير مؤقت ، و بذلؾ يواصؿ البنؾ نشاطو بشكؿ عاد ، إال أنو في حالة توقيؼ 

 مف 114 مف المادة 04كؿ المسيريف فاألمر مختمؼ وعميو كاف باإلمكاف صياغة الفقرة 
المتعمؽ بالنقد والقرض عمى النحو ( 04-10)المعدؿ والمتمـ باألمر  (11-03)األمر 
: اآلتي

                                                 

 . السالؼ الذكر11ػ03 مف األمر 113المادة  (1)
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  " التوقيؼ المؤقت لمسير أو أكثر مع إمكانية تعييف قائـ باإلدارة مؤقتا في الحالة
". األولى   ووجوب ذلؾ في الحالة الثانية 

  الوارد ذكره في نص المادة ، يدؿ عمى أف المشرع ترؾ أمر " يمكف " لفظ الجواز
تعييف المدير المؤقت كإجراء صاحب العقوبة التأديبية إجراء يدخؿ في إطار السمطة التقديرية 

. لمجنة المصرفية
 سبؽ لمجنة المصرفية أف وقعت مثؿ ىذه العقوبة عمى مؤسسات القرض ، أيف تـ 

 تعييف قائـ باإلدارة مؤقتا لبنؾ الخميفة والبنؾ التجاري والصناعي الجزائري باإلضافة إلى 
. (2) وتروست ألجيريا بنؾ(1)السبلـ بنؾ ألجيريا

  يبلحظ كذلؾ عدـ تحديد المدة القصوى و الدنيا لئلدارة المؤقتة ، فقد كانت طويمة
  شيرا وكانت14بحيث وصمت إلى  " Algeria international Bank: " جدا بالنسبة لػ

.  أشير3إذا لـ تتعد "  جد قصيرة بالنسبة لمخميفة بنؾ 
  تقـو المجنة المصرفية بتحديد كيفيات اإلدارة المؤقتة ، وىذا يدؿ عمى مدى اتساع

. سمطات المجنة في ىذا اإلطار
     وفي األخير ، تجدر اإلشارة إلى أنو إذا تـ تغيير أحد المسيريف في بنؾ معتمد لسبب 
 أو آلخر فإنو البد مف التماس حصولو عمى اعتماد مف محافظ بنؾ الجزائر الذي يتأكد مف

توافر الشروط المطموبة فيو ، إضافة إلى أف كؿ تغيير يطرأ عمى المعمومات المقدمة عف كؿ 
. مسير البد أف يعمـ بيا فورا بنؾ الجزائر

: نزع صفة ممثل بنك -3
ال يمكف ألي شخص يرتكب "  : عمى أنو(3)(05-92 ) مف النظاـ رقـ11تنص المادة 

 أعبله ، أف 19خطأ مينيا جسيما ، خبلؿ ممارستو العامة لوظائفو ، وحسب مفيـو المادة 
 سنوات دوف المساس بتطبيؽ 3يكوف مف المسيريف لمؤسسة ، طواؿ فترة ال تقؿ عف 

". العقوبات التي ينص عمييا القانوف 
                                                 

 ، 2006السبلـ بنؾ ألجيريا ىو بنؾ يقدـ خدمات مصرفيػة إسبلمية ، تحصؿ عمى االعتماد مف قبؿ بنؾ الجزائر سنة  (1)
 ".السبلـ بنؾ " و ىو فرع لمبنؾ اإلماراتي 

 .تـ تعييف قائـ باإلدارة مؤقت بسبب عدـ احترامو لقواعد زيادة رأس الماؿ التي يشترطيا قانوف النقد و القرض (2)
 ، يتعمؽ بالشػروط التي يجب أف تتوفػر في مسيػري البنػوؾ  1992 مارس 22، المؤرخ في 05-92النظػاـ رقـ  (3)

 .08والمؤسسات المالية و مسيرييا و ممثمييا ، ج ر عدد 
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     وبالتالي يجب عمى المسيريف أف يتصرفوا بطريقة سميمة وأال يرتكبوا أخطاء مينية 
كما يجب أف تتوفر فييـ  ( مف النظاـ05المادة )تتسبب في خسائر لممؤسسة وزبائنيا 
. الضمانات الكافية مف الكفاءة المينية

 سنوات إذا ما ارتكب ىؤالء 3وعميو يتـ نزع صفة ممثؿ بنؾ لمدة ال تقؿ عف 
.  المسيريف خطأ جسيما

     باإلضافة إلى ذلؾ ، فإف تطبيؽ ىذه العقوبة يجب أف تكوف مف طرؼ المجنة المصرفية 
: دوف المساس بالمبلحقات القضائية و ذلؾ في الحاالت التالية

  المعدؿ والمتمـ (11-03( مف األمر80إذا لـ يعد المسير يستجيب لشروط المادة
. (04-10)باألمر 
 المثاؿ عمى ذلؾ عدـ استجابة المسير   و)11-03(إذا لـ يراع المسير تطبيؽ األمر

 (1)...األخبلؽ ، أو ارتكاب خطأ جسيـ لمتطمبات النزاىة و
: العقوبات في قطاع البورصة: ثانيا

    تقـو لجنة تنظيـ و مراقبة عمميات البورصة بتوقيع العديد مف العقوبات حسب نوع    
 في المادة الثالثة منو (10-93)ودرجة المخالفة المرتكبة حيث نص المرسـو التشريعي رقـ 

: تشتمؿ بورصة القيـ المنقولة عمى الييئتيف اآلتيتيف: " عمى
  لجنة تنظيـ و مراقبة لعمميات البورصة تشكؿ سمطة سوؽ القيـ المنقولة و تدعى في

". المجنة " صمب النص 
 شركة لتسيير بورصة القيـ .
يتضح مف خبلؿ ىذه المادة أف لجنة تنظيـ و مراقبة عمميات البورصة ىي مف أحد  " 

األجيزة الرئيسية لمسوؽ المالي وتتكوف مف رئيس وستػة أعضاء حسب ما نصت عميو المادة 
 سنوات ويعيف أعضاء المجنة أيضا لمدة 4 مف ىذا المرسـو ، حيث يعيف الرئيس لمدة 20

 
 

                                                 

 . 173تومي نبيمة و عبد اهلل ليندة ، المرجع السابؽ ، ص  (1)
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 حسب الشروط المحددة عف طريؽ التنظيـ ، وتجدد نصؼ تشكيمة المجنة ، (1) سنوات4 
فيما عدا الرئيس كؿ سنتيف ، ىذا ويمارس رئيس المجنة ميمتو وفؽ شروط محددة نصت 

 مف نفس المرسـو ، وتتمثؿ ميمة لجنة تنظيـ ومراقبة عمميات (3)25 و(2)24عمييا المادتيف 
البورصة في تنظيـ سوؽ القيـ المنقولة في المجاؿ االقتصادي لحماية المستثمريف في القيـ 

 :المنقولة وحسف سير ىذه السوؽ وشفافيتيا بإصدارىا لموائح تنظيمية تخص
 رؤوس األمواؿ التي يمكف استثمارىا في عمميات البورصة .
 اعتماد الوسطاء في عمميات البورصة والقواعد المينية التي تطبؽ عمييـ .
 نطاؽ مسؤولية الوسطاء ومحتواىا و الضمانات التي يجب أف يكفموىا لزبائنيـ .
 الشروط الخاصة بأىمية األعواف المرخص ليـ بإجراء مفاوضات في مجاؿ 
. البورصة
 اإلصدارات في أوساط الجميور .
 قبوؿ القيـ المنقولة لمتفاوض بشأنيا و تعميؽ تحديد أسعارىا .
 تنظيـ عمميات المقاصة .
 الشروط التي يتفاوض ضمنيا حوؿ القيـ المنقولة في البورصة ويتـ تسميميا .
 تسيير أوراؽ القيـ المنقولة وسنداتيا المقبولة في البورصة .
  محتوى الشروط اإللزامية الواجب إدراجيا في عقود التفويضات بيف الوسطاء في

. عمميات البورصة و زبائنيـ

                                                 

 ، المتعمؽ ببورصة القيـ المنقولة عمى 1993 ماي 23 المؤرخ في 10-93 مف المرسـو التشريعي 22تنص المادة  (1)
: ، حسب الشروط المحددة عف طريؽ التنظيـ و تبعا لمتوزيع اآلتي سنوات (4)يعيف أعضاء المجنة لمدة أربع "

. ػ قاض يقترحو وزير العدؿ
. ػ عضو يقترحو محافظ بنؾ الجزائر

, ػ عضواف يختاراف مف بيف مسؤولي األشخاص المعنوييف المصدريف لمقيـ المنقولة
. ػ عضواف يختاراف لما ليما مف خبرة اكتسباىا في المجاؿ المالي أو المصرفي أو البورصي

 ".وتنيى مياميـ حسب الشروط المحددة عف طريؽ التنظيـ 
 يمارس رئيس المجنة ميمتو كامؿ الوقت ، و ىي تتنافى مع أية إنابة انتخابية أو وظيفة: "  عمى24تنص المادة  (2)

 .حكومية أو ممارسة وظيفة عمومية أو أي نشاط آخر ، باستثناء أنشطة التعميـ أو اإلبداع الفني أو الفكري
ال يجوز لمرئيس و لجميع المستخدميف الدائميف في المجنة أف يقوموا بأية : "  مف نفس المرسـو عمى25تنص المادة  (3)

 . "معامبلت تجارية حوؿ أسيـ مقبولة في البورصة
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 العروض العمومية لشراء قيـ منقولة .
 القياـ دوريا بنشر المعمومات التي تخص الشركات المحددة أسعار قيميا .

ىذا وتسند إلى لجنة تنظيـ ومراقبة البورصة إضافة إلى ىذه الصبلحيات التنظيمية 
وظيفة المراقبة حيث تتأكد مف أف الشركات المقبوؿ تداوؿ قيميا المنقولة في البورصة تمتـز 

باألحكاـ التشريعية والتنظيمية السارية عمييا ، ال سيما في مجاؿ القيـ المنقولة وعقد 
 (1).الجمعيات العامة وتشكيمة أجيزة اإلدارة والرقابة عمى عمميات النشر القانونية

     باإلضافة إلى الوظيفة التأديبية والتحكيمية حيث تنشئ لجنة تنظيـ ومراقبة عمميات 
:  أعضاء يتـ تعيينيـ كاآلتي4البورصة غرفة تأديبية وتحكيمية تتكوف مف رئيس و

 عضويف منتخبيف مف بيف أعضاء المجنة طواؿ مدة انتدابيا .
 قاضييف يعينيما وزير العدؿ ويختاراف لكفاءتيما في المجاليف االقتصادي والمالي .

وتكوف الغرفة التأديبية والتحكيمية مختصة في المجاؿ التحكيمي لدراسة أي نزاع تقني 
ناتج عف تفسير القوانيف والموائح السارية عمى سير البورصة وتتدخؿ بيف الوسطاء في 

، وبيف الوسطاء في عممية البورصة        عمميات البورصة وشركة إدارة بورصة القيـ
اإلنذار، التوبيخ :  بتوقيع عقوبات متعمقة بالحقوؽ تتمثؿ في(2)واألمريف بالسحب في البورصة

.   حظر النشاط كمو أو جزئو مؤقتا أو نيائيا ، سحب االعتماد
ف العقوبات السالبة لمحقوؽ في قطاع البورصة تنطبؽ عمى الوسطاء في عمميات       وا 

البورصة و تتعمؽ ىذه العقوبات بحضر النشاط كمو أو جزء منو بصفة مؤقتة أو نيائية عف  
 ومنع واحد أو (3).طريؽ الغرفة التأديبية التحكيمية لمجنة تنظيـ ومراقبة عمميات البورصة

أكثر مف المقيميف عمى المؤسسة المالية المعنية مف ممارسة صبلحياتو لمدة معينة، أما في 
أنشئت " الييئة العامة لسوؽ الماؿ " مصر فإف لجنة تنظيـ ومراقبة عمميات البورصة فتدعى 

 وتقـو ىذه الييئة بمنح التراخيص ، وقد 1997 لسنة 520بقرار مف رئيس الجميورية رقـ 
 10بموجب القانوف رقـ " الييئة العامة لمرقابة المالية " أنشئت ىيئة جديدة في مصر تدعى 

 ، وتختص بالرقابة وباإلشراؼ عمى األسواؽ واألدوات المالية غير المصرفية 2009لسنة 

                                                 

 . ، السابؽ الذكر10-93 مف المرسـو التشريعي 35المادة (1)
 . السابؽ الذكر ،10-93 مف المرسـو التشريعي 52المادة (2)
 .السالؼ الذكر 10-93 مف المرسـو التشريعي رقـ 55المادة  (3)
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بما في ذلؾ أسواؽ رأس الماؿ ، وبورصات العقود اآلجمة وأنشطة التأميف والتمويؿ العقاري 
والتأجير التمويمي والتخصيـ والتوريؽ وذلؾ بيدؼ تحقيؽ سبلمة واستقرار تمؾ األسواؽ 

واألدوات وتنظيـ األنشطة وتنميتيا وتعظيـ قدرتيا التنافسية عمى جذب المزيد مف 
االستثمارات المحمية واألجنبية، وتعمؿ عمى الحد مف مخاطر عدـ التنسيؽ ومعالجة المشاكؿ 

       (1).التي تنتج عف اختبلؼ الطرؽ أو األساليب الرقابية
  تحؿ الييئة العامة لمرقابة المالية محؿ كؿ مف الييئة المصرية لمرقابة عمى التأميف     
والييئة العامة لسوؽ الماؿ ، والييئة العامة لشؤوف التمويؿ العقاري ، في تطبيؽ أحكاـ قانوف 

 وقانوف سوؽ رأس 1981 لسنة 10اإلشراؼ والرقابػة عمى التأميف الصادر بالقانوف رقـ 
 وقانوف اإليداع والقيد المركزي 1992 لسنة 95الصادر بالقانوف رقـ  (السوؽ المالي)الماؿ 

.  2000 لسنة 93لؤلوراؽ المالية الصادر بالقانوف رقـ 
 ، كما تحؿ محؿ تمؾ 2001 لسنة 148وقانوف التمويؿ العقاري الصادر بالقانوف رقـ 

الييئات فيما تختص بو في إصدار القرارات وتعتبر الجية اإلدارية المختصة في تطبيؽ 
 ، وتختص ىذه الييئة 1995 لسنة 95أحكاـ قانوف التأجير التمويمي الصادر بالقانوف رقـ 

 لسنة 76بصبلحيات جزائية ليا طابع ردعي بإصدارىا لجممة مف القرارات ، كالقرار رقـ 
لمتداوؿ باألوراؽ المالية مف مزاولة " الكنانة"بموجبو مجمس اإلدارة شركة   يمنح2011

 (2).نشاطيا لمدة ثبلثة أشير لوجود خطر ييدد مصالح المساىميف و المتعامميف مع الشركة
: العقوبات في قطاع التأمينات: ثالثا

تنشأ لجنة اإلشراؼ عمى التأمينات لدى وزارة المالية و تسند ليا صبلحية الرقابة عمى  
أعضاء مف بينيـ الرئيس   (5)نشاطات التأميف و إعادة التأميف ، وتتكوف مف خمسة 

يختاروف لكفاءتيـ ، السيما في مجاؿ التأميف والقانوف والمالية ، حسب ما نصت عميو المادة 
 ويعيف رئيس لجنة اإلشراؼ عمى (3) المتعمؽ بالتأمينات (04-06) مف القانوف رقـ 26

التأمينات بموجب مرسـو رئاسي بناء عمى اقتراح مف الوزير المكمؼ بالمالية ، أما القائمة 

                                                 

 .251إدريس خبابة ، المرجع السابؽ ، ص  (1)
 .254إدريس خبابة ، المرجع سابؽ ، ص  (2)
 1995 يناير 25المؤرخ في  07-05 المعدؿ و المتمـ لؤلمر رقـ 2006 فبراير 20المؤرخ في  04-06القانوف رقـ  (3)

 .15المتعمؽ بالتأمينات ، ج ر 
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االسمية ألعضاء لجنة اإلشراؼ عمى التأمينات فتحدد ىي األخرى بموجب مرسـو رئاسي و 
 :تتكوف مف
  تقترحيما المحكمة العميا (2)قاضييف .
  عف الوزير المكمؼ بالمالية ،   (1)ممثؿ
  في ميداف التأمينات يقترحو الوزير المكمؼ بالمالية (1)خبير .

تتخذ المجنة قراراتيا بأغمبية األعضاء الحاضريف وفي حالة تساوي عدد األصوات  
يرجح صوت الرئيس ، ىذا وتزود لجنة اإلشراؼ عمى التأمينات بأمانة عامة تحدد 

  (1).صبلحيتيا وكيفيات تنظيميا وسيرىا ، بموجب قرار مف الوزير المكمؼ بالمالية
: تتمتع لجنة اإلشراؼ عمى التأمينات بالعديد مف الصبلحيات المتمثمة في

  السير عمى احتراـ الشركات ووسطاء التأميف المعتمديف لؤلحكاـ التشريعية
عادة التأميف . والتنظيمية المتعمقة بالتأميف وا 

     التأكد مف أف شركات التأميف تفي بااللتزامات التي تعاقدت عمييا تجاه المؤمف ليـ
. ومازالت قادرة عمى الوفاء بيا

 التحقؽ مف المعمومات حوؿ مصدر األمواؿ المستخدمة في إنشاء أو زيادة رأسماؿ 
( 2).الشركة التأميف أو إعادة التأميف

كما يمكف لمجنػة اإلشراؼ عمى التأمينػات أف تمـز محافظو حسابات شركات التأميف 
أو إعادة التأميف وفروع شركات التأميف األجنبية المعتمدة بتقديـ معمومات تتعمؽ بيا ، كما /و

يمكنيا أف تأمر في حالة ما إذا تبيف ليا أف تسيير شركة تأميف ما يعرض مصالح المؤمف 
: ليـ و المستفيديف مف عقود التأميف لمخطر بػ

  ، تقميص نشاط شركة التأميف في فرع أو عدة فروع لمتأميف
  تقميص أو منع حرية التصرؼ في كؿ أو جزء مف عناصر أصوؿ الشركة حتى

 تطبيؽ اإلجراءات التصحيحية البلزمة ، 
 

                                                 

 . نفسو04-06 مف القانوف رقـ 2 مكرر 209، 1 مكرر 209 مكرر، 209المواد  (1)
 .، السابؽ الذكر04-06 مف القانوف 210المادة  (2)
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  تعييف متصرؼ مؤقت يحؿ محؿ ىيئات تسيير الشركة قصد الحفاظ عمى أمبلؾ
  (1).الشركة وتصحيح وضعيتيا

كما يمكف لمجنة اإلشراؼ عمى التأمينات ، عند الضرورة ، أف تطمب الخبرة لتقييـ كمي 
أو إعادة التأميف /أو جزئي لؤلصوؿ أو الخصـو المتعمقة بااللتزامات المقننة لشركة التأميف و

المعتمدة  وفروع شركات التأميف األجنبية ، وتنجز ىذه الخبرة عمى حساب شركات التأميف 
عادة التأميف وفروع شركات التأميف األجنبية  (2).وا 

أو إعادة التأميف      /ىذا ويمكف القوؿ أف العقوبات المطبقة عمى شركات التأميف و
وفروع شركات التأميف األجنبية ، بعضيا تقررىا لجنة اإلشراؼ عمى التأمينات كالعقوبة 

المالية ، اإلنذار ، التوبيخ ، إيقاؼ لواحد أو أكثر مف المسيريف بتعييف أو دوف تعييف وكيؿ 
متصرؼ مؤقت ، و بعضيا يقررىا الوزير المكمؼ بالمالية بناء عمى اقتراح مف لجنة 

اإلشراؼ عمى التأمينات ، بعد أخذ رأي المجمس الوطني لمتأمينات و تتمثؿ ىذه العقوبات 
:  في

  ، السحب الجزئي أو الكمي لبلعتماد
 (3).التحويؿ التمقائي لكؿ أو جزء مف محفظة عقود التأميف  

إضافة إلى توقيع لجنة اإلشراؼ عمى التأمينات عقوبات مالية والتي سنتطرؽ إلييا 
الحقا إذا لـ يتـ امتثاؿ شركة التأميف أو فرع شركة التأميف األجنبية لبللتزامات المنصوص 

.  المتعمؽ بالتأمينات(04-06) مف القانوف (4) 226عمييا في المادة 
 
 
 

                                                 

 .نفسو ، 04-06 مف القانوف 31المادة  (1)
 .، نفسو 04-06 مف القانوف 40المادة  (2)
 . نفسو، 04-06 مف القانوف 47المادة  (3)
يجب عمى شركات : " المتعمؽ بالتأمينات عمى 04-06 مف القانوف 41 المعدلة بموجب المادة 226تنص المادة  (4)

 يونيو مف 30أو إعادة التأميف و فروع شركات التأميف األجنبية أف ترسؿ إلى لجنة اإلشراؼ عمى التأمينات في /التأميف و
كؿ سنة ، كآخر أجؿ ، الميزانية و التقرير الخاص بالنشاط و جداوؿ الحسابات و اإلحصائيات و كؿ الوثائؽ الضرورية 

 .المرتبطة بيا ، التي تحدد قائمتيا و أشكاليا بقرار مف الوزير المكمؼ بالمالية
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 :الفرع الثاني
 في القطاعات الشبكيةالعقوبات 

     إف رفع االحتكار عف القطاعات الشبكية وفتحيا لمسوؽ والمبادرة الخاصة مجاراة 
لؤلوضاع االقتصادية الحالية مف أجؿ دفع عجمة التنمية االقتصادية بوضع ىذه القطاعات 

تحت رقابة سمطات الضبط االقتصادية التي تقـو عمى اإلشراؼ بالقطاع المعنية بو مف 
خبلؿ مف الصبلحيات المخولة ليا كصبلحية تطبيؽ الوظيفة القمعية عمى المتعامميف 

االقتصادييف المخالفيف لؤلحكاـ القانونية والتنظيمية المتعمقة بحرية ممارسة النشاط 
االقتصادي في السوؽ بتوقيع العقوبات المتعمقة بممارسة النشاط في القطاعات الشبكية     

:   والتي سنتناوليا فيما يمي
يخوؿ لجنة اإلشراؼ عمى التأمينات دوف سواىا ، الحؽ في منح استثناءات لؤلجؿ 

. أشير (3)المذكور أعبله حسب العناصر المقدمة في الطمب في حدود ثبلثة 
يجب عمى ىذه الشركات ، زيادة عمى ذلؾ ، أف تقـو سنويا بنشر ميزانياتيا و حسابات 

يوما بعد المصادقة عمييا مف طرؼ الييئة المسيرة  (60)نتائجيػا في أجؿ أقصػاه ستوف 
". لمشركة ، في يوميتيف وطنيتيػف عمى األقؿ ، إحداىمػا بالمغة العربية 

العقوبات في قطاع االتصاالت السمكية والالسمكية : أوال
إف ضبط قطاع البريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية يكوف مف طرؼ سمطة ضبط      

 مف القانوف رقـ 10مستقمة تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقبلؿ المالي طبقا لنص المادة 
 المتعمؽ بالقواعد العامة لمبريد والمواصبلت 2000 أوت 05 المؤرخ في (2000-03)

السمكية والبلسمكية ، حيث تتولى ىذه السمطة مياـ السير عمى وجود منافسة فعمية 
ومشروعة في سوقي البريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية باتخػاذ كؿ التدابير الضرورية 
لترقية أو استعادة المنافسة في ىاذيف السوقيف وكذا منح الترخيصات الستغبلؿ واعتماد 

تجييزات البريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية وتحدد المواصفات والمقاييس الواجب توفرىا 
فييا ، باإلضافة إلى الفصؿ في النزاعات فيما يتعمؽ بالتوصيؿ البيني والتحكيـ في النزاعات 
القائمة بيف المتعامميف أو مع المستعمميف والتعاوف في إطار مياميا مع السمطات األخرى أو 

عداد التقارير واإلحصائيات العمومية  الييئات الوطنية واألجنبية ذات اليدؼ المشترؾ وا 
والتقرير السنوي الذي يتضمف وصؼ نشاطاتيا وممخصا لقراراتيا وآرائيا وتوصياتيا مع 
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مراعاة طابع الكتماف وسرية األعماؿ وكذا التقرير المالي والحسابات السنوية وتقرير تسيير 
  (1). مف ىذا القانوف13الصندوؽ الخاص بالخدمة العامة طبقا لنص المادة 

وتندرج العقوبات السالبة لمحقوؽ في ىذا القطاع بخصوص الرخصة مف التعميؽ الكمي 
 يوما إلى التعميؽ المؤقت لمرخصة لمدة تتراوح ما بيف 30أو الجزئي ليذه الرخصة لمدة 

 أشير وتخفيض مدتيا في حدود سنة ، وفي حالة عدـ امتثاؿ المتعامؿ عند 03شير إلى 
االقتضاء بانتياء األجؿ المحدد ليا يمكف أف تتخذ سمطة الضبط ىذه قرار سحب نيائي 

الشروط الموضوعية ( 03-2000 ) مف القانوف رقـ37لمرخصة ، وقد حددت المادة 
: والحاالت المشترطة لسحب الرخصة كما يمي

  عدـ االحتراـ المستمر والمؤكد لصاحبيا االلتزامات األساسية المنصوص عمييا في
 .القانوف
 عدـ دفع الحقوؽ أو الرسـو أو الضرائب المترتبة عنيا. 
 (2).إثبات عدـ كفاءة صاحبيا الستغبلؿ الرخصة بطريقة فعالة 

العقوبات المتعمقة بممارسة النشاط في قطاع السمعي البصري : ثانيا
     تقـو سمطة ضبط قطاع السمعي البصري بالعديد مف المياـ حسب ما قضت بو المادة 

 المتعمؽ بنشاط السمعي 2004 فبراير 24المؤرخ في ( 04-14 ) مف األمر رقـ52 
:  البصري وعمى الخصوص ما يمي

 السير عمى حرية ممارسة النشاط السمعي البصري .
 السير عمى عدـ تحيز األشخاص المعنوية التي تستغؿ خدمات االتصاؿ السمعي 

. البصري التابعة لمقطاع العاـ
 السير عمى ضماف الموضوعية و الشفافية .
 السير عمى ترقية المغتيف الوطنيتيف و الثقافة الوطنية ودعميا .
  السير عمى احتراـ التعبير التعدي لتيارات الفكر والرأي بكؿ الوسائؿ المبلئمة في

. برامج خدمات البث اإلذاعي والتمفزيوني ال سيما حصص اإلعبلـ السياسي والعاـ

                                                 

 المتعمؽ بالقواعد العامة لمبريد و المواصبلت السمكية 2000 أوت 5 المؤرخ في 03-2000 مف القانوف رقـ 13المادة  (1)
  .48والبلسمكية ، ج ر 

 .القانوف نفسو  ، 03-2000القانوف رقـ  (2)
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  السير عمى أف تعكس أصناؼ البرامج التي يقدميا ناشر وخدمات االتصاؿ السمعي
. البصري التنوع الثقافي الوطني

 السير عمى احتراـ الكرامة اإلنسانية .
 السير عمى حماية الطفؿ والمراىؽ  .
 أو العاىات السمعية إلى البرامج /تسييؿ وصوؿ األشخاص ذوي العاىات البصرية و

. الموجية لمجميور مف طرؼ كؿ شخص معنوي يستغؿ خدمة اتصاؿ سمعي بصري
  السير الدائـ عمى تثميف حماية البيئة وترقية الثقافة البيئية والمحافظة عمى صحة
.  السكاف
  السير عمى أال يؤدي البث الحصري لؤلحداث الوطنية ذات األىمية القصوى

المحددة عف طريؽ التنظيـ ، إلى حرماف جزء معتبر مف الجميور مف إمكانيػة متابعتيػا عمى 
 (1).المباشر أو غير المباشر عف طريؽ خدمة تمفزيونية مجانية

إف سمطة ضبط السمعي البصري كأية سمطة ضبط أخرى ليا صبلحيات في مجاؿ 
الضبط وصبلحيات في مجاؿ المراقبة ، وصبلحيات في المجاؿ االستشاري ، وصبلحيات 

. في مجاؿ تسوية النزاعات وأخيرا صبلحيات في توقيع عقوبات إدارية
:      فأما الصبلحيات التي تتمتع بيا سمطة ضبط السمعي البصري في مجاؿ الضبط فيي

. دراسة طمبات إنشاء خدمات االتصاؿ السمعي والبت فييا
  تخصيص الترددات الموضوعة تحت تصرفيا مف طرؼ الييئة العمومية المكمفة

بالبث اإلذاعي والتمفزي ، مف أجؿ إنشاء خدمات االتصاؿ السمعي البصري األرضي ، في 
.  إطار اإلجراءات المحددة في القانوف المتعمؽ بالنشاط السمعي البصري

  تطبيؽ القواعد المتعمقة بشروط اإلنتػػاج و البرمجة ، وبث حصص التعبير المباشر
باإلضافة إلى حصص الوسائط السمعية البصرية ، خبلؿ الحمبلت االنتخابية ، طبقا 

. لمتشريع والتنظيـ ساري المفعوؿ
  تطبيؽ كيفيات بث البرامج المخصصة لمتشكيبلت السياسية والمنظمات الوطنية

. النقابية والمينية المعتمدة

                                                 

 .16 ، المتعمؽ بالنشاط السمعي البصري ، ج ر 2014 فبراير 24 المؤرخ في 04-14 مف القانوف رقـ 54المادة  (1)
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  تحديد الشروط التي تسمح لبرامج االتصاؿ السمعي البصري باستخداـ اإلشيار
. المقنع لممنتوجات أو بث حصص االقتناء عبر التمفزيوف

  تحديد القواعد المتعمقة ببث البيانات ذات المنفعة العامة الصادرة عف السمطات
. العمومية

:      ىذا و تتمثؿ صبلحيات سمطات ضبط السمعي البصري في مجاؿ المراقبة في
          السير عمى احتراـ مطابقة أي برنامج سمعي بصري كيفما كانت وسيمة بثو لمقوانيف

.  والتنظيمات سارية المفعوؿ
 (1).إعداد النظاـ الداخمي ليا والمصادقة عميو 
  المراقبة بالتنسيؽ مع الييئة العمومية المكمفة بتسيير طيؼ الترددات الراديوية ومع

 الييئة المكمفة بالبث اإلذاعػي والتمفزي ، استخداـ ترددات البث اإلذاعي بغرض اتخػاذ
  .اإلجراءات الضرورية لضماف استقباؿ جيد لئلشارات

         التأكد مف احتراـ الحصص الدنيا المخصصة لئلنتاج السمعي البصري الوطني
. والتعبير بالمغتيف الوطنيتيف

  ممارسة الرقابة بكؿ الوسائؿ المناسبة عمى موضوع و مضموف و كيفيات برمجة
 .الحصص اإلشيارية

  السير عمى احتراـ المبادئ العامة والقواعد المطبقة عمى النشاط السمعي البصري
 . وكذا تطبيؽ دفاتر الشروط

  المطالبة عند الضرورة مف ناشري وموزعي خدمات االتصاؿ السمعي البصري أية
. معمومة مفيدة ألداء مياميا

جمع كؿ المعمومات الضرورية مف اإلدارات والييئات والمؤسسات دوف الخضوع ألية 
حدود ، غير تمؾ المنصوص عمييا في التشريع والتنظيـ ساريي المفعوؿ ، وذلؾ مف أجؿ 

 (2).إعداد أرائيا وقراراتيا
:      إضافة إلى ىذا ، تتمتع سمطة ضبط السمعي البصري بصبلحيات استشارية تكمف في

 إبداء رأي في االستراتيجية الوطنية لتنمية النشاط السمعي البصري .

                                                 

 . نفسو04-14 مف القانوف رقـ 1 فقرة 55المادة  (1)
 .، السابؽ الذكر 04-14 مف القانوف رقـ 3 و 2 فقرة 55المادة  (2)
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 إبداء رأييا في كؿ مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعمؽ بالنشاط السمعي 
. البصري
 تقديـ توصيات مف أجؿ ترقية المنافسة في مجاؿ األنشطة السمعية البصرية .
  المشاركة في إطار االستشارات الوطنية ، في تحديد موقؼ الجزائر في المفاوضات

الدولية حوؿ خدمات البث اإلذاعي و التمفزيوني المتعمقة خاصة بالقواعد العامة لمنح 
. الترددات
 تتعاوف مع السمطات أو الييئات الوطنية أو األجنبية التي تنشط في نفس المجاؿ .
 إبداء آراء أو تقديـ اقتراحات حوؿ تحديد إتاوات استخداـ الترددات الراديوية .
  إبداء الرأي بطمب مف أية جية قضائية ، في كؿ نزاع يتعمؽ بممارسة النشاط

 (1).السمعي البصري
:      كما يكوف لسمطة ضبط السمعي البصري دور في مجاؿ تسوية النزاعات بػ

  التحكيـ في النزاعات بيف األشخاص المعنوييف الذيف يستغموف خدمة االتصاؿ
. السمعي البصري سواء فيما بينيـ أو مع المستعمميف

          التحقيؽ في الشكاوى الصادرة عف األحزاب السياسية و التنظيمات النقابية
أو الجمعيات ، وكؿ شخص طبيعي أو معنوي آخر يخطرىا بانتياؾ القانوف مف طرؼ /و

 (2).شخص معنوي يستغؿ خدمة االتصاؿ السمعي البصري
ىذا وتتمتع أيضا سمطة ضبط السمعي البصري بصبلحيات عقابية توقع عمى الشخص 
المعنوي المستغؿ لخدمة االتصاؿ السمعي البصري التابع لمقطاع العاـ أو الخاص في حالة 

مف أجؿ  عدـ احترامو لمشروط الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية بعد أف تعذره
احتراـ المطابقة في أجؿ تحدده سمطة ضبط السمعي البصري التي تقـو بنشر ىذا اإلعذار 

بكؿ الوسائؿ المبلئمة كما يمكنيا أف تبادر بنفسيا أو بعد إشعار مف طرؼ األحزاب 
أو المنظمات المينية والنقابية الممثمة لمنشاط السمعي البصري               /السياسية و

 (3).أو الجمعيات وكؿ شخص طبيعي أو معنوي آخر ، في الشروع في إجراءات اإلعذار/و

                                                 

 .، السابؽ الذكر 04-14 مف القانوف رقـ 3 و 2 فقرة 55المادة  (1)
 . ، نفسو04-14 مف القانوف رقـ 4 فقرة 55المادة  (2)
 .، السابؽ الذكر 04-14 مف القانوف رقـ 99 ، المادة 98المادة  (3)
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أما في حالة عدـ امتثاؿ الشخص المعنوي المرخص لو باستغػبلؿ خدمػة االتصاؿ 
السمعي البصري لمقتضيات اإلعذار تأمر سمطة ضبط السمعي البصري بمقتضى مقرر 

: معمؿ بػ
 إما بالتعميؽ الجزئي أو الكمي لمبرنامج الذي وقع بثو .
 ما بتعميؽ الرخصة عف كؿ إخبلؿ غير مرتبط بمحتوى البرامج . وا 

 (1).وفي كمتا الحالتيف ، ال يمكف أف تتعد مدة التعميؽ شيرا واحدا
: كما تقـو سمطة ضبط السمعي البصري بسحب الرخصة في الحاالت التالية

  عندما يتنازؿ الشخص المعنوي المرخص لو بإنشاء خدمة االتصاؿ السمعي
 .البصري عف الرخصة إلى شخص آخر قبؿ الشروع في استغبلليا

  40عندما يمتمؾ الشخص الطبيعي أو المعنوي حصة مف المساىمة تفوؽ% ،
  عندما يكوف الشخص المعنوي المستغؿ لخدمة االتصاؿ السمعي البصري المرخصة

 .قد حكـ عميو نيائيا بعقوبة مخمة بالشرؼ 
  عندما يكوف الشخص المعنوي المستغؿ لخدمة االتصاؿ السمعي البصري في حالة

 (2).توقؼ عف النشاط أو إفبلس أو تصفية قضائية
  كما تقـو سمطة ضبط السمعي البصري أيضا بعد إشعار السمطة المانحة لمرخصة

 :بالتعميؽ الفوري لمرخصة دوف إعذار مسبؽ و قبؿ قرار السحب وذلؾ في الحالتيف التاليتيف
  عند اإلخبلؿ بمقتضيات الدفاع و األمف الوطنييف ػ عند اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ

واآلداب العامة ، ىذا وتبمغ قرارات سمطة ضبط السمعي البصري المتعمقة بالعقوبات اإلدارية 
معممة إلى األشخاص المعنوييف المرخص ليـ باستغبلؿ خدمات االتصاؿ السمعي البصري 
المعنية ، كما تأمر سمطة ضبط السمعي البصري الشخص المعنوي المرخص لو باستغبلؿ 

خدمة االتصاؿ السمعي البصري بإدراج ببلغ في البرامج التي تبث و تحدد شروط بثو 
ويوجو ىذا الببلغ إلى الرأي العاـ ويتضمف إخبلالت ىذا الشخص المعنوي بالتزاماتو 

 (3).القانونية والتنظيمية وكذا العقوبات اإلدارية المسمطة عميو

                                                 

 . ، نفسو04-14 مف القانوف رقـ 101 ، 100المادتيف  (1)
 . ، نفسو04-14 مف القانوف رقـ 102المادة  (2)
 . ، نفسو04-14 مف القانوف رقـ 106 ، 105 ، 103المواد  (3)



 لموظيفة القمعية لسمطات الضبط االقتصادية   االطار المفاىيمي :الباب األول

101 

 

     .العقوبات المتعمقة بممارسة النشاط في قطاع المياه: ثالثا
     إف قطاع المياه ىو أيضا مف القطاعات المفتوحة عمى المنافسة في إطار التحوالت 

االقتصادية وتغير التوجو االقتصادي إضافة إلى ىذا وبغية ضبط مرفؽ المياه الذي يعد مف 
أىـ المرافؽ العمومية العامة الذي استحدث فيو المشرع الجزائري سمطة إدارية مستقمة نصت 

 المتعمؽ بالمياه 2005 أوت 4المؤرخ في ( 12-05)  مف القانوف رقـ65عمييا المادة 
تدعى سمطة ضبط الخدمات العمومية لممياه حيث تسعى ىذه السمطة كباقي سمطات الضبط 

ضماف استمراريتيا       القطاعية األخرى عمى توفير الخدمة العمومية لممياه لممستعمميف و
وتحسيف أداء ىذا المرفؽ الحساس الذي عرؼ انفتاحا عف المنافسة في إطار سياسية منح 

 (303-08)االمتياز لمخواص لتسيير ىذا المرفؽ وتكريسا لذلؾ صدر المرسـو التنفيذي رقـ
:  المنشئ ليذه السمطة التي تظير مياميا في2008 سبتمبر 27المؤرخ في 
; المساىمة في تطبيؽ أساليب تسيير الخدمات العمومية لممياه - 
; السير عمى حسف تطبيؽ أنظمة تسعيرة المياه ومراقبة تكاليؼ إنتاجو - 
; القياـ بتحقيقات ودراسات حوؿ نوعية الخدمات المقدمة لممستعمميف - 
مراقبة الشركات العاممة في مجاؿ المياه السيما األجنبية منيا التي دخمت سوؽ - 

   (1).تسيير المياه في الجزائر عف طريؽ تطبيؽ نظاـ االمتياز
وكؿ ىذه الصبلحيات و كذا قواعد تنظيـ سمطة ضبط المياه تكوف محددة عف طريؽ 

 2005 أوت 04 المؤرخ في (12-05) مف القانوف رقـ 65التنظيـ طبقا لنص المادة 
. المتعمؽ بالمياه

 ، وبموجب القانوف األساسي لمستخدمي سمطة ضبط الخدمات (2)وفي ىذا القطاع
  فإف سمطة ضبط المياه تسند ليا صبلحيات2010 أكتوبر 21العمومية لممياه المؤرخ في 

ذات طابع عقابي تطبؽ عمى كؿ مف يخؿ بااللتزامات المينية ، وتصنؼ لجنة اإلدارة 
أخطاء مف الدرجة األولى ، أخطاء مف الدرجة : األخطاء المينية بحسب درجة خطورتيا إلى

                                                 

بف حممة سامي ، مظاىر الحماية القانونية لمموارد المائية في ضوء تشريع المياه في الجزائر ، حوليات جامعة الجزائر   (1)
 . 262-261 ، ص 2014 ، 25العدد 

 .50 ، المتعمؽ بالمياه ، ج ر 2005 أوت 04المؤرخ في  12-05القانوف رقـ  (2)
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الثانية ، أخطاء مف الدرجة الثالثة و لكؿ خطأ عقوبة تأديبية خاصة بو ، فبالنسبة لمخطأ مف 
. إنذار شفيي ، إنذار كتابي أو توبيخ: الدرجة األولى قد تكوف العقوبة

 06 إلى 03وبالنسبة لمخطأ مف الدرجة الثانية تكوف العقوبة التوقيؼ عف العمؿ مف 
توقيؼ عف العمؿ مف :  أياـ أما بالنسبة لمخطأ مف الدرجة الثالثة فالعقوبة التأديبية قد تكوف

 ونشير إلى أنو يمكف إعادة تأىيؿ كػؿ  (1) . يوما، تنزيؿ في الرتبة أو التسريح15 إلى 10
مستخدـ معاقب بناء عمى طمب منو في حالة ما إذا أثبت ذلؾ تصرفو ومردوديتو المينية    

  (2).ويمنع عميو ذلؾ في حالة العود بارتكاب نفس الخطأ أو أخطاء مف درجات مختمفة
: المطمب الثاني

 االقتصادية  التي توقعيا سمطات الضبط العقوبات المالية
 تختص سمطات الضبط اإلقتصادية بالوظيفة القمعية مف خبلؿ توقيع جممة مف 

العقوبات المالية عمى المخالفات المرتكبة تختمؼ باختبلؼ نوع ودرجة ىذه المخالفات لذا 
سنتطرؽ بالدراسة إلى العقوبات المالية التي توقعيا سمطات الضبط القطاعية مف جية 

.  والعقوبات المالية التي يوقعيا مجمس المنافسة مف جية أخرى 
 :الفرع األول

  العقوبات المالية التي توقعيا سمطات الضبط القطاعية
زيادة عمى العقوبات المتعمقة بالحقوؽ توقع سمطات الضبط القطاعية عقوبات أخرى 
 .ليا طابع مالي، تختمؼ قيمتيا مف قطاع إلى آخر عمى حسب نوع ودرجة المخالفة المرتكبة

، حيث نخصص الفرع  لذا سنتناوؿ بالدراسة ىذه العقوبات المالية لسمطات الضبط القطاعية
المالي ، ونخصص الفػرع الثاني  األوؿ لدراسة العقوبات المالية في القطاع المصرفي و

. لدراسة العقوبات المالية في قطاع الطاقة
العقوبات المالية في القطاع المصرفي      : أوال

كنوع آخر مف الجزاءات الموقعة عمى البنوؾ التجارية ، ينص قانوف النقد والقرض رقـ 
 عمى إمكانية توقيع عقوبة مالية عمى البنؾ (04-10) المعدؿ والمتمـ باألمر رقـ (03-11)

                                                 

 ، يتضمف المصادقػة عمى القانوف 2010 أكتوبر 21 ، المؤرخ في 261ػ10 مف المرسـو التنفيػذي 23 ، 22المادتيػف  (1)
 .64األساسي لمستخدمي سمطة ضبط الخدمات العمومية لممياه ، ج ر 

 . مف القانوف السابؽ32المادة  (2)
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بشكؿ يكمؿ أو يعوض العقوبات األخرى ، مف خبلؿ فرض غرامة مالية ال يجوز بأي حاؿ 
مف األحواؿ أف تتعدى الرأسماؿ األدنى الواجب توفره لدى البنؾ التجاري المعني ، وتقـو 

 (1).الخزينة بتحصيؿ ىذه المبالغ التي تدخؿ في ميزانية الدولة
     وإلخضاع ىذه العقوبة لنظاـ العقوبات التأديبية الصادرة عف المجنة المصرفية البد مف 

إزالة الغموض الذي يحيط بيا ، ألنو في الواقع ورغـ أف الغرامة اإلدارية تعد كالغرامػة 
الجنائية جزء ماليا يتمثؿ في دفع مبمغ النقود لصالح خزينة الدولة إال أنو ثمػة فروؽ بينيمػا 

أىميا أف الغرامة الجنائية ال تقرر إال بواسطة السمطة القضائية ، أما الغرامة اإلدارية فتقررىا 
.  سمطات إدارية

     األمر ىنا ينطبؽ عمى المجنة المصرفية فرغـ أنيا تتمتع باختصاص ذو طابع قضائي 
إال أنيا تبقى سمطة إدارية ، كما أنيا ال تعد في أي حاؿ مف األحواؿ مف قبيؿ الجزاءات 

المدنية ، التي تحصؿ لفائدة الدولة وليس لفائدة المجني عميو ، ومع ذلؾ فإف الجزاء اإلداري 
( 2).ينطوي عامة عمى معنى العقوبة و الردع

لمجنة المصرفية ، حيث  (لغرامةا)وتجدر اإلشارة إلى أف المشرع ترؾ تقدير العقوبة 
نما يمتد إلى تقديرىا ، األمر الذي يترؾ  أف دورىا ال ينحصر في مجرد النطؽ بالعقوبة وا 
مجاال واسعا لمجنة المصرفية في تقريرىا ليذه الغرامة ، إال أنو وفي كؿ األحواؿ يجب أف 
تكوف ىذه العقوبة بيدؼ الحفاظ عمى النظاـ البنكي وبالتالي الحفاظ عمى البنؾ حتى ولو 
خالؼ قواعد النقد و القرض ، إذ يجب المجوء إلى ىذه العقوبة بحذر ، حيث نص المشرع 
في ىذا المجاؿ عمى أنو يمكف لمجنة المصرفية إصدار عقوبات مالية تساوي الرأس الماؿ 
األدنى الممتـز بو مف طرؼ البنوؾ و المؤسسات المالية وىذا دوف تحديد لقيمة العقوبات 

.  المالية وىو ما يترؾ سمطة تقديرية ليذه الييئة في تقديرىا
العقوبات المالية في القطاع المالي و الطاقة : ثانيا
إضافة إلى العقوبات المتعمقة بممارسة النشاط التي توقعيا سمطات الضبط في القطاع      

المالي والطاقة ىناؾ عقوبات أخرى ليا طابع مالي توقع ىي األخرى عمى المتعامميف 
االقتصادييف في ىذا القطاع عند ارتكابيـ لممخالفة حتى تكوف رادعا لممتعامميف اآلخريف      

                                                 

)
1

( Rachid Zouaimia, les autorités de régulation financière en Algérie, Opcit, P 75. 

)
2

( Rachid Zouaimia, les autorités administratives indépendantes et la régulation économique  

en Algérie, Op.cit, P 97. 
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وتختمؼ القيمة المالية لمغرامة الموقعة مف طرؼ سمطات الضبط القطاعية مف قطاع إلى  
آخر كما تختمؼ أيضا القيمة المالية لمغرامة الموقعة داخؿ نفس القطاع نظرا لدرجة المخالفة 

. المرتكبة أي يجب أف تكوف الغرامة المالية الموقعة متبلئمة مع درجة المخالفة المرتكبة
     لذا سنتناوؿ أوال العقوبات المالية في قطاع البورصة وثانيا العقوبات المالية في قطاع 

. الكيرباء والغاز
- Iالعقوبات في قطاع البورصة : 
يمكف لغرفة التأديب والتحكيـ في مجاؿ البورصة فرض غرامات مالية يحدد مبمغيا      

بقيمة عشرة مبلييف دينار أو بمبمغ يساوي الربح المحتمؿ تحقيقو بفعؿ الخطأ المرتكب وىذا 
 ماي 23 المؤرخ فػي (10-93) مف المرسـو التشريعػي رقـ 55حسب ما قضت بو المادة 

العقوبات التي تصدرىا الغرفة في : "  المتعمؽ ببورصة القيـ المنقولة التي نصت عمى1993
: مجاؿ أخبلقيات المينة و التأديب ىي

  ، اإلنذار
  ، التوبيخ
  ، حظر النشاط كمو أو جزئو مؤقتا أو نيائيا
  ، سحب االعتماد
 أو فرض غرامات يحدد مبمغيا بعشرة مبلييف دينار أو بمبمغ يساوي المغنـ /و

 .المحتمؿ تحقيقو بفعؿ الخطأ المرتكب
  أدناه64تدفع المبالغ لصندوؽ الضماف المحدث بموجب المادة . 
  ترفع المخالفات لؤلحكاـ التشريعية والتنظيمية ، المعاقب عمييا بالعقوبات

".  أدناه ، أماـ الجيات القضائية العادية المختصة 60 و59المنصوص عمييا في المادتيف 
حيث تـ تحديد مبمغ الغرامة المالية التي توقعيا لجنة تنظيـ ومراقبة عمميات البورصة 

. (1)مبلييف دينار أو بمبمغ يساوي الربح المحتمؿ تحقيقو بفعؿ الخطأ المرتكب (10)بعشرة 
ىذا وتدفع ىذه المبالغ إلى صندوؽ ضماف التزامات الوسطاء في عمميات البورصة 

اتجاه زبائنيـ ، ويموف ىذا الصندوؽ بمساىمات إجبارية يقدميا الوسطاء في عمميات 

                                                 

 . السابؽ الذكر10-93 مف المرسـو رقـ 55المادة  (1)
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 لمحفاظ (1)البورصة، ويمكف لشركة إدارة البورصة القياـ عند الحاجة بتقديـ دعميا لمصندوؽ
. عمى استمرارية نشاط البورصة و تشجيع االستثمار في ىذا القطاع

II  -العقوبات في قطاع الكيرباء و الغاز: 
     إف لجنة ضبط الكيرباء والغاز ىي ىيئة مستقمة تتمتع بالشخصية المعنوية         

 05 المؤرخ في (01-02) مف القانوف رقـ 111واالستقبلؿ المالي طبقا لنص المادة رقـ 
 المتعمؽ بالكيرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات وىي تقـو بالسير عمى السير 2002فيفري 

التنافسي والشفاؼ لسوؽ الكيرباء والسوؽ الوطنية لمغاز لفائدة المستيمكيف والمتعامميف ليذا 
القطاع ، كما تقـو ىذه المجنة بميمة تحقيؽ في قطاع الكيرباء والغاز ومراقبة كؿ التصرفات 
فيو ، كما تساىـ في إعداد التنظيمات التطبيقية المنصوص عمييا في ىذا القانوف والمرتبطة 

بو و إبداء آراء مبررة و تقديـ اقتراحات في إطار القوانيف المعموؿ بيا ، والتعاوف مع 
المؤسسات المعنية مف أجؿ احتراـ قواعد المنافسة في إطار القوانيف والتنظيمات المعموؿ بيا  

ىذا و نجد أف ىذه المجنة تقـو بدراسة الطمبات واقتراح قرار منح االمتياز عمى الوزير 
 مف ىذا القانوف ، كما تقـو بإدارة لجنة ضبط 115المكمؼ بالطاقة طبقا لنص المادة 

الكيرباء والغاز لجنة مديرة تستعيف ىذه األخيرة بمديريات متخصصة لمقياـ بمياميا عمى 
أكمؿ وجو وتتمتع ىذه المجنة بواسع الصبلحيات لمعمؿ باسـ لجنة الضبط والترخيص بجميع 

 (2).األعماؿ والعمميات المتعمقة بميمتيا
     كما تؤسس لدى لجنة الضبط ىيئة استشارية تدعى المجمس االستشاري الذي نصت 

 مف ىذا القانوف حيث يدلي ىذا المجمس بآرائو في نشاطات المجنة المسيرة  125عميو المادة 
وأىداؼ واستراتيجيات السياسة الطاقوية في قطاع الكيرباء وتوزيع الغاز ، كما تنظـ ضمف 
لجنة الضبط مصمحة لممصالحة تتولى النظر في الخبلفات الناجمة عف تطبيؽ التنظيـ وال 

 132سيما المتعمؽ منو باستخداـ الشبكات والتعريفات و مكافأة المتعامميف طبقا لنص المادة 
مف ىذا القانوف ، كما تؤسس لدى لجنة الضبط مصمحة تدعى غرفة التحكيـ تتولى الفصؿ 
في الخبلفات التي يمكف أف تنشأ بيف المتعامميف بناء عمى طمب أحد األطراؼ ، باستثناء 

                                                 

 . مف نفس المرسـو64 و 55المادتيف  (1)
)2( Rachid Zouaimia, les autorités administratives indépendantes et la régulation économique 
en Algérie, Opcit, P 97. 
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الخبلفات المتعمقة بالحقوؽ والواجبات التعاقدية وتفصؿ ىذه الغرفة في القضايا التي ترفع 
إلييا باتخاذ قرار مبرر بعد االستماع إلى األطراؼ المعنية كما يمكنيا القياـ بكؿ التحريات 

 مف ىذا القانوف وتقـو لجنة الضبط 135بنفسيا أو بواسطة غيرىا طبقا لنص المادة رقـ 
بتعييف خبراء عند الحاجة واالستماع إلى الشيود وعند االستعجاؿ يمكنيا أف تأمر بتدابير 

.   تحفظية
:  غرامة مالية لمعاقبة كؿ متعامؿ ال يحتـر(1 )     تفرض لجنة ضبط الكيرباء والغاز

 القواعد التقنية لئلنتاج و التصميـ و تشغيؿ الربط .
  القواعد التي تحدد الكيفيات التقنية والتجارية لتمويف الزبائف و التي تحتوييا دفاتر
. الشروط
 قواعد النظافة واألمف وحماية البيئة .

مف رقـ أعماؿ % 3     ويحدد مبمغ الغرامة المالية المترتبة عف ىذه المخالفات في حدود 
 دج و يرفع في حالة 5000.000السنة الفارطة لمتعامؿ مرتكب المخالفة ، دوف أف يفوؽ 

( 2). دج10.000.000دوف أف يفوؽ % 5العود إلى 

     ىذا وبعد توقيع سمطات الضبط القطاعية لمعقوبات المالية إضافة إلى العقوبات المتعمقة 
بالحقوؽ يمكنيا أف تأمر بنشر ىذه القرارات بكؿ الوسائؿ التي تعتبر كعقوبات تكميمية 

لمعقوبات السابقة ىدفيا ردع المتعامميف االقتصادييف المخالفيف لقواعد المنافسة النزيية في 
السوؽ والحفاظ عمى مبدأ الشفافية في المعامبلت التجارية في مختمؼ القطاعات االقتصادية  

التي تسير سمطات الضبط القطاعية عمى تنظيميا بضماف توازف قوى السوؽ وحرية 
المنافسة ، وتجدر اإلشارة إلى أنو توجد وسائؿ بديمة لموظيفة القمعية لسمطات الضبط 
القطاعية تعتمد لتسوية النزاع وديا في أقرب اآلجاؿ بيف المتعامميف االقتصادييف في 

. القطاعات المعنية بيا سمطات الضبط االقتصادية
 
 

                                                 

 . السالؼ الذكر01-02 مف القانوف رقـ 148المادة  (1)

)2( Rachid Zouaimia, les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la 

gouvernement, Opcit, P 113. 
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: الفرع الثاني 
العقوبات المالية التي يوقعيا مجمس المنافسة 

إضافة إلى ىذا نجد أف مجمس المنافسة يصدر ىو اآلخر عقوبات التي تعتبر بمثابة 
عقوبات إدارية ، تتمثؿ في تقرير عقوبات مالية ، كما يمكنو أيضا أف يأمر بنشر قراره أو 

 62 إلى 56 ، ومحتوى ىذه العقوبات تناولتو المواد مف (1)مستخرجا منو وتوزيعو أو تعميقو 
 . المتعمؽ بالمنافسة(03-03)مف األمر رقـ 

 56 المعدلة ألحكاـ المادة 08/12 مف القانوف رقـ 26     وعميو وبالرجوع إلى نص المادة 
مف  % 12 المتعمؽ بالمنافسة فإنو تسمط غرامة مالية ال تفوؽ (03-03)مف األمر رقـ 

النظر  مبمغ رقـ األعماؿ آلخر سنة مالية مختتمة وحسب رقـ المبيعات التي حققت بغض
عف النفقات والمصاريؼ أو بغرامة تساوي عمى األقؿ ضعفي الربح المحقؽ بواسطة ىذه 

الممارسات ، بشرط أف ال تتجاوز ىذه الغرامة أربعة أضعاؼ الربح المحقؽ ، وبالتالي فإف 
العقوبات المقررة مف قبؿ مجمس المنافسة تكتسي طابع مالي ويكوف تقديرىا حسب طبيعة 

. المخالفة المرتكبة
وتتجمى العقوبات المالية التي يوقعيا مجمس المنافسة في الغرامات والغرامات التيديدية 

. والتي ترجع لو السمطة في تقديرىا 
الغرامات  : أوال

يوقع مجمس المنافسة الغرامات عمى المؤسسات المتسببة في الممارسات المنافية 
 56 وما بعدىا مف قانوف المنافسة ، وقد بينت المادة 86لممنافسة وىذا مانصت عميو المادة 

مف قانوف المنافسة الحد األقصى لمغرامة التي توقع في مجاؿ الممارسات المنافية لممنافسة 
 مف مبمغ رقـ األعماؿ مف دوف احتساب الرسـو المحقؽ في الجزائر %12والمتمثمة في 

. خبلؿ آخر سنة مالية 
كما يمكف لمجمس المنافسة إقرار غرامة تساوي عمى األقؿ ضعفي الربح المحقؽ 

. بواسطة ىذه الممارسات عمى أف ال تتجاوز الغرامة أربع أضعافو
                                                 

 يتخذ مجمس المنافسة أوامر معممة ترمي إلى وضع حد: " المتعمؽ بالمنافسة عمى 03-03 مف األمر 45تنص المادة  (1)
 لمممارسات المعاينة المقيدة لممنافسة عندما تكوف العرائض و الممفات المرفوعة إليو أو التي يبادر ىو بيا مف اختصاصو

كما يمكف أف يقرر المجمس عقوبات مالية إما نافذة فورا و إما في اآلجاؿ التي يحددىا عند عدـ تطبيؽ األوامر ،  ويمكنو 
 ".أيضا أف يأمر بنشر قراره أو مستخرجا منو أو توزيعو أو تعميقو 
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أما إذا لـ يكف مرتكب المخالفة مالكا لرقـ األعماؿ كما ىو الحاؿ بالنسبة لمجمعيات 
والنقابات المينية والتنظيمات ، فإنو بإمكاف مجمس المنافسة توقيع غرامات جزافية شريطة أف 

 (1). ال تتجاوز ستة مبلييف دينار جزائري
الغرامات التيديدية  : ثانيا 

إف الغرامات التيديدية ىي الصورة الثانية مف الجزاءات المالية التي أشارت إلييا المادة 
 مف قانوف المنافسة والتي يوقعيا مجمس المنافسة في حالة عدـ احتراـ األوامر التي 56

 مف قانوف 46 و45أصدرىا وكذلؾ التدابير التحفظية التي اتخذىا في إطار المادتيف 
 ألؼ دينار عف كؿ يـو تأخير في حالة عدـ تنفيذ 150المنافسة  بحيث ال يقؿ مبمغيا عف 

. ىذه األوامر أو التعميمات 
كيفية تقدير الغرامة    : ثالثا

 مف قانوف المنافسة نجد أف الجزاءات المالية تقدر 1 مكرر 62بالرجوع إلى المادة 
حسب جسامة األفعاؿ المرتكبة وحجـ الضرر التي لحؽ اإلقتصاد إضافة إلى معايير أخرى 
تتمثؿ في مجموع الفوائد التي جنتيا المؤسسة أو المؤسسات المعنية وكذلؾ مدى تعاونيا مع 

. مجمس المنافسة أثناء التحقيؽ ومدى أىميتيا ومكانتيا في السوؽ الذي تظير فيو 
وبيذا يكوف المشرع الجزائري قد بيف لمجمس المنافسة المعايير التي يستند إلييا في 

تقدير الغرامات التي تخضع لمبدأ المبلئمة ومدى تناسب العقوبة مع خطورة وجسامة 
. الضرر

ىذا ، وتتميز العقوبات الموقعة مف قبؿ مجمس المنافسة بالطابع الفردي أي تأخذ بعيف 
األزمات )اإلعتبار الوضعية المالية لممؤسسة دوف األخذ بعيف اإلعتبار الصعوبات المالية 

 . (اإلقتصادية التي يعرفيا القطاع اإلقتصادي التي تنشط فيو المؤسسة
ىذا ، ويأخذ مجمس المنافسة بعيف اإلعتبار عند تقديره لمعقوبة حجـ المؤسسة وقوتيا 

اإلقتصادية ومدى انتمائيا لتجمع وكذا اجمالي مواردىا المالية ونشاطاتيا والقطاع الذي 
تنتمي إليو، عمى اعتبار أف المؤسسة التي تكوف لدييا عدة نشاطات قد تكوف عقوباتيا 

                                                 

 دراسة في ضوء التشريع الجزائري وفؽ آخر التعديبلت ومقارنة بتشريعات المنافسة – سامي بف حممة ، قانوف المنافسة (1)
 .165، ص 2016، نوميديا لمطباعة والنشر والتوزيع ، قسنطينة ، - الحديثة 
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مرتفعة مثؿ المؤسسة التي تنتمي إلى تجمع والتي تكتسب الشيرة في السوؽ أو في حالة 
. العود في ارتكاب المخالفة 

كما يمكف لمجمس المنافسة اتخاذ تدابير تكميمية تتمثؿ في نشر القرار أو مستخرج منو 
  ( 1).عمى حساب األطراؼ المعنية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

 .166سامي بف حممة، المرجع السابؽ ، ص  (1)
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:  المبحث الثاني
 بدائل الوظيفة القمعية لسمطات الضبط االقتصادية 

     تتميز النشاطات االقتصادية بالمرونة والحيوية مما يستوجب توافر شروط تتوافؽ معيا  
برفع الحواجز ذات الصمة بممارسة النشاط سواء كاف تجاريا أو صناعيا مف حيث توفير 
المناخ المناسب مف الناحية القانونية والعممية بتسييؿ اإلجراءات واآلليات أماـ المتعامميف 

االقتصادييف لمدخوؿ إلى األسواؽ ومواكبة مختمؼ التحوالت الجارية عمى الساحة االقتصادية 
وأبرز ىذه اإلجراءات ىي تمؾ المتعمقة بالتقاضي مف خبلؿ تسييؿ الفصؿ في النزاعات في 
أقرب اآلجاؿ والمرونة في سير اإلجراءات إال أف التجربة أثبتت أف القضاء لـ يعد قادرا عمى 
مواكبة الجانب االقتصادي لطوؿ اإلجراءات و التعسؼ في الفصؿ في المنازعات مف خبلؿ 
عدـ المساواة بيف أطراؼ النزاع وخروجو عف المسار    و الدور المنوط بو ، لذا تـ التفكير 

الوسائؿ البديمة لتسوية : " في خمؽ وسائؿ أكثر انسجاما لتسوية النزاعات يطمؽ عمييا
والمتمثمة في  "    Les modes alternatifs de règlement des litiges"المنازعات 

. الصمح ،  الوساطة  والتحكيـ
 :المطمب األول

اعتماد بدائل الوظيفة القمعية 
     إف تسوية المنازعة االقتصادية و إيجاد حؿ ليا قد يكوف بالمجوء إلى القضاء عف طريؽ 
رفع دعوى واتباع اإلجراءات القانونية المقررة لذلؾ وىذا يتطمب جيد كبير ووقت طويؿ وفي 

يجاد حؿ ليا عوض  مقابؿ ذلؾ ىناؾ وسائؿ بديمة لتسوية ىذه المنازعات االقتصادية وا 
المجوء إلى القضاء وبالتالي قمة في التكاليؼ وتسريع في اإلجراءات واختصار لموقت وتتمثؿ 

.  ىذه الوسائؿ في المصالحة ، الوساطة ، التحكيـ
: الفرع األول

. المصالحة لحل منازعات سمطات الضبط االقتصادية
     لقد سعى المشرع إلى ابتكار حموؿ وبدائؿ لتسوية كؿ ما يتعمؽ باالقتصاد و التجارة 

خارج مظمة القضاء ، كالمصالحة التي تعتبر إجراء وديا حيث تقـو عمى تسوية النزاع القائـ 
 مف القانوف المدني عمى 459بيف المتعامميف االقتصادييف في السوؽ ، ولقد عرفتيا المادة 

عقد ينيي بو الطرفاف نزاعا قائما أو يتوقياف بو نزاعا محتمبل ، وذلؾ بأف يتنازؿ كؿ " أنيا 
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ومف خبلؿ ىذه المادة نجد أف المصالحة ىي إجراء متميز "منيما عمى وجو التبادؿ عف حقو 
إلنياء المنازعات التي تنشأ بيف طرفي المنازعة ، لكف الجديد في ىذه األخيرة ىو الييئات 

التي تسند إلييا، فالبداية كانت مع السمطات اإلدارية المستقمة أو سمطات الضبط االقتصادي  
التي منحيا المشرع صبلحيات فض النزاعات عمى مستوى القطاعات التي تشرؼ عمييا  إال 

 وظيور ما يسمى (07-05) وبصدور قانوف المحروقات رقـ 2005أنو وابتداء مف سنة 
بوكالتي المحروقات ، ظيرت فئة قانونية تبدو أحكاميا متميزة وغير مألوفة في النظاـ 

المؤسساتي الجزائري ، إذ أضفى عمييا المشرع الطابع التجاري ، مما ال يسمح بإدراجيا 
 بصدور قانوف 2014ضمف السمطات اإلدارية المستقمة ذات الطابع اإلداري ، لتصبح سنة 

أربع وكاالت تتميز بذات الخصائص والمميزات تسير عمى ( 05-14)المناجـ الجديد رقـ
ضبط قطاع الطاقة و المناجػـ ، إضافة إلى لجنػة ضبط الكيربػاء و الغاز ، ومف بيف 

. الصبلحيات التي اعترؼ بيا المشرع ليذه الوكاالت ، نجد صبلحية المصالحػة
ف إجراء المصالحة كوسيمة بديمة لحؿ المنازعات االقتصادية ووضع حد ليا يتضمف       وا 

مجموعة مف العناصر الميمة التي يجب التطرؽ إلييا بالدراسة والمتمثمة في تعريؼ الصمح  
.  أسباب إبراـ عقد الصمح ، خصائص عقد الصمح

تعريف المصالحة لحل منازعات سمطات الضبط االقتصادية : أوال
     تطمؽ كممة صمح لغة عمى العقد الذي يرجى مف وراء إبرامو إنياء خبلؼ               

أو دعوى بتقديـ تنازالت متبادلة ، كما يعتبر محاولة مف الطرفيف لمتسوية الودية ، بتنازؿ 
 مف 1098 ، وينص القانوف المغربي في الفصؿ (1)الدائف و المديف عف جزء مما يدعي بو

الصمح عقد بمقتضاه يحسـ الطرفاف نزاعا قائما       : " قانوف االلتزامات والعقود عمى أف
أو يتوقياف قيامو وذلؾ بتنازؿ كؿ منيما لآلخر عف جزء مما يدعيو لنفسو أو بإعطائو ماال 

ىذا ونجد أف المشرع المصري قد تبنى نفس المعنى الذي أخذ بو المشرع " معينا أو حقا 
المغربي إال أف المشرعيف األردني والعراقي قد أخذ بالمعنى اإلسبلمي لمصمح كما ورد في 

 ، أما (2)"إنما المؤمنوف إخوة فأصمحوا بيف أخويكـ و اتقوا اهلل لعمكـ ترحموف : " قولو تعالى

                                                 

خالد وردي ، خصوصيات الصمح و التسوية الودية في العمؿ البنكي ، شركة بابؿ لمطباعة و النشر و التوزيػع ،  (1)
 .10 ، ص 2001المغرب ، 

 .127سورة النساء ، اآلية  (2)
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اتفاؽ ينيي : "  مف قانونو المدني بأنو2044المشرع الفرنسي فقد عرؼ الصمح في الفصؿ 
 (1)".أو يتوقى األطراؼ بواسطتو نزاعا 

أسباب إبرام عقد الصمح لحل منازعات سمطات الضبط االقتصادية : ثانيا
     تدؿ كممة نزاع عف حالة انعداـ الثقة التي تعد مبدأ لمتجارة إلى جانب السرعة         

 "     contentieux" و لفظ منازعة  " Litige" ونميز في المغة الفرنسية بيف لفظ نزاع 
ويعتبر الفقياء الفرنسيوف أف النزاع يطمؽ عمى الخبلؼ الذي مازاؿ في مرحمة لـ تنطمؽ فييا 

عمى الخبلؼ المعروض عمى القضاء " منازعة " اإلجراءات القضائية ، فيما تطمؽ تسمية 
لمفصؿ فيو ، وقد ميز الفقو الفرنسي بصدد تناولو أسباب الصمح ، بيف النزاع القائـ 

والمحتمؿ ، وأف الصمح يتـ إبرامو إما بمناسبة اتفاؽ الطرفيػف عمى إنيػاء نزاع  قائـ ، أو 
لتوقي نزاع محتمؿ ، وتعتبر ىاتيف الصفتيف إلزاميتيف إلبراـ عقد الصمح وتكييفو ، وقد اعتبر 
الفقو الفرنسي النزاع قائما متى تعمؽ األمر بدعوى قائمة ، فيما اعتبر النزاع محتمؿ الوقوع 
إذا تعمؽ األمر بدعوى محتممة و ىذا المفيـو يتماشى واليدؼ مف الصمح الذي يكوف دائما 

براـ عقد الصمح في المجاؿ البنكي يخضع  ىو تجنب عرض النزاع أماـ المحاكـ ، وا 
لمجموعة مف القيود الشكمية ، رغـ أنو يمنح لمطرفيف حرية أكبر في التعاقد ، لكف ىذه 

الحرية ال تتناقض والشروط الموضوعية التي يجب توافرىا في كؿ العقود ميما كاف نوعيا   
ذا كاف البنؾ عادة ما يتحمؿ مسؤوليتو عف األضرار التي يتسبب فييا ، فإف الزبوف كثيرا  وا 
ما ينفي مسؤوليتو لتجنب األداء ولذلؾ فيو قد يجد في الصمح مع البنؾ تخفيفا لمسؤوليتو 
ف كانت تختمؼ مف حيث  حالة ثبوتيا ، والعمؿ البنكي يعرؼ صورا عديدة لمنزاع، وىي وا 
أسبابيا فإنيا ذات مضموف واحد ورغـ تعدد ىذه الصور فإف كبل الطرفيف عادة ما يرمياف 

مف وراء الوصوؿ إلى الصمح إلى تحقيؽ مسؤوليتيما ، كما أف ىذه المسؤولية المترتبة غالبا 
في جانب الزبوف عادة ما تشكؿ أساس النزاع البنكي وفي نفس الوقت تشكؿ محبل إلبراـ 

: عقد الصمح في العمؿ البنكي ومف األسباب التي تجسد النزاع البنكي نجد
 عدـ وفاء المقترض لمستحقاتو في األجؿ المحدد .
 عدـ التزاـ الزبوف باحتراـ التزاماتو في إطار الخصـ البنكي .
 حاجة المقاولة لتمويؿ إضافي إلعادة ىيكمتيا. 

                                                 

 .10خالد وردي ، المرجع نفسو ، ص  (1)
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 (1).توقؼ الحساب باالطبلع عف تسجيؿ عمميات متبادلة 
 خصائص عقد الصمح لحل منازعات سمطات الضبط االقتصادية :ثالثا

: يتميز الصمح بخصائص عديدة نذكر منيا
 درج الفقو عمى اعتبار العقد المسمى ، ليس فقط الذي نظمو : عقد الصمح عقد مسمى

نما ىو الذي كثر تداولو إلى حد الشيرة ولو أف  المشرع ، وميزه عف غيره مف العقود ، وا 
.  ومف بينيا عقد الصمح استجابة لحاجة التعامؿ بيذا العقد(2)المشرع لـ يدوف أحكامو

 حيث يأتي إبرامو قبؿ تصعيد األطراؼ : عقد الصمح بديؿ عف الدعوى القضائية
جراءات قضائية طويمة و بطيئة و تبعا  لمخصومة بينيما و ما يستتبع ذلؾ مف تكاليؼ وا 

. لذلؾ فيو يساىـ في التخفيؼ مف الممفات و القضايا المعروضة أماـ القضاء


النزاع إما قائـ أو محتمؿ            : عقد الصمح يحسـ نزاعا قائما أو يتوقى نزاع محتمؿ 
و الفيصؿ بينيما ، أف المطالبة القضائية قائمة في األوؿ و محتممة في الثاني، والنزاع يكوف 

محتمبل منذ المحظة التي تصبح فييا المطالبة القضائية ممكنة، وبالرجوع إلى مقتضيات 
 مف قانوف االلتزامات و العقود المغربي نجده يتحدث عف الصمح لحسـ نزاع 1098الفصؿ 

قائـ كما يتحدث عنو لتوقي قياـ نزاع ، و يذىب السنيوري إلى أف المقصود بنية حسـ النزاع 
 ، وميما يكف فسواء كاف النزاع قائما أو (3)، أف تنسحب نية الطرفيف إلى إنياء النزاع

محتمبل اشترط الفقو في تحققو أف يكوف متعمقا بمنازعة جدية ، ويذىب الفقو الفرنسي إلى أف 
الصمح يبـر بصدد نزاع قائـ أو بامتداد حؽ ، ويقصد بيذا االمتداد أف المديف يعترؼ بجزء 

 (4).مف الديف لكنو مع ذلؾ ينازع في مدى جدية المبمغ الذي يدعي بو الدائف

 

 

 

 

 

                                                 

 .42 إلى 39خالد وردي ، المرجع السابؽ ، ص مف  (1)
 .17 ، ص 1995عبد الرحمف بمعكيد ، وثيقة البيع بيف النظر و العمؿ ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ،  (2)
 .510 ، ص 2005عبد الرزاؽ السنيوري ، الوسيط في شرح القانوف المدني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبناف، (3)
 .12خالد وردي ، المرجع السابؽ ، ص (4)
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: الفرع الثاني
 الوساطة لحل منازعات سمطات الضبط االقتصادية

     سعيا مف المشرع لمتخفيؼ مف كثرة القضايا المعروضة عمى القضاء ، ورغبة منو في 
 (1)(09-08 )، وبموجب القانوف رقـ2009 التسريع في وتيرة الفصؿ فييا ، استحدث سنة 

مجموعة مف الوسائؿ ، تغني ولو مؤقتا عف المجوء إلى القضاء لتسوية الخصومات المختمفة 
" الطرؽ البديمة لتسوية النزاعات " بيف األطراؼ ، تضمنيا الكتاب الخامس منو تحت تسمية 

حصرىا في الصمح و الوساطة و التحكيـ ، وتعد الوساطة مف أبرز ىذه البدائؿ التي يتـ 
اعتمادىا في حؿ مختمؼ النزاعات السيما ذات الطابع المدني والتجاري ، والتي تعد 

المنازعات البنكية إحدى صورىا ، بحيث تجد سبيميا لمتطبيؽ عمى المنازعات التي تنشأ بيف 
. البنوؾ وزبائنيا بغرض إيجاد حموؿ توفيقية بعيدا عف الحؿ القضائي

     وعمى خبلؼ ما ذىبت إليو التشريعات المقارنة ، التي أرست دعائـ نظاـ وساطة بنكية 
 "médiation Bancaire "  فإف المشرع الجزائري لـ يتبف قانونا خاصا بيا يمجأ إليو مف ،

أجؿ حؿ النزاعات التي تنشأ بيف البنوؾ وزبائنيا و بالتالي فإف الوساطة البنكية تستمد سندىا 
  09/100القانوني مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية باإلضافة إلى المرسـو التنفيذي رقـ 

 الذي يحدد كيفيات تعييف الوسيط القضائي والتي تعد بحكـ 2009 مارس 10المؤرخ في 
. الواقع والقانوف اإلطار القانوني الوحيد ليذا النوع مف الوساطة

     إف الوساطة البنكية تستمد سندىا القانوني مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية الذي 
 994مادة وبالضبط مف المواد  (12)يضمف القواعد العامة ليا بحيث خصيا باثنتي عشر 

 منو وعمى الرغـ مف كوف الغاية مف الوساطة ىي تخفيؼ عبء القضايا 1005إلى غاية 
المتراكمة أماـ القضاء وتسريع وتيرة الفصؿ فييا إال أف المواد المذكورة توحي بعكس ذلؾ إذ 
جعمت مف الوساطة عمبل قضائيا محضا و استبعدت إرادة األطراؼ مف إمكانية اختياره وىو 

. ما يتنافى وطبيعة النشاط البنكي القائـ عمى السرعة واختصار الوقت واإلجراءات
     وعمى الرغـ مف اإلقباؿ المتزايد عمى الوساطة كوسيمة لتسوية المنازعات واتساع سرعة 
انتشارىا ونشاطيا وتزايد االىتماـ بيا مف قبؿ التشريعات الوطنية لتسوية المنازعات إال أنو 
يبلحظ عدـ وجود تعريؼ دقيؽ ومحدد ليا ، إال أف اعتمادىا كاف لعدة أسباب لذا سنتناوؿ 

                                                 

 .21 المتضمف قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية ، ج ر 2008 فيفري 25 المؤرخ في 09-08القانوف رقـ (1)
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.  أوال تعريؼ الوساطة ثـ أسباب اعتمادىا
تعريف الوساطة لحل منازعات سمطات الضبط االقتصادية  :أوال

     حاوؿ بعض مف رجاؿ القانوف والفقو وضع تعريؼ لموساطة أو تحديد مفيوميا بشكؿ 
وسيمة لحؿ المنازعات بمقتضاىا يقـو : "  عاـ ، حيث يرى جانب مف الفقو أف الوساطة ىي

شخص مف الغير ، محايد ومستقؿ بتسييؿ وتنسيؽ المفاوضات التي يعقدىا طرفا النزاع مف 
أجؿ التوصؿ إلى حػؿ ودي ، أو ىي السعػي لدى األطػراؼ المتنازعة عف طريؽ طرؼ ثالث 

محايد يسمى الوسيط مف أجؿ تسوية النزاع الناشب بينيما والوصوؿ إلى اتفاؽ تقبؿ بو 
األطراؼ المتنازعة ويقتضي ذلؾ بأف يقدـ الوسيط اقتراحات وتوصيات تقبؿ بيا األطراؼ 

  (1).المتنازعة
تقنية لتسيير عممية المفاوضات بيف    : "      كما تعرؼ الوساطة لدى البعض بأنيا

األطراؼ ، يقـو بيا طرؼ ثالث محايد ييدؼ إلى مساعدة أحد أطراؼ النزاع لمتوصؿ إلى 
حؿ لمنزاع القائـ بينيـ ، وىي تتطمب ميارات في الوسيط تمكنو مف الحوار والتواصؿ مع 
 (2)".األطراؼ لتقريب وجيات نظرىـ وتسييؿ توصميـ إلى حؿ نزاعيـ عمى نحو مقبوؿ منيـ

تمؾ المساعي التي يقـو بيا شخص محايد بيف أطراؼ : " كما تعرؼ الوساطة عمى أنيا
 وعمى ضوء ىذه (3)النزاع وممثمييـ القانونييف مف أجؿ الوصوؿ إلى حؿ ودي ليذا النزاع

وسيمة معينة : " التعريفات المتعددة لموساطة يمكف الوصوؿ إلى تعريؼ موحد ليا وىو أنيا
"  لحؿ النزاعات مف خبلؿ تدخؿ طرؼ آخر ثالث 

نزيو ومحايد ومستقؿ يعمؿ عمى إزالة النزاع أو الخبلؼ القائـ ، باقتراح حموؿ عممية    
ومنطقية تؤدي في نياية األمر إلى تقريب وجيات نظر المتنازعيف بيدؼ إيجاد صيغة 

( 4)".توافقية وبدوف أف يفرض عمييـ حبل أو يصدر قرارا ممزما 

 

                                                 

 .197حسيف عبد العزيز عبد اهلل النجار ، المرجع السابؽ ، ص  (1)
 ، 03عبد المجيد غميجة ، نظاـ الوساطة االتفاقية بالمغرب ، المجمة المغربية لمتحكيـ التجػاري ، الرباط ، العدد  (2)

 .11 ، ص 2009
سامي محمد فريج ، تسوية المنازعات ػ الحؿ بالتفاوض ، الحسـ بالتحكيـ و التقاضي ، أعماؿ الخبرة ػ ، دار النشر  (3)

 .105 ، ص 2007لمجامعات ، القاىرة ، 
 .194-193حسيف عبد العزيز عبد اهلل النجار ، المرجع السابؽ ، ص (4)
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أسباب اعتماد الوساطة لحل منازعات سمطات الضبط االقتصادية  :ثانيا
: إف اعتماد الوساطة كطريقة ودية لتسوية المنازعات االقتصادية كاف لعديد مف األسباب ىي

-I حداثة العمل بيا كطريق رسمي لحل المنازعات أو تسويتيا: 
     يعد التشريع الفرنسي مف بيف أوائؿ التشريعات التي اعتمدت الوساطة كوسيمة لحؿ 

    أو تسوية المنازعات وقد أجاز القانوف الفرنسي لؤلشخاص المعنوييف كالشركات والنقابات 
والييئات والمؤسسات المحميػة تقديـ الشكايات إلى وسيط الجميوريػة متى كانت ليا مصمحة 
في ذلؾ وقد كاف القضاء الفرنسي يباشر وسيمة الوساطة قبؿ ولوج العممية القضائية وتـ ذلؾ 

المتعمؽ بتنظيميا والذي أصبح ساري المفعوؿ سنة ( 125-95 )قبؿ صدور القانوف رقـ
1996 .

-II سعة مجاالت العمل بالوساطة: 
     إف الوساطة كآلية لتسوية المنازعات يفضميا البعض في الكثير مف الحاالت التي ال 

يكوف موضوعيا ذو طابع تجاري أو اقتصادي إال أف البعض اآلخر يعتبرىا الوسيمة األمثؿ 
لتحقيؽ العدالة في حؿ المنازعات خاصة تمؾ المتعمقة بالعقود التجارية الدولية الكبيرة ، عقود 

 وكذلؾ فالمنازعات المالية كتمؾ التي تقع Fidicاإلنشاءات الدولية التي تعرؼ بعقود الييئات 
بيف المؤسسات المصرفية والزبائف ، وعمى الرغـ مف ذلؾ تبقى مجاالت استخداـ الوساطة 

إلخ ، ... أكثر سعة ألنيا تستخدـ في المنازعات التجارية واالقتصادية   والمالية والفكرية 
وليذا فإنو ليس مف السيؿ إعطاءىا تعريفا محددا ودقيقا رغـ أف ىدفيا األساسي ىو البحث 

. عف إيجاد الحؿ المناسب واألمثؿ لمنزاع
III -تعدد و تنوع خصائص الوساطة: 

     تمتاز الوساطة بالميونة والمرونة واالبتعاد عف المبالغة والتعقيد وقمة التكاليؼ ، فيي 
كوسيمة لحؿ النزاع تعتبر مف حيث الواقع أكثر مرونة وأقؿ إرىاقا وتعقيدا و تكمفة وذلؾ عند 
مقارنتيا بباقي الوسائؿ البديمة األخرى كالتحكيـ والمصالحة ، كما أنو تتميز الوساطة بسرعة 
الوصوؿ إلى تحقيؽ العدالة واإلنصاؼ حيث أف لموسيط الصبلحية الكاممة في تدبير عممية 

الوساطة واتخاذ ما يراه مناسبا لجميع أطراؼ النزاع ومف شأف ىذا اإلجراء أف يسيؿ مف 
 عممية حؿ النزاع أو تسويتو بطريقة ودية دوف إرىاؽ األطراؼ أو اتباع إجراءات طويمة

.  ومعقدة
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 خصائص الوساطة لحل منازعات سمطات الضبط االقتصادية :ثالثا
:      لموساطة العديد مف الخصائص المتمثمة في

I -وسيمة الوساطة طابعيا غير قضائي:  
     إف الوساطة في أغمب حاالتيا مستقمة عف القضاء وال يتمثؿ ذلؾ االستقبلؿ في مكانتيا 

.  فحسب بؿ وأيضا عند القياـ بحؿ أو تسوية النزاع الذي يتـ بعيدا عف سمطة القاضي
II -وسيمة ودية تتم برضا األطراف و اتفاقيم :

     سواء كاف ذلؾ كتابة أو شفويا فمصدرىا األساسي نابع عف اإلرادة الذاتية لؤلطراؼ    
وبالتالي فإف قرار الوسيط ىو قرار غير ممـز وال يتـ االستناد إليو عند المجوء إلى القضاء في 

. حالة فشؿ عممية الوساطة أو حتى استخدامو المطالبة بعدـ التعرض لمخصـ
-IIIوسيمة تعتمد السرية و تقوم عمييا  :

     وتمـز أطراؼ النزاع بالمحافظة عمى األسرار التي كانت في جميع مراحميا        
وىناؾ مف النظـ القانونية القضائية مف تجـر الوسيط إذا باح بأسرار األطراؼ كالقانوف 

 وكذلؾ القانوف الجنائي المغربي في 338الجنائي الفرنسي في فقرتو األولى مف الفصؿ 
كما تتضمف جميع المدونات الخاصة بسموؾ الوسطاء بضرورة .  وما بعده442الفصؿ 

. حفاظ الوسيط عمى أسرار الخصـو وعدـ إفشائيا
IV -بحؿ النزاع    : وسيمة مرنة تسمح لألطراف بالمشاركة الفعالة في صنع القرار الخاص

أو تسويتو ، كما أنيا ال تيدؼ لوضع حد لمنزاع أو الخبلؼ فحسب ، بؿ تساىـ كذلؾ       
وبدرجة كبيرة عمى استمرار العبلقات الودية والطيبة بيف الخصـو ، فيي مف حيث المبدأ 

. تفتح باب الحوار بدؿ مف المواجية خاصة بعد إفراغ النزاع مف مظاىر التوتر والقمؽ
V -حيث :وسيمة متميزة بسرعة األداء وفعاليتو قصد الوصول إلى الحل األمثل لمنزاع 

. تتبع إجراءات في غاية البساطة والمرونة
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VI -التي يتوقع أف تناط بيا مستقببل خاصة عمى :وسيمة واعدة في الدور أو الميام 
صعيد التخفيؼ عمى القضاء بما يثقؿ كاىمو ويبلحظ ذلؾ في اعتماد عدد مف النظـ 

القضائية عمى الوساطة قبؿ ولوج النزاع باب القضاء خاصة في الواليات المتحدة األمريكية 
التي بات القضاء لدييا يفضؿ حث أطراؼ النزاع عمى اعتمادىا قبؿ ولوجيـ العممية 

  (1).القضائية
 :الفرع الثالث

 التحكيم كوسيمة لحل المنازعات االقتصادية
وبالتالي       إف التحكيـ ىو مف الوسائؿ الودية لتسوية منازعات سمطات الضبط االقتصادية

فيو حؿ بديؿ مناسب لفض النزاعات االقتصادية معموؿ بو في مختمؼ القطاعات يمكف مف 
الوصوؿ إلى نتيجة مرضية لمختمؼ األطراؼ ويساعد عمى دفع عجمة التنمية االقتصادية 

وتطوير السوؽ والمنافسة وبالتالي تفعيؿ روح المنافسة بيف المتعامميف االقتصادييف في جؿ 
. القطاعات ، كقطاع البورصة وقطاع البريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية

     ويعتبر التحكيـ كطريؽ بديؿ لفض النزاعات السيما التجارية منيا وذات الطابع 
االقتصادي ، اعتمده المشرع بصفة صريحة ألوؿ مرة في قانوف اإلجراءات المدنية لسنة 

 المتعمؽ باإلجراءات المدنية واإلدارية ، وعادة ما يتـ المجوء 08/09 الممغى بالقانوف 1993
. إليو نظرا لممزايا التي يتمتع بيا

 منازعات سمطات الضبط االقتصادية لحل تعريف التحكيم: أوال
:              لقد وجدت تعاريؼ فقيية متعددة لمتحكيـ ، حيث يعرفو جانب مف الفقو عمى أنو

االتفاؽ عمى طرح النزاع عمى شخص معيف أو أشخاص معينيف ليفصموا فيو دوف المحكمة   " 
نظاـ لفض المنازعات ذو طبيعة خاصة : " المختصة ، كما عرفو جانب آخر عمى أنو

ينظمو القانوف ويترؾ ألطراؼ النزاع الحؽ في االتفاؽ عمى إخراج منازعتيـ الحالة           
والمستقبمية مف والية قضاء الدولة وطرحيا عمى أشخاص يختارونيـ بأنفسيـ في ىذه 

التحكيـ نظاـ لمقضاء الخاص : " وعرفو األستاذ روبيرت عمى أنو" المنازعات بحكـ ممـز 

                                                 

، مداخمة مقدمة في " في النزاعات البنكية و التأميف في القانوف التونسي  (التوفيؽ )الوساطة " محمد نبيؿ نقاش ،  (1)
 ، منظـ مف طرؼ مركز البحوث 2009 جواف 16 و 15إطار أشغاؿ الممتقى الدولي حوؿ ممارسات الوساطة يومي 

 .www.crjj.mjustice.dz:  ، منشور عمى موقع المركز04القانونية ، التابع لوزارة العدؿ ، ص 

http://www.crjj.mjustice.dz/
http://www.crjj.mjustice.dz/
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تقضي فيو خصومة معينة عف اختصاص القضاء العادي ، يعيد بيا إلى أشخاص يختاروف 
    (1)".لمفصؿ فييا 

 أما المشرع الجزائري لـ يتعرض إلى تعريؼ التحكيـ عمى غرار معظـ التشريعات 
نما تعرض إلى شرط التحكيـ في المادة   مف قانوف اإلجراءات المدنية      1007المقارنة وا 

شرط التحكيـ ىو االتفاؽ الذي يمتـز بموجبو األطراؼ في عقد : " واإلدارية والتي تنص عمى
 أعبله لعرض النزاعات التي قد تثار بشأف ىذا  1006متصؿ بحقوؽ متاحة بمفيـو المادة 

  (2)".العقد عمى التحكيـ 
مف خبلؿ ىذه التعاريؼ يمكف القوؿ أف التحكيـ أداة لتسوية المنازعات عف طريؽ 
المجوء إلى المحكميف باعتبارىـ أشخاص فنييف ومتخصصيف في مجاؿ موضوع النزاع 

. الشيء الذي يجعميـ قادريف عمى فيـ النزاع المعروض عمييـ
  مزايا التحكيم لحل منازعات سمطات الضبط االقتصادية :ثانيا

     يتمتع التحكيـ كطريؽ بديؿ لفض النزاعات بعدة مزايا تجعؿ المتنازعيف بصفة عامة          
: و المستثمريف بصفة خاصة يمجئوف إليو نوضحيا كما يمي

I -السرعة :
     يتميز التحكيـ بسرعة الفصؿ في المنازعات المعروضة أماـ ىيئتو ، خاصة وأف الوقت 
يمعب دورا ميما بالنسبة لؤلنشطة االقتصادية ، و ىذا ما يعاب عمى القضاء الوطني الذي 

يتطمب وقت كبير إلصدار أحكامو نظرا لممبادئ التي يقـو عمييا خاصة مبدأ التقاضي عمى 
.  درجتيف

II -اإلجراءات بساطة :
     يتميز التحكيـ ببساطة اإلجراءات ، حيث أف ىيئة التحكيـ تتمتع بحرية أوسع و أكثر 
مف القضاء الوطني في كؿ ما يتعمؽ بإجراءات التقاضي مثؿ التبميغات و إدارة الجمسات   

تنظيميا و تقديـ البيانات و االتصاؿ بأطراؼ النزاع ، وكؿ ىذا يجعؿ االبتعاد عف  و

                                                 

)1( Jean ropert, L'arbitrage en droit privé interne, édition DALLOZ, Paris; 1983, p03. 

يمكف لكؿ شخص المجوء إلى التحكيـ في الحقػوؽ : "  مف قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية عمى1006تنص المادة  (2)
التي لو مطمؽ التصرؼ فييا ، ال يجوز التحكيـ في المسائؿ المتعمقة بالنظاـ العاـ أو حالة األشخاص و أىميتيـ لؤلشخاص 

 ".المعنوية العامة أف تطمب التحكيـ ما عدا في عبلقاتيا االقتصادية الدولية أو في إطار الصفقات العمومية
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اإلجراءات الشكمية التي تكوف في كثير مف األحياف طويمة و مممة و ال فائدة منيا و ذلؾ 
 (1).أماـ القضاء

III -السرية :
     إف المبدأ الذي يحكـ إجراءات التحكيـ ىو السرية إال عمى أطراؼ النزاع وممثمييـ  
حيث يعتبر ذلؾ مف األعراؼ التي تنظـ العممية التحكيمية والتي يجب مراعاتيا ، وذلؾ 
بخبلؼ إجراءات التقاضي أماـ القضاء الوطني التي يحكميػا مبدأ العبلنيػة ويمكف لكػؿ 

.  شخص الحضور لمجمسات
IV -حرية اختيار المحكمين :

     بموجب التحكيـ يمكف ألطراؼ المنازعة اختيار المحكميف سواء بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة ، وىذا ما يمنحيـ نوعا مف األماف والراحػة النفسيػة خاصة بالنسبػة لممنازعات التقنية 
التي تتطمب قضاة متخصصيف وفنييف ، عمى خبلؼ القضػاء الوطني فإنو يتـ تعييف قضاة 

. رسمييف في الدولة وال دخؿ لممتنازعيف في تعيينيـ
     ونظرا ليذه المزايا التي يتمتع بيا التحكيـ فقد عمدت مختمؼ التشريعات إلى اعتماده 

كأسموب لفض بعض النزاعات خاصة منيا النزاعات ذات الطابع االقتصادي والتي  تتعمؽ 
بجانب تقني محض ، وىذا ما فعمو المشرع الجزائري مف خبلؿ نصوص تشريعية متعددة مف 

.  المعدؿ والمتمـ المتعمؽ ببورصة القيـ المنقولة93/10بينيا المرسـو التشريعي 
: المطمب الثاني

 تطبيق اآلليات التحكيمية في القطاعات االقتصادية
تعتبر السمطات التحكيمية مف الوسائؿ البديمة لموظيفة القمعية لسمطات الضبط 

االقتصادية في حؿ المنازعات االقتصادية الناشئة بيف المتعامميف االقتصادييف في مختمؼ 
. القطاعات حيث تعتمد ىذه السمطات عمى جممة مف اإلجراءات في حؿ ىذه المنازعات 

: الفرع األول
تطبيق بدائل الوظيفة القمعية لسمطات الضبط القطاعية 

عمى الرغـ مف أىمية الوظيفة القمعية لسمطات الضبط القطاعية في الحد مف 
الممارسات المنافية لممنافسة والحفاظ عمى التوازف اإلقتصادي إال أف ىذا األمر ال يمنع مف 

                                                 

.    50سوالـ سفياف ، المرجع السابؽ ، ص  (1)
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وجود آليات بديمة لتسوية المنازعات اإلقتصادية بيف المتعامميف في السوؽ في مختمؼ 
. القطاعات تتمثؿ في المصالحة، الوساطة، التحكيـ

المصالحة في قطاع الطاقة  :أوال
     تسير ىذه الوكاالت عمى ضبط قطاع الطاقة والمناجـ ، فقد منحيا المشرع صبلحيات 

متنوعة في ىذا المجػاؿ ، كالصبلحيات التنظيمية ، الرقابية واالستشارية ، إضافػة إلى 
صبلحية التحكيـ والمصالحة ، فيما يتعمؽ بالتحكيـ والمصالحة ، تعتبر وكاالت الطاقة بديبل 

عف القاضي في النزاعات االقتصادية المتعمقة بالعقود النفطية أو المنجمية ، كإحدى 
. الضمانات القانونية الممنوحة لممستثمريف أو المتعامميف االقتصادييف

I- اعتبارات منح الوكاالت اختصاص المصالحة في قطاع الطاقة .
     تتنوع ىذه االعتبػارات ما بيػف االعتبارات المتعمقػة بالجيػاز القضائي واعتبارات متعمقة 

.  بطبيعة و خصائص النزاعات االقتصادية في قطاع الطاقة
: اعتبارات متعمقة بالجياز القضائي -1

     مف أىـ الصعوبات التي تواجو القاضي  فيما يتعمؽ بالنزاعات االقتصادية ، مرونة     
وتطور ىتو األخيرة ، وما يتعمؽ بيا مف مفاىيـ اقتصادية متغيرة ، وأحيانا غموضيا     

وتركيبتيا ، إال أف سحب الفصؿ في النزاع مف القاضي قد يعود ليدؼ أساسي وىو تخفيؼ 
العبء عف الجياز القضائي ككؿ ، خاصة مع تراجع دور القاضي ػ عموما ػ لمفصؿ في 
القضايا االقتصادية العامة ، ولقد أصبحت المنظومة القضائية عاجزة وغير قادرة عمى 
مواكبة النزاعات االقتصادية ، استنادا لمعديد مف األسباب ، منيا ثقؿ و بطء اإلجراءات 

وتعقيدىا و طوؿ الوقت أو المدة الزمنية التي يستغرقيا القاضي لمفصؿ في القضايا ، في 
مواجية مسائؿ تتعمؽ بمستثمريف وطنييف أو أجانب يبحثوف عف السرعة والمرونة في الفصؿ  

نما حؿ الخبلؼ في أقصر وقت ممكف   فما ييميـ في نياية األمر ليس ربح النزاع ، وا 
لمواكبة السير الجيد لمسوؽ ، وىذا ما يفسر اشتراط بعض النصوص القانونية المتعمقة 

بالفصؿ في النزاعات الناشئة عف مسائؿ الضبط االقتصادي أف يتـ الفصؿ في أجاؿ جد 
  (1).قصيرة ، مقارنة باآلجاؿ المفتوحة لمفصؿ فييا أماـ القضاء

                                                 

 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58ػ75 يعدؿ و يتمـ األمر رقـ 2005 جواف 20 المؤرخ في 10-05القانوف رقـ  (1)
 .69المتضمف القانوف المدني المعدؿ و المتمـ ، ج ر 
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 فإذا كانت الدولة تريد التقميؿ مف النزاعات الواردة إلى القضاء ، فإف المجوء إلى أشكاؿ
أخرى جديدة ، أو بدائؿ مؤسساتية لمفصؿ في النزاعات االقتصادية تتعمؽ في الغالب بإرادة 
 المتعامميف االقتصادييف والمستثمريف ، لئلفبلت مف القضاء غير المؤىؿ في نظرىـ لمفصؿ 
في النزاعات ، مع اختيار القانوف الخاص الذي يتأقمـ ويتكيؼ مع احتياجات السوؽ والمجاؿ 

. التجاري ويضمف حماية االستثمار و المنافسة
: اعتبارات متعمقة بالمنازعات االقتصادية في قطاع الطاقة -2

     في مواجية نزاعات اقتصادية ذات خصائص عالية التقنية والتخصص ، والتغير      
والتطور المستمر ، في قطاع بحجـ قطاع الطاقة في الجزائر ، يصبح إيجاد ىيئات خاصة 

تعمؿ عمى حؿ مثؿ ىتو النزاعات ، إلى جانب التحكيـ التجاري الدولي ػ ضرورة ممحة، 
لمبحث عف أكثر كفاءة و قدرة عمى مواجية صعوبات تأويؿ و تنفيذ كؿ ما يتعمؽ بالعقود 

النفطية أو المنجمية ، فمثؿ ىتو العقود تتميز بقدر كبير مف التعقيػد و التركيب ، وغالبا ما 
تتضمف طرفا أجنبيا ، وبالتالي تحتاج إلى خبرة وتقنية في التعامؿ معيا ، وىو أمر غير 
. متاح لمقاضي الوطني ، الذي يجد نفسو مقيدا باالحتراـ الصاـر لمقواعد القانونية الوطنية

II- مجال اختصاص وكاالت الطاقة في حل النزاعات االقتصادية :
     اقتصر منح المشرع الختصاص الفصؿ في النزاعات مف خبلؿ التحكيـ في البداية 

عمى ثبلث ىيئات فقط تصنؼ ضمف السمطات اإلدارية المستقمة ، اثناف منيا منح المشرع 
عمى مستواىا اختصاص التحكيـ ألجيزة داخمية منفصمة عف الييئة في حد ذاتيا سميت         

 ولجنة ضبط الكيرباء (1)، وىما لجنة تنظيـ ومراقبة عمميات البورصة" غرفة التحكيـ" بػ
.  والغاز

                                                 

(
1

تختمؼ مجاالت االختصاصات لمفصؿ في النزاعات بيف ىذه السمطات، فبالنسبة لمجنة تنظيػػػػـ ومراقبػة عمميات ( 
البورصة ، يشمؿ مجاؿ اختصاصيا لمفصؿ في النزاعات بواسطة التحكيـ النزاعات التقنية الناشئة عف تفسير وتنفيذ القوانيف 

والتنظيمات التي تحكـ سير البورصة، مثؿ ىذه المنازعات يمكف أف تنشأ بيف الوسطاء في عممية البورصة  والشركات 
 .المصدرة لؤلسيـ ، بيف الوسطاء في عمميات البورصة و اآلمريف بالسحب في البورصة
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     بينما منح سمطة ضبط البريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية اختصاص التحكيـ دوف 
 النص عمى إنشاء جياز داخمي منفصؿ عنيا ، كما اعترؼ ليا أيضا بصبلحية الفصؿ في

 ، كما ىو الحاؿ بالنسبة لسمطة ضبط (1)النزاعات المتعمقة بالتوصيؿ أو الربط البيني
السمعي البصري ، إذ منحيا المشرع صبلحية التحكيـ بذاتيا ، أما بالنسبة لقطاع الطاقة  
فنجد المشرع قد اعترؼ لكؿ مف سمطة ضبط المحروقات ، والوكالة الوطنية لمنشاطات 

. المنجمية ، بإمكانية إجراء المصالحة أو العمؿ عمى تنفيذىا
: الوكالة الوطنية لمنشاطات المنجمية -1

تكوف تسوية النزاعات التي قد : " عمى أنو( 05-14 ) مف قانوف رقـ76     تنص المادة 
تنجـ بيف الوكالة الوطنية لمنشاطات المنجمية وبيف المؤسسة العمومية االقتصادية أو أي 

أو نصوصو التطبيقية ، عف /أو تنفيذ أحكاـ ىذا القانوف و/مؤسسة عمومية بسبب تأويؿ و
طريؽ التراضي حسب الشروط المحددة في دفتر األعباء ، في حالة عدـ التوصؿ إلى حؿ، 

.     يعرض النزاع عمى الجية القضائية المختصة إقميميا
     في حالة نشوب نزاع بيف المؤسسة العمومية االقتصادية أو أي مؤسسة عمومية       

أو تنفيذ أحكاـ العقد المبـر /وبيف شخص معنوي يخضع لمقانوف الجزائري بسبب تأويؿ و
، في حالة عدـ  يشرع في تسويتو بالتراضي حسب الشروط المحددة في ىذه العقد المبـر

االتفاؽ يمكف عرض النزاع عمى التحكيـ الدولي وفقا لمبنود المحددة في ىذا العقد          
والقانوف المطبؽ عمى النزاعات ىو القانوف الجزائري، السيما ىذا القانوف ونصوصو 

". التطبيقية
     باستقراء نص ىذه المادة ، يبدو جميا أف المشرع قد فرؽ بيف المتعامؿ الوطني         

والمتعامؿ األجنبي ، ففي حاؿ ما إذا كاف النزاع وطنيا ، بيف الوكالة الوطنية لمنشاطات 

                                                 

(
1

أما بالنسبة لسمطة ضبط البريد والمواصبلت السمكية والبلسمكيػة، فقد نص قانوف إنشاء الييئػة عمى أف السمطػة مختصة ( 
 : في حالتيف

 .ػ الفصؿ في النزاعات المتعمقة بالتوصيؿ البيني
: ػ التحكيـ في النزاعات بيف المتعامميف أو المستعمميف ، و يتعمؽ موضوع النزاعات

ػ إما برفض التوصيؿ البيني أو فشؿ المفاوضات التجارية ، أو عدـ االتفاؽ عمى نتيجة أو تنفيذ اتفاقية التوصيؿ البيني    
. أو إخبلؿ أحد أطراؼ االتفاقية بالشروط المالية أو التقنية االتفاقية

 .ػ النزاعات المتعمقة بتقاسـ منشآت المواصبلت السمكية و البلسمكية أو النفاذ إلى شبكة المواصبلت السمكية و البلسمكية
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المنجمية وبيف المؤسسة العمومية االقتصادية أو أي مؤسسة عمومية أخرى ، أو بيف ىذه 
األخيرة وبيف شخص معنوي يخضع لمقانوف الجزائري ، يقتصر حمو في المرحمة األولى عمى 
التراضي أو المصالحة ، في حالة عدـ االتفاؽ يعرض النزاع عمى الجية القضائية المختصة 
إقميميا ، عمى أف يطبؽ القانوف الجزائري ، كمرحمة ثانية أما إذا تعمؽ األمر بنزاع بيف طرؼ 

وطني وبيف شخص معنوي يخضع لمقانوف األجنبي ، فيمكف حمو بالتراضي أو المصالحة 
. كمرحمة أولى ، في حالة عدـ االتفاؽ يعرض النزاع عمى التحكيـ الدولي كمرحمة ثانية

 يشير إلى 05-14 مف قانوف المناجـ 40     كما تجدر اإلشارة إلى أف نص المادة 
إمكانية قياـ الوكالة الوطنية لمنشاطات المنجمية بالمساعدة في تنفيذ أي تحكيـ أو وساطة 

بيف المتعامميف المنجمييف ، فيما يتعمؽ بالتراخيص المنجمية التي تمنحيا ، و يبدو أف ىذا  
 المشار إلييا 76الحكـ متعمؽ بنزاعات المتعامميف األجانب فقط ، الذيف لـ تشر إلييـ المادة 

. أعبله
: سمطة ضبط المحروقات -2

     تحظى ىذه السمطة باختصاص المصالحة عف طريؽ تنظيـ مصمحة لدييا لمتصالح 
بشأف النزاعات الناجمة عف تطبيؽ القوانيف السيما تمؾ المتعمقة بالوصوؿ إلى شبكة النقؿ 

بواسطة األنابيب وتخزيف المواد البترولية والتعريفات ، وتضع ىذه الوكالة نظاـ داخمي يسير 
 المعدؿ      07-05 مف قانوف المحروقات رقـ 12، إف نص المادة (1)ىذه المصمحة

والمتمـ لـ يكف واضحا في طبيعة النزاعات التي يمكف أف تكوف موضوع مصالحة ، مف 
، بؿ عمى العكس مف ذلؾ فاالختصاص  " الناجمة عف تطبيؽ ىذا القانوف " ... خبلؿ عبارة 
سمطة ضبط المحروقات يتعمؽ أساسا بمنح رخصة إنجاز منشآت نقؿ "  األصيؿ لػ

المحروقات بواسطة األنابيب ، حيث خوليا المشرع صبلحية إصدار قرار فردي بيذه 
الرخصة بعد استشارة القطاعات الوزارية والوزارات المعنية و الواليات المعنية ، دوف الحاجة 

. إلى موافقة الوزير المكمؼ بالمحروقات
يسوى كؿ : "  المعدؿ والمتمـ ، فتنص عمى أنو07-05 مف قانوف رقـ 58     أما المادة 

أو تنفيذ /، ينجـ عف تفسير و (النفط  )خبلؼ بيف الوكالة الوطنية لتثميف مواد المحروقات 

                                                 

 .50  المتعمؽ بالمحروقات ، ج ر 2005 أفريؿ 28 المؤرخ في 07-05 مف القانوف 12الفقرة األخيرة مف المادة  (1)
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أو النصوص المتخذة لتطبيقو ، عف طريؽ المصالحة /العقد أو عف تطبيؽ ىذا القانوف و
. المسبقة وفؽ الشروط المتفؽ عمييا في العقد 

وفي حالة عدـ التوصؿ إلى حؿ ، يمكف عرض الخبلؼ عمى التحكيـ الدولي حسب 
. الشروط المتفؽ عمييا في العقد

أما إذا كانت سوناطراؾ ، شركة ذات أسيـ ، فيي المتعاقد الوحيد ، فإف النزاع يسوى 
. بتحكيـ الوزير المكمؼ بالمحروقات

يطبؽ القانوف الجزائري، والسيما ىذا القانوف و النصوص المتخذة لتطبيقو لتسوية 
". الخبلفات

:      مف خبلؿ ىذا النص يمكف التمييز بيف ثبلث حاالت و ىي
  إف المجوء المسبؽ إلى المصالحة يعتبر ممزما بالنسبة لؤلطراؼ ، عندما تكوف

. طرفا في النزاع (النفط  )الوكالة الوطنية لتثميف موارد المحروقات 
  إذا كانت سوناطراؾ طرفا في النزاع مع الوكالة الوطنية لتثميف موارد المحروقات

. ، فإف النزاع يحؿ عف طريؽ تحكيـ الوزير المكمؼ بالمحروقات (النفط)
  طرفا في النزاع مع  (النفط  )أما إذا كانت الوكالة الوطنية لتثميف موارد المحروقات

مستثمر أجنبي ، فإف ىذا النزاع يتـ حمو عف طريؽ المصالحة كمرحمة أولى ، في حالة عدـ 
. االتفاؽ والتوصؿ إلى حؿ ، يعرض النزاع عمى التحكيـ الدولي

III-  حدود اختصاص الوكاالت في حل النزاعات االقتصادية
     إف المصالحة المعترؼ بيا ليذه الفئة القانونية مف سمطات الضبط االقتصادي ليست 

مطمقة ، بؿ ليا حدود سواء في مواجية السمطة التنفيذية ، أو في مواجية مختمؼ المتعامميف 
. في قطاع الطاقة

: مدى استقاللية الوكاالت في مواجية السمطات التنفيذية -1
     إذا كاف حياد سمطات الضبط االقتصادية ىو اليدؼ مف وجودىا ، فإنو يجب أف 
يتحقؽ في جميع المياـ التي تقـو بيا ىذه األخيرة ، ليس فقط فيما يتعمؽ بالفصؿ في 

نما يجب أف يمتد إلى جميع صبلحياتيا ، وتتحقؽ استقبللية سمطات الضبط  النزاعات ، وا 
االقتصادي عموما ، في مواجية السمطة التنفيذية ػ سواء استقبللية عضوية أو استقبللية 
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وظيفية ػ مف خبلؿ حمايتيا مف جميع أشكاؿ الضغط التي يمكف أف تمارسيا ضدىا 
. السمطات السياسية لصالح مؤسسات عمومية متدخمة في السوؽ

وقد اعتبر البعض أف مسألة ضماف استقبللية السمطات اإلدارية المستقمة في مواجية 
السمطة التنفيذية جد ميمة ، عمى اعتبار أف أغمب النزاعات التي تتدخؿ فييا ىذه  

    (المؤسسة العمومية  )الييئات تكوف بيف طرؼ أساسي و ىو المتعامؿ العمومي التاريخي 
و المتعامؿ الخاص ، و المثاؿ الجوىري الذي يمكف االستشياد بو ىو قطاع الطاقة ، و قد  

أسس كؿ مف الفقو و القانوف المقارف ضماف ىذه االستقبللية عمى مجموعة مف المعايير 
تتعمؽ أساسا بتشكيمة األجيزة الجماعية لدى ىذه السمطات ، طريقة تعييف أعضاء الييئة  

. المعنية ، تمتع األعضاء بعيدة محددة المدة
: مدى استقاللية الوكاالت في مواجية السوق  -2

     إف التيديد الذي يشكمو المتعامموف المتدخموف في السوؽ يكمف في خشية تحكميـ        
وتأثيرىـ في قرارات ىذه الوكاالت بشكؿ أو بآخر ، خصوصا في حالة ما إذا كاف قانػوف 

المحروقات أو المناجـ أو الكيرباء والغاز ، ينص عمى وجود أشخاص يمارسوف أو قد كانوا 
أو متخصصيف  يمارسوف نشاطا مينيا لو عبلقة مع مجاؿ نشاط أو عمؿ ىذه الوكاالت ،

كانوا قد مارسوا نشاطا في مؤسسات ليا عبلقة بيذا المجاؿ ، مع أنو يبقى لتعييف ىؤالء أو 
تواجدىـ في تشكيمة ىذه الييئات أو األجيزة الفاصمة في النزاعات جانبو اإليجابي والمتمثؿ 
في تفعيػؿ تدخبلت ىذه الييئات بتدعيػـ تخصصيا والذي يساىـ في التحكـ الكامؿ بالقطاع  
باإلضافة إلى بعض المحاوالت التي تقـو بيا بعض المؤسسات العاممة في القطاع لحماية 
مصالحيا ، مف خبلؿ محاولة التأثير عمى األعضاء في الييئة أو في األجيزة الفاصمة في 
النزاعات ، مستغمة عبلقات االتصاؿ والتواصؿ الدائمة التي تربطيما مع بعض في قطاع 

. واحد بسبب نشاطيما في القطاع نفسو
     إف إحدى الضمانات الجوىرية تتعمؽ باألساس في إدراج أنظمة التنافي ، واالمتناع لمنع 
األعضاء عمى مستوى ىذه األجيزة مف ممارسة الوظائؼ سواء العمومية أو الخاصة ، والتي 

تتنافى أو تتعارض مع التواجد في تشكيمة األجيزة المختصة بالفصؿ في النزاعات ، أو 
امتبلؾ مصالح في مختمؼ المؤسسات التي تتدخؿ في القطاع ، ومف ناحية ثانية تطبيؽ 
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إجراء االمتناع لمنع العضو مف المشاركة في حؿ النزاع عندما تكوف لو عبلقة شخصية 
.  بأحد طرفي النزاع ، أو تكوف لو مصمحة خاصة تتعمؽ بالقضية المطروحة أمامو

IV- الضمانات القانونية الممنوحة لممصالحة في قطاع الطاقة :
     إذا كاف منح بعض سمطات الضبط االقتصادي سمطة الفصؿ في النزاعات يندرج 

ضمف وظيفة الضبط التي منحت ليذه األخيرة ، و الذي تبرره الخبرة و التخصص  و التقنية 
التي تتوفر لدى ىذه األجيزة و التي تسمح ليا بالفصؿ في تمؾ النزاعات المتسمة بالتركيب 
و التقنية ، فإف القاضي مف جية أخرى ، تتوفر لديو الضمانات الكفيمة لمفصؿ العادؿ في 
النزاع والمتمثمة في االستقبللية والحياد باإلضافة إلى جممة مف اإلجراءات األساسية التي 
تحكـ سير الدعوى مف مبدأ الوجاىية أو احتراـ حقوؽ الدفاع ، فيناؾ مف يشكؾ في حياد 

ىذه الييئػات عمى اعتبار أنيا مف تقـو بالتحقيؽ في وقائع ومعطيػات النزاع والتفتيػش والبحث 
عمى األدلة ، ثـ إصدار القرار الفاصؿ في النزاع ؟ فيؿ يجب أف تكرس كؿ الضمانات 

واإلجراءات التي تحكـ سير الدعوى ليذه الييئات أثناء فصميا في النزاعات ؟ 
     لئلجابة عف ىذا التساؤؿ اعتبر البعض ، مف جية ، أف تكريس ىذه الضمانات       
والتي تعد ضمانات لحقوؽ أطراؼ النزاع يضفي نوعا مف الصرامة عمى ىذه الميمة     

وذلؾ يتعارض مع المرونة التي تميز فصؿ سمطات الضبط االقتصادية في النزاعات       
ومف جية ثانية فإف القرارات الفاصمة في النزاعات مف طرؼ سمطات الضبط االقتصادية 

تبقى عمى غرار باقي القرارات اإلدارية قابمة لمطعف فييا أماـ القضاء ، وذلؾ يعد مف ناحية 
ضمانة لمدى احتراـ ىذه السمطات لتمؾ اإلجراءات ، ولكف بالمقابؿ اعتبر البعض أف كؿ 
ذلؾ يمكف أف يتسبب في إطالة مدة الفصؿ في النزاع ، ويمكف أف يتسبب أيضا في فقداف 

االعتبارات الموضوعية التي دفعت المشرع لتحويؿ الفصؿ في مثؿ ىذه النزاعات أماـ 
سمطات الضبط القطاعية ، فما مدى صحة ذلؾ ؟ وما مدى تحققو ؟ إف سمطات الضبط 

االقتصادي تتطمب اختيار أشخاص قادريف عمى كسب ثقة الرأي العاـ بسبب تخصصاتيـ  
و مؤىبلتيـ ، وذلؾ سيكوف في إطار البحث عف االستقبللية الفعمية ومنو البحث عف 
. الضمانات الحقيقية لصالح أعضاء ىذه السمطات والتي تظير أثناء ممارستيـ لعيدتيـ
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إجراء الوساطة لتسوية المنازعات االقتصادية : ثانيا
     إضافة إلى إجراء المصالحة المعتمد في حؿ النزاعات االقتصادية باتباع مجموعة مف 

اإلجراءات القانونية يوجد إجراء الوساطة في تسوية المنازعات البنكية باعتباره بديؿ عف 
الوظيفة القمعية في حؿ المنازعات االقتصادية في مختمؼ القطاعات ، لذا يجب دراسة ىذا 

. اإلجراء بالتطرؽ إلى جميع النقاط الميمة
I- استبعاد نظام الوساطة االتفاقية في حل المنازعات البنكية :

     إف اليدؼ مف الوساطة ىو تخفيؼ عبء القضايا المتراكمة أماـ القضاء والتي تنتظر 
الفصؿ فييا ، إال أف المشرع ، ومف خبلؿ قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية ، تبنى موقؼ 

مخالؼ ليس مف شأنو سوى تحقيؽ عكس ىذا اليدؼ ، وذلؾ بتحويؿ الجمسة و المرور 
 ، ثـ انعقاد الجمسة ، ليقر القاضي بقبوؿ الدعوى (1)بإجراءات التبميغ المنصوص عمييا قانونا

  (2)شكبل، وقبؿ الدخوؿ في صمب موضوعيا يعرض عمى الخصـو إجراء الوساطة وجوبا
بحيث كرس المشرع صراحة مبدأ العرض اإلجباري لموساطة عمى الخصـو مف طرؼ 

القاضي دوف سواه ، مما يعني عدـ جواز إحالة النزاع عمى الوسيط تمقائيا بناء عمى طمب 
.   أطرافو

إف الطريقة التي اعتمدىا المشرع في إحالة النزاعات عموما ، والنزاعات ذات الطابع 
 تؤدي ،البنكي بوجو خاص ، عمى الوساطة ، والتي تعد في الواقػع محاولة لمصمح بيف طرفيػو

فراغ ىذا اإلجراء مف محتواه .  إلى المصادرة عمى المطموب وا 
     فإذا كاف الغرض مف إقرارىا كخيار بديؿ عف الحؿ القضائي لمنزاع ، ىو تسريع وتيرة  

فضو ، فإف تكريسو بالصورة الحالية يعتبر بمثابة تضييع لموقت وىدر لمجيد ، لذا يقابؿ 
اقتراح القاضي بتعييف وسيط مف الناحية العممية بالرفض مف طرؼ المحاميف ، فما دامت 
الغاية مف الوساطة ىي تسوية النزاع وديا ، كإجراء أولي قبؿ الوصوؿ إلى تسويتو قضائيا  
فإنو ال فائدة ترجى مف ورائو ما داـ أف النتيجة المراد تفادييػا قد تحققػت منذ البداية ، بؿ قد 

، كما يمجأ أغمب المحاميف بمعية موكمييـ (3)تؤدي الوساطة إلى إطالة أمد النزاع دوف جدوى

                                                 

 . السابؽ الذكر09-08القانوف رقـ (1)
 . مف القانوف نفسو1005 إلى 994المواد مف  (2)
 . مف قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية ، السالؼ الذكر20 إلى 18المواد مف  (3)
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لحؿ موضوع الخصومة وديا السيما في القضايا التجارية بما فييا البنكية ، اختصارا لموقت 
والمصاريؼ ، فممقاضي ميمة اإلشراؼ عمى الوساطة ، ومنع في المقابؿ األشخاص مف 

كشرط أو إجراء  إمكانية المجوء إلييا و بمحض إرادتيـ،بؿ ينبغي عمييـ رفع دعوى قبؿ ذلؾ،
سابؽ مف أجؿ االستفادة مف التسوية الودية لنزاعاتيـ ، وبما أف ىذه األحكاـ عامة ، فإنيا 

  (1).تجد سبيميا لمتطبيؽ عمى المنازعات البنكية رغـ خصوصيتيا
     إف رغبة زبوف البنؾ ، في اختصار الوقت و تجنب المجوء إلى العدالة بإيجاد حؿ ودي 

تصطدـ  " Time is money" " الوقت ىو الماؿ " لمنزاع القائـ عمبل بالمثؿ  اإلنجميزي 
مف الناحية العممية بضرورة اتباع مجموعة مف اإلجراءات القضائية ، مف حيث إجبارية رفع 

دعوى قضائية لبلستفادة مف الوساطة ، و إذا ما ارتأى الطرفاف األخذ بيا ، فإف القانوف 
يسمب منيما أية سمطة في اختيار الشخص المخوؿ بميمة التوسط بينيما ، بالنظر إلى 

  (2). التدخؿ المفرط لمقاضي و إشرافو عمى كؿ إجراءاتيا و مراحؿ سيرىا

: إجبارية رفع دعوى قضائية لالستفادة من نظام الوساطة  -1
     لـ يجز المشرع إحالة النزاع البنكي عمى الوساطة تمقائيا بمجرد نشوئو ، دوف حاجة 
لمجوء إلى القضاء كما ىو الحاؿ في القوانيف المقارنػة ، بؿ قيد إرادة طرفيػو بجممػة مف 

الشكميات ، التي تقتضييا عادة المطالبة القضائية ، واستغراؽ كؿ إجراءاتيا رغـ طوؿ مدتيا 
في الزمف ابتداء مف رفع الدعوى أماـ القضاء المختص ، وقيد العريضة لدى كتابة الضبط 
تبعا لترتيب ورودىا ، ثـ انتظار تحديد تاريخ أوؿ ، لذا كاف أجدر بالمشرع جعؿ الوساطة 

اتفاقية كما ىو معموؿ بيا في أغمب التشريعات المقارنػة ، بحيث يحػاؿ النزاع عمى الوساطة  
وفي حاؿ فشميا وعدـ تمكف الوسيط مف التوفيؽ بيف الطرفيف يتـ المجوء إلى القضاء كآخر 

  (3) منفذ يستنجد بو لحؿ النزاع ، وىو ما يعرؼ باإلحالة اإلجبارية لمنزاع عمى الوساطة
. حتى يمكف معيا تفعيؿ دورىا وتحقيؽ الغاية مف وراء تقريرىا

                                                 

يجب عمى القاضي عرض الوساطة عمى : " مف قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية عمى994/01تنص المادة  (1)
 ".الخصـو 

بوقطة فاطمة الزىراء ، الوساطة في تسوية المنازعات البنكية ، مداخمة في ممتقػى وطني ، كميػة الحقوؽ ، جامعػة  (2)
 .188- 187  ، ص2016جيجؿ ، 

سفياف سوالـ ، المركز القانوني لموسيط القضائي في التشريع الجزائري ، مجمة الفكر ، كميػة الحقػوؽ و العمػـو السياسية   (3)
 .484 ، ص 10جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، العدد 
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     مف جية أخرى قد يكوف النزاع البنكي بسيط ، ناتج عف سوء فيـ بيف طرفيو ، ال 
. يتطمب حمو سوى مراجعة عادية لمبنؾ ، دوف الحاجة لمجوء إلى القضاء

     ويعتبر العمؿ بالوساطة الودية أو االتفاقية في النزاعات البنكية ، أمر مسمـ بو عمى 
 un ultime" مستوى مختمؼ القوانيف ، إذ توصؼ في فرنسا بأنيا آخر إجراء ودي 

recours "  تـ تنظيميا بشكػؿ يتناسب و السرعػة التي يقتضييا النشاط البنكي ، إذ يمجأ إليو
مقابمة  )مف طرؼ زبائف البنوؾ بعد استنفاذ مستويات الحوار األخرى وفشميا في حؿ النػزاع 

و االحتجاج أمػاـ مصمحة العبلقات Le responsable de l’agence مسؤوؿ الوكالػة 
وىو المقتضى  ( Le service relation clientèle de l’établissementمػع الزبائف 

ذاتو المكرس في القانونيف المغربي والتونسي مع بعض االختبلفات الطفيفة ، بحيث يشترط 
األوؿ ضرورة إرساؿ الزبوف شكوى إلى البنؾ بواسطة رسالة مضمونة الوصوؿ مع أشعار 
باالستبلـ ، أو إيداعيا مقابؿ تسميمو لوصؿ لدى الوكالة البنكية التي لدييا الحساب ، وفي 
المقابؿ تتعيد البنوؾ بأف تجيب عمى الطمبات المستممة مف زبائنيا خبلؿ أجؿ أقصاه واحد 

يوما ، ابتداء مف تاريخ تسمميا ، وفي حاؿ لـ يتمؽ الزبوف أي رد مف طرؼ   (21)وعشروف 
مؤسستو البنكية ، يمكنو آنذاؾ المجوء إلى الوسيط البنكي ، أما في القانوف التونسي فتبدأ 

المرحمة األولى مف التسوية الرضائية لمخبلؼ انطبلقا مف المؤسسة البنكية وذلؾ عبر تظمـ 
الزبوف ، بمقتضى عريضة أو شكوى مكتوبة ، وفي حالة عدـ رد البنؾ أو عدـ رضا الزبوف 
بالحؿ المقترح ، رأى المشرع التونسي أنو مف األجدر قبؿ المجوء إلى القضاء مواصمة البحث 

عف حؿ رضائي بالمجوء إلى الموفؽ المصرفػي في مرحمة ثانيػة وذلؾ في أجؿ أقصاه في 
يوما في العمؿ المصرفي ، يحتسب مف تاريخ العريضة  (15)كؿ الحاالت خمسة عشر 

التي تقدـ بيا الزبوف ، وىو أجؿ يتناسب مع متطمبات سرعة المعامبلت المالية التي تميز 
 .عالـ األعماؿ ويحفز المؤسسات البنكية عمى إيجاد أرضية مشتركة لمتفاىـ مع زبائنيا

: طول إجراءات الوساطة  -2
     عمى الرغـ مف أف الوساطة الناجحة تقـو عمى مبدأ الخيار الذاتي لؤلطراؼ ، بقياـ 

طرفي النزاع بالمجوء إلى الوساطة اختياريا ودوف أية ضغوط ، بحيث تكوف ليما الحرية في 
اختيار الوسيط بطريؽ التراضي ، إال أف المشرع خالؼ ىذه القاعدة ليمـز الطرفاف باحتراـ 

جممة مف اإلجراءات التي تؤدي إلى بطء سير الوساطة واستغراؽ حؿ المنازعة وقتا إضافيا 
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مف الزمف ، فعمى عكس ما قررتو القوانيف المقارنػة مف إسناد اإلشراؼ عمى الوساطة البنكية 
 ، فإف المشرع اتخذ موقفا مغايرا مف خبلؿ التمسؾ (1)لييئػة خاصة تستحدث ليذا الغرض

بالشكميات القضائية ، ومنح ىذه الصبلحية لمقاضي ميما كانت طبيعة النزاع  باإلضافة إلى 
تمكيف الوسيط مف أجؿ زمني يمكف وصفو بالطويؿ نسبيا مف أجؿ إيجاد حؿ يرضي 

. الطرفيف
: إشراف القاضي عمى سير الوساطة - أ

     يتمتع القاضي باإلضافة إلى سمطتو في اقتراح الوساطة ، بالحؽ المطمؽ في اختيار 
. الوسيط و فرضو عمى الخصـو ، دوف حؽ مناقشتو في ذلؾ

     يتـ تعييف الوسيط بموجب أمر والئي ال يقبؿ الطعف فيو إال مع الحكـ الفاصؿ في 
الموضوع ، بحيث يمكف استئناؼ الحكميف معا ، و باستثناء ذلؾ ، فإف اختيار الوسيط بعد 

.    القبوؿ بالوساطة ال يقبؿ ال الطعف و ال المناقشة مف أي طرؼ و لو كاف خصما
ويختار القاضي الوسيط مف بيف الوسطاء المعتمديف الواردة أسماؤىـ في جدوؿ 

، كما يمكف اختياره استثنائيا       الوسطاء الذي يتـ إعداده عمى مستوى كؿ مجمس قضائي
. و في حالة الضرورة لممارسة ميامو خارج اختصاص المجمس المعيف بو

     وقد اكتفى المشرع باإلشارة إلى حالة تعييف وسيط واحد فقط ، في حيف سكت عف 
فرضية االستعانة بأكثر مف وسيط لحؿ النزاع ، ليرى الفقو بعدـ وجود مانع في ذلؾ ، إذا 

. كاف النزاع عمى درجة كبيرة مف التعقيد أو كاف متعدد األطراؼ
ذا كاف إشراؼ القاضي عمى سيرورة الوساطة يشكؿ ضمانا قانونيا الستقبللية الوسيط       وا 
ونزاىتو ويمنح لؤلطراؼ بعض الثقة في القرارات المقترحة مف قبمو ، إال أنو في المقابؿ يعد 
مصادرة عمى حريتيـ في اختيار الوسيط بمقتضى بنود العقد البنكي الذي   يجمعيـ ، وىو 

                                                 

 مف ميثاؽ الوساطة البنكية المغربي ، فإف اختيار الوسيط يكوف مف اختصاص لجنة 7 و 6 و 5بالرجوع إلى الفصوؿ  (1)
ممثؿ عف بنؾ مغربي ، ثبلثة أعضاء منتميف إلى : الوساطة البنكية ، التي تتكوف مف تسعة أعضاء وىـ عمى الشكؿ اآلتي

المجموعة البنكية ، خمسة أعضاء مستقميف عف المينة البنكية يتوفروف عمى مؤىبلت في المجاؿ البنكي ، ويتـ اختيار 
األعضاء المنتميف إلى المجموعة البنكية و األعضاء المستقميف مف طرؼ مجمس المجموعة المينية لبنوؾ المغرب بعد أخذ 
رأي بنؾ المغرب ، ويقـو أعضاء المجنة بانتخاب رئيس مختار مف بينيـ لمدة سنتيف قابمتيف لمتجديد ، ليتـ استحداث مركز 

 . يعرؼ بالمركز المغربي لموساطة البنكية2014 ، تـ تنصيبو فعميا سنة 2013خاص يتولى ىذه الميمة سنة 
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ما يشكؿ بالتالي استبعاد لقواعد القانوف الخاص القائمة عمى مبدأ سمطاف اإلرادة مف التطبيؽ 
. في ىذا الجانب رغـ أف العقد ال يستوي في بنائو إال بتطبيقيا

     إف المشرع عندما فرض الخيار القضائي في تحديد الشخص الذي يتولى التوسط بيف 
البنؾ وعميمو وتقريب وجيات النظر بينيما ، قد يخدـ أحيانا مصمحة العميؿ ، الذي يكوف 
غالبا بمثابة طرؼ ضعيؼ في العقد ، تفرض عميو الكثير مف بنوده دوف حؽ مناقشتيا بما 

في ذلؾ الشخص الذي قد يتولى حؿ أي نزاع قد يثور بشأف تنفيذه ، ومف شأنو الحيمولة دوف 
فرض الوسيط عميو مف طرؼ البنؾ في اتفاقية فتح الحساب البنكي إال أنو كاف في وسع 
المشرع جعؿ ىذه العممية أكثر مرونة ، بترؾ ىامش مف الحرية لطرفي النزاع ، بإحالتيما 

عمى األقؿ إلى جدوؿ الوسطاء الختيار الوسيط ، فإف لـ يحصؿ اتفاؽ بينيما تدخؿ القاضي 
 ، ويتولى في ىذه (1)حينيا لتعيينو ، و تسند ميمة الوساطة لشخص طبيعي أو لجمعية

الحالة رئيسيا تعييف أحد أعضائيا ليتولى ذلؾ باسميا ، مع إخطار القاضي بذلؾ ، ليكوف 
المشرع قد استبعد نظاـ الوساطة المؤسساتية ، بحيث لـ يعيد بصبلحية اختيار الوسطاء إلى 

لذا . مؤسسات مختصة ، وىو األمػر المعموؿ بو في دوؿ كثيرة السيما في المجاؿ البنكي
ينبغي عمى المشرع االستفادة مف تجاربيا و محاولة األخذ بالناجح منيا ، خاصة بمناسبة 

بإنشاء مراكز متخصصة بالوساطة البنكية ، تتولى ( 2).التسوية الودية لممنازعات البنكية
. تعييف وسطاء ليذا الغرض

: طول الميمة الممنوحة لموسيط لحل النزاع - ب
     منح المشرع لموسيط بعد تعيينو مف طرؼ القاضي ميمة مف الزمف ينبغي عميو خبلليا 

حصرىا ، إنجاز ميمة الوساطة ، بالتوفيؽ بيف الطرفيف و اقتراح مخرج لمنزاع الناشئ بينيما
أشير قابمة لمتجديد مرة واحدة بناء عمى طمب مبرر مف الوسيط بعد  (03)في مدة ثبلثة 

استشارة الخصـو ، إال أنو لـ يتـ تحديد التاريخ المعتمد لمشروع في احتساب ىذه الميمة وما 
. إذا كاف انطبلقا مف تاريخ أمر تعييف الوسيط ، أو مف تاريخ الشروع في ميمتو

                                                 

 . مف قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية ، السالؼ الذكر997/01المادة  (1)
عمى سبيؿ المثاؿ في المغرب ، يتـ اختيار الوسيط ألجؿ التوفيؽ ما بيف طرفي النزاع البنكي لمركز مختص بذلؾ  (2)

 .يعرؼ بالمركز المغربي لموساطة البنكية ، يمجأ إليو الطرفاف رغبة في االستفادة مف خدمات وسيط مختص



 لموظيفة القمعية لسمطات الضبط االقتصادية   االطار المفاىيمي :الباب األول

133 

 

     ىذا ونجد أف الغرض مف تقييد الوسيط بيذا األجؿ يكمف في محاولة فرض رقابة عميو 
وحممو عمى التسريع في فض النزاع في أقصر اآلجاؿ ، إال أف الشيء المبلحظ ىو طوؿ 
األجؿ نسبيا إذا ما قورف بتمؾ اآلجاؿ المعتمدة لموساطة في النزاعات البنكية في القوانيف 

.  ، كما أنو ال يخدـ الغاية مف تبني الوساطة في حد ذاتيا(1)المقارنة
II- عدم مراعاة الطابع الخاص لموضوع النزاع البنكي  :

     يعد النشاط البنكي مف أكثر النشاطات االقتصادية تعقيدا ، يغمب عميو الطابع التقني          
وينطوي عمى الكثير مف المسائؿ التي تحتاج إلى أشخاص متمرسيف لئللماـ بيا ، بحيث ال 
يكفي فقط مجرد كوف الشخص حائزا عمى مؤىؿ عممي في ىذا االختصاص الستيعابيا     
وقد انعكس الطابع التقني ليذا النشاط عمى النزاعات المتمخضة عنو ، األمر الذي يستدعي 
ضرورة أخذ ىذا الجانب بعيف االعتبار عند اختيار الوسيط ، وىو أمر لف يكوف في المتناوؿ 

. في جميع الحاالت
: مجال تدخل الوسيط  -1

     مف المنطقي أف تنحصر مياـ الوسيط البنكي في معالجة النزاعات المعروضة عميو مف 
قبؿ البنػوؾ وزبائنيػا التي ال يجوز فييا التحكيـ أو الصمػح ، أي تمؾ التي لـ يسبؽ فييا 

الفصؿ بحكـ قضائي وال بقرار تحكيمي ، ومف البدييي أف تخرج النزاعات المتعمقة بالنظاـ 
 وعمى الرغـ مف تشعب المواضيع (2)العاـ مف دائرة الوساطة كالنزاعات ذات الطابع الجزائي

التي قد تكوف محبل لمتنازع ما بيف البنؾ وزبائنو ، إال أنيا لف تتجاوز حدود العمميات 
والخدمات التي تسعى البنوؾ لتقديميا لمصمحتيـ ، وما يتولد عنيا مف أثار تتعمؽ بتنفيذ 

التعيدات وااللتزامات المنصوص عمييا في العقود المبرمة بينيما ، تتمحور بشكؿ عاـ حوؿ 
 (حساب جاري ، ودائع ، أو ألجؿ، مشتركة أو جماعية )الحسابات ميما كانت طبيعتيا 

كيفية تسييرىا ، القيود المحاسبية التي تجري عمييا ، غمقيا، منح القروض ، ضياع 
الخ ، إضافة إلى ىذه الحاالت ، تعتبر عمميات القرض مف أكثر ... البطاقات البنكية 

العمميات التي يحدث بشأنيا اختبلؼ ما بيف البنوؾ و زبائنيا ، مرد ذلؾ التفاوت الذي تعرفو 

                                                 

في تونس مثبل ، يتـ عرض النزاع البنكي عمى الوساطة  بمنأى عف القاضي مع االحتفاظ لمعميؿ بحؽ التظمـ لدى  (1)
 .القضاء خبلؿ كؿ مرحمة مف مرحمة الوساطة

 .يمنح لموسيط في المغرب ميمة شيريف قابمة لمتجديد مف أجؿ حؿ النزاع البنكي وديا (2)
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البنوؾ بشأف ضبط البنػود التي تتضمنيا مختمػؼ عقػود اإلقراض التي تبرميا مع  زبائنيا  
وقد ينجـ عف ذلؾ وضع شروط مجحفة في حقيـ أو التغاضي عف ذكر بعضيا ، يتفاجأ بيا 
المقترض الحقا ، و مف ذلؾ سكوت البنؾ عف تحديد كيفية تطور نسبة الفائدة المطبقة عمى 

القروض مثبل ، ليجد الزبوف نفسو يتحمؿ أية زيادة ميما كانت قيمتيا في نسبة الفائدة 
المتغيرة التي اختارىا في العقد ، عندما ترتفع نسبة الفائدة ، لكنو ال يستفيد في المقابؿ مف 

زيادة عمى ذلؾ، قد يقع النزاع بمناسبة غمؽ الحساب . مراجعة قيمتيا عند انخفاضيا
باالطػبلع ، والفوائػد التي تترتب عف ذلؾ لمصمحة البنؾ ، وعمى الرغـ مف أف المشرع قد 
ألـز البنػوؾ بضرورة إطبلع العميػؿ عمى كؿ الشروط المتعمقة بعمميات البنوؾ المختمفة  

السيما كيفية احتساب الفوائد ، وتحديده لسقؼ ليا يمنع عمييا تجاوزه ، إال أنيا الزالت تشكؿ 
. سببا لمعديد مف القضايا العالقة بيف البنوؾ وزبائنيا

     إذ غالبا ما يدور موضوع النزاع البنكي حوؿ كيفية احتساب ىذه الفوائد أو إثباتيا بعد 
إغبلقو وما إذا كاف يعتمد السعر القانوني أو االتفاقي ، إذ ال تأخذ البنوؾ بعيف االعتبار 

تاريخ العممية الحتساب الفوائد بؿ تحتسبيا مف تاريخ القيمة أي مف تاريخ دخوؿ األمواؿ إلى 
الحساب البنكي و بيف التاريخيف تنتج فوائد ال تستفيد منيا سوى البنوؾ عمى حساب زبائنيا  

ويمكف القوؿ أف ميثاؽ الوساطة البنكية في المغرب قد حصر الوساطػة في مجموعػة مف 
النزاعات دوف سواىا ، بأف استبعد إمكانية إجرائيا في المنازعات الناتجة عف قروض 

. االستيبلؾ و ىو المقتضى ذاتو المكرس في تجربة الوساطة التونسية
     في حيف كاف النموذج الفرنسي أكثر انفتاحا بجعميا محبل لموساطة و أضاؼ عقود 
القرض إلى جانب عقود االدخار إلى قائمة النزاعات التي يستعاف فييا بخدمات الوسيط 

. لحميا
 :عدم اشتراط كفاءة خاصة في الوسيط البنكي  -2

     مف أجؿ إيجاد تسوية ودية لمنزاع البنكي يسعى الوسيط إلى محاولة ربط قنوات 
لبلتصاؿ بيف أطرافو و فتح باب النقاش بينيـ ، ليجد في النياية خيارات لحمو ، وىو أمر 

ليس بالسيؿ ، إذ لف يستطيع القياـ بو سوى الشخص المتمتع بقدر كبير مف الكفاءة العالية 
التي تخولػو مف إدارة جمسػات الحوار والتحكػـ فييا ، لتتوج في نياية المطػاؼ بإقناع األطراؼ 

. بحؿ وسط و فعاؿ يرضييـ و ينيي النزاع في بدايتو
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     و الشيء المبلحظ ىو أف الوصوؿ إلى ىذه الغاية لف يكوف ممكنا في كؿ الحاالت إال 
إذا روعيت عند اختيار الوسيط البنكي ، جممة مف المعايير تجعمو أىبل لمنظر في النزاع  
اختصرىا المشرع في التخصص الذي يمكف الوقوؼ عميو مف خبلؿ المؤىؿ العممي        

إف . أو الشيادة المتحصؿ عمييا ، إلى جانب المكانة االجتماعية التي يتمتع بيا ىذا الوسيط
االكتفاء بيذيف العنصريف لمقوؿ بكفاءة الوسيط لحؿ النزاع قد يكوف صالحا في بعض   
القضايا ، إال أنو لف يكوف كذلؾ إذا تعمؽ األمر بالنشاط البنكي المتسـ بتعقيده واتساع 

مجاالتو ، بحيث يتطمب الفصؿ في مسائمو الشائكة خبرة واسعة في ىذا المجاؿ و اطبلع 
كبير عمى كؿ مسائمو و بالتفصيؿ أيضا و الشيء الذي تجدر اإلشارة إليو ىو أف المشرع 

كاف عميو مف األفضؿ مراعاة طبيعة الميمة المسندة لموسيط عموما و الوسيط البنكي بوجو 
خاص بتجاوز ىذيف الشرطيف إلى معايير أخرى ، مف شأنيا تفعيؿ دوره في الوساطة 

وضماف نجاحيا ، كاشتراط الخبرة الميدانية المتخصصة ، بؿ و اشترط إجبارية أف يكوف 
الشخػص المختار كوسيػط خاضعا لدورات تدريبية وبرامج تكويف متخصصة تتعمؽ بالجانب 

الموضوعي لمنزاع ، وجانبو الفني ، أي أساليب االتصاؿ تجعمو ممما بميارات الوساطة  
وأساليب التفاوض وأنماطو ، لتكوف لديو دراية بآليات ممارستيا وىو ما ينعكس باإليجاب 

عمى أدائو ، وجدير بالذكر أف بعض الدوؿ التي سبقتنا في ىذا المجاؿ ، تشترط في الوسيط 
عشرة سنوات ، إلى جانب ضرورة إخضاعو  (10)البنكي أو المصرفي خبرة ال تقؿ عف 

( 1).لدورات تكوينية وتدريبية حوؿ فف الوساطة تؤىمو إلجرائيا عمى أكمؿ وجو

 التحكيم في القطاعات االقتصادية: ثالثا
     إف القاعدة في المجوء إلى التحكيـ وفقا لمقواعد العامة ىو إرادة أطراؼ النزاع ، لكف 

وفقا لؤلحكاـ التشريعية المتعمقة بتنظيـ سوؽ البورصة فيو إلزامي البد مف المرور عميو    
 93/10 وما بعدىا مف المرسـو التشريعي 51وتعرض المشرع الجزائري لذلؾ في المواد 

المتعمؽ ببورصة القيـ المنقولة المعدؿ والمتمـ ، عندما تعرض إلى الوظيفة التأديبية 

                                                 

، مداخمة مقدمة في " في النزاعات البنكية و التأميف في القانوف التونسي (التوفيؽ  )الوساطة " محمد نبيؿ نقاش ،  (1)
 ، منظـ مف طرؼ مركز البحوث 2009 جواف 16 و 15إطار أشغاؿ الممتقى الدولي حوؿ ممارسات الوساطة يومي 

 .www.crjj.mjustice.dz ، منشور عمى موقع المركز 04القانونية ، التابع لوزارة العدؿ ، ص 
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والتحكيمية لمجنة تنظيـ ومراقبة عمميات البورصة ، حيث جعؿ ليا أحكاـ تتعمؽ بنطاؽ 
صدارىا لمحكـ التحكيمي فييا . تحكيميا وا 

I-  التحكيم في قطاع البورصة: 
    نظرا لما حققتو مؤسسة البورصة مف نتائج ىامة في بعض البمداف والتي أصبحت 

اإلطار األمثؿ لبلستثمار والنيوض بالسوؽ المالية عمى وجو الخصوص واالقتصاد الوطني 
عمى وجو العمـو ، إذ أصبحت مف بيف المقاييس التي تقاس بيا تقدـ اقتصاد دولة ما ، فقد 

 بموجب المرسـو التشريعي 1993سعى المشرع الجزائري إلى اعتماد ىذا السوؽ سنة 
  المعدؿ والمتمـ المتعمؽ ببورصة القيـ المنقولة والمحدد لنظاميا القانوني كسوؽ93/10

مالية منظمة تساىـ في تييئة محيط استثمار سواء بالنسبة لممدخريف أو المؤسسات التي 
تبحث عف التمويؿ ، كما عمد إلى تكريس ضمانات قانونية ألجؿ جذب و حماية وتشجيع 
ونزع المخاوؼ التي تراود ىذا السوؽ خاصة و أنيا سوؽ مميئة بالمخاطر وذلؾ بوضع 
ولعؿ . ىيئات ووسائؿ قانونية تتولى اإلشراؼ والتدخؿ في عممية تداوؿ مختمؼ القيـ المنقولة

داخؿ السوؽ  أىـ ىذه الوسائؿ ىو نظاـ التحكيـ الخاص بتسوية المنازعات التي تحدث
تداوؿ القيـ  المالي  خاصة منيا المتعمقة بالعقود التي تبـر بيف المستثمريف والوسطاء أثناء

المنقولة و ذلؾ تحت إشراؼ لجنة تنظيـ و مراقبة عمميات البورصة ، ومف ىنا نتساءؿ عف 
مدى نجاعة األحكاـ القانونية المتعمقة بالتحكيـ كوسيمة لتسوية المنازعات لعقود تداوؿ القيـ 

المنقولة ؟ 
 :أطراف عقد تداول القيم المنقولة  -1

البائع أو :      لعقد تداوؿ القيـ المنقولة أطراؼ تتمثؿ في الوسيط المالي والمستثمر
. المشتري

: الوسيط في عمميات التداول - أ
     لقد ألـز المشرع الجزائري تدخؿ وسطاء في بيع و شراء القيـ المنقولة داخؿ السوؽ 

 المؤرخ في 93/10المالي نظرا لخصوصية التعامؿ بيا وذلؾ بموجب المرسـو التشريعي رقـ 
منو  (06) المعدؿ والمتمـ المتعمؽ ببورصة القيـ المنقولة في المادة السادسة 23/05/1993

يمارس نشاط الوسيط في عمميات البورصة بعد اعتماد مف لجنة تنظيـ : " والتي جاء فييا
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ومراقبة عمميات البورصة مف الشركات التجارية التي تنشأ خصيصا ليذا الغرض والبنوؾ و 
". المؤسسات المالية 

 المتعمؽ 03/07/1996 المؤرخ في 96/03     كما وضع المشرع الجزائري النظاـ رقـ 
بشروط اعتماد الوسطاء في عمميات البورصة لكف وفي إطار تكييؼ الدور الفعاؿ لموسطاء 

 (1).15/04/2015المؤرخ في  15/01داخؿ سوؽ البورصة تـ إلغاء ىذا النظاـ بالنظاـ رقـ
كؿ وسيط معتمد يقـو بالتفاوض : " منو عمى أنو (01)الذي عرؼ الوسيط في المادة األولى 

في القيـ المنقولة والمنتجات المالية األخرى القابمة لمتداوؿ والحقوؽ المتعمقة بيا لحساب 
... ". زبائنو أو لحسابو الخاص 

:  المستثمر  - ب
     وىو العميؿ الذي يصدر أمرا لموسيط في عمميات التداوؿ مضمونو عممية بيع        

 مف النظاـ 30أو شراء لؤلسيـ أو السندات المدرجة في السوؽ المالي ، و بموجب المادة 
 المؤرخ 12/01 المعدؿ والمتمـ بموجب النظاـ رقـ 18/11/1997 المؤرخ في 97/03رقـ 
 المتعمؽ بالنظاـ العاـ لمبورصة فإنو ال يقبؿ في التداوؿ داخؿ سوؽ 12/04/2012في 

البورصة إال القيـ المنقولة الصادرة عف شركة المساىمة فالمشرع حصر المستثمريف في 
شركات المساىمة و ذلؾ لما تتميز بو مف مزايا السيما االعتبار المالي الذي تقـو عميو  

. وتقسيـ رأسماليا إلى أسيـ متساوية القيمة تكوف قابمة لمتداوؿ
     فيذا المستثمر يمكف أف يكوف بائعا أو مشتريا لمقيـ المنقولة المدرجة في السوؽ    

المالي، وبالتالي فالوسيط يتمقى أوامر البيع مف المستثمر البائع أو أوامر الشراء مف 
. المستثمر المشتري

: نطاق التحكيم في الغرفة التحكيمية -2
     لقد نظـ المشرع الجزائري ضوابط التحكيـ داخؿ بورصة القيـ المنقولة بوضع إطاره        

. و المتمثؿ في المجاؿ العضوي و المجاؿ الوظيفي
 
 

                                                 

 المتعمؽ 03/07/1996 المؤرخ في 96/03 الممغػي لمنظػاـ رقـ 15/04/2015 المػؤرخ في 15/01النظاـ رقـ  (1)
 .55بشروط اعتماد الوسطاء في عمميات البورصة ، ج ر 
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: المجال العضوي - أ
     لقد حصر المشرع الجزائري اختصاص السمطة التحكيمية في الحاالت التي يكوف فييا 

 مف المرسـو 52أحد أطراؼ النزاع وسيط في عمميات البورصة ، حيث تنص المادة 
: تتدخؿ فيما يأتي: " ...  المعدؿ و المتمـ عمى93/10التشريعي 
 بيف الوسطاء في عمميات البورصة .
 بيف الوسطاء في عمميات البورصة وشركة تسيير بورصة القيـ المنقولة .
 بيف الوسطاء في عمميات البورصة والشركات المصدرة لؤلسيـ .
 بيف الوسطاء في عمميات البورصة واآلمريف بالسحب في البورصة .

 وما يبلحظ عمى المشرع الجزائري ىو أنو حصر ىذا االختصاص في شخص الوسيط 
في تداوؿ القيـ المنقولة ، ألف ىناؾ أشخاص متعددة تدخؿ ضمف عممية تداوؿ القيـ المنقولة 

مثؿ الوسيط و المؤتمف المركزي و الشركة ذات رأس الماؿ المتغير ، وكذلؾ الصندوؽ 
المشترؾ لمتوظيؼ ، باإلضافة إلى النزاعات التي تحدث بيف مختمؼ ىيئات السوؽ المالي و 

. بدوف تدخؿ الوسيط
: المجال الوظيفي - ب

     لقد حدد المشرع الجزائري المجاؿ الوظيفي لمجنة التحكيـ داخؿ بورصة القيـ المنقولة 
 مف 52مف حيث موضوع النزاعات التي تطرح أماميا في إطار التحكيـ بموجب المػادة 

 المعدؿ والمتمـ والمتعمؽ ببورصة القيـ المنقولة  والتي تنص 93/10المرسـو التشريعي 
تكوف الغرفة المذكورة أعبله مختصة في المجاؿ التحكيمي لدراسة أي نزاع تقني ناتج : " عمى

مف خبلؿ ىذه المادة نبلحظ أف ... " عف تفسير القوانيف والموائح السارية عمى سير البورصة
المشرع حصر االختصاص التحكيمي لمغرفة التحكيمية في النزاعات التقنية المتعمقة بتفسير 

. القوانيف والموائح داخؿ سوؽ البورصة
     ويرى جانب مف الفقو أف ىذه االختصاص يتعمؽ بالنزاعات المتعمقة بتفسير و تطبيؽ 

. النصوص التشريعية والتنظيمية
ذلؾ النزاع المتعمؽ بالعمميات المنجزة داخؿ السوؽ المالي     :      إذ يقصد بالنزاع التقني

أو خارجيا والواردة عمى منتوجات مالية خاضعة لسمطة لجنة تنظيـ ومراقبة عمميػات 
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 ، ومقارنة مع بعض التشريعات السيما المشرع المصري نبلحظ أنو اعتمد (1)"البورصة 
إجبارية المجوء إلى التحكيـ في جميع النزاعات داخؿ البورصة بما فييا النزاعات التقنية 
باعتباره أىـ وسيمة لفض النزاعات بيف جميع المتعامميف في السوؽ المالي ، مما يجعؿ 

. نطاقو أوسع مقارنة مع ما اعتمده المشرع الجزائري
: حكم التحكيم -3

     تتطمب عممية إصدار حكـ التحكيـ شكميات البد مف اتباعيا عند اتخاذ ذلؾ وفقا 
لمقواعد العامة ، وبالمقارنة بيف القواعد العامة لمتحكيـ وفقا لقانوف اإلجراءات المدنية         

: و اإلدارية نبلحظ أف ىناؾ فروقات و ىي
: طمب التحكيم - أ

     إف المشرع الجزائري لـ يتعرض إلى إجراءات تدخؿ غرفة التحكيـ داخؿ البورصة عمى 
أف يكوف  خبلؼ إجراءات التأديب التي تعرض ليا ، ووفقا لمقواعد العامة لمتحكيـ فإنو يجب
مكتوبا و يتضمف أسماء المحكميف وموضوع النزاع محؿ التحكيـ وكيفية تعييف 

( 2)...المحكميف

 : الحكم التحكيمي - ب
التحكيمية       لـ يتعرض المشرع الجزائري إلى طبيعة الحكـ التحكيمي الصادر عف الغرفة

ادعاءات  خبلفا لمقواعد العامة التي يجب أف يصدر فييا بأغمبية األصوات و تضمنو
األطراؼ المتنازعة و ضرورة ذكر مجموعة مف البيانات ، وكذلؾ إمكانية الطعف فيو أماـ 

 (3).الجيات القضائية
: دور التحكيم في تسوية منازعات عقود تداول القيم المنقولة -4

     تختمؼ طريقة تسوية منازعات عقود تداوؿ القيـ المنقولة التي تحدث بيف الوسطاء في 
عمميات البورصة و بيف العمبلء المستثمريف مف تشريع آلخر و ذلؾ حسب قناعة المشػرع 
بالطريقة األفضؿ لتسوية النزعات التي تثار في السوؽ المالي ، فبعض التشريعات قررت 
فض المنازعات عف طريؽ التحكيـ ، والبعض اآلخر قرر فضيا عف طريؽ لجاف إدارية 

                                                 

حمميؿ نوارة ، النظاـ القانوني لمسوؽ المالية الجزائريػة ، رسالػة دكتوراه ، كمية الحقوؽ و العمـو السياسيػة ، جامعػة تيزي  (1)
 .103 ، ص 2012وزو ، 

 . مف قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية ، السالؼ الذكر1012 و 1008المادتيف  (2)
 . مف قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية ، نفسو1031 إلى 1025المواد مف  (3)
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والمشرع . ذات اختصاص قضائي ، أما البعض اآلخر ترؾ أمر فصميا لمقواعد العامة
 المعدؿ و المتمـ المتعمؽ ببورصة القيـ 93/10الجزائري بموجب المرسـو التشريعي رقـ 

المنقولة جعؿ االختصاص في فصميا إلى المجنة التحكيمية عمى مستوى لجنة تنظيـ  
.  ومراقبة عمميات البورصة

II- التحكيم في قطاع البريد و المواصالت السمكية و الالسمكية :
     يجد التحكيـ أساسو القانوني في قانوف االستثمار وعبلوة عمى ذلؾ نجد أف الجزائر قد 

  . عرفت سوابؽ تحكيمية في ىذا المجاؿ
األساس القانوني لمشروعيـة التحكيـم في منازعات البريـد والمواصـالت السمكيـة          - 1

: والالسمكية
     تماشيا مع التوجيات الجديدة في مجاؿ تطوير التحكيـ التجاري الدولي لتسوية 

المنازعات االقتصادية ، نجد أف المشرع الجزائري قد ساير تمؾ المستجدات ، وذلؾ مف 
خبلؿ تكييؼ المنظومة القانونية وفقا لتمؾ التوجيات ، وىذا ما يتجمى مف النصوص القانونية 

  مف األمر رقـ17في ىذا اإلطار تعد المادة والمتعمقة باالستثمار عمى وجو الخصوص ، 
 المتعمؽ بتطوير االستثمار ، األساس القانوني لمشروعية تسوية منازعات البريد (01-03)

والمواصبلت السمكية و البلسمكية لمتحكيـ التجاري الدولي ، عمى اعتبار أنيا أقرت قابمية 
خضوع كؿ خبلؼ بيف المستثمر األجنبي أو الدولة األجنبية لمتحكيـ شريطػة وجود اتفاقيػات 

ثنائية أو متعددة األطػراؼ أبرمتيا الدولػة الجزائرية تتعمؽ بالمصالحة و التحكيـ ، أو في 
حالػة وجود اتفػاؽ خاص ينص عمى بند تسويػة أو بنػد يسمح لمطرفيف بالتوصؿ إلى اتفاؽ 

 (1).بناء عمى تحكيـ خاص
     ويفيـ مف ىذا النص ، أف المشرع الجزائري قد منح لممستثمريف األجانب ضمانات 
ميمة مف أبرزىا خروجو عف مبدأ اختصاص المحاكـ الوطنية بحؿ النزاعػات المتعمقػة 

باالستثمار في معظـ المجاالت بما فييا قطاع البريد و المواصبلت السمكية والبلسمكية  
حيث فتح الباب أماـ إمكانية المجوء إلى التحكيـ لتسوية النزاعات الناشئة عنيا ، و ذلؾ 

                                                 

يخضع : "  ، المتعمؽ بتطوير االستثمار الممغى2001 أوت 20المؤرخ في  03-01 مف األمر رقـ 17تنص المادة  (1)
تتعمؽ بالمصالحة و التحكيـ ، أو في حالة اتفاؽ خاص ينص عمى  ... كؿ خبلؼ بيف المستثمر األجنبي و الدولة الجزائرية

 ".بالتوصؿ إلى اتفاؽ بناء عمى تحكيـ خاص ... بند 
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تماشيا مع التطورات التي شيدتيا طرؽ حؿ المنازعات ذات الطابع االقتصادي في القانوف 
 المتعمؽ بتطوير االستثمار السالؼ الذكر (03-01)المقارف ، مع اإلشارة إلى أف األمر رقـ 

 المتعمؽ بترقية االستثمار 2016 أوت 03 المؤرخ في (16-09)قد تـ استبدالو بالقانوف رقـ 
 منو عمى تسوية الخبلفات بيف الدولة 24، وقد حافظ عمى التوجو ذاتو و أكد بموجب المادة 

الجزائرية و المستثمر األجنبي عف طريؽ التحكيـ شريطة وجود اتفاقيات ثنائية أو متعددة 
األطراؼ أبرمتيا الدولة الجزائرية تتعمؽ بالمصالحة و التحكيـ ، أو في حالة وجود اتفاؽ مع 

  (1).المستثمر ينص عمى ذلؾ
: التحكيم الدولي لمنزاع بين أوراسكوم تيميكوم القابضة و الدولة الجزائرية-  2

 بيف الدولة الجزائرية        2001 أوت 05     بالرجوع إلى اتفاقية االستثمار المؤرخة في 
و شركة أوراسكـو القابضة المتصرفة باسـ و لحساب أوراسكـو تيميكـو الجزائر ، يتضح أف 

المادة التاسعة منيا تحدد الطريؽ الواجب انتياجو في حالة حصوؿ الخبلفات بيف     
يعبر الطرفاف عف نيتيما في اعتماد أقصى الموضوعية : " ... المتعاقديف ، حيث جاء فييا

الودية لمنظر في تسوية كؿ الخبلفات التي قد تطرأ بينيما ػ دوف استثناء ػ والتي قد تكوف ليا 
. عبلقة مع ىذه االتفاقية

     غير أنو ، إذا استمر الخبلؼ ، يفصؿ فيو نيائيا عف طريؽ تحكيـ المركز الدولي 
، والذي أنشئ بموجب اتفاقية تسوية (CIRDI)لتسوية الخبلفات المتعمقة باالستثمارات 

الخبلفات المتعمقة باالستثمارات بيف الدوؿ و مواطني دوؿ أخرى ، تمؾ االتفاقية التي تـ 
، و ذلؾ عف طريؽ حكـ أو عدة حكاـ يعينوف 1965 مارس 18التوقيع عمييا بواشنطف يـو 
تنعقد المحكمة التحكيمية بباريس  " و تضيؼ المادة نفسيا . وفقا لمتنظيـ المذكور سالفا

 األمػر (2)"ينقذانيا  ويكوف الطرفاف خاضعيف لئلجراءات المؤقتة الصادر عف المحكمة و
الذي يفيـ ىو أف ىذه االتفاقيػة قد أكدت عمى لجوء األطراؼ المتعاقدة إلى التحكيـ الدولي 
في حالة فشميا في الوصوؿ إلى تسوية ودية لمنزاع ، مما يدعونا إلى اإلقرار بمشروعية 

التحكيـ الدولي بيف أوراسكـو تيمكـو القابضة والدولة الجزائرية في منازعات البريد  

                                                 

 .46 ، يتعمؽ بترقية االستثمار ، ج ر 2016 أوت 03المؤرخ في  09-16 مف القانوف رقـ 24المادة  (1)
 بيف الدولة الجزائريػة وشركػة أوراسكػـو تيميكـو 2001 أوت 05 مف اتفاقية استثمار مؤرخة في 03 الفقرة 09المادة  (2)

 . القابضة المتصرفة باسـ و لحساب أوراسكـو تيميكـو الجزائر ، السالفة الذكر
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والمواصبلت السمكية و البلسمكية ، وعمى أية حاؿ فإنو و بتوقيع الطرفاف عمى ىذه االتفاقية 
يكوف كؿ منيما قد أخضع نفسو بصفة ال رجعة فييا الختصاص المركز الدولي لتسوية 
الخبلفات المتعمقة باالستثمارات ، والختصاص المحكمة التحكيمية التي قد تشكؿ لتسوية 

الخبلفات المتعمقة باالستثمارات ، وكذلؾ الختصاص كؿ محكمة قد تكوف مختصة بناء عمى 
الحكـ التحكيمي النيائي الصادر وفقػا ليذه االتفاقية ، وفي ىذا اإلطار نجد أف شركة 

 إلى التحكيـ الدولي أماـ المركز الدولي لتسوية 2010أوراسكػـو تيميكـو قد لجأت سنة 
بعض الخبلفات مع الدولة الجزائرية ينصب  الخبلفات المتعمقة باالستثمارات ، بشأف تسوية
 مميوف دوالر أمريكي عمى الشركة بسبب 950موضوعيا أساسا عمى فرض ضرائب قيمتيا 

.  إعادة تقويـ ضريبي رأت إدارتيا أنيا غير مبررة
: االختصاص التحكيمي لسمطة ضبط البريد و المواصالت السمكية و الالسمكية  -3

     يعد التحكيـ التجاري مف أبرز الطرؽ البديمة التي أقرىا المشرع الجزائري لتسوية بعض 
نزاعات البريد و المواصبلت السمكية و البلسمكية ، و ذلؾ رغبة منو في االستفادة مف المزايا 
الكبيرة التي يحققيا ىذا الطريؽ لمخصـو و لمجياز القضائي عمى حد السواء ، و تماشيا مع 
التطورات التي شيدتيا القوانيف المقارنة في مجاؿ تسوية المنازعات االقتصادية عف طريؽ 

الذي يحدد القواعد العامة المتعمقة بالبريد ( 03-2000)إذا كاف القانوف رقـ  التحكيـ ، و
 المؤرخ 2016/ س ض ب ـ/ـر/أخ/37والمواصبلت السمكية و البلسمكية ، فإف القرار رقـ 

 قد تكفؿ بتحديد نظاـ التحكيـ الخاص بسمطة الضبط لمبريد و 21/03/2016في 
 2002/س ض ب ـ/ـر/أخ/08حيث ألغى القرار رقـ (  1)المواصبلت السمكية والبلسمكية

المتعمؽ باإلجراءات في حالة النزاع المتعمؽ بالتوصؿ البيني و في حالة التحكيـ ، و بما أف 
لسمطة ضبط البريد و المواصبلت السمكية والبلسمكية دور بالغ األىمية في سياؽ التسوية 
الودية لمنزاعات بيف الخصـو ، فإنو مف األىمية بمكاف اإلحاطػة بتنظيـ ىذه السمطػة ، ثـ 

 (03-2000)الوقوؼ عمى نطاؽ اختصاصيا التحكيمي ، في ضوء أحكاـ القانوف رقـ 
. السالؼ الذكر

 

                                                 

 ، يتضمف نظاـ التحكيػـ الخاص بسمطة الضبػط 21/03/2016 المػؤرخ في 2016/س ض ب ـ/ـر/أخ/37القػرار رقـ  (1)
 .http://www.arpT.dz/ar/neg/DEC: السمكيػة و البلسمكيػة ، متػاح عمى الموقػع اإللكترونػيلمبريػد و المواصػبلت 

http://www.arpt.dz/ar/neg/DEC
http://www.arpt.dz/ar/neg/DEC
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 : تنظيم لجنة ضبط البريد و المواصالت السمكية و الالسمكية كييئة تحكيمية-أ
القواعد العامة المتعمقة بالبريد و المواصبلت السمكية            ( 03-2000)     يحدد القانوف رقـ 

والبلسمكية ، حيث حدد المشرع التركيبة البشرية لمجنػة ضبط البريػد و المواصػبلت السمكية 
والبلسمكية عندما تنشط كييئة تحكيمية لتسوية جممة مف المنازعات المتعمقة بيذا القطاع 

، زيادة عمى ذلؾ أقر المشرع بعض الضمانات التي مف شأنيا تحقيؽ الحياد  الياـ
. والموضوعية ليؤالء األعضاء

: اإلطار العضوي لمجنة ضبط البريد والمواصالت السمكية والالسمكية كييئة تحكيمية- 1-أ
     لـ يميز المشرع بيف تشكيمة لجنة ضبط البريد و المواصبلت السمكية و البلسمكية عندما 

تقـو بدورىا في مجاؿ ضبط سوقي البريد و المواصبلت السمكية و البلسمكية عمى وجو 
الخصوص و عندما تقـو بدورىا التحكيمي لتسوية المنازعات بيف المتعامميف فيما بينيـ أو 

 السابؽ اإلشارة إليو ، إذ (03-2000)مع المستعمميف ، وىذا ما يفيـ مف أحكاـ القانوف رقـ 
أعضاء مف  (07)يتشكؿ مجمس سمطة الضبط مف سبعة : "  منو15أقر في نص المادة 

و في ىذا السياؽ يتمتع ىذا المجمس بممارسة كؿ السمطات ". بينيـ رئيس الجميورية 
والصبلحيات الضرورية لمقياـ بالمياـ المخولػة لسمطػة الضبػط ، و مف أىميػا التحكيػـ في 

المستعمميف ، األمر الذي يفيـ منو أف أعضاء  النزاعات القائمػة بيف المتعامميف أو مع
والبلسمكية ىـ الذيف يتولوف ميمػة إجراء  مجمس سمطة ضبط البريد و المواصبلت السمكية

التحكيـ مف أجؿ تسوية النزاعات المخولة ليـ إمكانية تسويتيا بطريقة ودية و يتعمؽ األمر 
:  بػ
: رئيس مجمس سمطة الضبط ـ

     يعيف مف طرؼ رئيس الجميورية بموجب مرسـو رئاسي و تنيى ميامو مف قبؿ الجية 
ذاتيا و بالوسيمة نفسيا ، و المبلحظ أف المشرع قد منح لرئيس المجمس حؽ التصويت في 

 (1).حالة تساوي األصوات عند اتخاذ القرارات ، حيث يكوف صوتو مرجحا
: أعضاء مجمس سمطة الضبط ـ

أعضاء آخريف يعينيـ رئيس  (06)     يوجد إلى جانب رئيس مجمس سمطة الضبط ، ستة 

                                                 

 المؤرخ في 04-18 القانوف رقـ 2018 ، وقد إصدار سنة  ، السالؼ الذكر03-2000 مف القانوف رقـ 16/03المادة  (1)
 .27 يحدد القواعد العامة المتعمقة بالبريد واإلتصاالت اإللكترونية ،  ج ر 2018 ماي 10 الموافؽ لػػ 1439 شعباف 24
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 الجميورية ، إذ يتولوف التداوؿ بشأف المسائؿ المطروحة عمى المجمس بما فييا القياـ 
باالختصاص التحكيمي الممنوح ليـ ، وفي ىذا اإلطار اشترط المشرع لصحة المداوالت 

أعضاء عمى األقؿ ، وعمى أية حاؿ لـ يوضح القانوف جية  (05)ضرورة حضور خمسة 
وطريقة إنياء مياميـ ، إال أنو و تطبيقا لقاعدة توازي األشكاؿ يمكف التأكيد عمى أف الجية 

. المخولة بذلؾ ىو رئيس الجميورية بموجب مرسـو رئاسي يتخذه ليذا الغرض
: ضرورة إصالح مجمس سمطة ضبط البريد و المواصالت السمكية و الالسمكية  -2-أ

 السالؼ الذكر ، نجد أف مجمس سمطة (03-2000)     مف خبلؿ قراءتنا ألحكاـ القانوف 
ضبط البريد و المواصبلت السمكية و البلسمكية في حاجة ماسة إلى اإلصبلح السيما مف 
حيث تشكيمتو و تنظيمو و سيره عمى السواء ، و ذلؾ بتدعيـ تركيبتو البشرية مف الناحيتيف 

العضوية و الوظيفية ، و تحديد مدة العيدة في المجمس و ضبط شروط العضوية بما يضمف 
. تعزيز كفاءتو و ضمانات استقبلليتو

:  تدعيم تشكيمة مجمس سمطة الضبط عدديا و نوعيا-
     ال يثار أدنى شؾ في الدور الحاسـ الذي يقـو بو مجمس سمطة ضبط البريد             

و المواصبلت السمكية و البلسمكية فيما يتعمؽ بالتحكيـ في المنازعات المخولة لو سمطة 
تسويتيا بيذا الطريؽ البديؿ ، أي أف المشرع نقؿ إليو صبلحية الفصؿ في النزاعات ، األمر 

الذي يجعمو يقـو بالدور ذاتو الذي يقـو بو القاضي ، و ذلؾ مف أجؿ تمكيف أصحاب 
الحقوؽ مف حقوقيـ ، لذا يجب إعادة النظر في تشكيمة المجمس حتى يتكيؼ مع ىذه 

المقتضيات ، السيما مف حيث ضرورة تعزيز تركيبتو البشرية عدديا و نوعيا ، فبالرجوع إلى 
 المذكورة أعبله يتضح أنيا قد حددت عدد أعضاء مجمس سمطة الضبط 15نص المادة 

أعضاء مف بينيـ الرئيس ، مما يدعونا إلى اإلقرار بعدـ كفاية ىذا العدد لمقياـ  (07)بسبعة 
بالسمطات و الصبلحيات الواسعة المخولة لممجمس ، مع تزايد عدد المنازعات المطروحة 

أمامو لمتسوية عف طريؽ التحكيـ األمر الذي يجعؿ مف األىمية بمكاف رفع التركيبة البشرية 
لممجمس ، كما أنو مف الضروري استحداث منصب نائب رئيػس مجمس سمطة الضبط تجنبا 
ألي عرقمة قد تطرأ عمى سير مجمس سمطة الضبط في حالة حصوؿ المانع لرئيسو لسبب ما 

. ، بشكؿ يضمف فعالية المجمس في أداء ميامو
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: ـ تحديد مدة العضوية في مجمس سمطة الضبط و ضبط شروط العضوية
     كما ىو معمـو ، أف تحديد مدة عضوية مجمس سمطة الضبط يضمف استقبللية    

السالؼ الذكر لـ يشر ال صراحة وال ( 03-2000)المجمس ، لكف يبلحظ أف القانوف رقـ 
ضمنا  

إلى مدة عضوية المجمس ، وىو أمر غير صائب عمى اعتبار أف ذلؾ مف شأنو المساس 
باستقبللية المجمس مف جية و بموضوعية و حياد أعضائو عند الفصؿ في المنازعات 

المطروحة أماميـ عف طريؽ التحكيـ مف جية ثانية ، لذا مف المفيد تحديد مدة عيدة رئيس 
المجمس و أعضائو ، عمى أف تكوف تمؾ المدة كافية لتحقيؽ االستقرار داخؿ المجمس 

 .وضماف تجديده
     و إذا كاف المشرع قد أشار إلى بعض الشروط الواجب توافرىا في أعضاء مجمس سمطة 

الضبط و يتعمؽ األمر في ىذا اإلطار بعدـ وقوع العضو تحت طائمة واحدة مف حاالت 
التنافي و المتمثمة في أف ال يكوف العضو ممارسا لنشاط ميني أو منصب عمومي آخر  
وكذا امتبلؾ مباشر أو غير مباشر لمصالح في مؤسسة تابعة لقطاع البريد و المواصبلت 

السمكية و البلسمكية و السمعي البصري و المعموماتية ، غير أنو أغفؿ الشروط األخرى عمى 
غرار عدـ إشارتو إلى ضرورة التمنػع بالخبرة في مجاؿ البريػد و المواصبلت السمكيػة 

والبلسمكية ، وكذا التأىيؿ في المجاؿ القانوني ، و ذلؾ مف أجؿ ضماف أقصى فعالية لعمؿ 
المجمس ، و إف كنا نرجح مف جانبنا أف يكوف مف األشخاص الذيف يحوزوف عمى قدر كاؼ 

مف الخبرة و التأىيؿ و ليـ الدراية الكافية بأبعاد و شكميات التحكيـ التجاري عمى غرار 
. المحكميف مف ذوي الشيادات و أساتذة التعميـ العالي المتخصصيف في ىذا المجاؿ

: نطاق االختصاص التحكيمي لسمطة ضبط البريد والمواصالت السمكية والالسمكية  -4
 المذكور سابقا، مجاؿ االختصاص (03-2000) مف القانوف رقـ 13     لقد حددت المادة 

التحكيمي لمجمس سمطة ضبط البريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية ويتعمؽ األمر في ىذا 
 اإلطار بالفصؿ في النزاعات التي يكوف موضوعيا التوصيؿ البيني ، زيادة عمى ذلؾ
. تختص بالتحكيـ في النزاعات القائمة بيف المتعامميف أو مع المستعمميف عمى السواء
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:  اختصاص سمطة الضبط بتسوية منازعات التوصيل البيني-أ
خدمات " السالؼ الذكر ، ( 03-2000)     يقصد بالتوصيؿ البيني في مفيـو القانوف رقـ 

متبادلة يقدميا متعامبلف تابعاف لشبكة عمومية أو خدمات يقدميا متعامؿ تابع لشبكة 
عمومية لمقدـ الخدمة الياتفية لمجميور ، تسمح لكافة المستعمميف بالتياتؼ بكؿ حرية فيما 

. بينيـ ، ميما كانت الشبكات الموصولوف بيا أو الخدمات التي يستعممونيا
 مف المرسـو التنفيذي رقـ 14وفي ىذا السياؽ جاءت الفقرة الثالثة مف نص المادة 

 الذي يحدد شروط التوصيؿ البيني لشبكات 2002 ماي سنة 09المؤرخ في ( 02-156)
قبؿ التنفيذ الفعمي لمتوصيؿ : " المواصبلت السمكية  والبلسمكية و خدماتيا صريحة بقوليا

البيني ، تكوف التواجيات البينية محؿ تجارب محددة باالشتراؾ و منجزة في الموقع مف قبؿ 
المتعامميف االثنيف المعنييف ، وفي الحالة التي ال تتـ فييا تجارب التوصيؿ البيني في 

الظروؼ التقنية و اآلجاؿ المتفؽ عمييا يمكف أحد الطرفيف طمب تحكيـ سمطة الضبط ، وما 
تجدر اإلشارة إليو ىو أف المشرع لـ يتوؿ تعداد صور النزاعات المتعمقة بالتوصيؿ البيني في 
نص واحد و إنما أوردىا مشتتة حيث تستشؼ مف خبلؿ قراءة مضاميف النصوص التنظيمية 

المتعمقة بيذا المجاؿ ، وليس أدؿ عمى ذلؾ ما جاء في نص المادة التاسعة مف المرسـو 
 المتضمف الموافقة عمى رخصة إقامة و استغبلؿ شبكة عمومية (407-13)التنفيذي رقـ 

لممواصبلت السمكية والبلسمكيػة مف الجيػؿ الثالث و توفير خدمات المواصبلت السمكية 
، إذ أشارت صراحة "اتصاالت الجزائر لمياتؼ النقاؿ " والبلسمكيػة لمجميور الممنوحة لشركة 

إلى أنو في حالة حصوؿ خبلؼ بيف صاحب الرخصة و متعامؿ آخر حوؿ عقود التوصيؿ 
 وىو (1)البيني يتـ المجوء إلى تحكيـ سمطة ضبط البريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية

الطريؽ ذاتو الذي يمجأ إليو األطراؼ في حالة المنازعة بيف صاحب الرخصة و متعامؿ واحد 
أو أكثر فيما يتعمؽ بتقاسـ المنشآت األساسية ، األمر الذي يفيػػـ منو أف المشرع الجزائري قد 

حصر مجاؿ االختصاص التحكيمي لمجمس سمطة ضبط البريد والمواصبلت السمكية 
. والبلسمكية باعتباره ىيئة تحكيمية في طائفة مف النزاعات المتعمقة بالتوصيؿ البيني

                                                 

عمى رخصة إقامػة واستغػبلؿ شبكػة عموميػة  المتضمف الموافقػة 407-13 مف المرسػـو التنفيػذي رقـ 09لمادة  ا(1)
" لممواصبلت السمكية والبلسمكية مف الجيؿ الثالث وتوفير خدمات المواصبلت البلسمكية لمجميور الممنوحة لشركة 

 .60، ج ر "أوراسكـو تيمكـو الجزائر 
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اختصاص سمطة الضبط بتسوية المنازعات القائمة بين المتعاممين أو مع - ب
: المستعممين

     مف خبلؿ استقراء األحكاـ القانونية المتعمقة بالبريد و المواصبلت السمكية  والبلسمكية  
يبدو أف المشرع الجزائري قد حصر االختصاص التحكيمي لسمطة ضبط البريد والمواصبلت 
السمكية و البلسمكية في النزاعات القائمة بيف المتعامميف أو مع المستعمميف األمر الذي يفيـ 

:  منو أف ىذه الييئة ال تفصؿ سوى في طائفتيف مف المنازعات ىما
: المنازعات القائمة بين المتعاممين- 1-ب

و بالتالي فإف أي نزاع يثار بيف األشخاص الذيف يستغموف شبكة عمومية لممواصبلت 
السمكية والبلسمكية أو يقدموف لمجميور خدمة المواصبلت السمكية و البلسمكية يجوز تسويتيا 
عف طريؽ تحكيـ مجمس لجنة ضبط البريد و المواصبلت السمكية والبلسمكية ويستوي األمر 

. أف يكوف ىؤالء مف األشخاص الطبيعية أو المعنوية
:  المنازعات القائمة بين المتعاممين و المستعممين- 2-ب

     أناط المشرع بمجنة ضبط البريد و المواصبلت السمكية و البلسمكية ميمة تحكيـ 
المنازعات التي تثار بيف المتعامميف و المستعمميف ، و في ىذا اإلطار نعتقد أف المشرع 
الجزائري قد أصاب في تكريس التحكيـ كآلية لتسوية ىذه المنازعات ، و ذلؾ بالنظر إلى 

. المزايا الكثيرة التي يوفرىا ىذا الطريؽ البديؿ لمخصـو الجيات القضائية عمى السواء
  (1) وفي كؿ األحواؿ تكوف القرارات التحكيمية الصادرة مف قبؿ ىذه المجنة ذات طابع تنفيذي

و يتضح أف المشرع قد حدد مجاؿ االختصاص التحكيمي لمجنة ضبط البريد و المواصبلت 
السمكية و البلسمكية ، عندما أناط ليا ميمة تسوية نزاعات التوصيؿ البيني و زيادة عمى 
ذلؾ أقر اختصاصيا بتسوية المنازعات القائمة بيف المتعامميف في القطاع أو بينيـ و بيف 

. المستعمميف
 
 
 

                                                 

)1  ( Rachid Zouaimia, les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la  
gouvernance, Op.cit, P 135. 
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: الفرع الثاني 
تطبيق بدائل الوظيفة القمعية لمجمس المنافسة 

بالموازات مع العقوبات المالية التي يفرضيا مجمس المنافسة، تـ استحداث اجراءات 
بديمة ىدفيا دفع المؤسسة إلى العدوؿ عف المخالفات المرتكبة والكشؼ عنيا منيا ماييدؼ 

. إلى تغيير سموؾ المنافسة ومنيا مايعمؿ عمى الكشؼ والتصدي السريع لممخالفات 
اإلجراءات التي تيدف إلى تغيير سموك المؤسسة  : أوال

يمكف لمجمس المنافسة بما يممكو مف سمطة فرض األوامر اتخاذ التدابير التي يراىا 
ضرورية مف أجؿ وضع حد لمممارسة المنافية لممنافسة ضمف أجؿ معيف أو إلزاـ المؤسسات 

.  المعنية بشروط خاصة 
وبالمقابؿ يمكف لمجمس المنافسة قبوؿ تعيدات تقترحيا المؤسسات أو الييئات محؿ 

المتابعة والتي مف شأنيا وضع حد لمممارسة التي تشكؿ ممارسات محظورة بحيث يسمح ىذا 
يجاد حموؿ إيرادية  وتفاوضية تستجيب  (طوعية)اإلجراء ويعطي لممؤسسة فرصة المبادرة وا 

. لمتطمبات المنافسة والتي تضع حدا لممتابعة في حالة قبوليا مف قبؿ المجمس
 (02-464 ) في المادة2004وقد أدرج المشرع الفرنسي ىذا اإلجراء ضمف تعديؿ 

خبلفا لممشرع الجزائري الذي لـ يفصؿ في ىذا اإلجراء بالرغـ مف أىميتو ال سيما في إطار 
 والمتعمؽ بالتصريح بعدـ التدخؿ بخصوص اإلتفاقات (175-05 )تطبيؽ المرسـو التنفيذي

 مف قانوف 60ووضعيات الييمنة وميما يكف وبالرجوع إلى أحكاـ الرجوع إلى أحكاـ المادة 
يمكف مجمس المنافسة : " المنافسة نجد بأف المشرع الجزائري نص عمى إجراء التعيد كما يمي

أف يقرر تخفيض مبمغ الغرامة أو عدـ الحكـ بيا عمى المؤسسات التي تعترؼ بالمخالفات 
وتتعيد بعدم المنسوبة إلييا أثناء التحقيؽ في القضية وتتعاوف في اإلسراع بالتحقيؽ فييا 

... " . ارتكاب المخالفات المتعمقة بتطبيق أحكام ىذا األمر
عطائيا فرصة لتعديؿ  ىذا، ويظير اليدؼ مف وراء إجراء التعيد ىو توجيو المؤسسة وا 
رادية مف أجؿ تفادي العقوبة ، لذلؾ يعتبر  نشاطيا أو سموكيا في السوؽ بطريقة طوعية وا 
ىذا اإلجراء مفيد بالنسبة لممؤسسة وكذلؾ بالنسبة لممجمس الذي يتفادى توقيع األوامر وربح 

 (1).الوقت
                                                 

 .168- 167 سامي بف حممة ، المرجع السابؽ، ص (1)
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كما تجب اإلشارة إلى أف اجراء التعيد يسمح بو فقط بالنسبة لمتعسؼ في وضعية 
الييمنة وكذلؾ بالنسبة لئلتفاقات المحظورة العمودية التي تؤدي إلى عرقمة ووضع قيود 

لمدخوؿ إلى السوؽ ال سيما تمؾ المتعمقة بالطابع التكنولوجي كالبيع عبر االنترنيت ، فيكوف 
 التعيد ىنا بتعديؿ عقد التوزيع والسماح لباقي الموزعيف بممارسة ذلؾ النشاط كما يجب أف

. يكوف التعيد المقدـ مف قبؿ المؤسسة ناجعا ومفيدا وقاببل لمرقابة ومبلئما بمتطمبات المنافسة
ىذا، ويجوز لممؤسسات المعنية تقديـ تعيداتيا بعد اخطار بالشكوى وقبؿ اتخاذ العقوبة 

مف قبؿ مجمس المنافسة ، كما يمكف قبوؿ التعيد قبؿ تقديـ الشكوى وبعد التقييـ األولي 
لمممارسة أو حتى عند تقديـ طمب إجراء تحفظي ، وبالمقابؿ يمكف لجمعيات حماية 

المستيمؾ وكذلؾ الجمعيات المينية تقديـ مبلحظات حوؿ قبوؿ المجؿ لمتعيدات في إطار 
عممية تقييـ السوؽ ، كما يمكف لمجمس المنافسة رفض تعيدات المؤسسة أو تعديؿ وتوقيع 

. العقوبة أو اتخاذ األوامر المناسبة 
وفي جميع الحاالت فإف قبوؿ التعيدات مف قبؿ المؤسسة يرتبط بمدى اإلستجابة 

لمتطمبات المنافسة في السوؽ وليس لمتطمبات المدعي كما يمكف لممجمس فرض غرامات 
( 1).تيديدية في حالة عدـ احتراـ ىذه التعيدات 

اإلجراءات التي تعمل عمى الكشف والتصدي السريع لممخالفات : ثانيا 
:  وتتمثؿ ىذه اإلجراءات في 

I-  إجراء المصالحة : 
ييدؼ ىذا اإلجراء إلى تسريع إجراءت المتابعة مقابؿ تخفيض مبمغ الغرامة أو العقوبة 
وبذلؾ يختمؼ إجراء المصالحة عف اجراء العفو أو الرأفة الذي يدفع بالمؤسسات إلى الكشؼ 
عف المخالفة ، حيث تستفد المؤسسة مف تخفيض مبمغ الغرامة ، وىذا ما أشارت إليو المادة 

يمكف مجمس المنافسة أف يقرر تخفيض مبمغ الغرامة او : "  مف قانوف المنافسة كما يمي60
عدـ الحكـ بيا عمى المؤسسات التي تعترؼ بالمخالفات المنسوبة إلييا أثناء التحقيؽ في 
القضية وتتعاوف في اإلسراع في التحقيؽ فييا وتتعيد بعدـ إرتكاب المخالفات المتعمقة 

..." . بتطبيؽ أحكاـ ىذا األمر 

                                                 

)
1
(  Paxal Léhuédé , Droit De La Concurrence , Ed Breal , Paris ,2012, P76-77 
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حيث يقرر مجمس المنافسة تخفيض الغرامة أو اإلعفاء منيا في حالة عدـ اإلعتراض 
 مف قانوف التجارة 03-02-464وقد نص المشرع الفرنسي عمى ىذا اإلجراء ضمف المادة 

والذي اصطمح عميو كذلؾ بإجراء المصالحة بعد إخطار المؤسسة بالشكوى المقدمة ضدىا 
. بحيث يمكف تخفيض الغرامة إلى النصؼ 

جراء العفو مثمما أجازتو سمطات المنافسة ليتـ  كما يمكف الجمع بيف ىذا اإلجراء وا 
. تسريع إجراءات التحقيؽ مع القياـ بإجراء المصالحة 

وىذا، وتجدر اإلشارة إلى أف المشرع األوروبي اعتمد اجراء المصالحة في مجاؿ 
 الصادر في (2008-622 )اإلتفاقات دوف التعسؼ في وضعية الييمنة بموجب التنظيـ رقـ

 والذي استمده مف التجربة األمريكية التي تعتمد عمى إجراء المفاوضات 2008 جواف 30
 (1)حوؿ قيمة الغرامة

II- إجراء العفو أو الرأفة  : 
يمكف مجمس المنافسة : "  مف قانوف المنافسة بقوليا60نصت عمى ىذا اإلجراء المادة 

أف يقرر تخفيض مبمغ الغرامة أو عدـ الحكـ بيا عمى المؤسسات التي تعترؼ بالمخالفات 
المنسوبة إلييا أثناء التحقيؽ في القضية وتتعاوف في اإلسراع بالتحقيؽ فييا وتتعيد بعدـ 

..."  ارتكاب المخالفات المتعمقة بتطبيؽ أحكاـ ىذا األمر 
ىذا، وعمى غرار باقي التشريعات كالتشريع  الفرنسي الذي أدرج ىذا اإلجراء في إطار 

 حيث ييدؼ إجراء العفو أو الرأفة إلى تخفيض العقوبات المالية أو 2001 ماي 15قانوف 
اإلعفاء منيا بصفة كمية أو جزئية لفائدة المؤسسات التي ساىمت في الكشؼ عف اإلتفاقات 
المحظورة وقدمت عناصر ومعمومات لسمطة الرقابة ، حيث ييدؼ ىذا اإلجراء إلى تشجيع 

المؤسسات لمتخمي عف اإلتفاقات الغير مشروعة المبرمة بينيا السيما اقتساـ األسواؽ 
. وحصص اإلنتاج وىذا ما يطبؽ عمى اإلتفاقات األفقية 

 شروط اإلستفادة مف 2007 أفريؿ 17ىذا ، وقد بيف مجمس المنافسة الفرنسي في 
 كما تـ 2006 سبتمبر 19برنامج العفو المستمد مف نفس البرنامج األوروبي الصادر في 

 وعميو 2009 مارس 2اصدرا منشور يعرؼ سمطة المنافسة الفرنسية باجراء العفو وىذا في 

                                                 

Paxal Léhuédé , Opcit , p p 82- 83 .  ( 
1

) 
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يمكف لمجمس المنافسة تخفيض الغرامة أو عدـ الحكـ بيا بالنسبة لممؤسسات التي تعترؼ 
بالمخالفة أثناء التحقيؽ في القضية بما يمكف مف وقؼ وردع االتفاقات المحظورة التي تظير  
في شكؿ تحالفات والتصدي ليا بكيفية أفضؿ وأسرع مف خبلؿ دفع المؤسسات المعنية إلى 
. التخمي عف المخالفات والتعاوف معيا مما يشجع كذلؾ عمى الكشؼ السريع عف المخالفات 

وىذا ويجب عمى المؤسسة المعنية تقديـ طمبيا لئلستفادة مف العفو أو الرأفة إلى المقرر 
العاـ، كما عمييا اثبات تعاونيا الفعمي والدائـ والفوري مع سمطة المنافسة مقابؿ المحافظة 

 ( 1).عمى سرية طمبيا وعدـ إفشاء اسـ المؤسسة
III-  برنامج المطابقة  : 

:"  مف قانوف المنافسة 60أشار المشرع الجزائري إلى ىذا اإلجراء ضمف نص المادة 
يمكف مجمس المنافسة أف يقرر تخفيض مبمغ الغرامة أو عدـ الحكـ بيا عمى المؤسسات 
التي تعترؼ بالمخالفات المنسوبة إلييا أثناء التحقيؽ في القضية وتتعاوف في اإلسراع 

..."  بالتحقيؽ فييا وتتعيد بعدـ ارتكاب المخالفات المتعمقة بتطبيؽ أحكاـ ىذا األمر 
فبمقتضى ىذا اإلجراء تتعيد المؤسسة المعنية بعدـ ارتكاب المخالفة ووضع برنامج 

 حيث 03-02-464يستجيب لمتطمبات المنافسة وىذا ما اعتمده المشرع الفرنسي في المادة 
تتعيد المؤسسة بمقتضاه بتعديؿ سموكيا في المستقبؿ مقابؿ استفادتيا بتخفيض الغرامة وىو 

.  مايشبو إجراء العفو 
وقد أصبح برنامج المطابقة كإجراء مستقؿ يسمح لممؤسسة المعنية باإلستفادة مف 
تخفيض إضافي مقابؿ تبني ىذا البرنامج الذي يعتبر كتعيد يطبؽ عمى جمع مسيري 

المؤسسة ييدؼ إلى إحتراـ قواعد المنافسة تحت طائمة توقيع الغرامات في حالة مخالفة 
قواعد المنافسة وعدـ احتراـ برنامج التكويف لممسيريف واإلطارات وحتى العماؿ والقياـ 

بعمميات التحسيس والعمؿ عمى نشر ثقافة و المنافسة ووضع ىيئات لمرقابة واإلستماع وخمية 
( 2)لئلنذار 

 

                                                 

 . 169 سامي بف حممة، المرجع السابؽ، ص (1)
)

2
( Paxal Léhuédé , Opcit , p p 83-84.    
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 60ىذا وتجب اإلشارة في األخير إلى أف اإلجراءت البديمة التي نصت عمييا المادة 
 مف 60 مف المادة 02مف قانوف المنافسة ال تطبؽ في حالة العود مثمما أشارت إلييا الفقرة 

التطبؽ أحكاـ الفقرة أعبله في حالة العود ميما تكف طبيعة المخالفات : " ... قانوف المنافسة
 (1)." المرتكبة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 المتعمؽ 2003 يوليو 19 الموافؽ لػػػ 1424 جمادى األولى عاـ 19 المؤرخ في 03-03 مف األمر رقـ 60 المادة (1)
 . 43بالمنافسة ، ج ر 
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: ممخص الباب األول

     مف خبلؿ ىذا الباب اتضح أنو ال يوجد تعريؼ موحد الوظيفة القمعية لسمطات لضبط 
االقتصادية التي تجد أساسيا القانوف في اعتراؼ الدستور و القانوف بيا نظرا لمدور الميـ     

و الفعاؿ الذي تقـو بو في إطار اقتصاد السوؽ ، حيث تتمتع ىذه الوظيفة كغيرىا مف 
الوظائؼ بالعديد مف الخصائص ، إال أف و مف أجؿ تطبيقيا يجب توفر جممة مف الشروط 

. حتى تكوف ىذه الوظيفة قانونية
 تسعى الوظيفة القمعية لسمطات الضبط االقتصادية إلى تحقيؽ العديد مف األىداؼ 

الوقائية و الردعية كما تقـو بتطبيؽ عقوبات عمى المتعامميف االقتصادييف تتمثؿ في عقوبات 
متعمقة بالحقوؽ كسحب الرخصة و سحب االعتماد مثبل ، عقوبات مالية تختمؼ طبيعتيا 

حسب طبيعة و درجة المخالفة المرتكبة مف قطاع إلى آخر إال أف الشيء المبلحظ ىو أنو 
في قطاع التأمينات نجد أف السمطة التنفيذية الممثمة في الوزير المكمؼ بالمالية المتمثمة في 
الوزير المكمؼ بالمالية ىي المسيطرة عمى ىمة قطاع التاميف و الرقابة عميو ، وىو ما يعتبر 
إنقاصا مف شأف لجنة اإلشراؼ عمى التأمينات بصفتيا سمطة ضبط قطاعية بعكس سمطات 

الضبط القطعية األخرى 
 كما أنو و في قطاع المياه و النقؿ مثبل ، نجد أف سمطة الضبط في ىذيف القطاعيف 

. ال تتمتع بالوظيفة القمعية
 إضافة إلى ىذا نجد أف السمطات التحكيمية لسمطات الضبط االقتصادية تعتبر كبديؿ 

عف الوظيفة القمعية لمتسوية الودية لمنزاعات االقتصادية كالمصالحة في قطاع الطاقة      
و الوساطة في قطاع البنوؾ و التحكيـ في قطاع البورصة و المواصبلت السمكية 

. والبلسمكية
 وفي األخير يمكف القوؿ بأف العقوبات الموقعة مف طرؼ سمطات الضبط االقتصادية 

. تعتبر كرادع لممتعامميف االقتصادييف مف تكرار نفس المخالفة و تفادي ارتكابيا مرة أخرى
  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الثاني:
 
 

 
الضمانات القانونية لممارسة الوظيفة القمعية لسلطات 

 الضبط االقتصادية
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 تمهيد و تقسيم:

صورها تأتي مرحلة تنفيذ الرقابة عليها من خالل د تحديد ماهية الوظيفة القمعية و بع     
 ة بكل قطاع من القطاعاتنين الخاصالقوالضمانات المكرسة بموجب الدستور و جملة من ا
االقتصادي ، لكونها تضمن له حقوقه عند  هذه الضمانات مهمة بالنسبة للمتعامل لذلك تعد

باإلضافة إلى جملة من  بدأ التناسب ،مقوبة عليه باحترام مبدأ الشرعية و تطبيق الع
لى للحفاظ ع االقتصاديةن أمام سلطات الضبط انات القانونية الممنوحة للمتعامليالضم

 الحياد.رام حقوق الدفاع ، االستقاللية و حقوقهم كاحت
لى جانب ذلك ، فإن الرقابة القضائية و  ية الوظيفة تلعب دور مهم في الحفاظ على شرعا 

بمنح إمكانية الطعن القضائي في القرار الذي تصدره  االقتصاديةالقمعية لسلطات الضبط 
 ختصة.أمام الجهة القضائية الم االقتصاديةسلطة الضبط 

ظيفة القمعية في جانبها ألهمية هذه المسائل التي تمثل أحد مرتكزات الو ، و  عليهو      
ين أمام لدراسة الضمانات الممنوحة للمتعامل، سوف نخصص الفصل األول  اإلجرائي

، ثم نخصص الفصل الثاني لدراسة الرقابة القضائية على  االقتصاديةسلطات الضبط 
 .االقتصاديةالضبط  الوظيفة القمعية لسلطات
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 الفصل األول:
 

 
 

 ضمانات المتعاملين أمام سلطات الضبط االقتصادية
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باعتبارها أحد  االقتصاديةإن ممارسة الوظيفة القمعية من طرف سلطات الضبط  
تح المجال للمبادرة الخاصة و ف الصالحيات المهمة الممنوحة لها في إطار اقتصاد السوق

حرية المنافسة بين المتعاملين االقتصاديين تكتسي أهمية كبيرة في ضبط القطاعات و 
 .االقتصادية و الحد من ارتكاب المخالفات في مختلف القطاعات

 

إال أن ممارسة هذه الوظيفة تكون في إطار قانوني يتضمن جملة من الضمانات 
احترامها عند تطبيقها للعقوبات المقررة على  االقتصاديةبط القانونية يجب على سلطات الض

التنظيمية في مختلف القطاعات  ن المخالفين للقواعد القانونية والمتعاملين االقتصاديي
 .االقتصادية
نظرا ألهمية هذه الضمانات القانونية سنتناول في المبحث األول الضمانات و  

 ي الضمانات القانونية اإلجرائيةنالقانونية الموضوعية و في المبحث الثا
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 :المبحث األول

 مبدأ التناسب كضمانة موضوعية لممارسة الوظيفة القمعية 

يجب أن تحترم مجموعـة  قانونية االقتصاديةة لسلطات الضبط ـة القمعيـحتى تكون الوظيف    
مايــــة حقــــوق المتعــــاملين ة موضــــوعية مكرســــة لحـالتــــي تشــــكل ضــــمانات قانونيــــ مــــن المبــــاد 

مــن أجــل تكــري  مبــدأ حريــة   مختلــف القطاعــاتن لمخالفــات إداريــة فــي ـديين المرتكبيــاالقتصــا
 الحفـــاظ علـــى التوازنـــات االقتصـــادية أمـــام فـــتح المجـــال للســـوق و المبـــادرة الخاصـــة المنافســـة و 

 .مبدأ التناسبمن أهم هذه المباد  نجد و 
 :ولالمطلب األ 

 وتمييزه عن المفاهيم المشابهةتعريف مبدأ التناسب 
ضمانا هاما من الضمانات الموضوعية لممارسة الوظيفة القمعية  يمثل مبدأ التناسب     

هو من أحد أهم ، ف ةاالقتصادي التي تم النص عليها في القوانين الخاصة بسلطات الضبط
التساؤل الذي يطرح  المباد  القانونية للوظيفة القمعية الذي يجب دراسته بالتفصيل ، لذا فإن

 رقابته ؟ ما هي شروطلمقصود بهذا المبدأ ؟ و هو ما ا
 الفرع األول:

 تعريف مبدأ التناسب 
نظرا  بالرجوع إلى القانون اإلداري نجده لم يضع تعريفا واضحا و شامال للتناسب 

و مع ذلك فقد تدخل  لخصوصيته ، فهو على الرغم من بساطته إال أنه شيء يصعب تعريفه
أمرين أو عض من الفقه محاوال تعريفه ، و ذلك من خالل تحليله على اعتباره عالقة بين الب

 أكثر ، تتسم هذه األخيرة بالمنطقية أو المعقولية أو التوافق.
من التعاريف العامة التي تناولت تحديد مفهوم التناسب دون أن تحدد العناصر التي و      

بأن  " باعتباره ذلك السلوك الذي تلتزم اإلدارة بموجبهيرتبط بها ، ما قرره البعض من الفقه 
ال تفرض على األفراد أعباء و قيودا أو أضرارا أكثر مما تتطلبه مهمة المحافظة على 

 المصلحة العامة المناط بها تحقيقها ".
" التوافق و التناسق بين سبب القرار  و بالتالي فإن التناسب كمصطلح قانوني يعني:

 و اإلجراء المتخذ بشأنها.يتحقق من خالل وجود توافق بين الوقائع الثابتة  و محله ، فهو
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 الفرع الثاني :
 تمييز مبدأ التناسب عن المفاهيم المشابهة

( وكثير من La proportionnalitéهناك خلط واضح بين مصطلح التناسب )
المالءمة "  ( و "Pouvoir Discrétionnaireالمصطلحات أبرزها " السلطة التقديرية " )

(L’opportunité.لذا يجب التمييز بينها ،) 
 التناسب و السلطة التقديريةأوال: 
تتعدد المفاهيم و تتداخل فيما بينها ، بحيث تتحول في بعض األحيان إلى مفاهيم      

مختلفة يصعب وضع حد لها ، فالسلطة التقديرية تعتبر من بين أهم موضوعات القانون 
ة ، من حيث لزومها ـه على أنها ضرورة اجتماعيـاعتبرها البعض من الفق ، إذا (1)اإلداري
اإلدارية ، و ذلك  ضرورة من الضرورات التي تقتضيها الحياةو  (2)ن سير اإلدارة ،ـلحس

 بقصد تطبيق القاعدة العامة التي يسنها المشرع.     
I-  :المقصود بالسلطة التقديرية 

حرية التقدير الحالة التي تترك فيها القاعدة القانونية إلدارة  يقصد بالسلطة التقديرية تلك      
رية االختيار في ممارسة ، أو هي حق إعمال اإلدارة لحفي ممارسة االختصاص 

 تقديرية ، فعندما يترك القانون لإلدارة حرية التصرف ، فنكون بصدد سلطة االختصاص
تصرف فيه إال على نحو معين ، فإن عندما يقيد حريتها في أمر من األمور فال تستطيع الو 

عادة ما توجد السلطة التقديرية لإلدارة عندما يترك ها في هذه الحالة يكون مقيدا ، و اختصاص
المشرع لإلدارة حرية التصرف وفقا للظروف التي تقدرها بال معقب عليها ، إذ يقوم جوهر 

لها من أهمية كبيرة لما  يريةيتضح أن السلطة التقدلذا  (3)السلطة التقديرية على اإلطالق.
 بوجوب التدخل أو عدم  تمثله من حرية اإلدارة في التصرف على نحو معين تستقل فيه

تقدير أهمية الوقائع المكونة لسبب القرار و ، أو في اختيار سبب القرار اإلداري، التدخل
 اإلداري. 

                                                 

 .941، ص  4002سامي جمال الدين ، الوسيط في دعوى إلغاء القرارات اإلدارية ، منشأة المعارف ، اإلسكندرية ،  (1)
 .303، ص  4009جل  الدولة ، مطابع السعداني ، اإلسكندرية ، مصطفى أبو زيد فهمي ، القضاء اإلداري و م (2)
 .23، ص  5111محمد سليمان الطماوي ، النظرية العامة للقرارات اإلدارية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  (3)
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تدل على أن السلطة إن كل هذه األمور في حقيقة األمر إن دلت على شيء ، فإنما      
 التقديرية لإلدارة تهدف إلى تحقيق الصالح العام ، فمن دون السلطة التقديرية تكون اإلدارة
كالجسد بال روح ، و أمام هذا الوضع وجب علينا تحديد الفروق و الخط الفاصل بين كل 

 من السلطة التقديرية و التناسب.
II-  :التمييز بين السلطة التقديرية و التناسب 
إن الفقه الدار  لموضوع التناسـب والسلطـة التقديريـة ، كثيرا ما يخلط بينهما ، فالبعض      

 اإلجراء المتخذ منهم قد عرف السلطة التقديريـة على أنها: " حريـة اإلدارة في تقدير مناسبـة 
تع تم " كما أنها في نطاق القرار اإلداري تعني (1)هي من المالئمات المتروكة لإلدارة "و 

، و من " بحرية إجراء التناسب بين سبب القرار و أثره القانوني المتمثل في محله اإلدارة 
أن هناك خلط واضح بين المصطلحين ، فلقد حصر نطاق  خالل هذه التعاريف ، يتضح

 السلطة التقديرية في التناسب بين سبب القرار و محله.
 ة و التناسب على وجه الخصوص في:و تبدو أهمية التفرقة بين السلطة التقديري      

، أي اإلجراء  لسبب و مدى توافقه مع محل القرار تقدير بين أهمية االن التناسب يعني أ -
المتخذ ، و هو يمثل أحد أهم تصرفات اإلدارة في مجالها التقديري ، و لي  كلها ، فهو لي  

الشمول رية لها من االتساع و سلطة التقديفالد الذي تعمل فيه اإلدارة بحريتها ، التصرف الوحي
تناسب بين سبب كمجال اختصاص يترك فيه للهيئات اإلدارية التصرف بحرية ، كالقيام بال

لتدخل  واختيار أو االمتناع عن ا بالتدخلرية االختيار بين عدة قرارات ، و حالقرار ومحله، و 
 .ذا من جهة ه (2)غيرها من التصرفات األخرى غير المقيدة قانونا ،وقت التدخل ، و 

، إذ أنها تتحدد في نطـاق ديرية ليست مجموعة عناصرمن جهة أخرى ، فإن السلطة التقو  -
النشاط اإلداري الذي تتمتع فيه السلطة اإلدارية بحرية التقدير ، أما التناسب ، فهو ينصب 

 أساسا على عناصر القرار اإلداري ، أي العالقة بين عنصري السبب و المحل.

 

 
                                                 

  4000اهرة ، محمد مصطفى حسن ، السلطة التقديرية في القرارات اإلدارية ، رسالة دكتوراه ، جامعة عين شم  ، الق (1)
 .15ـ10ص 

 محمد سيد أحمد محمد ، التناسب بين الجريمة التأديبية و العقوبة التأديبية ، المكتب الجامعـي الحديث ، القاهـرة ،  (2)

 .391، ص  4001
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 المالئمة في ممارسة الوظيفة القمعيةناسب و الت ثانيا:
I-   بالمالئمةالمقصود: 

تصرف معين ، تلك الفكرة المادية أو العملية التي ينظر فيها إلى مدى  بمالئمةيقصد 
توافق هذا التصرف لمركز معين أو حالة معينة ، بالنظر لما يحيط هذا المركـز ، أو هذه 

فهي تعني أن هذا التصرف  (1)و الظروف المحيطة الحالة من اعتبارات الزمان و المكان 
في معناها العـام التوافق بعدم وجـود  تعني  فالمالئمةكان مناسبا أو موافقا أو صالحا ، 

بين الوقائع  التناسب مدى لمعرفة أصال المالئمةو لقد قررت تعارض يذكر ،  تناقض أو
 (2)الذي صدر بناء عليها.والقرار 

II -  و التناسب: لمالئمةاالتمييز بين 
فــي مجــال التمييــز بينهمــا نالحــظ أن التناســب يعنــي بوضــوح توافــق اإلجــراء المتخــذ مــع و      

 سبب القرار ، فهو توافق في أحد الجوانب فقط ، و لي  لكل جوانب القرار اإلداري.
ور بعض األم فيها يراعى بطريقة نتيجة اتخاذه للقرار اإلداري فهي صفة المالئمةأما      

األوضاع ، فيوصف بالمالئم ، فوجود التناسب بين الجزاء و المخالفة يعني أن القرار و 
ذامالئم ، و  التأديبي هي  المالئمةأن  ذلكو  ، يصبح القرار غير مالئم تناسب هناك لم يكن ا 

تم و  ئم إذا اتخذ في وقته المناسب،نتيجة عمل ما في القرار اإلداري ، فيوصف بأنه قرار مال
 األوضاع السائدة.و  القرار مع الظروف الكيفية التي صدر بها ، أو لتوافقه باتخاذ
المتخذ  اإلجراء ن سبب القرار و لتناسب بيا إذا تمت مراعاة مكذلك بالمالئ يوصفو      

األسا    على هذاروعيت وصف القرار بأنه مالئم ، و أحد األمور التي إذا ما  هو فالتناسب
التي تتكون من ثالثة عناصر  ر المالءمة في القرار اإلداري و ناصفإن التناسب يعتبر أحد ع

 تتمثل في:
 .تقدير وجوب التدخل أو االمتناع 
 .اختيار وقت التدخل 
  يتناسب مع خطورة و أهمية السبب.تقدير اإلجراء الذي 

                                                 

 .14، ص 4002القاهرة،  العربية، النهضة دار اإلداري، الضبط قرارات على القضائية الرقابة عبد العال، حسين محمد (1)

عبد الغني بسيونـي عبد اهلل ، والية القضـاء اإلداري على أعمـال اإلدارة ، قضاء اإللغـاء ، منشأة المعارف ، اإلسكندرية   (2)
 .414، ص  4003
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  ارة إليهـــا ـلعلـــه مـــن الضـــروري هنـــا الوقـــوف علـــى بعـــض المالحظـــات التـــي يجـــب اإلشـــو      
 هي:و 

   فالسلطة التقديرية اك تطابق بين التناسب والمالئمة، فلكل معناه الخاصهنلي ،
فهي أشمل وأوسع من التناسب   هي المجال الذي تباشر فيه اإلدارة اختصاصها بحرية ،

 (.ريةيالسلطة التقدهذا األخير )التناسب( يعتبر جزء من الكل )و 
  إذا ما روعيت فيه بعض ، فهي صفة تلحق بالقرار اإلداري ،  المالئمةأما عن  

مالءمته للظروف و المكان ، و ان أمن حيث الزم المالئمةاألمور ، كحسن التقدير أو 
 .المحيطة به ، فهي تقع داخل مجال السلطة التقديرية لإلدارة

  ري في مجال االقرار اإلد مالئمةبهذا يمكن القول أن التناسب يعتبر أحد أهم صور و
 السلطة التقديرية. من جزء والمالئمة المالئمة من جزء ، فالتناسب رةالتقديرية لإلداالسلطة 

 الثاني: المطلب
 المبادئ العامة للتناسب وشروط رقابته

يقوم مبدأ التناسب بإعتباره ضمانة من الضمانات الموضوعية لممارسة الوظيفة القمعية 
ى ضرورة إحترامه لسطات الضبط اإلقتصادية على مجموعة من المباد  القانونية إضافة إل

 لجملة من الشروط .
ونظرا ألهمية هذه النقاط سنتطرق في الفرع األول إلى المباد  العامة للتناسب وفي  

 الفرع الثاني إلى شروط رقابة التناسب . 
 الفرع األول:

 المبادئ العامة للتناسب
يث يجب أن يعتبر مبدأ التناسب من أهم المباد  المطبقة في المواد الجزائية ، ح     

تتناسب العقوبة مع جسامة الفعل المرتكب ، أما بشأن العقوبات التي توقعها سلطات الضبط 
القطاعيـة ، فيالحظ خروجها عن مبدأ التناسـب من ناحيتيـن و هما: االلتـزام بالمعقولية في 

عدم الجمع  توقيع العقوبات اإلدارية و االلتزام بـ "عدم التعدد الجزائي على مخالفة واحدة " "
 بين العقوبات ".
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 االلتزام بالمعقولية في توقيع العقوبات اإلدارية أوال:
يقوم مبدأ التناسب على البحث عن نقطة توازن بين العقوبة المترتبة على الفعل      

المقترف ، وبين هذا الفعل ، وعليه يقتضي هذا المبدأ عندما تقوم سلطة الضبط االقتصادية 
بة للمخالفة المرتكبة أن تقوم بالموازنة بين خطوط المخالفة على المصالح باختيار العقو 

الفردية و اإلدارية ، و مدى ما حققه المخالف من منفعة نتيجة الفعل ، و نجد أن المشرع لم 
يكن صريحا بشأن هذا المبدأ أمام سلطات الضبط االقتصادية عك  نظيره الفرنسي ، إال أنه 

انونية التي تكر  الوظيفة القمعية ، تظهر بعض المعالم التي توحي وباستقراء النصوص الق
بتكري  هذا المبدأ ، وذلك من خالل تحديد الحد األقصى للعقوبة الذي ال يمكن تجاوزه  

 ومن خالل تحديد العقوبات التكميلية.
I- :وضع حد أقصى للعقوبة 

الحد األقصى الذي ال إن العقوبات التي توقعها سلطات الضبط القطاعية ، تحدد ب     
يمكن تجاوزه ، فإذا كان القاضي الجزائي له الحرية في تقدير العقوبة ، فنف  الحرية نجدها 

 متاحة لسلطات الضبط االقتصادية.
إن العقوبات التي توقعها لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة محددة بعشرة ماليين     

قه بفعل الخطأ المرتكب ، أما بالنسبة لسلطة دينار أو بمبلغ يساوي الربح المحتمل تحقي
ضبط البريد والمواصالت السلكية والالسلكية ، فإن المشرع حدد العقوبات في إطار التعليق 
الكلي أو الجزئي لمدة أقصاها ثالثين يوما ، أو التعليق المؤقت للرخصة لمدة تتراوح ما بين 

لسنة ، أما بالنسبة لسلطة ضبط شهر إلى ثالثة أشهر ، أو تخفيض مدتها في حدود ا
الكهرباء والغاز فإنها تعاقب على التصرفات المخالفة لاللتزامات والشروط القانونية بغرامة 

 من رقم األعمال. %1و  %3مالية تتراوح بين 
لذا فإن إعطاء سلطات الضبط االقتصادية هامشا من الحرية في تقدير العقوبة التي      

يع العقوبات بالنظر إلى األفعال المرتكبة وهذا ما يقربها من القاضي توقعها يسمح لها بتوق
 (1)الجزائي.

 

 
                                                 

 .34، ص  5991محمد سليمان الطماوي ، النظرية العامة للقرارات اإلدارية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  (1)
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II-  تكريس العقوبات التكميلية: 
على غرار القاضي الجزائي فإن سلطات الضبط االقتصادية توقع إلى جانب العقوبات      

كن لها األصلية عقوبات أخرى تكميلية ، ففي قطاع البنوك نجد أن اللجنة المصرفية يم
باإلضافة إلى توقيعها عقوبات مالية أن تأمر بنشر قرارها أو مستخرجا منه أو توزيعه أو 

وكذلك نف  الحال بالنسبة للجنة التنظيم ومراقبة  (1)تعليقه كعقوبات تكميلية بحسب الظروف.
عمليات البورصة ، فالنص يقضي بفرض غرامات مالية مستقلة تكون كعقوبة تكميلية إضافة 

 العقوبات األخرى. إلى
يتضح مما تقدم أن العقوبات تتسم باالزدواجية ، فأحيانا تكون أصلية وأحيانا تكون      

تكميلية ، والهدف من هذه االزدواجية ، هو تحقيق مبدأ التناسب ، فإذا كان الخطأ المرتكب 
أقل خطورة خطيرا ، فبإمكان الهيئة أن توقع عقوبة أصلية و أخرى تكميلية ، أما إذا كان 

 فبإمكانها اختيار عقوبة أصلية تتالءم مع الفعل المرتكب.
 عدم الجمع بين العقوبات الموقعة على نفس المخالفة ثانيا:
ال يعرف الضبط االقتصادي تقسيما للجرائم ، فقد تم جمع كل المخالفات في نموذج      

ب على ذلك إمكانية المعاقبة واحد دون تفرقة في العقوبات ، ومن النتائج التي يمكن أن تترت
على الفعل الواحد مرتين ، إذا كان يشكل خطأ بالنظر إلى اختصاص سلطات الضبط 
االقتصادية ، وكذا بالنظر إلى قانون العقوبات ، وتطرح هذه المسألة إذا كان الفعل الواحد 

لي إلى يمكن أن يشكل موضوعا لعدة متابعات إدارية وجنائية ، مما يمكن أن يؤدي بالتا
 عقوبات ذات طبيعة مختلفة.

I- عدم الجمع بين العقوبات التي توقعها سلطات الضبط االقتصادية: 
يطرح أيضا احترام مبدأ التناسب من خالل " عدم الجمع بين العقوبات " التي توقعها      

سلطات الضبط االقتصادية فيما بينها ، مع العلم أن اختصاص مجل  المنافسة مثال غير 
بقطاع اقتصادي معين ، فهو يمار  رقابة أفقية على جميع األعوان االقتصادية محدد 

 عك  الهيئات الضبطية األخرى التي تمار  رقابة عمودية على أعوان القطاع فقط.
هذا ، ويتخذ مجل  المنافسة في إطار وظيفته القمعية جملة من القرارات في مجال 

يتم تبليغها وتنفيذها حيث يملك مجل  المنافسة ردع الممارسات المنافية للمنافسة والتي 
                                                 

 .14، المتعلق بالنقد و القرض ، ج ر  4003أوت  49المؤرخ في  55-03ن األمر م 552المادة  (1)
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سلطة المالئمة بالنسبة لإلخطارات التي يتلقاها بمناسبة الممارسات المنافية للمنافسة ، وهذا 
من قانون المنافسة التي أعطت لمجل  المنافسة سلطة تقدير قبول أو  22ما تبينه المادة 

معنية أو الهيئات المنصوص عليها في الفقرة عدم قبول اإلخطار المرفوع إليه من األطراف ال
31من المادة  04

من قانون  (2) 10من المادة  04، هذا ما نصت عليه كذلك الفقرة ( 1)
 المنافسة.
فإذا تم ارتكاب مخالفة من طرف المتدخلين اإلقتصاديين ووقعت عليهم عقوبة   

بين العقوبات التي توقعها  مالئمة ومناسبة لدرجة المخالفة المرتكبة فإنه ال يتم الجمع
سلطات الضبط اإلقتصادية والعقوبة التي توقعها مجل  المنافسة على نف  المخالفة 
المرتكبة وهذا تطبيقا لمبدأ عدم الجمع بين العقوبات الذي يعتبر شرطا من شروط تطبيق 

عية هذا مبدأ التناسب الذي يعتبر هو اآلخر من الضمانات الموضوعية لممارسة الوظيفة القم
ويمكن لمجل  المنافسة رفض اإلخطار إذا ماتبين له بأن العناصر التي تضمنها غير مقنعة 

من قانون  22من المادة  03وغير مؤسسة حسب مان ص عليه المشرع الجزائري في الفقرة 
المنافسة التي قضت بــ: " يمكن أن يصرح المجل  بموجب قرار معلل بعدم قبول اإلخطار 

 ى أن الوقائع المذكورة ... غير مدعمة بعناصر مقنعة بما فيه الكفاية ...".إلى ما إرتأ
وعليه إذا لم يتضمن اإلخطار حجج وأدلة كافية تدل على عدم مشروعية الفعل أو 
الممارسة فإن بإمكان المجل  رفض الشكوى وفي هذا اإلطار يملك مجل  المنافسة السلطة 

 ( 3)لعناصر المقدمة إليه .الكافية في تقدير مدى كفاية وجدية ا
من قانون المنافسة على "... كما يمكن أن  21من المادة  04هذا وقد نصت الفقرة 

ما في اآلجال التي يحددها عند عدم تطبيق  يقرر المجل  عقوبات مالية إما نافذة فورا وا 
 األوامر..."

 le pouvoirوعليه ، تظهر السلطة القمعية لمجل  المنافسة في هذا اإلطار

répressive  من أجل ضمان تطبيق األوامر التي يتخذها وحماية سلطته فيما يتعلق بفرض
                                                 

من قانون المنافسة على : " ويمكن أن تستشيره أيضا  في المواضيع نفسها الجماعات  41من المادة  20نصت الفقرة  (1)
 ا جمعيات المستهلكين"المحلية والهيئات اإلقتصادية والمالية والمؤسسات والجمعيات المهنية والنقابية وكذ

مــن هــذا  33مــن قــانون المنافســة علــى : " اذا ارتــأوا عــدم قبولهــا طبقــا ألحكــام المــادة  12مــن المــادة  20نصــت الفقــرة  (2)
 األمر فإنه يعلم بذلك رئي  مجل  المنافسة برأي المعلل". 

 .514-510سامي بن حملة ، المرجع السابق ، ص  (3)
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األوامر في مجال الضبط ووضع حد للممارسات التي تم  المنافسة في السوق من أجل 
حمل المؤسسات المخلة أو المرتكبة لهذه الممارسات على احترام األوامر التي تصدر عنه، 

ال التي يحددها في حالة إعطاء مهلة للمؤسسة المشتكى منها في إما حاال أو في األج
 (1)السوق. 

II- عدم الجمع بين العقوبات اإلدارية و الجزائية: 
أما فيما يخص مبدأ عدم الجمع بين العقوبات اإلدارية و الجزائية ، فقد سبق للمجل       

جويلية  30المؤرخ في  (523-14) الدستوري الفرنسي التطرق لهذه المسألة في القرار رقم
، حيث أقر أنه مبدأ مكر  في القانون الجنائي ، إال أنه يمكن للمشرع أن يضع  5114

استثناءات عليه و بصفة غير مباشرة ، وكأنه إقرار  بإمكانية الجمـع ، وهو حال  العقوبات 
ات المقررة سواء في مجال البورصة حيث يعاقب المتعامل االقتصادي الذي ينشر المعلوم

طرف اللجنة  الخاطئة أو يغالط الجمهور بهدف عرقلة حسن سير سوق القيم المنقولة من
  (2)والقضاء.

كما أنه و باعتبار السر المهني من أخالقيات المهنة المصرفية فإن إفشاؤه تعاقب 
المتعلق بالنقد و القرض  ( 55-03)من األمر رقم  551عليه لجنة مصرفية بحكم المادة 

، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون يخضع للسر المهني تنص: "حيث 
 العقوبات كل من ... ".

المذكورة أعاله التي ( 55-03من األمر رقم ) 531اردة في المادة و طبقا لألحكام الو 
تنص على " يعاقب على كل مخالفة لألحكام الواردة في الكتاب الساد  أعاله و األنظمة 

من  %40بالحب  من شهر إلى ستة أشهر ، وبغرامة يمكن أن تصل إلى المتخذة لتطبيقه 
 قيمة االستثمار ".

يتضح من خالل هذه النصوص أنه إلى جانب الجزاء اإلداري يمكن توقيع جزاء آخر      
 في آن واحد على نف  الفعل ، و يبقى اإلشكال مطروحا أمام سكوت المشرع الجزائري.

بأنه و أمام سكوت النصوص عن حالة الجمع بين ويرى البعض في هذا الخصوص 
العقوبات اإلدارية و العقوبات الجزائية من نف  النوع خاصة عندما نكون أمام العقوبات 

                                                 

 .513، ص  السابق مرجعسامي بن حملة ، ال (1)
 43ج ر ، لمتعلـق ببورصـة القيم المنقولـة، ا5994ماي  04المؤرخ في  52-94من المرسوم التشريعي رقم  02المادة  (2)
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المالية ، فرغم شدة هذه العقوبات عندما توقع من طرف سلطات الضبط االقتصادية ، فقد 
لى نف  األفعال ، و هنا تضاف إليها عقوبات مالية أخرى ينطق بها القاضي الجزائي ع

على المشرع الجزائري أن يعدل من موقفه على األقل من أجل إيجاد تناسب بين الفعل 
المقترف و العقوبة الموقعة مهما كانت األسبقية في توقيع العقوبة المالية ، طالما أن العقوبة 

تناسب يسمح من جهة الجزائية و اإلدارية لها غاية واحدة و هي قمعية ، وبالتالي فإن مبدأ ال
 بعقوبة يعاقب ال أن بالجمع بين العقوبات من نوع واحد ، و من جهة أخرى يضمن للمتعامل

 (1)الفعل الذي اقترفه ، فتحقق له ضمانة أساسية. تتعدى
 الفرع الثاني :

 شروط رقابة التناسب 
لهذه القاعدة بغية تحقيق العدالة التي يصبو إليها أي نظام قضائي ، فمن المؤكد أن      

القانونية أس  وركائز ينبغي أن تتوافر لتجسيدها ، وهي تتركز في العموم على نقطتين 
 أساسيتين:

 التدرج كأساس لرقابة التناسب  أوال:
 تتخذ قاعدة التدرج في العقوبة من الناحية التشريعية ، لتقيم تفاوتا متدرجا في نوع       

خف إلى األشد ، إلى األكثر شدة في قائمة العقوبات ، من األومقدار العقوبات التأديبية 
التي  ن المرونة أمام السلطة التأديبية،هذا ما يتيح قدرا ممقررة قانونا على سبيل الحصر ، و ال

مع الجريمة التأديبية المرتكبـة ، إذ تعبر  عدالو  حقا تتناسب التي تختار من بينها العقوبات
هي تعود في أصلها إلى ية إرادة أخرى في الدولة ، و لى أعن إرادة المشرع التي تعلو ع

 العدالة. و اعتبارات المنطق 
 على التناسب في الرقابة لممارسة اأساسو  سندا تعتبر قاعدة التدرج ، فإن األسا  هذا علىو 

  في شدتها متدرجة ويجعلها التأديبية العقوبات يحقق عندما فالمشرع ، التأديبية الجزاءات

على درجة واحدة من  لي  التأديبية المخالفات أن على يؤكد إنما نوعاو  كما قدارهام في فاوتةمتو 
 الجسامة و الخطورة .

هو ما يقتضي أن يكون المخالفة التأديبية تمثل فعل ، والعقوبة تشكل رد فعل عنها ، و ف
فعل الرد الفعل مكافئا و متناسبا معه ، دون أي إفراط أو تفريط ، فالتناسب هو التعادل بين 

                                                 

 .   11، ص ل االقتصادي والمالي ، مرجع سابقعيساوي عز الدين ، السلطة القمعية للهيئات اإلدارية المستقلة في المجا (1)
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ال المشكلة للمخالفة التأديبية أي بعبارة أخرى يجب البحث في خطورة األفع (1)رد الفعل.و 
المخالفة قامة توازن بين الفعل )، وصوال إلى إطها بالعقوبة التأديبية المقارنةمن ثم ربو 

 (.و بين رد الفعل )العقوبة التأديبية( التأديبية
 ن الضوابط و هي:يطبق في تقدير التناسب مجموعة مو      

  مراعاة درجة الخطورة الدنيا و المعيار في ذلك موضوعي ال تحصي قوامه درجة
خطورة المخالفة التأديبية ، إذ أنه من المقرر أن السلطات التأديبية تتمتع بسلطة تقدير 

 خطورة الخطأ اإلداري و ما يناسبه من جزاء.
 ر تناسب العقوبة مع المخالفة أن مراعاة المصلحة العامة ، لذا يجب األخذ عند تقدي

 يتحرى عن المصلحة العامة التي من أجلها قررت الجهة التأديبية نوع العقوبة و مقدارها.
 بحيث ال صاحبت و أحاطت بارتكاب المخالفة  مراعاة الظروف و المالبسات التي ،

الة العود إهمال ، على أن حعمد مع مخالفة مرتكبة عن غفلة و  تتساوى مخالفة مرتكبة عن
 تستوجب تشديد العقاب ، بعك  ارتكاب الجريمة ألول مرة. 

اته عن أي  غير أن هناك اتجاه من الفقه قد أكد على أن التدرج في العقوبة ال يعبر بذ     
ال ألدى ذلكشيء ، و  فال  ةـسلطلل من يخضعون عـلجمي ر بالنسبةـسلطة التقدي إلغاء إلى ا 

فيما يتعلق بإثبات التعسف ، باعتبار أن اإلدارة قد خرجت يكون هناك سبيل للطعن ، إال 
قرينة  الظاهرة مجرد المالئمةعلى الحدود الخارجية  للسلطة التقديريـة ، على أن تكون عدم 

 (2)على المدعي أن يكملها بقرائن إيجابية أخرى.على التعسف ، و 
          م العقوبات التأديبية تجدر اإلشارة إلى أن المشرع قد عمد إلى تحديد قوائهذا و      

حصرها في أربعة طوائف أساسية أو أربع درجات ال يجوز للسلطة اإلدارية أن تخرج في و 
تكييفها للعقوبة التي تقررها عن هذه األربع درجات ، ألن تعدادها قد ورد على سبيل 

 الحصر.
ما ي ، و ـتأديب  بين كل خطأ اه إرادة المشرع إلى عدم الربط ـيتمثل الرأي الثاني في اتجو      

 على اإلدارة عند ممارستها لسلطتها التأديبية أن تقوم بمرحلة أولى فيو يقابله من جزاء ، 

                                                 

د حسين ، المباد  العامة للقانون و المشروعية الداخليـة للقرار ، رسالـة دكتوراه ، جامعـة القاهرة ، مجدي دسوقي محمو ( 1)
 .324، ص  4005

 .551ص ، 5114أحمد بوضياف ، الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائر ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  (2)



 ديةالضمانات القانونية لممارسة الوظيفة القمعية لسلطات الضبط االقتصا   :الباب الثاني

 591 

 تكييف الخطأ و في مرحلة ثانية بتقدير العقوبة المناسبة للخطأ المرتكب.  
 المبادئ العامة صحة فكرة التناسب من  ثانيا:
ناسب منقسما ثار في الفقه حول طبيعة مبدأ رقابة الت يجب اإلشارة إلى أن الجدل قد     

 ، أحدهما اعتبره مبدأ من المباد  العامة للقانون التي يجب علىإلى اتجاهين رئيسيين 
اإلدارة احترامها و الخضوع لضوابطها بمالها من دور فعال في حماية حقوق و حريات 

 للقانون. األفراد. و اتجاه آخر رفض اعتباره من المباد  العامة
I-  لتناسب من المبادئ العامة:اتأييد فكرة 

 بل قد (1)يكاد يجمع غالبية الفقه على اعتبار مبدأ التناسب من المباد  العامة للقانون ،     
ذهب الفقه المصري إلى أبعد من ذلك معتبرا إياه من المباد  التي أضفت عليها المحكمة 

فة السلطات العامة في الدولة  ألزمت بها كاستوري و لعليا المصرية الطابع الدالدستوريـة ا
على رأسها السلطة التشريعية ، حيث بسطت المحكمة نطاق المبدأ لكي يطبق على كافة و 

صور الجزاء ، بحيث يشمل إلى جانب العقوبات التأديبية الجزاء المالـي ، إذن فإن مبدأ 
لقانونية و الدستورية التي يتوجب التناسب بين الجريمة و العقوبة قد أصبح من المباد  ا

لهذا فإن مبدأ التناسب فها يترتب عليه بطالن التصرف ، و على السلطات احترامها ، ألن تخل
حفاظا  جاء لكي يكون معيارا لتحقيق التوازن بين مصلحة المرفق العام و مصلحة المخطئ

 العامة.وللمصلحة  ، والحريات للحقوق حمايته القانوني في وحدة النظام على
المحمية  متماسكة بين مختلف المصالحلمبدأ يقتضي وجود عالقة منطقية و فهذا ا     

التناسق  و التوازن ، و  ذلك من خالل الوصول إلى حل يتصف بالمنطقبالقواعد القانونية ، و 
 (2)و التجان  ، و االنسجام و عدم التحكم.

 
                                                 

و التي بدأ  تقريرهـا فضل كبير في له كان الذي ن من ابتداع مجل  الدولة الفرنسيتعتبر نظرية المباد  العامة للقانو  (1)
في استنباطها منذ نشأته ، غير أنه لم ينص عليها صراحة باعتبارها مصدرا من مصادر المشروعية في أحكامه األولى  

ن كان يستنتج ذلك من خالل قضائه ، فمنذ عام  من مباد  الحريات العامة ، وذلك عرفت فرنسا تراجعا في كثير  5120وا 
طيلة قيام حكومة فيشي و ما تعرضت له من هزيمة في الحرب العالمية الثانية ، و التي كان من نتائجها زوال ما كان 
سائدا من مباد  دستورية ، وتبعا لذلك تصدى مجل  الدولة بكل جرأة للدفاع عن الحقوق و الحريات العامة بوضع وابتكار 

نية تحل محل المباد  التي زالت و منذ ذلك الحين لم يتوانى مجل  الدولة في تقرير هذه النظرية حتى باعتبارها مباد  قانو 
 جزء متمم ال ينفصل عن مبدأ المشروعية.

 .121، ص  4002أحمد فتحي سرور ، القانون الجنائي الدستوري ، دار الشروق ، القاهرة ،  (2)
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IIـ معارضة فكرة التناسب من المبادئ العامة: 
 تـــمللقـــانون ، و  العامــة المبـــاد  مـــن التناســـب يعــد بـــأن التســليم االتجـــاه هـــذا أنصــار رفـــض لقــد     

ـــاد  و بأفكــــار هاســـتبدال ــــل أخـــرى مب  الخطـــأو  الضـــرورة ،اإلنصـــاف و و  ، والمالئمـــة ، اواةالمســـ مث

) كالواليـــات المتحـــدة  القضـــائي الموحـــد النظـــام ذات الـــدول بـــين فـــرق فهنـــاك ، التقـــدير فـــي الظـــاهر
  القضاء المزدوج.      و بين الدول التي تنتهج نظام  ( مريكية و بريطانيااأل

ل إال أنه انتهى األمر إلى اعتبار التناسب من المباد  القضائية المتفق عليهـا فـي الـدو  
التأديبيــة  علــى اعتبــاره مجــرد عمليــة حســابية بســطها الجريمــةذات النظــام القضــائي الموحــد ، و 

يعود باألسا   (1)لعل السبب في إقرار هذا الرأيمالئمة القرار ، و اصلها مقامها العقوبة و حو 
إلى أنـه: " اتجـاه يـرفض تمامـا مثـل هـذه الرقابـة كمـا سـبق بيانـه ، فالقــول بـأن هنـاك فـرق بـين 

هــو أمــر مــردود  الــدول ذات النظــام القضــائي الموحــد و الــدول ذات النظــام القضــائي المــزدوج
تحقيـق العدالـة  نـه: هـل يعـد الهـدف مـن وجـود أي نظـام قضـائي هـوعليه و ذلـك بـالنظر إلـى أ

مبـاد  اإلنصـاف ؟ إن اإلجابـة علـى ذلـك هـي " نعـم " ، باعتبـار مبـدأ التناسـب هـو باألصــل و 
مــن تــدعيم هــذه النظريــة بمــا يحقــق مبــدأ أريــد مــن خاللــه تعزيــز حقــوق اإلنســان ، فمــا المــانع 

لرغم مـــن اخـــتالف الـــنظم القضـــائية ضـــائي ، فبـــايعـــزز العدالـــة التـــي يصـــبو إليهـــا أي نظـــام قو 
 تعددها ، إال أنها تشترك في مقصدها العام و هو تحقيق العدالة.و 

لذلك فال يمكننا في األخير إال التسليم بمبدأ التناسب كإحدى المباد  العامة للقانون مع      
ما تقوم به و  تصرفاتالمبدأ فيما تجريه من  ما يستتبع ذلك من أن اإلدارة ال تستطيع مخالفة

 من أعمال ، أيا كانت الوسيلة القانونية المستخدمة في ذلك.
فال يمكن في أي حال من األحوال إنكاره أو استبعاده ، إذ أن المراد من نظرية المباد       

 العامة للقانون هو أصال تعزيز و تفعيل أكثر لحماية حقوق اإلنسان و حرياته.
هو بذلك له تدعيم نظرية حقوق اإلنسان ، و ر نهجا أريد من خالفمبدأ التناسب يعتب     

ينتمي إلى نظرية تعتبر من أهم مصادر المشروعية و في حالة المخالفة يكون القرار غير 
مشروع ، فاالرتقاء بالتناسب إلى مصاف المباد  العامة للقانون ، لم يكن من العدم بقدر ما 

                                                 

الخطأ في التقدير تثور لتمتـع اإلدارة بسلطة تقديريـة حيث تنشئ هـذه الفكـرة للقاضــي اإلداري  فوفقا لهذا االتجاه فإن فكرة (1)
الحــق فــي الرقابــة علــى الســلطة التقديريــة لــإلدارة إذا كــان تصــرفها مشــوب بعيــب الخطــأ الــذي يكــون غلطــا بتصــور ال يطــابق 

 حقيقة الواقع أو إدراك األمور على نحو يخالف حقيقتها.
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بة يمارسها القاضي اإلداري في هذا الصدد ، خاصة منه هو إيجاد و تبرير رقا كان الهدف
رية ، إذ يتحول إلى قاضي في ظل الدور الذي يلعبه القاضي اإلداري في المنازعات اإلدا

هذا ما ستترتب و  مبتكر للقاعدة القانونية حتى ال يكون مرتكبا لجريمة إنكار العدالة ،منشئ و 
ن ينتج أثره إال بقيام مبدأ آخر يكمله و يعتبر عليه نتيجة في غاية األهمية ألن هذا المبدأ ل

 جزء منه ، فاإلخالل به يؤدي إلى القضاء على مبدأ المشروعية.
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 : المبحث الثاني
 ممارسة الوظيفة القمعيةجرائية لالضمانات اإل

 

فات في مختلف ءات موحدة لردع المتعاملين المرتكبين للمخالال توجد في الحقيقة إجرا      
، لكن هناك مجموعة من القواعد التي تؤطر هذه المرحلة ، سواء  القطاعات االقتصادية

 الدستور و القانونأو التنظيمية أو المستمدة من ت في النصوص التشريعية القواعد التي ورد
ه ، إذ أن هذ دارية المكرسة في القانون الجنائياإلداري ، أو بالمقارنة مع الضمانات اإل

األخيرة تؤس  على ضرورة حماية حرية و حقوق المواطنين ، رغم أن العقوبات التي توقعها 
  أن الضمانات اإلجرائية، ال يمكن أن تكون سالبة للحرية ، إال االقتصاديةسلطات الضبط 

لدى الوظيفة القمعية ة نظرا لقسوتها ، و لقد بدأ نظام يجب تطبيقها على العقوبات الموقع
 يعرف الضمانات اإلجرائية عن طريق تكريسه لمبدأ حقوق االقتصاديةضبط سلطات ال

حيادها في و كذلك من خالل استقاللية هذه السلطات و  كل من مبدأ الوجاهية والسريةو  الدفاع
 اتخاذ القرارات.

 الدفاع احترام حقوقالمطلب األول نظرا ألهمية هذه النقاط سنتناول بالدراسة في و  
 الحياد.الثاني كل من مبدأ االستقاللية و في المطلب و  والسرية ومبدأي الوجاهية

 
 المطلب األول:

 الدفاع ومبدأي الوجاهية والسرية  إحترام حقوق
إن إحترام حقوق الدفاع هو من أحد أهم الضمانات اإلجرائية لممارسة الوظيفة القمعية 

د تم نص على هذه لسلطات الضبط اإلقتصادية إضافة إلى مبدأي الوجاهية والسرية وق
المباد  في مختلف النصوص القانونية المنظمة لسلطات الضبط اإلقتصادية بما فيها مجل  

 المنافسة من جهة وسلطات الضبط اإلقتصادية من جهة أخرى .
ونظرا ألهمية هذه النقاط سنتطرق بالدراسة في الفرع األول إلى إحترام حقوق الدفاع  

  .اهية والسريةوفي الفرع الثاني مبدأي الوج
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 الفرع األول : 
 الدفاع  وقحقإحترام 

إن الحق في الدفاع هو من أهم الحقوق المكرسة دستوريا لكل شخص لذا يجب علينا 
 معرفة ما المقصود بهذا الحق ؟ و ما هي مقتضياته ؟

 الدفاع وقالمقصود بحقأوال: 
لسـنة  يالدسـتور  لتعـديلا مـن 515نصـت عليـه المـادة  دفاع مبـدأ دسـتورياالـ حقـوقعتبر ت
5119
(1): 
 جاء عاما يصعب معه القول بوجوب نقـل الحـقمالحظ على نص هذه المادة هو أنه الو 

 يـأمــا فــ ة " ،ـة القضائيــالفصـل المتعلــق بالسلطــ كونـه جــاء فــي ، اإلداريــة المــادة إلـى فـي الــدفاع
 المجلــ  الدســتوري حســب نللقــانو  العامــة المبــاد  مــن يعتبــر " حــق الــدفاع " فــإن الفرنســي القــانون

 الدســتوري علــى المجلــ  األمــر هــذا عــرض وقــد ، الــنقض محكمــة وحتــى الدولــة ومجلــ  الفرنســي

 ال بأنـه 5111سـنة  للسـمعي البصـري األعلـى بـالمجل  المتعلـق قـراره فـي أصـدر حيـث ، الفرنسي
 حظاتــهمال لتقــديم فرصــة األخيــر تعــط لهــذا مــا لــم التــرخيص صــاحب علــى عقوبــة أيــة توقيــع يمكــن

إمكانيـــة االطـــالع علـــى الملـــف ، حيـــث ألـــزم القـــانون  لـــه وتعطـــى ، إليـــه المنســـوبة األفعـــال حـــول
االتفاقيـــة  إليـــه أشـــارت الـــذي ، بـــاحترام الحـــق فـــي الـــدفاع االقتصـــاديةالفرنســـي ســـلطات الضـــبط 

عنـــد ممارســـة  يجـــب لـــذا ، الفرنســـي األوروبيـــة لحقـــوق اإلنســـان و تناولـــه أيضـــا القـــانون الـــداخلي
  الــداخلي القــانون يوفرهــا التــي احتــرام الضــمانات االقتصــاديةوظيفــة القمعيــة لســلطات الضــبط ال

 (2)االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. في عليها المنصوص الضمانات وكذا
نــذكر قضــية  االقتصــاديةأمــا فــي قراراتــه بشــأن العقوبــات التــي توقعهــا ســلطات الضــبط 

DIDIER ســواق الماليــة ، و التــي تتمثــل فــي توقيــف ممارســة بشــأن دعــوى رفعهــا مجلــ  األ
محاكمــة  ( أشــهر مــن االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان ، " الحــق فــي09مهنــة لمــدة ســتة )

جزائي ، لذا نجـد أن مجلـ  الدولـة الفرنسـي قـد استرشـد بالمعـايير عادلة " و كان لها الطابع ال
التــي تتضــمن: التكييــف القــانوني للمخالفــة  التــي تطبقهــا المحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان و

                                                 

لدفاع مضمون ،  الحق في ا على: " الحق في الدفاع معترف به 5119من التعديل الدستوري سنة  515مادة نص ال (1)
 5231جمادى األول  49المؤرخ في  05-59وقد جاء التعديل الدستوري بموجب القانون رقم  ." في القضايا الجزائية

 . 52، ج ر  4059مار   09الموافق لــ  

)2  ( SALAMON (R) ; " les autorités administratives indépendantes ", WWW.Lexinter.Fr 

http://www.lexinter.fr/
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فــي القــانون الــداخلي ، طبيعــة المخالفــة نفســها ، النظــر إلــى هــدف العقوبــة إذا كــان وقــائي أو 
   قمعي و أخيرا درجة و قسوة هذه العقوبة.

 مراقبة عمليات البورصة ، حيث اعتبرتنظيم و  كما اتخذت المحكمة قرارين بشأن لجنة
المجال المادي للفقرة األولى من المادة السادسة لالتفاقية األوروبية التواجد في أن مجرد 

المجال لو في و  لحقوق اإلنسان يستلزم احترام مبدأ الحياد في كل مراحل اإلجراء الجزائي
 (1)اإلداري.

 االقتصاديةفي ممارسة الوظيفة القمعية لسلطات الضبط  مقتضيات حقوق الدفاع :ايــثان
حيث ال يثبت ارتكاب المخالفة من طرف ي الدفاع كل من قرينة البراءة يتضمن الحق ف     

للمحاكمة يجب تبليغه بالمآخذ المنسوبة  هبعد إدانته ، و قبل تقديمالمتعامل االقتصادي إال 
 إليه ، ليتمكن من إجراء مالحظاته ، و له أن يستعين بمدافع.

I-   االقتصاديةة لسلطات الضبط في ممارسة الوظيفة القمعي قرينة البراءةمدى إعمال: 
يهدف إعمال قرينة البراءة إلى استبعاد إصدار حكم مسبق ، بمعنى أنه ال يمكن تقديم      

  (2)مدانا ، فقرينة البراءة تعد مبدأ إجرائيا. واء إلى التحقيق أو المقاضاة بصفتهأي شخص س
ن ، حتى و (3)لجزائريتعتبر هذه األخيرة من المباد  األساسية التي كرسها الدستور او  ا 

 فسة.لمنشئ لمجل  المناالم ينص عليها القانون 
البحث عن الحقيقة مع تأمين إلى الحد من األخطاء القضائية و  تهدف قرينة البراءةهذا و      

 (4)األشخاص المتابعين من كل تعسف في حقهم.
المبدأ ) قرينة   لهذا  االقتصاديةهذا و يطرح اإلشكال في مدى احترام سلطات الضبط      

، لكن ال يمكن معرفة ذلك ما دام أن الجزائر تفتقر للسوابق القضائية على عك  ما البراءة(

                                                 

)1( DREIFUSS (M), " contributions récentes du contentieux des sanctions des autorités de  

régulation au contentieux administratif général " ; la semaine juridique, n 38 du 18 septembre 

2006, P 1154-1159. 

)2  ( LEFORT (D), " Les droits de la défense ", Gazette du palais, n 85-86, Vendredi 26, 

Samedi . 27 Mars 1999, P 29. 

 .5119من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  21المادة  (3)
السياسية  و في القانون الجنائـي " ، المجلـة الجزائرية للعلوم القانونية و االقتصادية زعالني عبد المجيد ، " مباد  أساسية  (4)

 .51-01، ص  5111العدد األول ، لسنة 
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البورصة   هو في فرنسا ، حيث ألغت محكمة باري  عقوبة مالية وقعتها لجنة تنظيم عمليات
 صغ الشخة أيام من تبليـبحيث أن هذه اللجنة نشرت بالغا حول األفعال المرتكبة بعد أربع

، و بالتالي نجد أن اللجنة قد خرجت عن مبدأ قرينة المعني باألفعال المنسوبة إليه 
  (1)البراءة.
 سية حكم محكمة استئناف باري   في قضية أخرى نقضت محكمة النقض الفرنو 

ألغت العقوبة التي وقعتها لجنة تنظيم عمليات البورصة ، إذ أن رئي  هذه األخيرة خرق و 
" حول شركة           le figaroءة من خالل االستجواب الذي أجراه مع صحيفة " البرامبدأ 

 "Français Ciment هذه الشركة بإخفاء معلومات ، والتصريح  " حيث اتهم مسيري
كل ذلك قام به رئي  لجنة عمليات البورصة بين مرحلة التبليغ      بمعلومات كاذبة ، و 

احترام قرينة البراءة باعتبارها  االقتصاديةسلطات الضبط ى ، لهذا وجب عل (2)توقيع العقوبةو 
 .من أحد أهم الضمانات القانونية اإلجرائية

II-  بالمآخذ الموجهة إليه تبليغ المتعامل االقتصادي: 
     ه يجهل كل األفعال المنسوبة إليهفإن -تبليغه  - قبل إعالم المتعامل االقتصادي     

، إذ ال توقع العقوبات إال بعد إبالغ المعني  كية و الالسلكيةالسل ضبط البريد و المواصالت
بالمآخذ المنسوبة إليه ، غير أن هذا النص لم يحد آجال هذا التبليغ و كيفياته و مضمونه  

، فالمقرر الذي يعينه هذا األخير يحرر أمام مجل  المنافسةنجد نفـ  الضمان مكر  و 
 األطراف المعنية. إلى يبلغه و ، المآخذ المسجلة اكذ، و  الوقائع عرض تقريرا أوليا يتضمن

ى لكن ما تجدر اإلشارة إليه هو أنه حتى يسلم هذا التبليغ من أي عيب يؤدي إلو      
هي أن تحدد فيه المخالفات المنسوبة إلى صاحب بطالنه البد أن يتوفر على شروط، و 

مآخذ ، و تبيان طبيعتها ، و سبب الشأن تحديدا دقيقا نافيا للجهالة ، حيث يتم تفصيل هذه ال
 توجيه االتهام ضد هذا الشخص ، و كل هذا يتم في أجل قصير.

تجدر اإلشارة إلى أنه يجب التفرقة في هذه النقطة بين التبليغ باألفعال المنسوبة و      
، فاألول  االقتصاديةومجرد المالحظات التي تأمر بها سلطات الضبط  متعامل االقتصاديلل

دفاعية تستوجب إحاطة المخالف علما بالوقائع المنسوبة إليه ، ليعد نفسه لدحضها  غايته 
                                                 

)1(  RIFAULT (J)  "infractions boursière ", RS, n 23, 2000, P 631 
)
2
)  COURET (A),  "la sauvegarde des droits de la défense devant la COB  " , R.J.D.A, n 03 ;  

1999 ; P 209-210. 
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أما الثاني فمهمته وقائية ، تهدف إلى إعالم صاحب الشأن باتخاذ الجزاء في مواجهته ، فهو 
 إجراء يسبق المرحلة القمعية.

III- :الحق في تقديم المالحظات 
 عني في أجل قصير ، بل يجب أن تعطىالم يال يكفي أن يتم تبليغ المتعامل االقتصاد     

    ة ، أين يمكن مناقشة األفعال المنسوبةاع أمام سلطة الضبط المعنيله فرصة لتقديم دف
 ضده ، من حيث صحتها و نسبتها إليه و حقيقة تكييفها كمخالفات تحقق بذلك مسؤوليته.

فرصة  عامل االقتصاديتحقق في الواقع ما لم تعط للمتكن أن يإن هذا الحق ال يم     
من  30ة الملف ، و هذا األمر تضمنه قانون المنافسة ، حيث تنص الماد لالطالع على

حضوريا إلى األطراف المعنية في  المنافسة" يستمع مجل  على ما يلي: ( 03-03)األمر 
تعين هذه  أن يمكنتقديم مذكرة بذلك ، و  المرفوعة إليه ، و التي يجب عليهاالقضايا 

طراف ممثال عنها ، أو تحضر مع محاميها ، أو مع شخص تختاره " ، و الفقرة الثانية األ
    من نف  المادة تنص على إمكانية االطالع على الملف حيث تنص: " لألطراف المعنية

في ملف و الحصول على نسخة منه "، و ممثل الوزير المكلف بالتجارة حق االطالع على الو 
و تقديم المالحظات الكتابية كرسها  أن إمكانية االطالع على الملفنف  السياق يمكن القول 

نقل الغاز و  بالكهرباء  ، و كذا القانون المتعلق (1)أيضا القانون المتعلق بالبريد و المواصالت
المنقولة  ة القيمـون المتعلق ببورصـالقان منه. و لم يشر 529عن طريق القنوات في المادة 

لملف و تقديم المالحظات لكن ال يمكن أن تصدر أية عقوبة ما لم إلى حق االطالع على ا
  (2)يستمع قبل ذلك إلى الممثل المؤهل للتهم أو ما لم يستدع قانونا لالستماع إليه.

إذا كان هذان النصان األخيران يكرسان حق المواجهة و االطالع على الملف إال أننا      
يستلزمان إعطاء وقت كاف للمعني لتقديم نالحظ أنه ال يكف تكريسهما كون أنهما 

مالحظاته ، فال يمكن له أن يؤاخذ بغتة ، فإذا كانت اإلجراءات محددة اآلجال أمام مجل  
 يوما قبل الجلسة لالطالع على 51المنافسة " شهرين من تاريخ إيداع الملف من المقرر و 

السلكية و الالسلكية واصالت المالحظات الكتابية لألطراف " ، فإن لجنة ضبط البريد و الم

                                                 

، المحدد للقواعد العامة المتعلقـة بالبريد و المواصالت السلكيـة          03-4000من القانون رقم  05فقرة  31المادة  (1)
  .21و الالسلكية ، ج ر 

 .32قولة ، ج ر المتعلق ببورصة القيم المن 5113ماي  43المؤرخ في  50-13المرسوم التشريعي رقم  (2)



 ديةالضمانات القانونية لممارسة الوظيفة القمعية لسلطات الضبط االقتصا   :الباب الثاني

 511 

و مراقبة عملية البورصة لم تحدد آجاال لالطالع على الملف أو تقديم لجنة تنظيم و 
تطلبه من أن  المدة بما شرط الفرنسي الدولة مجل  حدد ، االعتبارات هذه ظل في المالحظات

تكون مفرطة  ي أثره و الال تكون طويلة بحيث تفوت الحكمة من الجزاء و يفقد جانبه الردع
، و نجد النقص نفسه أمام لجنة  (1)، فال يتمكن صاحب الشأن من إعداد دفاعهفي القصر

 الغاز ، إذ لم تبين نوع المالحظات كتابية أو شفهية.و  ضبط قطاع الكهرباء
IV- دافعبم المتعامل االقتصادي استعانة: 

تحقيق ، حيث جعله كر  قانون المنافسة حق االستعانة بمدافع ، سواء في مرحلة ال     
من قانون  30سة ، حيث نصت المادة ، أو في مرحلة انعقاد الجل (2)يأخذ صفة المستشار

 حيث نصت على: بارة على إمكانية االستعانة بمدافعبصريح الع (03-03) المنافسة رقم
يستمع مجل  المنافسة ... يمكن أن تعين هذه األطراف ممثال عنها أو تحضر مع محاميها "

 ع أي شخص آخر تختاره ".أو م
ة ، أما بالنسبة للهيئـات حق االستعانة بمدافع مكر  بصفة محتشمة في قانون البورصو      

 (3)هذا ما نعتبره مسا  بالضمان، و انة بمدافع غير مضمون أمامها، فإن حق االستعاألخرى
 سلطات الضبطل حيث كان من الالزم على المشرع إدراجه في كل النصوص المؤطرة

لكن رغم ذلك من الضروري تطبيق المباد  العامة كتسبه من أهمية ، و القطاعية نظرا لما ي
 التي تكر  الحق في الدفاع.

الحق في الدفاع ، فمثال نجد أن محكمة ب االجتهادات القضائية الفرنسيةت لقد أخذو       
 مجل  هي تلزم النقض الفرنسية أكدت على ضرورة احترام الحق في االستعانة بمدافع ، و

 (4)منها. 09 المادة في عليه نصت األوروبية االتفاقية أن مادام ، بذلك المنافسة 

                                                 

محمد باهي أبو يون  ، الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات اإلداريـة العامـة ، دار الجامعـة الجديـدة للنشـر ، القـاهرة   (1)
 .511، ص  4000

 المتعلق بالمنافسـة على أنه: " يمكن لألشخاص الذين يستمـع إليهم  03-03من األمـر رقم  13/4تنص المـادة  (2)

 نة بمستشار ".االستعا

البريــــد و المواصـــالت السلكيــــة الـــذي يحـــدد القواعـــد العامـــة المتعلـــق ب 03-4000مـــن القـــانون رقـــم  31/5تـــنص المـــادة  (3)
إبالغـه أعـاله علـى المعنـي ، إال بعـد  39و  31الالسلكية ، على أنه: " ال تطبق العقوبات المنصوص عليهـا فـي المـادتين و 

 على الملف و تقديم المالحظات ". عهاطالبالمآخذ الموجهة إليه ، و 

)
4
(  ARCELIN (L),"Nouvelle régulation économique , JURIS Classeur, Faxicule 24, 2002, P 6 
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في الحقيقة فإن اإلجراء الوجاهي يضمن لألطراف المحاكمة العادلة ، و ذلك بتقديم و      
ون األطراف كما يعرفها القان أدلتهم أثناء الجلسة ، لكن في مادة الضبط االقتصادي فإن فكرة

ال قاضي ، فسلطة الضبط ني و طرف مدغائية حيث ال توجد ال نيابة ، ال ائي الجن
مدافع  ، و هذا األخير يظهر كطرف وحيد    هي التي تتهم المتعامل االقتصادي االقتصادية

بجانب الشخص المعني ، لكن هذا الحق في  هذا الوضع تظهر أهمية وجود مدافع أمامو 
لمنافسة و البورصة ، ففي مجال المنافسة الجزائري في قانون ا المشرع اختيار مدافع كرسه

مثال فإن تكري  حق االستعانة بمحام معترف به في مرحلة التحقيق و ذلك عندما يعين 
رئي  مجل  المنافسة المقرر ليقوم بالتحقيق في القضية حيث يقوم باالستماع إلى 

يحق االستعانة بمستشار ، و  ه المرحلةاألشخاص لجمع األدلة الذين يمكنهم في هذ
تعانة لألشخاص المعنية في القضايا المرفوعة أمام مجل  المنافسة في المرحلة القمعية االس

 نه. أو أي شخص يختارو  بمدافع
ون لكل شخص تستدعيه لجنة تنظيم يك ل البورصة فإن حق االستعانة بمدافعفي مجاو      

القضايا المطروحة عليها ، ففي هذه الحالة  مراقبة عمليات البورصة لتقديم معلومات فيو 
 فإن أي شخص يتم استدعاءه يمكن له أن يستعين بمستشارين من اختياره.

في مرحلة توقيع العقوبة ، فإن الغرفة التأديبية لهذه اللجنة ال تصدر أية عقوبات ما لم و      
 ، أما (1)جل االستماع إليهتستمع قبل ذلك إلى الممثل المؤهل للتهم أو ما لم يدع قانونا من أ

" غير منصوص  ن هذه الضمانة " االستعانة بمدافعبالنسبة لباقي سلطات الضبط األخرى فإ
 االقتصاديعليها في قوانينها 

هذا ويلتزم مجل  المنافسة باحترام وضمان حقوق الدفاع من خالل تكمين األطراف 
وكذلك الفقرة  30األولى من المادة المتنازعة بمحامي أو مستشار مثلما نصت عليه الفقرة 

من قانون المنافسة : "... يمكن لألشخاص الذين يستمع إليهم  13األخيرة من المادة 
من النظام  39من المادة  03، فضال  عما نصت عليه الفقرة اإلستعانة بمستشار " 

ا إلى الداخلي: "... يمكن لألطراف اإلستعانة بمحاميهم أو أي شخص آخر تختاره " وهذ
 من النظام الداخلي التي أشارت إلى امكانية اإلستعانة بمحامي . 41و  51جانب المواد 

                                                 

 .32، المتعلق ببورصة القيم المنقولة ، ج ر  5113ماي  43المؤرخ في  50-13من المرسوم التشريعي  11المادة (1) 
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وعليه ، تظهر مدى أهمية حقوق الدفاع في تمكين األطراف المتنازعة من إبداء مالحظاتهم 
والرد عليها كنتيجة إلقرار مبدأ الوجاهية  الذي سنتطرق إليه بالدراسة وهو مايضفي على 

 (1)منافسة الطابع القضائي .مجل  ال
 الفرع الثاني:

 الوجاهية والسرية يمبدأ
المتبعة من قبل مجل  المنافسة في إضافة إلى مبدأ حقوق الدفاع تخضع اإلجراءات 

 إطار التحقيق في الممارسات المنافية  للمنافسة إلى مبدئي الوجاهية والسرية .
 أوال: مبدأ الوجاهية 

ي الذي يميز مجلـ  المنافسـة بإعتبـاره سـلطة إداريـة مسـتقلة إال بالرغم من الطابع اإلدار 
أنــه يقــوم بــدور تنــازعي شــبيه بعمــل الجهــات القضــائية علــى إعتبــار أنــه مجبــر بــالتحقيق فــي 
الشــكاوى المقدمــة إليــه والتــي تنــدرج ضــمن نطــاق اختصاصــه وهــذا ماجعــل اإلجــراءات المتبعــة 

ـــة مثلمـــا أشـــارت إل ـــه المـــادة أمامـــه تخضـــع لمبـــدأ الوجاهي مـــن قـــانون  14وكـــذلك المـــادة  30ي
 المنافسة .

وتطبيقــا لــذلك يســتمع المجلــ  بصــفة حضــورية لألطــراف المعنيــة الــذين لهــم الحــق فــي 
اإلطــالع علــى الملــف ، كمــا يبلــغ رئــي  مجلــ  المنافســة التقريــر المعــد مــن قبــل المقــرر إلــى 

أشهر أو مـن خـالل  3يتجاوز  األطراف المعنية من أجل إبداء مالحظاتهم مكتوبة في أجل ال
 13جلسة اإلستماع التي يتم فيها اإلستماع إلى األطـراف المعنيـة مثلمـا نصـت عليـه المـادتين 

 من قانون المنافسة . 11و 
وفي هذا اإلطار يمكن لألطراف المعنية تقديم مالحظاتهم مكتوبة حول التقريـر الختـامي 

لي إلـى مبـدأ الوجاهيـة ، حيـث نصـت المـادة مـن النظـام الـداخ 39و  53كما أشـارت المـادتين 
على مايلي: " ... يستمع المجل  إلى األطراف المتنازعة وفقا لمبدأ الوجاهيـة ..." وعليـه  39

يلتزم مجل  المنافسـة بـإحترام الطـابع الوجـاهي لإلجـراءات بغيـة سـماع األطـراف التنازعـة ممـا 
 (2)يضفي على عمله الطابع القضائي .

 

                                                 

 . 539-531لسابق ، ص ( سامي بن حملة ، المرجع ا1)
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 السرية ثانيا : مبدأ 
يلتزم مجل  المنافسة بضمان سرية التحقيق في القضايا التـي تعـرض عليـه ال سـيما إذا  

م بالمحافظــة علــى الســر المهنــي إلــى تعلقــت بســرية األعمــال بــالرغم مــن أن هيئــة التحقيــق تلتــز 
 جانب أعضاء مجل  المنافسة.

علــى إحتــرام  مــن النظــام الــداخلي لمجلــ  المنافســة 41وفــي هــذا اإلطــار نصــت المــادة  
ســرية األعمــال التــي تكــون محــل تحقيــق وكــذلك إمكانيــة ســحب الوثــائق التــي تتصــف بالطــابع 
السري واستبعادها كعنصر تقدير فـي القـرار الـذي سيصـدره المجلـ  مثلمـا نصـت عليـه المـادة 

 من قانون المنافسة . 30
طـابع السـري فـي هذا وال يمكن لألطراف المتنازعة اإلطالع علـى الوثـائق التـي تكتسـي ال

وهــذا خالفــا لبــاقي  41مــن المــادة  01إطــار حمايــة ســرية األعمــال مثلمــا نصــت عليــه الفقــرة 
 (1)الوثائق األخرى . 

 المطلب الثاني:
  في ممارسة الوظيفة القمعية الحياداالستقاللية و حقيقة وجود مبدأ 

  قانونيعد الحق في قاض مستقل و محايد من بين القواعد األساسية في دولة ال
 لي هذه الوظيفة.فالشخص الذي يوقع العقوبة يجب أن يتمتع باالستقاللية و الحياد لتو 

يصدق عليها وصف المحكمة عندما تمار   االقتصادية كانت سلطات الضبط فإذا
 الوظيفة القمعية ، فهل يتمتع المتابع أمامها بالحق في قاض مستقل و محايد ؟

نا نقول بأن االستقاللية تكون تجاه السلطات األخرى       التساؤل تجعل إن اإلجابة عن هذا
 الحياد يكون اتجاه المتعاملين أو النشاطات االقتصادية.و 

 سنتناول بالدراسة في الفرع األول مبدأ االستقاللية و في الفرع الثاني مبدأ الحياد. لذا
 الفرع األول:

 ةفي ممارسة الوظيفة القمعي صحة وجود مبدأ االستقاللية
إن االستقاللية هي صفة في شخص أو مؤسسة ال تتلقى بموجبها أوامر أو حتى مجرد 

هذا  مـتقدي تقرير ، ألن جهة ، إذ تتخذ القرار بنفسها ، و ال تقدم أية أية من اقتراحات
يستلزم النقد ، فاالستقاللية تفترض غياب أي تبعية للغير خاصة الهيئات العمومية   األخير

                                                 

 . 531( سامي بن حملة ، المرجع السابق ، ص 1)
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يكر  استقاللية السلطة القضائية التي تتلخص  5119الجزائري لسنة  يتور الدس التعديل و
جب إذن دراسة هذه في غياب أية عالقة بين القاضي و السلطة التنفيذية أو التشريعية ، في

ألنها تخضع في نشاطها لنظام التدرج الرئاسي   االقتصاديةالضبط سلطات الضمانة أمام 
سلطات الضبط سلطة الرئاسية ، لكن الوضع أمام تندمج في نظام ال سلطة ضبطفكل 

، لكن " مستقلة " مختلف ، حيث نجد الداللة على استقالليتها من حيث اسمها االقتصادية
بل ، في الحقيقة ال يكف أن نطلق على هيئة إدارية صفة االستقاللية لكي تكون فعال مستقلة

 من الناحية الوظيفية.و العضوية  يجب توافر مجموعة من المعايير إلظهار ذلك من الناحية
 

 في ممارسة الوظيفة القمعية االقتصاديةلسلطات الضبط  االستقاللية العضوية أوال:
ون بمهام القاضي أمام هذه يقوم نتدر  االستقاللية العضوية من ناحية األشخاص الذي     

، فلجنة تنظيم م طريقة تعيينهم كذا المدة التي أعطيت لهم ألداء مهامهم ث، و  السلطات
مراقبة عمليات البورصة مثال تتكون من سبعة أعضاء من بينهم قاض ، أما األعضاء و 

اآلخرون فيختارون لقدراتهم في المجال المالي و البورصة ، يعين من بينهم رئي  للجنة 
لمدة ة ـبموجب مرسوم تنفيذي ، أما األعضاء اآلخرون فيعينون بموجب قرار من وزير المالي

، و هو ما يختلف مع تعيين باقي أعضاء الهيئات األخرى الذي يكون من  (1)سنواتأربع 
طرف رئي  الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي ، و نف  الشيء بالنسبة للعهدة ، فمدتها 

أداء  خم  سنوات ، هذا ما يسمح بالقول بأن هذه المدة كافية لهؤالء األعضاء من أجل
على معيار مدة العهدة دون التأكد من أن هؤالء األعضاء مهامهم ، لكن ال يمكن االعتماد 

  (2)ال يمكن إقالتهم من هذه الوظائف إال في الحاالت االستثنائية.
 يظهر أيضا من خالل التركيبة البشرية لهذه السلطات انتشار فئة المهنيين فيها            

ما يؤدي إلى االنتقاص من هؤالء غالبا ما يكونوا تابعين لإلدارة التقليدية للدولة مو 
 االستقاللية.

 11/01مكرر من األمر رقم  401ففي قطاع التأمينات مثال نجد أنه و طبقا لنص المادة 
تكون من خمسة المعدل و المتمم و المتعلق بالتأمينات أن لجنة اإلشراف على التأمين ت

                                                 

  41و  44،  45، يتضمن تطبيـق المواد  5112جوان  53المؤرخ في  12/511من المرسوم التنفيذي  03المادة  (1)

 ة.المتعلق ببورصة القيم المنقول 50-13من المرسوم التشريعي 

 ، المرجع نفسه. 12/511من المرسوم التنفيذي  03المادة  (2)
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تأمين ، حيث يعين ( من بينهم الرئي  يختارون لكفاءتهم ال سيما في مجال ال01أعضاء )
رئي  لجنة اإلشراف على التأمينات بموجب مرسوم رئي  بناء على اقتراح من الوزير 

بمعنى  (1)المكلف بالمالية ، و تنافى وظيفته مع كل العهد االنتخابية أو الوظائف الحكومية.
انتخابية فعليه أن  أنه إذا كان سابقا يشغل منصبا في الحكومة أو كان عضوا في عهدة

و هو ما يعرف بظاهرة التنافي التي يتمثل الهدف منها لضمان يستقيل من هذه المناصب 
 (2)الحياد عند ممارسة النشاط أو عند النظر في النزاع.

المتعلق بالتأمينات  11/01من األمر رقم  4مكرر  401بالرجوع إلى نص المادة و  
نات نحدد بموجب مرسوم رئاسي نجد أن القائمة االسمية ألعضاء لجنة اإلشراف على التأمي

 بناء على اقتراح مكلف بالمالية و تضم القائمة أربعة أعضاء:
 ( تقترحهما المحكمة العليا.04قاضيين ) 
 .) ممثل ) الوزير المكلف بالمالية 
 ( في ميدان التأمينات يقترحه الوزير المكلف بالمالية.05خبير ) 

العضوية للجنة اإلشراف على يتضح من خالل نص هذه المادة أن االستقاللية 
التأمينات هي استقاللية شكلية ألن تعيين أعضائها يكون بموجب المرسوم الرئاسي بناء على 

المكلف بالمالية ، لذا يمكن القول أن مسألة االستقاللية العضوية لسلطات اقتراح من الوزير 
نا في قطاع التأمينات أن هي مسألة افتراضية أكثر منها حقيقية ، كما رأي االقتصاديةالضبط 

تكوين و تشكيل اللجنة التي يكون فيها عضو يمثل وزير المالية و هو األمر الذي يجعل 
 استقالليتها خيالية باإلضافة إلى احتكار السلطة التنفيذية لسلطة اقتراح و تعيين األعضاء.

 فة القمعيةفي ممارسة الوظي االقتصاديةاالستقاللية الوظيفية لسلطات الضبط  ثانيا:
تتدخل سلطات الضبط القطاعية في القطاعات االقتصادية و المالية ، وال يمكن أن      

ول إلى يكون هذا التدخل فعاال ، إال إذا كانت وسائل عمل هذه السلطات تسمح لها بالوص
في الوقت نفسه تحافظ على نوع من االستقاللية تجاه السلطات األهداف المرجوة منها ، و 

 .األخرى
                                                 

، المرجع  02-09المتعلق بالتأمينات، المعدل و المتمم بالقانون رقم  11/01، من األمر رقم 5مكرر  401المادة  (1)
 السابق.

عمال الملتقى الوطني حول أوديع نادية ، صالحيات سلطة الضبط في مجال التأمين )لجنة اإلشراف على التـمين(،  أ (2)
 .4001سلطات الضبط المستقلة في المجال االقتصادي و المالي، جامعة بجاية، 



 ديةالضمانات القانونية لممارسة الوظيفة القمعية لسلطات الضبط االقتصا   :الباب الثاني

 513 

لوظيفتها القمعية تظهر في  االقتصاديةهذا و إن دراسة آليات ممارسة سلطات الضبط      
أن كيفية عمل سلطات الضبط لسلطة التنفيذية ، و عض األحيان وجود تبعية نسبية لب

 القطاعية تكون محددة في أنظمتها الداخلية ، فإذا كانت نشأة هذه السلطات مكرسة عن
فمن المفترض أن تكون لهذه  تقلة عن أية سلطة رئاسية أخرى ،هي مسطريق القانون ، و 

ت حرية في كيفية وضع نظامها الداخلي ، هذا ما هو مكر  بالنسبة لسلطة ضبط السلطا
( 03-4000)من القانون  40المادة  في السلكية و الالسلكية قطاع البريد و المواصالت

( 05-04)من القانون  549المادة موجب كذا بالنسبة للجنة ضبط قطاع الكهرباء و الغاز بو 
 المتعلق ببورصة القيم المنقولة. (50-13)من المرسوم التشريعي  49كذلك المادة و 

لكن هذه اإلمكانية لم تمنح لكل من الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية و الوكالة      
 لداخلي بموجب مرسوم تحدد نظامهما ا  الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية ، اللتان

  االقتصاديةتظهر التبعية أيضا من خالل حضور ممثل الحكومة أمام سلطات الضبط و 
اع ـفي قط ات ، فمثالـالسلط هذه عمل تعيق أن يمكن باإلضافة إلى أن السلطة التنفيذية

 و لو سبق أن ، أو تنظيمي تشريعي التجميع بنص أن ترخص يمكن للحكومة (1)المنافسة
ل  المنافسة هذا التجميع ، و بالتالي فال يمكن لهذا األخير أن يوقع عقوبات على رفض مج

 هذه المؤسسات.
يظهر بأن الهيئات اإلدارية المركزية  االقتصاديةسلطات الضبط إن دراسة كيفية عمل      

تستعمل نماذج جديدة مستوحاة من الدول الليبيرالية و أحيانا تقوم بإفراغها من وظيفتها 
ات فإن هذه األجهزة السياسية تقوم القانون يكر  استقاللية هذه السلطصلية ، فإذا كان األ

 (2).بإفراغ هذا النص من روحه

 

 

 

                                                 

على: " يتولـى الرئي   المنافسـة مجل  الداخلي في ، المحدد للنظام 22ـ19من المرسوم الرئاسي رقم  02تنص المادة  (1)
مانع له يخلفه أحد نائبيه ، يمار  السلطة السلمية على جميع  اإلدارة العامة لمصالح مجل  المنافسة ، و في حالة حدوث

 المستخدمين ".

)
2
( RENAUD (S),  "Les autorités de régulation et le démembrement du pouvoir central, R.R.J,  

n Spécial 2001, P 2217 ". 
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 :الفرع الثاني
  في ممارسة الوظيفة القمعية مبدأ الحيادإشكالية 

 ثل فيرمزها المتم فيحترم ، العدالة يتولى الذي الشخص بها يتحلى أن يجب صفة هي الحياد      
األساسية  من المباد  ي الحيادـالفرنس ةـيعتبر مجل  الدولو  الميزان ، ال يميل ألي طرف ، 

  لحقوق األوروبية االتفاقية تبنته الواجب اتباعها ، فهو منصوص عليه في القانون الفرنسي ، و

 الجزائية. القضائية الجهات أمام مكرسا الحياد يعد و(1)اإلنسان.
ضي مبدأ مكر  أمام الهيئات القضائية الجزائية ، أما أمام سلطات الضبط و حياد القا     

فطالما أن األعضاء الذين يمارسون الوظيفة القمعية من خالل هذه السلطات       االقتصادية
الذين من بينهم مهنيون في القطاع المراد ضبطه ، هذا و قد حاول أن يأخذ المشرع و 

   Incompatibilitéالعتبار و ذلك بتكري  نظام التمانع الجزائري مسألة المصالح بعين ا
أن تسبب  االقتصاديةثم من الواجب على سلطة الضبط  empêchementنظام التنحية و 

  العقوبات التي توقعها.     
 االقتصاديةحاالت التنافي في ممارسة الوظيفة القمعية لسلطات الضبط  أوال:
ات التي تؤثر سلبا على حياده  مارسة بعض النشاطيقصد بالتنافي منع العضو من م     

( 03-03)من األمر  41/3لقد كر  قانون المنافسة التنافي الكلي ، و هذا ما أكدته المادة و 
أي نشاط المتعلق بالمنافسة بنصها على ما يلي: " تتنافى وظيفة عضو مجل  المنافسة مع 

المنافسة طيلة ألعضاء مجل  المادة أنه ال يحق  مهني آخر ". يتضح من خالل هذه
العهدة ، فإن عهدتهم أن يمارسوا نشاطا مهنيا أو تجاريا ، و إلى جانب التنافي الكلي طيلة 

 حتى بعد انتهاء  االقتصاديةالمشرع نص على التنافي الكلي أيضا ألعضاء سلطات الضبط 

بقولها: "  (2)( 05-04)من القانون  544عهدة األعضاء ، و هذا ما نصت عليه المادة 
تتنافى وظيفـة عضو اللجنـة المديرة مع أي نشاط مهني ، أو عهدة انتخابية وطنية أو محلية 
أو وظيفة عمومية ، أو امتالك مباشر أو غير مباشر لمنفعة في مؤسسة تابعة لقطاع الطاقة 

 أو مؤسسة لها صفة الزبون المؤهل".

                                                 

)
1
) PRETOT (X),  "Le pouvoir de sanction des AAI répond-il aux exigences de la CEDH ?    

R.DP n 6. 2002, P 1613". 

 المتعلق بالكهرباء و الغاز ، المرجع السابق. 05ـ04القانون رقم  (2)
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ن ... عند انتهاء مهامهم أن يمارسوا من نف  القانون: " ال يمك 542تضيف المادة و      
نشاطا مهنيا في المؤسسات الخاضعة للضبط في قطاعي الكهرباء و توزيع الغاز بواسطة 

 القنوات ، و ذلك خالل سنتين ".
إن التمانع أو التنافي قد يكون كليا أو جزئيا ، فنكون أمام حالة التنافي الكلي إذا كان      

أو  ن يمارسون السلطة القمعية ممارسة أي وظيفة أو عملفي غير مقدور األعضاء الذي
، و هذا ما ينطبق على أعضاء لجنة ضبط قطاع  اط مهني أو تجاري أو مهمة نيابيةنش

المتعلق بالكهرباء و الغاز  (05-04)من القانون  545الكهرباء و الغاز ، فتنص المادة 
أو عهدة انتخابية وطنية أو محلية أو على " تتنافى وظيفة اللجنة المديرة مع أي نشاط مهني 

وظيفة عمومية ، أو كل امتالك مباشر أو غير مباشر لمنفعة في مؤسسة تابعة لقطاع 
منه لتبين الجزاء في  544الطاقة ، أو مؤسسة لها صفة الزبون المؤهل " ، ثم تأتي المادة 

استقالة أي سوم رئاسي " تعلن تلقائيا و بمر  التي تقضي بما يلي:م احترام النص ، و حالة عد
 545عضو في اللجنة المديرة يمار  نشاطا من األنشطة المنصوص عليها في المادة 

كذلك بعد  استشارة اللجنة المديرة ، و يعين رئي  الجمهورية من يخلفه بناء على ، أعاله
 اقتراح من الوزير المكلف بالطاقة ".

عضاء لمهامهم ، بل بعد انتهاء و يكر  المشرع التنافي لي  فقط أثناء ممارسة األ
من نف  القانون على ما يلي: " ال يمكن ألعضاء اللجنة  542، فتنص المادة  ممهامه

المديرة عند انتهاء مهمتهم أن يمارسوا نشاطا مهنيا في المؤسسات الخاضعة للضبط في 
د نف  قطاعي الكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات ، و ذلك خالل مدة سنتين ". نج

، الفرق  السلكية و الالسلكية الحالة مكرسة أمام لجنة ضبط قطاع البريد و المواصالت
لم يتم  السلكية و الالسلكية الوحيد هو أنه في القانون المتعلق بقطاع البريد و المواصالت

ع الكهرباء و الغاز التي تم ، على العك  من ذلك في قطا (1)النص على العهدة االنتخابية
 عليها. النص
 42و كذلك بالنسبة لرئي  لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة ، حيث تنص المادة      

على ما يلي: "  يمار  رئي  اللجنة مهمته كامل  (50-13) رقم من المرسوم التشريعي

                                                 

، المتعلق بالقواعد العامة بالبريد و المواصالت السلكية  4000أوت  01المؤرخ في ( 03-4000)من األمر  51المادة  (1)
 .21والالسلكية ، ج ر 
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الوقت و هي تتنافى مع أية إنابة انتخابية أو وظيفة حكومية أو ممارسة وظيفة عمومية أو 
 خر باستثناء أنشطة التعليم أو اإلبداع الفني أو الفكري ".أي نشاط آ

الرئي  وحده  تخص هذه التنافي حالة هل هو: " الخصوص بهذا يطرح الذي التساؤل إن     
 دون باقي األعضاء ؟ " ، إن اإلجابة عن هذا التساؤل تكون بأنه على الرغم من أن الغرفة

من بين أعضاء  منتخبين عضوين من تتكون البورصة عمليات مراقبة و تنظيم للجنة التأديبية
(1)اللجنة طوال مدة انتدابهما و قاضيين ، و رئي  اللجنة هو الذي يتولى رئاسة الغرفة

 فإذا ، 

 اآلخرين. للعضوين مكرسة غير تبقى والقاضيين للرئي  مكرسة التنافي حالة كانت
ط هذا القطاع يخضع أعضاءهما أما في قطاع المناجم فإن اللجنتين المكلفتان بضب     

من قانون المناجم على ما يلي: " تتنافى صفة  21لنظام التنافي الجزئي ، فتنص المادة 
العضو في مجل  اإلدارة ... مع امتالك مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مؤسسة 

مناجم تابعة للقطاع المنجمي " ، يتضح من هذا النص أن أعضاء مجل  اإلدارة في قطاع ال
 يمكنهم ممارسة نشاطات أخرى أو امتالك مصالح غير خاضعة لهذا القطاع. 

التنافي في  صفة المشرع يظهر لم المصرفية اللجنة أعضاء فإن المصرفي القطاع في أما     
بعضهم ، فإذا كانت وظيفة محافظ بنك الجزائر تتنافى مع كل عهدة انتخابية و كل وظيفة 

 مية ، و أي نشاط أو مهنة أو وظيفة ، و نف  الشيء بالنسبةحكومية و كل وظيفة عمو 

بالنسبة  المشرع يبينها لم التنافي حالة لكن ، وظيفتهما بحكم العليا للمحكمة المنتدبين للقاضيين
  (2)لألعضاء الثالثة المختارين بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي و المالي و المحاسبي.

التنافي معمول به في النصوص القانونية المنظمة  إن ما يمكن مالحظته أن مبدأ 
و محترم في أغلبها و يدخل ضمن مبدأ الحياد الذي يعتبر  االقتصاديةلسلطات الضبط 

ضمان من الضمانات القانونية اإلجرائية التي يجب مراعاتها عند ممارسة الوظيفة القمعية 
 .االقتصاديةلسلطات الضبط 

 االقتصاديةظيفة القمعية لسلطات الضبط في ممارسة الو  التنحي ثانيا:
إذا كان نظام التنافي يمنع العضو من ممارسة بعض النشاطات التي قد تؤثر سلبا في      

حياده عند النظر في النزاع ، فإن نظام التنحي يمنع على العضو المشاركة في المداولة نظرا 

                                                 

 .32المتعلق ببورصة القيم المنقولة ، ج ر  5113ماي  43المؤرخ في  (50-13)من المرسوم التشريعي  15المادة  (1)
 ، السابق الذكر.( 55-03)من األمر رقم  509،  52المادتين  (2)



 ديةالضمانات القانونية لممارسة الوظيفة القمعية لسلطات الضبط االقتصا   :الباب الثاني

 511 

ر بالمشرع ، أن يكر  هذا لوجود مصالح معينة تربطه بأحد األطراف ، و قد كان األجد
األعضاء يات البورصة ، فإذا كان الرئي  و النظام بالنسبة ألعضاء لجنة تنظيم و مراقبة عمل

فمن األفضل تكري   ،( 1)ال يمكنهم القيام بمعامالت تجارية حول أسهم مقبولة في البورصة
 ولة في البورصة المقب نظام التنافي لهؤالء األعضاء كي ال تكون أية مصالح في المؤسسات

، فلم يخضعهم ة المصرفية غير مشمولين بالتنافينف  المالحظة تنطبق على أعضاء اللجنو 
 (2)المشرع لنظام التنحي فيمكن لهؤالء أن يتداولوا في قضية لهم فيها مصالح.

بالمقارنة مع قطاع المنافسة نجد أن التنحي يقتضي منع عضو من أعضاء مجل  و  
 41/5في مداولة له مصلحة فيها ، هذا المنع كرسه المشرع في المادة المنافسة المشاركة 

المتعلق بالمنافسـة التي تنص على: " ال يمكن أي عضـو في مجل   (03-03)من األمر 
مداولة تتعلق بقضية له فيها مصلحة أو يكون بينه و بين أحد  المنافسـة ، أن يشارك في

 ، أو يكون قد مثل أو يمثل أحد األطراف المعنية ". الدرجة الرابعـة أطرافها صلة قرابة إلى
كما أن النظام الداخلي لمجل  المنافسة كر  مبدأ التنحي ، لكن الشيء المالحظ هو      

 أن أعضاء اللجنة المصرفية لم يخضعهم المشرع لمبدأ التنحي.  
أ إمكانية انحياز ، فتطر  (3)هذا ما يسمح لهؤالء من التداول في قضية لهم مصلحة فيهاو      

 هؤالء األعضاء على حساب المتابعين ، و بهذا تكون حقوق المتابع قد انتهكت. 
 االقتصاديةقرارات سلطات الضبط  تسبيب ثالثا:
دلة الواقعية و الحجج القانونية التي على أساسها أصدرت إن التسبيب هو بيان األ     

يحكم في النزاع  اء نجد أن هذا األخيرمقارنة مع القضو ،  سلطة الضبط القطاعية قرارها
   طبقا للقانون وفقا القتناعه الشخصي ، مع التزامه ببيان األدلة التي أدت إلى إصدار 

 يالدستور التعديل ، لذا نجد أن  (4)القاضي ملزم بتسبيب األحكام لتحقيق العدالةحكمه ، و 
يجب أن  لصادرةفاألحكام ا ، 522، قد تضمن هذا المبدأ في المادة  5119الجزائري لسنة 

                                                 

 .32، المتعلق ببورصة القيم المنقولة ، ج ر  5113ماي  43المؤرخ في  50-13من المرسوم التشريعي  41المادة (1)
(2)Rachid Zouaimia, Les fonctions répressives de autorités administratives indépendantes  

statuant en matiére économique, Revue Idara n 02, 2004, p 16-17. 

 .           11ـ12 ، ص5112بوبشير محند أمقـران ، النظـام القضائـي الجزائـري ، ديوان المطبوعـات الجامعيـة ، الجزائـر ،   (3)

المتعلق بالكهربـاء وتوزيع الغـاز عن طريـق القنوات،     4004فيفري  1المؤرخ في  05-04من القانون رقم  31المادة  (4)
 .01ج ر 



 ديةالضمانات القانونية لممارسة الوظيفة القمعية لسلطات الضبط االقتصا   :الباب الثاني

 511 

        تعلل لكن ما تجدر اإلشارة إليه هو أن سلطات الضبط القطاعية هي سلطات إدارية
 و ليست هيئات قضائية ، لذا فإن التساؤل الذي يطرح بهذا الخصوص هو: هل يسري مبدأ

 ؟  االقتصاديةالتسبيب على سلطات الضبط  
زمة بالتسبيب ، و المثال على ذلك لجنة ضبط إن بعض سلطات الضبط القطاعية مل     

، أما باقي السلطات األخرى فلم  (1)قطاع الكهرباء و الغاز ، التي تكون ملزمة بتبرير قراراتها
تشر النصوص القانونية إلى هذا   المبدأ ، لكن هذا ال يعني أنها غير ملزمة بالتسبيب ، إذ 

مة بتسبيب قراراتها ، و لقد سبق لمجل  الدولة أن اإلدارة نجدها و بموجب القانون تكون ملز 
أن أثار هذه النقطة في قضية " يونين بنك " ضد محافظ بنك الجزائر ، فرغم أن قانون النقد 
و القرض ال يحتوي على أي نص يلزم اللجنة المصرفية بتسبيب قراراتها لكن قضى المجل  

اء غير مسبب مخالفا بذلك المباد  بما يلي: " إن المقرر المعد المتضمن وقف االعتماد ج
 العامة للقانون التي تشترط في هذه الحالة تسبيب القرار الذي يضر بحقوق الطرف اآلخر ".

يتبين إذن أنه طالما أن القرارات ـ الجزاءات ـ التي توقعها سلطات الضبط القطاعية 
خرى ، فيجب على تمثل مساسا بالشخص المعاقب ، سواء في ذمته المالية أو في حقوقه األ

هذه السلطات التسبيب رغم سكوت النصوص عن فرضه ألن التسبيب مبدأ من مباد  
القانون كما عبر عنه  المجل  الدستوري الفرنسي في قراره المتعلق بالمجل  األعلى 
 للسمعي البصري ، فااللتزام المفروض على هذا المجل  بتسبيب ما يتخذه من جزاءات يمثل 

يستوجبها االعتراف له بسلطة اتخاذ هذه الجزاءات على مخالفة االلتزامات  ضمانة جوهرية
 المقررة في القانون.

يبقى تسبيب الجزاءات اإلدارية من بين الشكليات الجوهرية التي يترتب على تخلفه و      
القضاء بعدم مشروعية الجزاء ، بل ال يكفي فقط ذكر األسباب ، فعلى القاضي التأكد من 

و جديتها ، و ال يكفي كذلك أن يكون التسبيب قائما و إنما يلزم أن يكون كامال  صحتها 
 فإذا جاء ناقصا اعتبر كما لو كان عدما و ترتب عنه نف  األثر في بطالن الجزاء.

كمال التسبيب يعني ذكر الوقائع المنسوبة لذوي الشأن و التي تمثل خرقا للقانون لما و      
ا انتفى منها عنه ، و أسباب ذلك و الحجج التي تذرع بها مردود ثبت منها في جانبه و م

على  عليها ، و أخيرا األسباب التي حمل عليها القرار ، و من جهة أخرى البد أن يكون
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إصداره في عبارات دقيقة بالغة الوضوح ، فال يكون التسبيب  بالقول أن الشخص ارتكب 
 مخالفة إدارية وفقا للقانون. 

 بشخص وأ كون محددا متعلقا بواقعة بذاتهالصحة التسبيب ضرورة أن يزم كذلك و يستل     

فال  ظرفيا،و تماثال نوعيا  إليهم المنسوبة الوقائع فيهم تتماثل األشخاص من بمجموعة أو ، بعينه
لو كانت شخاص أو المواقف المتباينة حتى و بطائفة من األ يكون التسبيب عاما يتعلق 

   (1)طالما تفاوتت ظروفهم و تباينت مراكزهم.تجمعهم رابطة الحدث 
ا ـة عند ممارستهـط القطاعيـات الضبـيتضح لنا من خالل ما سبق أنه يجب على سلط     

ة منها و اإلجرائية التي ـات القانونية الموضوعيـلوظيفتها القمعية أن تحترم جملة من الضمان
 ق للحفاظ على حقوقـا عند التطبيـتهة الواجب مراعاـتتضمن العديد من اإلجراءات الشكلي

 ق العدالة و الحفاظ علىـل اإلجراءات أمامهم و بالتالي الوصول إلى تحقيـالمتقاضين و تسهي
ات المخلة ـاستقرار المراكز القانونية للمتعاملين االقتصاديين و الحد من التالعبات و الممارس

 بقواعد اقتصاد السوق.
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لقد خول المشرع عدة صالحيات لسلطات الضبط االقتصادية بموجب النصوص      

القانونية المنظمة لها وذلك حسب نوع القطاع الذي تعمل على ضبطه و من بين هذه 
ت التنظيمية و الفردية باإلضافة إلى سلطة توقيع الصالحيات نذكر صالحية إصدار القرارا

العقاب في حالة مخالفة المتعامل االقتصادي لألنظمة و القوانين مقابل إخضاع أعمال هذه 
السلطات للرقابة القضائية التي تمارسها الجهة القضائية المختصة ، إذ ال يمكن أن تكون 

ذا كانت متطابقة مع النظام القانوني الذي الوظيفة القمعية المخولة لها قانونا شرعية إال إ
يحكمها و اآللية الوحيدة التي تضمن شرعية قراراتها هي خضوعها إلى مبدأ رقابة القضاء  
الذي يستمد أساسه من المصدر الرئيسي و هو الدستور و القانون العضوي المتعلق بتنظيم 

 نصوص خاصة. صالحيات و عمل مجل  الدولة و القوانين المنشئة لها بموجب
هذا و إن تكري  الرقابة القضائية على أعمال سلطات الضبط االقتصادية يهدف إلى      

إقحام فئة القضاة بعدة طرق في عملية الضبط و ذلك عن طريق تقويم القرارات الصادرة عن 
 هذه السلطات الجديدة و مراجعة مدى تطابقها مع األس  القانونية التي قامت عليها.

ليه و ألهمية هذه المسائل سنتناول في المبحث األول طبيعة العالقة بين القاضي وع     
 منازعات سلطات الضبط االقتصادية. خصوصية الثاني المبحث في و القطاعية الضبط وسلطات
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 :المبحث األول
 طبيعتهاسلطات الضبط االقتصادية و خصوصية منازعات قرارات 

للدولة الجزائرية  المؤسساتي البناء في جديدا عنصرا االقتصادية الضبط سلطات إنشاء يعتبر
 اتأسندت لهذه السلط قد ي وخدمة الضبط االقتصاد و الجديد للدولة للدور الذي جاء مسايرا

 و متنوعة حسب القطاع الذي وجدت من أجله و رغم خروج هذه السلطات عديدة صالحيات

 بضمان خضوعها للرقابة القضائية مبدأ رئيسي يسمح أنالتقليدي إال  اإلداري السلمي الهرم عن

  . القانون دولة ظل آلليات الرقابة فيو إخضاعها للقانون  و السلطات هذه لعمل القانوني التأطير
 المطلب األول:

 خصوصية منازعات قرارات سلطات الضبط االقتصادية
، أي مجموع القواعد التي سنتطرق بالدراسة في هذا المبحث إلى بنية هذه المنازعات      

كذا تصة برقابة قرارات سلطات الضبط و تحكم توزيع االختصاص بين الجهات القضائية المخ
طبيعة اإلجراءات المتبعة أمامها و مدى خصوصيتها مقارنة بالقواعد اإلجرائية العامة المقررة 

 قليدية.في قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية بالنسبة للسلطات اإلدارية الت
كما سنتطرق إلى التركيبة المادية لهذه الرقابة القضائية ، و ذلك بالتساؤل حول طبيعة      

 و مجال الطعون الموجهة ضد قرارات سلطات الضبط ؟
 الفرع األول:

 و اإلجراءات من حيث قواعد االختصاص
القاضي    أخضع المشرع أعمال سلطات الضبط باعتبار طبيعتها اإلدارية إلى رقابة     

اإلداري ، و االستثناء يتعلق بمنازعات مجل  المنافسة التي يتوزع االختصاص القضائي 
المعيار  يرجع استعمـال الجزائري التشريـع رغم أنو  و العادي ، اإلداري القضائيين بين فيما

في تكييف الطبيعة اإلدارية الخاضعة لرقابة القاضي اإلداري ، إال أن هذا  (1)العضوي
معيار يبدو قاصرا عن تكييف الطبيعة القانونية الحقيقية لبعض سلطات الضبط       ال
من ثم يمكن االستعانة لمشرع تكييف السلطة اإلدارية ، و خاصة تلك التي لم يضف عليها او 

 بالمعيار المادي في التكييف.
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ن معيــار المــادة االقتصــادية ال يمكــن أن يمثــل معيــارا وحيــد التوزيــع االهــذا و  اص ختصـــا 
ـــين  ـــي  هـــو المختــــص ب ـــإذا كـــان القاضـــي اإلداري ل القاضـــي اإلداري و القاضـــي العـــادي ، ف
الوظيفــة القمعيــة  رقابـة مهمــة توكل إليه للنظر في المنازعات االقتصادية ، إال أنه قد تقليديا

 لسلطات الضبط االقتصادية.  
  الدولـة حـق النظـر إن المشرع الجزائـري قـد خـول للقضـاء اإلداري و بالخصـوص مجلـ

 51في الطعون المقدمة ضد القرارات القمعية لسلطـات الضبط االقتصـادية ، قـد تـنص المـادة 
المتعلــــق باالتصــــاالت الســــلكية و الالســــلكية علــــى: " يجــــوز  (03-4000)مــــن القــــانون رقــــم 

مـن األمـر  501الطعن في قرارات سلطة الضبط أمـام مجلـ  الدولـة... " ، كمـا تـنص المـادة 
المتعلـــق بالنقـــد و القـــرض علـــى: " ... تكـــون قـــرارات للجنـــة المتعلقـــة بتعيـــين قـــائم  (03-55)

بـــاإلدارة مؤقتـــا  أو المصـــفي ، و العقوبـــات التأديبيـــة وحـــدها قابلـــة للطعـــن القضـــائي... تكـــون 
 الطعون من اختصاص مجل  الدولة ". 

ق بالكهربــــاء المتعلــــ (05-04)مــــن القــــانون رقــــم  531فــــي مجــــال الطاقــــة فــــإن المــــادة و 
تكــون قــرارات لجنــة الضــب مبــررة  توزيــع الغــاز عــن طريــق القــانون تــنص علــى: " يحــب أن و 
 يمكن أن تكون موضوع طعن قضائي لدى مجل  الدولة ".و 

ـــة  هـــذا و تكـــون قـــرارات الغرفـــة الفاصـــلة فـــي المجـــال التـــأديبي فـــي مجـــال البورصـــة قابل
أن المشــرع الفرنســي قــد أخضــع الســلطة للطعــن باإللغــاء أمــام مجلــ  الدولــة ، فــي حــين نجــد 

القمعية للجنة عمليات البورصة لرقابة القاضي العادي و المتمثل في محكمة اسـتئناف بـاري   
اإلداري "  أمــا عنــدما تمــار  الســلطة القمعيــة التأديبيــة تكــون الرقابــة مــن اختصــاص القضـــاء

تها التنظيميــة بإصــدار كــذلك عنــدما تمــار  لجنــة عمليــات البورصــة ســلطمجلــ  الدولــة " ، و 
أنظمة أو عندما تمنح االعتماد ، فإن الطعن في هذه األنظمة أو القرار يكـون مـن اختصـاص 
د مجلــ  الدولــة الفرنســي ، إذن فمــا هــو الســر فــي هــذا التوزيــع القضــائي للرقابــة القضــائية ضــ

أن لجنـة تنظـيم و لماذا المشرع الجزائري لم يتبن هذا االتجـاه بشـقرارات هيئة إدارية واحدة ؟  و 
 مراقبة عمليات البورصة ؟

في القانون الفرنسي ، عندما نكون في حالة اعتماد يسمح بممارسة نشاط مهني      
ولي  فقط ترخيص ، أو عندما توقع عقوبة تأديبية فإن االختصاص يعود للقضاء اإلداري 

بين العمليات التجارية التفرقة ففي هذه الحالة نكون أمام تطبيق المعيار المادي ، إذ يجب 
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ـ إن هذا المعيار قد يكون كافيا لتبرير توزيع االختصاص والنشاطات المهنية موضوع القرار
من  األخرى، بين القضاء العادي و القاضي اإلداري بمناسبة كل سلطات الضبط االقتصادية

نشاط الذي ظر إلى طبيعة الجهـة أخرى يمكـن التفكيـر في اختصـاص القضـاء اإلداري بالن
اما أو تقليديا  ، فال يكفي أن يكون االختصاص اقتصاديا بل يكون مرفقا عتراقبه

شاطات التي كانت احتكار للدولة ، فكل النالغاز، الكهرباء و الالسلكيةكاالتصاالت السلكية و 
 لها عالقة تاريخية معها قد تفسر اختصاص القاضي اإلداري.و 

و القضاء  زيع االختصاص بين القضاء اإلداريتو يظهر أن المشرع الجزائري قد قام ب
العادي بشأن رقابة سلطات الضبط االقتصادية ، وعلى هذا األسا  فسلطات الضبط 
االقتصادية في التشريع الجزائري ترتبط مع المتعاملين االقتصاديين بعالقة سابقة ، أي 

اقبة عمليات البورصة  ضمن أنظمة محددة كالترخيص و االعتماد بما فيها لجنة تنظيم و مر 
فهذه األخيرة و بعك  قرينتها في التشريع الفرنسي ، ال يمكن أن تخاطب وظيفتها القمعية 
إال األشخاص التي تربطها بهم عالقة االعتماد ، أما لجنة عمليات البورصة الفرنسية يمكنها 

قابة الوظيفة أن تعاقب غير المهنيين و بدون وجود عالقة سابقة ، و لهذا أخضع المشرع ر 
 القمعية لهذه الهيئات لمجل  الدول أي أن الهيئة اإلدارية تشبه المنظمة المهنية.

وفي الحالة العكسية التي تخص مجل  المنافسة ، الذي يتدخل ضمن إطار عام فإن 
وظيفته القمعية تكون من اختصاص القاضي العادي ، و كأنه نقل االختصاص األصيل 

 طة الضبط االقتصادية و يجب أن تكون الرقابة من القضاء العادي للقاضي الجزائي إلى سل
في الوقت نفسه االقتصاديين، و  طالما أن مجل  المنافسة ال تربطه عالقة مهنية بالمتعاملين

فإن مجل  المنافسة عندما يمار  مهامه في منح الترخيص بالتجميع فإن قراره القاضـي 
هذه االزدواجية في الرقابة القضائية تشبه  (1)لة ،برفض التجميع يخضع لرقابة مجل  الدو 

كثيرا االزدواجية التي كرسها المشرع الفرنسي بشأن قرارات لجنة عمليات البورصة ، فمجل  
المنافسة في اختصاصه بمنح الترخيص ينشأ عالقة بالمتعاملين االقتصاديين من خالل هذا 

 قرارات رفض الترخيص بالتجميع. النظام ، و بالتالي تفسر رقابة مجل  الدولة على
وبالتالي يظهر أن المعيار العضوي بالمعنى الضيق هو الذي يحدد توزيع االختصاص 
بين القاضي العادي و القاضي اإلداري ، فإذا كانت السلطة تمار  سلطة قمعية تأديبية 
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ية ضمن نشاطات مهنية فاالختصاص يعود لمجل  الدولة ، أما إذا كانت الوظيفة القمع
 تمار  في إطار عام فالرقابة تعود للقضاء العادي.

 الفرع الثاني:
 لمعتمد في اختصاص القضاء اإلداريالمعيار ا

حسب المعيار ، فإن الطابع اإلداري لبعض سلطات الضبط ال يخرج أية صعوبات      
 عندما يكيفها المشرع صراحة بهذا التكييف أو ينفيه عنها سبب الحالة:

  الوكالة الوطنية للجيولوجياالوطنية للممتلكات المنجمية، و  من الوكالةبالنسبة لكل 
 المراقبة المنجمية ، فقد أضفى عليهما المشرع الطابع اإلداري صراحة.و 

  4003بالنسبة لمجل  المنافسة ، لم يوضح طبيعته القانونية ـ إال انطالقا من أمر  
 (1)أين تبنى الطبيعة اإلدارية لهذا المجل .

  (2)كيف المشرع صراحة سلطة ضبط المياه على أنها سلطة إدارية.كما
 

 الوكالة الوطنية لتثمين راحة كل من سلطة ضبط المحروقات و استثنى المشرع ص
موارد المحروقات من تكييفها بالطابع اإلداري إذ أضفى عليها الطابع التجاري من خالل عدم 

 (3)إخضاعها للقواعد المطبقة على اإلدارة.
أما بالنسبة للسلطات األخرى و التي لم يحدد المشرع صراحة طبيعتها اإلدارية ، يمكن      

النظريتين ، ويمكن هنا االستعانة بي في تكييف طبيعتها اإلداريةاستعمال المعيار الماد
 (.أو نظرية امتيازات السلطة العامةنظرية المرفق العام )

التكييف ، فبالتطبيق على كل من مجل  النقد بالنسبة لتوظيف نظرية المرفق العام في      
والقرض ، اللجنة المصرفية ، لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة ، سلطة ضبط البريد 

 والمواصالت نجدها كلها تضطلع بمهام ذات منفعة عامة و ذلك من خالل:
 .(4)السهر على شرعية المنافسة في السوق 

                                                 

 على إنشاء سلطة إدارية لدى رئي  الحكومة تدعى مجل  المنافسة. 03-03من األمر  43تنص المادة  (1)
 على أنه: " يمكن أن تمار  مهام ضبط الخدمات العمومية للمياه سلطـة  54-01من القانون رقم  91تنص المادة  (2)

 إدارية ...  ".

 بالمحروقات. المتعلق 41/02/4001المؤرخ في  54-01من القانون رقم  54المادة  (3)
 السالف الذكر. 03-4000من القانون رقم  53المادة  (4)
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  نظيمية من قبل المتعاملين في مختلف التضمان احترام األحكام التشريعية و
 (1)القطاعات.

 (3)و المدخرين. (2)حماية المستهلك 
تشكل االختصاص المادي للسلطات اإلدارية هذه المهام هي من طبيعة إدارية و إن كل      

 ذلك أنها تهدف إلى السهر على تطبيق القاعدة القانونية وضمان المصلحة العامة.
 األقل بآخر على أو بشكل تتمتع السلطات  هذه كل فإن ، العامة السلطة ازاتالمتي بالنسبة أما     

 انفراديـة قابلة قرارات إدارية إلصدار صراحة المشرع إذ أهلها العامة. السلطة امتيازات من بامتياز

 فردي بالنسبة للبعض اآلخر. أو للبعض بالنسبة تنظيمي شكل تتخذ قرارات هي و للتنفيذ.
ية إصدار قرارات إدارية تنفيذية تعبر عن ممارسة المتيازات السلطة العامة إن صالح     

 المعترف بها تقليديا لصالح السلطات اإلدارية.
إن الفصل في الطبيعة اإلدارية لهذه السلطات يعني بالضرورة اختصاص القاضي 

 اإلداري بالنظر في الطعون الموجهة ضد قراراتها.
 ائي النوعي مفصول فيه فماذا بشأن االختصاص اإلقليمي  إذا كان االختصاص القض     

 ؟ (05-11)من القانون العضوي رقم  01كذا موقع سلطات الضبط من المادة و 
بالنظر إلى طبيعة وحجم اختصاصات سلطات الضبط و شمولية تدخلها لكامل اإلقليم      

كزية والسلطة التنفيذية عموما  وكذا طبيعة و حجم العالقات التي تربطها مباشرة باإلدارية المر 
 يمكن الجزم بالطبيعة المركزية لهذه السلطات.

إذا كانت سلطات الضبط تكتسي طابعا مركزيا فمن البديهي أال تكون هي المقصودة      
من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية و التي  تنص على اختصـاص  105بنص المادة 

 اإلدارية  القرارات ضد المرفوعة اإللغاء دعاوى في نهائيا و مجل  الدولة بالنظر ابتدائيا
، ذلك أن ما استقر عليه االجتهاد القضائي أن ت اإلدارية المركزيةالصادرة عن السلطا

 المقصود بالسلطات اإلدارية المركزية هي الوزارات.

                                                 

 من قانون النقد و القرض. 501المادة  (1)

 السالف الذكر. 03-4000من القانون رقم  53لمادة عن طريق دفتر الشروط ا (2)

 رة المسبقة عند لجوء كل عن طريق رقابة لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة لمشروع المذكرة الخاضعة للتأشي (3)

 شركة أو مؤسسة عمومية للتوفير علنيا.
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من المرسوم  11كما تزداد إشكالية االختصاص اإلقليمي تأزما بالنظر إلى أحكام المادة      
أديب و التحكيم أين أخضع المشرع الطعون ضد قرارات غرفة الت( 50-13)التشريعي رقم 
مراقبة عمليات البورصة الختصاص الغرفة اإلدارية التابعة لمجل  قضاء للجنة تنظيم و 

 (1)الجزائر.
   (2)إذا كانت سلطات الضبط ال تشكل هيئة عمومية وطنية و ال منظمة مهنية وطنية     

فهل يمكن تصنيفها ضمن فئة السلطات  (05-11)من القانون رقم  01بمفهوم المادة 
 و بالتالي خضوعها لرقابة مجل  الدولة ؟ إلدارية المركزيةا

يمكن اعتماد طبيعة مهام هذه السلطات في تكييف طبيعتها ، إذ تعد هذه المهام      
بالنظر إلى طابعها السيادي أو بالنظر اختصاصا عاديا و طبيعيا لإلدارات المركزية سواء 

إلى شموليتها ووطنيتها حيث أن الذي تم هو مجرد تحويل ونقل لهذه المهام لصالح هيئات 
 جديدة في إطار إعادة تكييف مهام اإلدارة المركزية.

وعليه ، يمكن قبول خضوع هذه الهيئات الجديدة لنف  االختصاص القضائي بالنسبة      
رة المركزية ، وفي المقابل ال يمكن قبول تكييفها على أنها سلطات إدارية مركزية لقرارات اإلدا

 ، ذلك أن هذه األحكام تحصر مفهوم(05-11)من القانون العضوي رقم  01بمفهوم المادة 
 السلطة اإلدارية المركزية عادة في الوزارات.  

اء مجل  المنافسة و الذي بالنسبة للمشرع فقد أخضع قرارات كل سلطات الضبط باستثن     
 يتميز بخصوصية معينة في منازعاته إلى رقابة مجل  الدولة.

فيما يخص مجل  النقد و القرض البد من التفرقة بين قراراته الفردية و التنظيمية      
بالنسبة للقرارات التنظيمية يمكن الطعن فيها باإللغاء أمام مجل  الدولة أما اختصاص 

لوزير المالية فقط دون غيره ، و هذا رغم إمكانية إضرار هذه التنظيمات الطعن فهو مفتوح 
بالبنوك و المؤسسات المالية ، غير أن مجل  الدولة أقر أنه ال يحق ألي مدع أن يثير عن 

                                                 

  من القانون رقـم 11لصالح مجل  الدولـة ، المادة  تحويله تم أين 4003تعديل  في لم يعدل هذا االختصاص إال (1)
 السالف الذكر. 03-02

بط ضمن مجال اختصاص مجل  الدولة إال بالرغم من أن قانون اإلجراءات المدنية اإلدارية ال يكر  فئة سلطات الض (2)
تشير إلى اختصاص المجل  في القضايا المخولة له بموجب  01-01من القانون رقم  105من المادة أن الفقرة الثانية 

 نصوص خاصة ، حيث يمكن إدراج النصوص المنشئة لسلطات الضبط في هذا اإلطار.
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طريق الدفع بعدم قانونية قرار فردي أو تنظيمي بالتبعية لدعوى رئيسية باإلبطال إذا أثيرت 
 ء مباشرة على الدعوى األصلية. عدم قانونية هذا اإلجرا

أما بخصوص قراراته الفردية فتخص عادة المنازعة من طرف األشخاص الطبيعية            
والمعنوية في قرارات المجل  القاضية برفض منح ترخيص فتح بنك أو مؤسسة مالية   وهي 

ل  لقبول قرارات تخضع لرقابة مجل  الدولة ، لكن المشرع اشترط رفضين من قبل المج
 (1)الطعن فيها.

أما بالنسبة للجنة المصرفية ، فوجدها قرارات اللجنة القاضية بتعيين موظف أو مدير      
 (2)مؤقت و كذا العقوبات التأديبية قابلة للطعن القضائي أمام مجل  الدولة.

 

قابلة تفرق بين قرارات اللجنة ال( 50-10)من قانون  529يرى بعض الفقهاء أن المادة      
( و تلك التي ال تخضع لهذا النمط من الطعن ، إذا كان النص لطعن إداري )طعن باإللغاء

ال يكر  ذلك صراحة ، إال أن النص على أن وحدها القرارات في مجال تعيين موظف أو 
مدير مؤقت و كذا العقوبات التأديبية يمكن الطعن فيها أمام مجل  الدولة يعني بالضرورة 

األخرى كقرارات " اللوم " مثال تشكل قرارات إدارية تخضع للنظام المنازعاتي أن القرارات 
لهذه القرارات أي الطعن لتجاوز السلطة ومن ثم فإن اللجنة المصرفية هي سلطة إدارية 
عندما تصدر لوما أو توبيخا و محكمة إدارية عندما تصدر عقوبات تأديبية أو تعيين مدير 

 ه في هذه الحالة قابلة للطعن بالنقض أمام مجل  الدولة.مؤقت أو مصفي تكون قرارات
لكن ورغم هذه التفرقة والتي تتجلى من خالل اإلجراءات و عدم خضوعها لتلك المقررة      

في قانون اإلجراءات المدنية إال أن موقف مجل  الدولة ال يتماشى وهذا الطرح ، إذ يعتبر 
في قراراتها المتضمنة تعيين متصرف إداري هو " اللجنة المصرفية سلطة إدارية وأن الطعن 

 511طعن بالبطالن " ، حيث أن القرار المتخذ بمبادرة من اللجنة المصرفية عمال بالمادة 
نما تدبيرا إداريا ال يخضع  04فقرة  من قانون النقد والقرض ال يشكل تدبيرا ذا طابع تأديبي وا 

 (3)انون النقد والقرض.من ق 519لإلجراءات المنصوص عليها في المادة 

                                                 

 من قانون النقد و القرض. 11المادة  (1)

 تنص صراحة على أن هذا الطعن يكون وفقا لمباد  القانون اإلداري فإن  50-10من قانون  529نت المادة إذا كا(2)

 تنص على طعن قضائي دون تحديد. 55-03من أمر  501المادة 

 .99، ص  09،  4001، مجلة مجل  الدولة ،  4003أفريل  05قرار مجل  الدولة المؤرخ في  (3)
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 لرقابة القاضي قراراتها المشرع أخضع فقد ، البورصة عمليات تنظيم ومراقبة للجنة بالنسبة     

مراقبـة عمليات البورصة  لجنة قرارات أخضع الذي و الفرنسي المشرع ذلك يتبع لم و اإلداري
 هذه اللجنة. ، و يمكن التمييز بين نوعين من قرارات (1)لرقابة القاضي التجاري

وتلك التي تخص قرارات الغرفة ( 2)تلك القاضية برفض اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة
و هما من اختصاص مجل  الدولة إضافة إلى القرارات  (3)الفاصلة في المجال التأديبي

 التنظيمية للجنة.
ين قراراتها حيث بالنسبة لسلطة ضبط البريد و المواصالت ال يبدي المشرع أية تفرقة ب     

هو نف  ما أقره بالنسبة لكل من و  (4)أخضع قرارات مجلسها إلى الطعن أمام مجل  الدولة
كذا و  (5)الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية و الوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية

 (6)بالنسبة للجنة ضبط الغاز و الكهرباء.
بدأ خضوع سلطات الضبط لرقابة القاضي اإلداري فيخص أما االستثناء المتعلق بم     

قرارات مجل  المنافسة ، فرغم طبيعته اإلدارية و تكييف المشرع له على أنه سلطة إدارية 
 إال أنه يفرق بين نوعين من القرارات:

 و تخضع لرقابة مجل  الدولة. (7)القرارات المتضمنة رفض التجميع 
 هي قابلة للطعن أمام مجل  سات المقيدة للمنافسة و ة بالممار قرارات المجل  المتعلق

 قضاء الجزائر الذي يفصل في المواد التجارية.
 بهذا يكون المشرع الجزائري قد قلد حرفيا األحكام القانونية المتعلقة بمجل  المنافسةو      

                                                 

)1)  N.Decoopman, le contrôle juridictionnel de l’action de la commission des opérations de  

bourse, RFDA, nov, dec, 1991. 

 السالف الذكر. 02-03من القانون رقم  01المادة  (2)
 من اختصاص الغرفة اإلدارية لمجل  القضاء. 5113من نف  القانون ، حيث كانت في ظل مرسوم  11المادة  (3)

 السالف الذكر. 03-4000من القانون رقم  51المادة (4)
 السالف الذكر. 50ـ05من القانون رقم  21المادة  (5)
 السالف الذكر. 05-04من القانون رقم  531المادة ( 6)

 يختص مجل  المنافسة بترخيص التجميعات االقتصادية أو رفضهـا بمقرر معلـل بعد أخذ رأي الوزير المكلـف (7)

و هو اختصاص يعود في القانون الفرنسي لوزير االقتصاد و لي  لمجل   03-03من األمر رقم  51، المادة  بالتجارة
 المنافسة.
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 51و 54، من خالل مادتيه (1)الفرنسي ، حيث ينص األمر الفرنسي المتعلق بالمنافسة 
، غير أن المشرع الفرنسي تدخل جل  المنافسة لرقابة مجل  الدولةى خضوع قرارات معل

لتحويل هذا االختصاص  5119ديسمبر  40بعدها مباشرة بواسطة القانون المؤرخ في 
على  51لصالح مجل  قضاء باري  الفاصل في المواد التجارية حيث تم تعديل المادة 

 الشكل التالي: 
 "Les décisions du conseil de la concurrence sont modifiés aux 

intéressés et au ministre chargé de l’économie qui peuvent, dans le 

délai d’un mois, introduire un recours devant la cour d’appel de Paris  ." 
    

لرقابة  (2)لقانونرغم إقرار المجل  الدستوري الفرنسي عن تدخله لمراقبة دستورية هذا ا 
 القاضي اإلداري على القرارات المتخذة في إطار ممارسة صالحيات السلطة العامة بواسطة

 (3)السلطات الممنوحة للسلطة التنفيذية.
إال أنه أقر بإمكانية و دستورية بإمكانية و دستورية تحويل بعض اختصاصات القاضي      

قضائي ما منازعات مجـال معين في نظـام اإلداري لصالح القاضي العادي  بهدف توحيد 
     (4)ضمان اإلدارة الحسنة للعدالة.و 

 (5)و عليه ، فإنه يمكن تحويل االختصاص القضائي في مجال معين لكن بشرطين: 
 .عنصر نوعي: مصلحة اإلدارة الحسنة للعدالة 
 .عنصر كمي: استفادة النظام القضائي المعني من هذا التحويل 

                                                 

 المتعلق بحرية األسعار و المنافسة. 5119ديسمبر  05المؤرخ في  542-19األمر رقم  (1)

 .5911جانفي  04المؤرخ في  003-10م القرار رق (2)
)
3
) A l’exception des matières réservé par nature à l’autorité judiciaire, relève en dernier 

ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des 

décisions prises dans l’exercice des prérogatives de puissance publics, par les autorités 

exerçant le pouvoir exécutif, leur agent, les collectivités locales ou les organismes publiques 

placés sous leur autorité ou leur contrôle . 
(
4
) Lorsque l’application d’une législation ou d’une réglementation spécifique pourrait 

engendrer des contestation contentieuse divers qui se repartiraient selon les règles habituelles 

de compétence, entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire, il est loisible au 

législateur, dans l’intérêt d’une bonne administration de justice, d’unifier les règles de 

compétence juridictionnelle au sein de l’ordre juridictionnel principalement intéressé " 

(
5
) M.Collet, Le contrôle juridictionnel des actes des autorités administratives indépendantes, 

Opcit, P 239. 
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بة للقانون الجزائري ، فإن المشرع لم يعترف بازدواجية االختصاص القضائي أما بالنس     
اآللي  أن هذا النقل ، غير 4003أمر  من إال انطالقا بالنظر في قرارات مل  المنافسة

للتشريع الفرنسي ال يجد له في القانون الجزائري نف  المبررات واألس  التي استند عليها 
ختصاص القاضي اإلداري لصالح القاضي التجاري في مجال المشرع الفرنسي في تحويل ا

 رقابة الممارسات المقيدة للمنافسة.
، فإن تكييف مجل  المنافسة بالسلطة اإلدارية يقتضي بالضرورة من ناحية أخرى     

في  (05-11) من القانون العضوي رقم 01إخضاعه لرقابة مجل  الدولة بمفهوم المادة 
ختصاص للقاضي العدد كان بواسطة قانون عادي يعارض و يخرق حين أن تحويل هذا اال

من قانون اإلجراءات  105و كذا أحكام المادة  (05-11)أحكام القانون العضوي رقم 
 اإلدارية التي تنص على اختصاص مجل  الدولة بالفصل في دعاوي اإللغاء المدنية و 

من ثم و  سلطات اإلدارية المركزية ،عن ال التفسير و تقدير المشروعية في القرارات الصادرةو 
 (1)يمكن الحكم بعدم دستورية هذا اإلجراء.

فإذا كـان القضـاء اإلداري لـي  بإمكانـه النظــر فـي الطعـون المقدمــة ضـد قـرارات مجلــ       
المنافســــة التــــي تتضــــمن عقوبــــات ضــــد الممارســــات المقيــــدة للمنافســــة ، إال أن القــــرارات التــــي 

االقتصـــادية األخـــرى يكـــون الطعـــن ضـــدها مـــن اختصـــاص القضـــاء تتخــــذها ســـلطات الضـــبط 
 01اإلداري ، و طالمــا أن هــذه ســلطات الضــبط القطاعيــة هــي ســلطات وطنيــة فحســب المــادة 

المتعلق بمجل  الدولة فإن الطعـون المقدمـة ضـد قـرارات هـذه  (05-11)من القانون العضوي 
ون الطعـــن عـــن طريـــق دعـــوى الســـلطات يكـــون النظـــر فيهـــا مـــن طـــرف مجلـــ  الدولـــة ، و يكـــ

تجــاوز الســلطة ، أي أن اختصــاص مجلــ  الدولــة ال يتعــدى إلغــاء القــرار الــذي ينطــوي علــى 
العقوبة دون النظر في دعوى التعويض ، هذا و نجد أن المشرع قد وضـع اسـتثناءات بالنسـبة 

 لهذه الطعون فخرج عن القواعد العامة المعروفة في المنازعات اإلدارية.
 
 

                                                 

تــم استثنــاء القـرارات الصـــادرة عـن الســلطات  لقانــون اإلجــراءات المدنيــة 5110أوت  51المــؤرخ فـي  43-10فـي تعـديل (1) 
أمـــا فـــي قانــــون اإلجـــراءات  المركزيــــة ، الســـلطات علـــى اإلداريـــة الالمركزيـــة مـــن قاعـــدة الـــتظلم اإلداري المســـبق و اقتصـــاره

حيــث  و الالمركزيـــة بخصـــوص هــذا اإلجــراء ، اإلداريــة المركزيــة الســلطات بــين المشــرع يفــرق المدنيــة و الماليــة الجديــد فــال
 .134إلـى  141و المنصوص عليها في المواد من  باآلجال منه على نف  األحكام المتعلقة 101ة دتحيل الما
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 الثاني : المطلب 
 طبيعة العالقة بين سلطات الضبط اإلقتصادية والقضاء

و سلطة التحقيق و البحث التي تتمتع بها سلطات  االستشارية الصالحيات كانت إذا
 القرارات عليها كونها ال ترتقي إلى درجة القضائية الضبط اإلقتصادية تثير مسألة الرقابة

يجعلها تخضع  مما التنظيمية حية إصدار القراراتيتمتع بصال السلطات هذه بعض فإن اإلدارية
 اختصاص لرقابة القاضي اإلداري وكذلك تتمتع هذه السلطات بوظيفة قمعية كانت من

 وعليه التجريم خولت لها بموجب نصوص خاصة و ذلك مسايرة لظاهرة إزالة القضائية الهيئات

 مجرد هي الضبط القطاعيةوسلطات  القاضي بين العالقة هل هو: يطرح الذي التساؤل فإن

مجرد  يتعدى األمر أن جديد لألدوار واالختصاصات في إطار الدور الجديد للدولة أم توزيع
 النظر أعاد القطاعية الضبط أن إنشاء سلطات و خصوصا صريح تناف  تنازع و إلى التكامل

 المسائل االقتصادية ؟ في القاضي اختصاص مجال و طبيعة في
 :األول الفرع

 ة تكاملية تبادلية بين القاضي وسلطات الضبط االقتصاديةعالق
سلطات و  من وجهة نظر أولية ، يمكن القول بوجود عالقة تكاملية بين كل من القاضي

فإذا  صريحة بين طبيعة مهام كل منهما،، ذلك أن المشرع فصل بصورة  االقتصادية الضبط
نافسة و النظام العام االقتصادي  يهدف إلى حماية الم االقتصادية كان دور سلطات الضبط

 يمكن التي األضرار ة المتنافسين ذاتهم و تعويضهم عنفإن دور القاضي يهدف إلى حماي
 .السلطات هذه به تضطلع ال اختصاص هوو  ، السوق في بهم تلحق أن

عليه و رغم اختالف الدورين فإنه ال يمكن الفصل بينهما ، ذلك أنه و رغم الحدود و 
 بين القاضي التكاملية التبادلية اآلليات من جملة أوجد المشرع أن إال الدورين طبيعة تفرضها التي

 الذي الخبرة ودور الضبطية الوظيفة في القاضي بمشاركة تتجسد االقتصادية الضبط وسلطات

 عليه. المعروضة القضائية النزاعات فض في القاضي لدى السلطات هذه تلعبه أن يمكن
 االقتصاديةلسلطات الضبط  ي في الوظيفة الضبطيةمشاركة القاض :أوال
الدفاع عن حقوق المتعاملين فإن المشرع فصل بين دور القاضي )من الناحية المبدئية ،     

صالح الضررعن ط المتمثل في  القطاعية ( و دور سلطات الضبطريق تقييم التعويض وا 
مشرع صراحة هو ما كرسه الي و حماية النظام العام االقتصاد الدفاع عن شرعية المنافسة و
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 (1)أين حصر مهام مجل  المنافسة في ضمان السير الحسن للمنافسةعبر قانون المنافسة ، 
التوزيعية أي إخضاع السوق للمبدأ مكلف بضبط النشاطات االقتصادية واإلنتاجية و باعتباره 

وم بمراقبة السلوكات هو حرية المنافسة فيقوم عليه نظام اقتصاد السوق أال و األساسي الذي يق
، و يمكنه الموافقة على فاقات و التعسف في وضعية الهيمنةالتي تم  بهذا المبدأ مثل االت

االتفاقات التي يثبت أصحابها أنها تؤدي إلى نمو اقتصادي أو تكنولوجي أو تساهم في 
المتوسطة أن تضمن لها مكانة تي تسمح للمؤسسات الصغيرة و امتصاص البطالة أو ال

و هو ما يعطي للمجل   (03-03)من األمر رقم  01افسية في السوق بموجب المادة تن
، كما أن المجل  يختص بالنظر في عة في قبول أو رفض هذه االتفاقاتسلطة تقديرية واس

زيز وضعية الهيمنة على السوق مشاريع التجميع االقتصادي خاصة إذا كانت تهدف إلى تع
شاريع و في حالة الموافقة فإنه يقترح أو باألحرى يفرض له أن يمنع أو يقر هذه الم، و 

من  51و 51شروطا من شأنها تخفيف أثار التجميع عن المنافسة وفق أحكام المادتين 
 (.03-03)األمر رقم 

كما أن لمجل  المنافسة اختصاص عام القيام بتحقيقات تخصص شروط تطبيق 
منافسة ، و إذا أثبتت هذه التحقيقات أن النصوص التشريعية أو التنظيمية ذات العالقة بال

تطبيق هذه النصوص ترتبت عليها قيود على المنافسة فإنه يباشر كل العمليات لوضع حد 
، كما يقوم مجل  المنافسة (03-03)من األمر رقم  31لهذه القيود حسب تدابير المادة 

 بط القطاعيةبتوطيد عالقات التعاون و التشاور على الصعيد الوطني مع سلطات الض
كذلك على الصعيد الدولي مع الهيئات األجنبية المختصة في المنافسة وفق ما األخرى  و 

 . (2)و ما يليها و التي تحدد شروط التعاون الدولي 20،  31تنص عليه المواد 
 

هذا ونجد أن القضاء يلعب دور عقابي في مجال المنافسة عندما يقرر بطالن 
أن يدة للمنافسة وكذلك إقراره للمسؤولية المدنية والجزائية حيث الممارسات المنافية والمق

إذ يمكن لكل شخص ارسة مقيدة للمنافسة يعود للقاضي ، إصالح الضرر الناتج عن مم

                                                 

 السالف الذكر. 03-03من األمر رقم  32المادة  (1)

)
2
( Rachid Zouaimia, Les Autorités Administratives indépendantes et la régulation économique 

en Algérie, Alger, Houma, 2005, P 31. 



 ديةالضمانات القانونية لممارسة الوظيفة القمعية لسلطات الضبط االقتصا   :الباب الثاني

403 

 

أو معنوي يعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقيدة للمنافسة أن يرفع دعوى أمام الجهة  طبيعي
  (1)ه.القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول ب

وخالفا للقواعد العامة التي تتطلب لقيام المسؤولية المدنية وجود خطأ وضرر وعالقة 
من قانون  21السببية فإن المسؤولية المدنية التي تنشأ في مجال المنافسة حسب نص المادة 

المنافسة تقوم على أسا  الضرر التنافسي الذي يلحق المتناف  في السوق لذلك يكفي على 
من ممارسة منافية للمنافسة إثبات الضرر لقيام المسؤولية المدنية وبهذا يكون المتضرر 

المشرع الجزائري قد أس  نظام جديد للمسؤولية المدنية في مجال المنافسة على أسا  
 الضرر إستجابة لخصوصية السوق .

هذا وال يجوز للمؤسسة التي تكون طرفا في الممارسة المحظورة طلب التعويض مثلما 
كما أن استفادة المؤسسة من   4005سبتمبر  51اإلجتهاد القضائي الفرنسي في تى به أ

إجراءات العفو كاإلعفاء من العقوبة أو التخفيف منها ال يعفي المؤسسة من توقيع الجزاء 
 (2)المدني .

ويجب اإلشارة إلى أنه بإمكان المستهلكين المطالبة بالتعويض سواء بصفة فردية أو 
ة كما يمكن للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم ، فمصلحة المستهلكين تشكل معيارا بصفة جماعي

لتقدير قواعد المنافسة السيما في مجال المنافية للمنافسة ، فالتعسفات هي الوحيدة التي 
تؤدي إلى جلب الزبائن بطريقة غير مشروعة ، تعسفية ، إحتيالية ومنافية للمنافسة لذلك 

Préjudice concurrentiel فهي تسبب ضرر تنافسي   
(3) 

 للمنافسة ال ( الناتجة عن الممارسات المقيدةفإن العقوبات المالية )الغراماتمن ثم      
لممارسات بل هي غرامات مستحقة نتيجة تعويضا لصالح المتضررين من هذه اتعتبر 

ون مستحقة صفها بأنها دياإلضرار بالمنافسة و النظام العام االقتصادي و بالتالي يمكن و 
 أطرافألن أمر ضبط الجريمة االقتصادية يشترك فيه عدة  (.العمومية الخزينةللدولة )

لطة الضبط المعنية بنوع النشاط فتكييفها و العقوبة المنجرة عنها هي أمور تختص بها س
بمجل  المنافسة الذي يمكن أن يمتد اختصاصه و يتداخل مع بقية السلطات األخرى و 

                                                 

 من نف  األمر. 21المادة  (1)

 . 514سامي بن حملة، المرجع السابق ، ص  (2)
(3) Daniel Mainguy, Malo depincé ,Droit de la concurrence ,Lexis Nexis,2 éd,paris,2015,p31.  
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أن من هنا يمكننا القطاعات و وعه إذ أن مبدأ المنافسة مكر  في كل بحسب طبيعة موض
دور القاضي و لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: أال يعتبر نقارن بين هذا الدور للمجل  و 

 منح صالحيات عقابية لمجل  المنافسة التعدي على دور القاضي الجزائي؟
تباع المشرع  هذا الري ، و سؤال في ظل التشريع الجزائتصعب اإلجابة على هذا ال

فترض أن يسلكها القانون في الجزائري أسلوب تجاوز المراحل و الخطوات المنطقية التي ي
و سياسية  ألن القانون كغيره من العلوم االجتماعية يتأثر بعدة عوامل اجتماعية تطوره،

ته ته و أدواثقافية تلعب دورا حاسما في توجيه تطوره و في صياغة قواعده و تكوين مؤسساو 
هذا خالفا لما يحدث في البيئة الفرنسية أين تلعب المؤسسات مثال أدوارها المقررة التنفيذية و 

الدستوري و كذا مجل  كل في مجال اختصاصه ، فيتدخل النواب عند اللزوم و المجل  
يؤدي في نهاية األمر إلى  كل هذا موازاة مع الجدل الفقهي المستمر و الذيالدولة ، و 

وصول إلى اتجاهات فقهية و قضائية تجد طريقها إلى التجسيد عبر قواعد قانونية ال
 تشريعية.
بهذا الصدد تدخل المجل  الدستوري الفرنسي في أكثر من مناسبة ليؤس  لصالح و  

هيئات الضبط االقتصادي نظاما عقابيا ال يتعارض مع دور القاضي الجزائي و ال يتعدى 
الدستورية  له أن المباد  (1)له و يتعاون معه ، فأكد في قراركمعلى صالحياته بقدر ما ي

التي تؤس  اإلجراءات الجزائية يجب أن تمتد إلى أي إجراءات أو تدابير ذات طبيعة جزائية 
حتى مع إجازة المشرع لسلطة غير قضائية النطق بها. و هو ما يفهم منه إجازة االختصاص 

نون وبموافقة القاضي الدستوري ت بموجب القاتم االقتصاديةالتأديبي لسلطات الضبط 
 بشروط محددة مسبقا. و 

مراعاة و  في هذا الصدد أيضا اتجهت اجتهادات المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسانو 
االستئناف قد  لمكانتها في دلو االتحاد األوروبي فإن مجل  الدولة الفرنسي و كذا غرفة

لضوابط  االقتصاديةاع سلطات الضبط العبت دورا مهما في إخضكرست هذا المبدأ و 
الحريات حماية حقوق اإلنسان و من اتفاقية  05فقرة  09إجرائية معرفة في نص المادة 

و حماية حقوق  األساسية ، و الهدف من هذه الضوابط اإلجرائية هو تكري  حقوق الدفاع

                                                 

)
1
) Rachid Zouaimia, Les Autorités Administratives indépendantes et la régulation 

économique en Algérie, Op.cit P 80.  
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الضبط  اإلنسان و ال يفوتنا تذكير بأن المجل  الدستوري لم يوافق على منح سلطات
 لبعض االختصاصات الجزائية إال بشروط ثالثة و هي: االقتصادية

 .أن ال تكون العقوبات المقررة سالبة للحرية 
  ال تمنح لهذه الهيئات صالحيات جزائية إال في نطاق ضيق بما يسمح لها بأداء

 دورها المقرر قانونا.
 ماية الحقوق ية تضمن حأن النطق بالعقوبات يجب أن يكون عبر إجراءات قانون

    (1)الحريات المكفولة دستوريا.األساسية و 
نون و بموافقة المجل  الدستوري ديبية من القان استمد مجل  المنافسة سلطته التأإذ 

بشروط محددة بفرنسا ، أما المشرع الجزائري فمنح لمجل  المنافسة السلطة التأديبية نقال و 
 تهاد الدستوري و القضائي الفرنسيقة على االجعن المشرع الفرنسي ، و إذا جاز لنا المواف

نخص والنقائص و فإنه ال يفوتنا أن نالحظ أن ممارسة المشرع الجزائري ال تخلو من الهفوات 
هو ما مجل  الدولة لي  له أثر موقف، و بالذكر أن الطعن في قرار مجل  المنافسة أمام  

و يؤكد فرضية التصنيف اإلداري  يسمى بالمبدأ الدستوري الذي يقرر ضمان حقوق الدفاع ،
لمجل  المنافسة من حيث أن قراراته مشمولة بالنفاذ المعجل بمقتضى امتيازات السلطة 

واعد الليبيرالية ينتقي الهيكل العامة و هذا ما يجعلنا نؤكد أن المشرع الجزائري في تبنيه للق
 القانونية القواعد تشويه إلى يؤدي مما مانات الحرية المرافقة لها في األصالبنية و يهمل ضو 

 حد ذاتها. في الليبيرالية القواعد مع التناقض على و بل
5110و بمقارنة مجل  المنافسة باللجنة المصرفية المستحدثة بموجب قانون  

نجد  (2)
المؤسسات و  أن هذه األخيرة تمتع بازدواج وظيفي بحيث أنها أثناء قيامها بمهام مراقبة البنوك

مثل توجيه اإلنذار و اتخاذ تدابير احترازية ، أما أثناء تطبيقها ا تقوم بعمل إداري المالية فإنه
 للقواعد و اإلجراءات التأديبية فهي تمار  عمال قضائيا.

نة المصرفية هيئة قضاء إداري  قد تبنى المشرع الفرنسي هذا األمر فاعتبر اللجو  
مها إلى المباد  األساسية التي تحكم عليه فإن مجل  الدولة الفرنسي أخضع اإلجراءات أماو 

من جهتها فإن سلطة عدم تجزئة القرار و وحدة و  الهيئات القضائية كاحترام حقوق الدفاع
                                                 

(
1
) Rachid Zouaimia, Les Autorités Administratives indépendantes et la régulation économique 

en Algérie, Op.cit P 81. 

 .59ج ر  ، المتعلق بالنقد و القرض ، المعدل و المتمم ، 5110أفريل  52المؤرخ في 50-10القانون رقم  (2)
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ضبط البريد و االتصاالت تتجلى فيها بوضوح صفة االزدواجية الوظيفية من خالل تدابير 
تتجلى أكثر خاصة ، لكن الصفة اإلدارية منه 53خاصة المادة  (1)القانون المتعلق بها.

بجانبها الوظيفي مثل النص على منح ترخيصات االستغالل و السهر على وجود منافسة 
فعلية ، تخطيط و تسيير و تخصيص و مراقبة استعمال الذبذبات ، المصادقة على عروض 
التوصيل البيني و إعداد مخطط وطني للترقيم و غيرها من المهام اإلدارية المكلفة بها 

ن تخصان في الفصل في المنازعات من المادة المذكورة و اللتا 01و  01الفقرتين باستثناء 
المواصالت لرقابة و  التحكيم ، فإن بقية المهام تعتبر إدارية و تخضع سلطة ضبط البريدو 

من هذا  51مجل  الدولة للطعن في قراراتها ، و لي  للطعن أثر موقف بحسب نص المادة 
 بيعة اإلدارية للسلطة و تمتعها بامتيازات السلطات العامة.القانون فال خالف على الط

يتضح مما تقدم أن مجل  المنافسة يتميز بازدواج وظيفي ، فهو يمار  عمال إداريا و  
أثناء أدائه لمهام ضبط السوق و النظر في مشاريع التركيز ، و يؤدي كذلك عمال قضائيا 

قوبات المقررة قانونا. لكن المشرع الجزائري لم أثناء ممارسته لسلطاته التأديبية و نطقه بالع
االستقالل اإلداري الذي ورد ذكره في النصوص عترف له صراحة بالصفة القضائية و ي

قريبا من ذلك و  التأسيسية للمجل  هو مؤشر غير حاسم في الطبيعة القانونية للمجل  ،
لطة إدارية مركزية لكن اعتبر مجل  الدولة في قرارين له أن المجل  األعلى للقضاء هو س

تأديبية ، ففي هذه الحالة  هذا الرأي ال يمكن األخذ به في حالة انعقاد المجل  في جلسة
الطعن  بحيث أن قراراته تقبل االستئناف، تتوفر فيه كل الشروط التي تعطيه الصفة القضائية

 09في الصادر  (55-02)بالنقض ، و هذا ما نص عليه القانون األساسي للقضاة رقم 
خالفا لما كان عليه الوضع في ظل القانون األساسي قديم الذي ينص في  4002سبتمبر 
ي طريقة في القضايا التأديبية ال تقبل أ أن القرارات الصادرة عن المجل  األعلى 11المادة 

 (2)من طرق الطعن فيها.

يمكن  الو  عليه ، فإن وظيفة الضبط هي اختصاص أصلي لسلطات الضبط القطاعيةو      
 للقاضي التدخل بصفة مباشرة و ذلك بالنظر إلى أنه:

                                                 

، المحدد للقواعد العامة للبريد و االتصاالت السلكية و الالسلكية ،  4000أوت  1المؤرخ في  03-4000القانون رقم  (1)
 .21ج ر 

)
2
)  Rachid Zouaimia, Les Autorités  indépendantes de régulation dans le secteur financier en 

Algérie, Alger , Houma , 2005, P 77. 
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 .ال يمكن للقاضي إخطار نفسه بنفسه 
 .ال يمكنه الحكم إال في المسائل التي يخطر بها 

 االعتمادات  كمنح فردية قرارات باتخاذ القطاعية الضبط سلطات الحلول محل ال يمكنه        
 أو التراخيص.

 ر و إعالم مباشرة و متبادلة مع المتعاملين كما هو الشأن ال يمكنه بناء عالقات حوا
 بالنسبة لسلطات الضبط.

و خاصة  القطاعية في المقابل ، فإن الصالحيات شبه القضائية لسلطات الضبطو      
ال تعدو أن تكون مجرد استثناء و ذلك رغم أو ما يعرف بالوظيفة القمعية سلطة توقيع الجزاء 

الجماعية إال و و اإلجراءات القضائية ، إضافة إلى تركيبتها القضائية عملها بنف  الضمانات 
 أن قراراتها تبقى إدارية ليست قضائية و أن االختصاص القضائي يعود في النهاية للقاضي.

 ، فإنه يمكن في مرحلة أولى قبول تدخل القاضي المكمل لسلطات الضبط وعليه     
 ات.لهذه السلط الصالحيات شبه قضائية ذلك أنه يستمد من محدودية االقتصادية

(1) 
   (2)هذا و يشارك القاضي في الوظيفة الضبطية أو ال بصفته مراقبا لسلطات الضبط     

 قراراتها. ضدهي مهمته الطبيعية و العادية بالنظر في الطعون المقدمة و 
ة إن اللجوء إلى القاضي في إطار الضبط يعني تسخير الطرق القضائية في معالج

النزاعات ضد قرارات سلطات الضبط و بصفة عامة فإن رقابة القاضي تهدف إلى ضمان 
احترام سلطة الضبط و بصفة عامة فإن رقابة القاضي تهدف إلى ضمان احترام سلطة 
الضبط لإلجراء الصحيح ) الشرعية الخارجية ( في عملية اتخاذ القرار و خاصة حقوق 

 الدفاع.

لتدخل الرقابي للقاضي يمكن أن يكيف على أنه مشاركة غير من هذه الزاوية ، فإن او 
 ة في وظيفة الضبط.نيمباشرة و من الدرجة الثا

 كما يمكن للقاضي المشاركة في وظيفة الضبط من الدرجة األولى و بصفة مباشرة
خاصة بالنسبة للقاضي العادي الذي يختص بالنظر في المنازعات الناتجة عن تطبيق قانون 

 المنافسة.
                                                 

)
1
( F.Dupuis - TouBol. Le juge en complémentarité du régulateur, les régulations économiques 

OP.cit, P 135. 

)
2
( C.Bellamy, le juge contrôleur du régulateur, les régulations économiques OP.Cit P 174. 
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سلطات من جهة أخرى ، يمكن للقاضي المشاركة عن طريق أشكال أخرى بمبادرة من 
الضبط ذاتها ، و هذا المجال في حال عدم احترام قراراتها شبه القضائية المتضمنة تطبيق 

 تدابير تحفظية.
ففي القانون الفرنسي مثال ، يمكن لرئي  المجل  األعلى للسمعي البصري أن يطلب 

 ة الفصل بواسطة أمر قصد إصدار إنذارات أو إجراءات تحفظية في حالةمن مجل  الدول
الضرورة الملحة ، كما يمكن لرئي  لجنة عمليات البورصة طلب من رئي  محكمة باري  

هو ما أكده مجل  ود ممارسات تخص حقوق المدخرين. و الفصل كقاضي قانون في حالة وج
سلطات الضبط ألكثر تعاون في هذا  حيث يدعو 4005الدولة الفرنسي في تقريره سنة 

 (1)المجال.
بالنسبة لسلطات الضبط في القانون الجزائري ، لم ينص المشرع على هذا اإلجراء 
التكاملي بين القاضي و سلطات الضبط إال بالنسبة للجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة 

شأنه اإلضرار بحقوق في حالة وقوع عمل يخالف األحكام التشريعية و التنظيمية و من 
في القيم المنقولة ، حيث يمكن لرئي  اللجنة أن يطلب من القاضي إصدار أمر  المستثمرين

 (2)للمسؤولين بامتثال هذه األحكام و وضع حد للمخالفة أو إبطال آثارها.
أما في مجال المنافسة ، فقد نص المشرع على إجراء آخر لكنه يبقى تكاملي  و يكر       

القاضي في الوظيفة الضبطية حيث يمكن لمجل  المنافسة طلب من القاضي تبليغه مشاركة 
  (3)المحاضر أو تقارير التحقيق ذات الصلة بالوثائق المرفوعة إليه.

 التعاونية تكر ت التبادلية و إن هذه الوظيفة الرقابية للقاضي إضافة مختلف اآلليا     
هو بعد جديد يضطلع به القاضي ر ، و في وظيفة الضبط بشكل أو بآخمشارك القاضي 

ويقوده للخروج من دوره التقليدي مما يشترط إعادة تكييف القضاء قصد ممارسة وظائف 
 الضبط االقتصادي.

 

 

 
                                                 

)
1
( Conseil d’Etat, OPcit, P 329. 

 السالف الذكر. 02-03نون رقم من القا 20المادة  (2)

 السالف الذكر. 03-03من األمر رقم  31المادة  (3)
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 زعات القضائيةانمال في حل االقتصادية مشاركة سلطات الضبط :ثانيا
 ورا هاما في حلتلعب سلطات الضبط دمقابل مشاركة القاضي في الوظيفة الضبطية ،      

 قاضي.عات القضائية المعروضة على الاز نمال
تخص  على القاضي و التـي النزاعـات المعروضـة حلفي  الضبط سلطات إن مساهمة  

 قطاعات نشاطها تتخذ األشكال التالية:
 نص عليه ما هو و ، الضبط سلطات وثائق و مالحظات و أراء على القاضي اعتماد إمكانية -

والمستندات   الوثائق المجل  و القاضي من كل يتبادل حيث المنافسة لمجل  سبةبالن شرعمال
حيث يصدر مجل  المنافسة أوامر معللة التي تعد مؤشرا على أن قرارها يماثل القرار 

د حالقضائي المسبب فما التعليل إال تسبيبا ، و لما كانت هذه األوامر ليست عقوبات في 
 (54-01)الرسمية للمنافسة التي نص عليها القانون رقم  ذاتها فإن نشرها ضمن النشرة

ؤسسات المعنية بها ، و على هذا األسا  ميا على الو ا أو معنييمكن أن يرتب ضررا ماد
فإن مجل  الدولة الفرنسي اعتبرها قرارات ذات قيمة قضائية و أخضعها إلى اختصاصه 

    (1)فيما يخص فحص مدى مشروعيتها.
فإن األوامر الصادرة عن مجل  المنافسة تخضع لرقابة القاضي أما في الجزائر  

العادي مثلها مثل العقوبات المالية. و باعتبار مجل  المنافسة مكلف بمهمة المحافظة على 
ت بواسطة النظام العام االقتصادي في بعده التنافسي فيمكنه التأثير في قرارات المؤسسا

يتدخل في عمق العقود و يفرض تعديل البنود ، و يستطيع أن سلطته في إصدار األوامر
جوان  43الصادر في  (05-11)المخلة بمبدأ المنافسة الحرة. و مثال ذلك القرار رقم 

 11إلنهاء ممارستها المخالفة ألحكام المادة  (ENIEالمتضمن أمر إلى مؤسسة ) 5111
لجوء ا األمر ، ترتب عن هذالمتعلق باستغالل وضعية الهيمنة (09-11)من األمر رقم 

فى مع تدابير تشريع دة المفاوضات مع شركائها إلبرام عقود جديدة ال تتناالمؤسسة إلى إعا
و لعب دور  ه الدخول في صلب قرارات المنافسةعليه فمجل  المنافسة يمكنالمنافسة، و 

خالفا لدور القاضي الذي ال يملك إال إلغاء العقد كليا أو جزئيا و بالتالي  ضابط حقيقي،
يمكن أن نتصور مؤسسة تجارية تقع ضحية لممارسات مقيدة للمنافسة من قبل متعامل قوي 

                                                 

)1( Autin ( j-l ), le pouvoir d'injenction des autorités administratives indépenda,tes, Paris, jcp, 

1987, P 92. 
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من األمر رقم     55ة تدابير المادة يسعى إلى أن يفرض عليها شروط تقع تحت طائل
، فإذا أخطر مجل  استغالل حالة التبعية االقتصادية المتعلق بالتعسف في ( 03-03)

ر المتعامل على التعاقد و كمثال على ذلك فإن مجل  المنافسة فإنه يستطيع أن يجب
-JVC) قد أمر مؤسسة 5111مار   43در في المنافسة الفرنسي في قرار له صا

Magnétoxopes)  بتنفيذ الصفقة التي جمعتها بمؤسسة أخرى كانت في حالة تبعية
 الفقيه اقتصادية لها أي أجبرها على تسليم البضاعة  و هو ما يجعلنا نوافق على رأي

(Boy الذي ذهب إلى القول: " أن مجل  المنافسة ال يكتفي بمراقبة سير المنافسة في )
 (1)السوق بل يشارك بشكل فعال في صنعها".

هذا و نجد أن سلطة الضبط بإمكانها تقديم خبرتها التقنية للقاضي قصد فض النزاع            
لسلطة الضبط في الوظيفة القضائية  و ذلك بطلب من هذا األخير ، و هي مشاركة حقيقية

 و التي يمكن إرجاعها إلى العوامل التالية:
 ـ طبيعة تركيبتها البشرية المختصة في المسائل التقنية و االقتصادية.
 ـ تقنية القضايا المعروضة على القاضي و عدم تخصصه للنظر فيها.

في بعض هذه  اجز عضي " أن القا Génard Cornuفي هذا اإلطار يرى األستاذ " و      
 Le juge est source de justiceإلى رأي أكثر تخصصا: "  و هو بحاجةالمسائل و 

sans être source exclusive de lumière, il a ses lumières mais il a besoin 

de celle des autres ."(2) 
في القانون الفرنسي هذا ، و يتعلق إجراء تقديم خبرة سلطات الضبط بالنسبة للقاضي      

بكل من مجل  المنافسة ، لجنة عمليات البورصة و سلطة ضبط االتصاالت أين 
رسمي ، و في هذه الحالة يمكن وصف تدخل و مساهمة سلطة الضبط بما   اإلجراء غيريبقى

 Amicus Curiae "(3) يسمى بمساهمة صديق المحكمة 

                                                 

)
1
( Boy (L), Droit de la concurrence approfondie, thèse de doctorat, université de Nis, 2006,P 

174.  

)
2
( Cité par, R.Godmet, la participation des autorités administratives indépendantes au  

règlement des litiges juridictionnels de droit commun l’exemple des autorités de marché, 

RFDA, sep-oct, 2002, P 960. 

" في كل مرة  Amicus Curiaeالتجارية لباري  طلـب رأي سلطة ضبط االتصاالت بوصفها "  اعتادت المحكمة (3)
 يظهر فيها تدخل هذه السلطة ضروريا و مفيدا للفصل في نزاع في مجال االتصاالت.
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عن هذا اإلجراء المكمل لعمل القاضي أما في القانون الجزائري ، فقد نص المشرع      
بالنسبة لمجل  المنافسة فقط ، إذ يمكن للجهات القضائية المختصة طلب رأي المجل  فيما 
يخص معالجة القضايا المتصلة بالممارسات المقيدة للمنافسة و ال يبدي رأيه بعد إجراءات 

 (1)االستماع الحضوري إذا كان المجل  قد در  القضية المعينة.
صحيح ، أن المشرع لم ينص على هذا اإلجراء بالنسبة لبقية السلطات إال أنه من      

الناحية العملية يمكن تعميمه على باقي سلطات الضبط من غير مجل  المنافسة و ذلك 
" و هو إجراء يعزز من عالقة التكامل و التبـادل الموجودة  Amicus Curiaeبصفتها " 

 ط.و سلطات الضب  بين القاضـي
باإلضافة إلى عالقة التكامل بين القاضي و سلطات الضبط نظم المشرع عالقة بين 
 سلطة الضبط العامة ) مجل  المنافسة ( و سلطات الضبط القطاعية بشكل تكاملي أيضا.

 تحت مراقبة يكون نشاط بقطاع تتعلق ممارسة حول المنافسة مجل  أمام قضية ترفع فعندما

الرأي وهو إجراء  إلبداء المعنية السلطة إلى الملف من نسخة رسلي المجل  فإن ، ضبط سلطة
السالف الذكر التي نصت على: " عندما ترفع  (03-03)من األمر رقم  31كرسته المادة 

قضية أمام مجل  المنافسة حول ممارسة تتعلق بقطاع نشاط يكون تحت مراقبة سلطة ضبط 
 المعنية إلبداء الرأي. السلطة إلى الملف من نسخة يرسل ، فإن المجل 

يقوم مجل  المنافسة في إطار مهامه ، بتوطيد عالقات التعاون و التشاور و تبادل 
 المعلومات مع سلطات الضبط ".

، فيتم التحقيق في القضايا قات التي يقوم بها مجل  المنافسة أما في مجال التحقي     
 لتنسيق مع مصالحها المعنية.التابعة لقطاعات نشاط موضوعة تحت رقابة سلطة ضبط با

في إطار ممارسة مهامه يقوم بتوطيد عالقات وبصفة عامة ، فإن مجل  المنافسة و   
 (2)التعاون و التشاور و تبادل المعلومات مع سلطات الضبط.

                                                 

 من 20من خالل الفقرة  20-91رقم  في األمـر كذلك المشرع و هو إجراء كرسـه 24-24األمر رقم  من 41المادة  (1)
 إذ يمكن للهيئات القضائية المختصة طلب استشارة مجل  المنافسة لمعالجة القضايا المعروضة عليها. 01المادة 

، و يمكن تفسير ذلك بالوجود المحتشم لسلطات الضبـط  09-11تجدر اإلشارة إلى أن هذه األحكام لم ترد في أمر  (2)
فقد شهد القانون الجزائري  4003نكي و المالي أما بالنظر إلى أمر آنـذاك  والمقتصرة على تلك التي تنشط في القطاع الب

تزايد إنشاء هذه السلطات و هو ما ورد ضمن تأشيرات هذا األمر لكل النصوص القانونية المنشئة لهذه السلطات و هو ما 
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كاملية تبادلية بين سلطات إذا كان المشرع قد أورد مجموعة آليات تكر  عالقة ت     
ي المقابل وانطالقا من النظام القانوني لسلطات الضبط وطبيعة والقاضي فإنه ف   الضبط

المنافسة الصالحيات التي تحوزها شكك في الطبيعة الودية لهذه العالقة وتجاوزها إلى 
أو عند  ات المالية تطبق مباشرةوالتنازع على االختصاص حيث يصدر مجل  المنافسة عقوب

هذا في حق المؤسسات األجال المحددة ، و  ون أصدرها فيعدم تطبيق األوامر التي قد يك
الستغالل  بالخصوص االتفاقات غير المشروعة، التي تنتهك القوانين التي تضبط المنافسة و

وضعية الهيمنة ، االستغالل المفرط لحالة التبعية و التجميعات الممنوعة ، و قد اعتمد 
األعمال المحقق في آخر  رقمالمشرع في تحديد قيمة العقوبة على أسا  نسبة مئوية من 

% كحد أقصى تبعا 54و  (03-03)من األمر رقم  95% بمقتضى المادة 1هي سنة و 
، و في حالة عدم إمكانية تحديد رقم  (54-01)من القانون رقم  19للتعديل الوارد في المادة 

ار جزائري أعمال للمعني بالغرامة المالية فإن المشرع قد حدد الغرامة المالية بستة ماليين دين
( كحد أقصى و قد ترك المشرع لمجل  المنافسة سلطة تقديرية دينار جزائري 9.000.000)

، فنص على بعض ظروف التشديد للعقوبة مثل مدى خطورة المنافسة واسعة لتقدير الغرامة 
و الضرر الذي يلحق باالقتصاد الوطني و قيمة الربح المحقق من طرف المخالف ، و كذلك 

العقوبة أو عدم الحكم بها على المؤسسات التي تعترف بالمخالفات المنسوبة  ظروف تخفيف
متعلقة بتطبيق تتعهد بعدم ارتكاب المخالفات الو  تتعاونإليها أثناء التحقيق في القضية و 

( كما قرر المشرع لصالح المجل  03-03األمر رقم  من 94المادة أحكام هذا األمر )
دينار جزائري عن كل يوم تأخير ، إذا لم تنفذ  510.000قدرة بـ النطق بالغرامة التهديدية الم

من األمر  11، وفقا ألحكام المادة 29و 21واإلجراءات المؤقتة الواردة في المادتين األوامر 
 (.03-03رقم )

عن رة عنه و عن مجل  قضاء الجزائر و يقوم مجل  المنافسة بنشر القرارات الصادو  
الدولة و المتعلقة بالمنافسة في النشرة الرسمية للمنافسة كما  المحكمة العليا و عن مجل 

يمكن نشر مستخرجات عن قراراته و كل المعلومات األخرى بواسطة أية وسيلة إعالمية وفقا 
      من األمر رقم 21المادة  المعدلة لنص( 54-01)من القانون رقم  43لنص المادة 

                                                                                                                                                         

ل  المنافسة يشمل يوحي مرة أخرى بأن قانون المنافسة قانون عام يشمل كل األنشطة االقتصادية ، و أن اختصاص مج
 كل القطاعات بما في ذلك تلك التي شهدت إنشاء سلطة ضبط.
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وهو ما  ة للمؤسسات و يصيبها بأضرار مادية ،هذا األمر يم  بالسمعة التجاريو ( 03-03)
 داعيا ألحكام تشريع المنافسة.يعتبر رادعا لها و 

و مما تقدم نالحظ بوضوح أن هذه القرارات تتطابق تماما مع القرارات القضائية ، فلنا 
هذا األمر لي  باالفتراض ها كسلطة قضائية كاملة األوصاف و أن نصنف المجل  الناطق ب

واقع مكر  بالقانون المقارن ، و نخص بالذكر في التجربة التونسية أين يعتبر  بقدر ما هو
قابلة لالستئناف أمام ارات مشمولة بالصيغة التنفيذية و مجل  المنافسة هيئة قضائية تصدر قر 

متع المجل  هذه النتيجة ليست حكما نهائيا لما سبق حيث يتو  (1)المحكمة اإلدارية.
( 54-01) ياب عنصر القضاة عن تشكيلته بمقتضى القانون رقملغباختصاصات إدارية ، و 

الخاص بالمنافسة و لكن هذه النتيجة تعتبر مؤشرا إيجابيا تجاه ( 03-03)المعدل لألمر رقم 
 وصف المجل  كهيئة قضائية على أسا  المعيار الوظيفي.

 :الثانيالفرع 
 اءالقضو  االقتصاديةسلطات الضبط  بين عالقة تنافسية تنازعية

        مقبولة ألنها تشكل المهمة العادية  الضبطية إذا كانت مشاركة القاضي في الوظيفة     
سلطات اإلدارية بشكل عام ، إال أن االعتراف صالحيات الوالطبيعية في رقابة قرارات 

قضائية لسلطات إدارية يشكل تدخال صريحا في مجال اختصاص القاضي خصوصا وأن 
 بطبيعة شبه قضائية. هذه السلطات تتمتع

كل من المعيارين العضو  عليه سنعتمد في دراستنا للعالقة التنافسية التنازعية علىو   
من ثم منافستها الختصاص الطبيعة القضائية لسلطات الضبط و المادي في تكييف الشكلي و 
 القاضي.

 االقتصادية الطبيعة شبه القضائية لسلطات الضبط :أوال
اعتمادا و لم يضف على قرارات سلطات الضبط الطابع القضائي إال أنه رغم أن المشرع      

 على المعيار العضوي الشكلي يمكن التشكيك في هذه الطبيعة اإلدارية.
وطبيعة  هذا و تجدر اإلشارة إلى أن المعيار العضوي يعتمد على الجهة المختصة     

" الذي كان  C.DE MALBERGهو معيار معروف عن الفقيه " اإلجراءات المعتمدة ، و 

                                                 

)
1
(JERIBI (G), Le rôle du juge dans la mise en œuvre du droit de la concurrence, Mai 2007, 

WWW.ahucaF.org/ 
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طبيعة ار الجهة التي يصدر عنا التصرف و يستند في تحديد العمل القضائي على معي
 (1)اإلجراءات المتبعة أمامها و القوة التي يتحلى بها التصرف.

I - من حيث تركيبتها: 
يغلب الطابع القضائي على تركيبة معظم سلطات الضبط ، فرغم عدم تكييفها من قبل      
 رع على أنها هيئات قضائية إال أن تمثيل القضاة في هذه الهيئات يأخذ مكانة هامة.المش

II- :من حيث اإلجراءات 
 تشبه القواعد اإلجرائية المتبعة أمام سلطات الضبط و خاصة في ممارستها لسلطة      

نا العقاب تلك المتبعة أمام القاضي و تتعلق هذه اإلجراءات بضمان حقوق الدفاع كما رأي
علنية الجلسات و شرعية العقوبات حيث نالحظ أن أهم ما يميز و  (2)سابقا ، تسبيب القرارات

اإلجراءات المتبعة أمام مجل  المنافسة مثال هو الطابع القضائي ، فبالنظر إلى مواد الفصل 
 ،11إلى  14يق " وال سيما المواد المعنون " إجراءات التحق (03-03)الثالث من األمر رقم 

، من حيث تكريسها لبعض الضمانات ى حد ما إجراءات التحقيق القضائيي تشبه إلفه
الهامة التي تضمن حقوق األطراف مثل حق اإلطالع على الملف سواء أثناء التقرير األولي 
 أو النهائي الذي يبلغه رئي  المجل  إلى األطراف في أجل شهرين إلبداء مالحظات مكتوبة 

 قيع المحضر و االستعانة لمستشار. لهم حق االمتناع عن تو و 
هي المحضر يلة أكثر ضمانة لتبليغ األطراف و بوس( 54-01قد جاء القانون رقم )و  

من  32لة للمادة المعد 51القضائي بديال عن البريد الموصى عليه ، كما ورد في المادة 
ص بإمكانه لى شخأن لمجل  المنافسة االستعانة بخبير أو االستماع إ( 03-03األمر رقم )

فأعطت لمجل  المنافسة حق إجراء  31المعدلة للمادة  40، أما المادة تقديم معلومات له
تبر أعمال قضائية بالدرجة هذه المهام تعصاصاته، و تحقيق دراسة أو خبرة ضمن اخت

يمكن أن تعرف إلى مجل  على أنه ال  (03-03)ن األمر رقم م 22، كما المادة األولى

                                                 

المجل  األعلى للقضـاء ، مجلة غناي رمضان ، موقف مجل  الدولة من الرقابة على القرارات التأديبية الصادرة عن  (1)
 .31، ص  09، عدد  4001مجل  الدولة ، 

بخصوص سلطة العقاب للجنة ضبط الغاز و الكهرباء على أن  05-04من القانون رقم  510المادة  نص المشرع في (2)
تخذ أوامر معللة ترمي من قانون المنافسة تنص على أن مجل  المنافسة ي 21العقوبات البد و أن تكون مبررة ، أما المادة 
 إلى وضع حد للممارسات المقيدة للمنافسة.
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سنوات إذا لم يحدث بشأنها أي بحث معاينة أو  3التي تجاوزت مدتها المنافسة الدعوى 
 عقوبة و هو إجراء مماثل إلجراء التقادم المعروف على الصعيد القضائي.

على أن الطعن أمام مجل  قضاء الجزائر ضد قرارات مجل   92كما تنص المادة  
ال شك في ءات المدنية ، و نون أحكام اإلجراالمنافسة من قبل أطراف القضية يكون طبقا لقا

أن اعتماده مؤشر قوي على الطبيعة القضائية للهيئة التي يتم الترافع أمامها خاصة إذا كان 
تكون هذا الطعن لي  أمام القاضي اإلداري ، كما نالحظ استعمال المشرع لمصطلحات 

حول األجال ، محضر االستماع ، التحقيق ، يبالقضاء مثل: التبليغ ، القضية و خاصة 
 الملف ، التخفيف أو التشديد.

و معلوم أن أهم ضمانة يجب أن تنص عليها اإلجراءات هي ضمان حقوق الدفاع   
أمام القاضي الجزائي ، و بقدر تكري  نصوص قانون المنافسة لهذا المبدأ بقدر ما يؤشر 

لمبدأ هذا ابصدد ممارسة للسلطة الجزائية ، و ذلك إلى الصفة القضائية لمجل  المنافسة 
" حق الدفاع معترف به ، و في المجال الجنائي فهو  515ينص عليه الدستور في المادة 

 مضمون ".
 هذا المبدأ نستطيع أن نقيسه من جهتين: و  
 هو المكر  في قانون المنافسة لحق الحق في االطالع على الملف و أوال من جهة ا

للحصول على نسخة من فيحق لألطراف  (03-03)من األمر رقم  30بمقتضى المادة 
احية رئي  مجل  المنافسة من نتأسي  الدفاع عن مصالحها ، و الملف لكي تستطيع بناء و 

المهنة ، فتسحب بمبادرة منه أو بطلب من األطراف رفض تسليم الوثائق التي تم  بسرية 
هذا خاصة أمام إطالق المشرع مانة للحفاظ على السر المهني ، و ال يعتد بها و هي ضو 
 دات و الوثائق مهما كانت طبيعتها.مقررين سلطة االطالع على كل المستنلل

 المادة ستشار سواء أثناء جلسة االستماع ثانيا من جهة حق االستعانة بمحام أو م(
    ( من األمر رقم 13لية من طرف المقررين )المادة ( أو في مرحلة التحقيقات األو 30
(1)المتعلق بالمنافسة. (03-03)

 

 
                                                 

سلطان عمار ، الطبيعة القانونية لمجل  المنافسة ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، قسم القانون العام ، فرع اإلدارة  (1)
 .30-41، ص  4055ـ4050ـ قسنطينة ،  العامة و إقليمية القانون ، كلية الحقوق ، جامعة منتوري
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III-  ستقاللية سلطات الضبط االقتصادية:من حيث حياد و ا 
 أخضع المشرع و لو نسبيا سلطات الضبط لنف  الضمانات الخاصة بالسلطة القضائية      

و موضوعية و حق التقاضي أمام هيئة مستقلة و حيادية الحصول على محاكمة عادلة 
ياد أعضاء هذه السلطات ذلك من خالل النص على حاالت التنافي و المنع التي تضمن حو 

 بالنسبة للقطاعات المضبوطة.
انطالقا من هذه المعايير و التي يمكن تطبيقها خاصة على مجل  المنافسة ، يمكن       

 بالنظر إلى: هذاو  بالمنافسة المتعلقة األول النص في خاصة قضائية تكييف هذه الهيئة بشبه
   من قبل المشرع و اكتفائه بتعريف عدم تكييف الطبيعة القانونية الحقيقة للمجل
االكتفاء بالنص على استقالليته المالية و اإلدارية و هي استقاللية تستفيد منها كذلك و  وظيفي

 (1)الجهات القضائية.
 54قضاة من أصل  01 قضائي على تركيبته البشرية إذ يضمترجيح التمثيل ال 
تها في المجال االقتصادي هو عدد يفوق عدد كل من الشخصيات المعروفة بكفاءو عضو 

 قطاعات اإلنتاج و التوزيع.لي المهنو 
 .الطبيعة القضائية لرئيسه و الذي يعين من بين القضاة 

  اعتباره من قبل المشرع كدرجة تقاضي أولى حيث ينص على قابلية قراراته للطعن
 ة.فيها لالستئناف أمام المجل  القضائي لمدينة الجزائر الفاصل في المواد التجاري

توحي بالطبيعة القضائية  (2)إن عبارة " االستئناف " إضافة إلى عبارة " الدعوى "     
 المحضة لمجل  المنافسة و اعتباره درجة أولى في التقاضي.

إن كل هذه االعتبارات و التي من شأنها تقريب مجل  المنافسة من الجهات القضائية     
لنظر في طبيعته القانونية انطالقا من تكييفه يعيد ا 4003جعلت المشرع انطالقا من سنة 

 بالسلطة اإلدارية ، تقليص تشكيلته القضائية و توضيح إجراءات الطعن.

                                                 

على أن:  "  05-11من القانون العضوي رقم  53ة مثال مجل  الدولة يخضع لنف  األحكام ، حيث تنص الماد (1)
 مجل  الدولة يتمتع باالستقاللية المالية و االستقاللية في التسيير ".

 المتعلق بالمنافسة. 03-03من األمر  43دعوى في المادة نص المشرع على ال (2)



 ديةالضمانات القانونية لممارسة الوظيفة القمعية لسلطات الضبط االقتصا   :الباب الثاني

451 

 

كما تتعزز العالقة التنافسية و التنازعية كذلك بين القاضي و سلطات الضبط نظرا      
تقلص و  ضائية يمكن أن تنازع اختصاص القالحيازة هذه األخيرة على اختصاصات شبه قض

 من حجم تدخله.
 تدخل سلطات الضبط االقتصادية في مجال اختصاص القاضيثانيا: 
باعتراف المشرع لسلطات الضبط بالصالحيات القضائية يكون قد ساهم في تقليص      

عادة النظر في التوزيع التقليدياص القاضي في المجال االقتصادي و مجال اختص  للسلطة ا 

 العدالة على ضمان الوحيد الساهر بوصفها القضائية الهيئة أو إلدارية (ا)  التنفيذية الهيئة بين

 بين السلطات. الفصل مبدأ تصور حسب القانونية للقاعدة الشرعي التطبيق خالل من
انطالقا من المعيار المادي الخاص بطبيعة النشاط بغض النظر عن طبيعة الهيئة  و      

القاضي في تطبيق القانون االقتصادي ، بالنظر يتجلى هذا التقليص الواضح الختصاصات 
 إلى تحويل اختصاصات قضائية إلى سلطات الضبط على النحو التالي:

متعلقة أساسا ت شبه القضائية المعترف بها لسلطات الضبط و الاأوال: من خالل االختصاص
في هو اختصاص قضائي بالدرجة األولى يسمح لسلطة الضبط بالنظر بوظيفة التحكيم ، و 

 مع المستهلكين. نزاعات القائمة بين المتعاملين أوال
 كما رأينا سابقا ، فإن المشرع قد اعترف بهذا االختصاص لبعض سلطات الضبط 

 هو ما يعني حرمان القاضي من اختصاصات واسعة في مجال النزاعات القائمة في السوقو 
 بين المتعاملين. 

      فإن المشرع قد أهل سلطة الضبط للبريد شبه قضائيا  اإذا كان التحكيم يعد اختصاص
االتصاالت السلكية و الالسلكية لالضطالع باختصاص قضائي حقيقي و ذلك بالفصل في و 

النزاعات الخاصة بالتوصيل البيني الذي يشكل استثناء من المبدأ التقليدي للتحكيم ، الذي 
ف هو أصل هذا الطريق لحل يقوم على عامل تعاقدي أساسا ألن العقد المبرم بين األطرا

 النزاعات ، في حين أنه في جميع النزاعات المطروحة على سلطة الضبط الفاصلة في مجال
 (1)التحكيم العقد بين المتعاملين غير موجود

                                                 

)
1
( Noureddine Benri, le réglement des différents devant l'autorité de régulation de la poste et 

des télécommunications, Colloque national sur les autorités de régulation dans le domaine 

économique et financier, université Abderrahmane Mira, Bejaia, le 23-24 Mai 2007. 
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بالرجوع إلى قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية نجده يؤكد على الطابع االتفاقي و 
إدراج شرط في العقد سابق على اللجوء إلى التحكيم للتحكيم و ارتباطه بالعقد عن طريق 

  (1)موضوع نزاع محتمل أو إبرام اتفاق الحق لوقوع النزاع.
إن الصياغة العامة للنص تثير عدة إشكاالت ، تتعلق خاصة بتحديد المنازعات التي  

صاص القضاء أو مجل  المنافسة  تدخل في اختصاص سلطة الضبط و تلك العائدة الخت
أتيحت الفرصة لسلطة الضبط من أجل التأكيد على أن اختصاصها بالتحكيم و حل لقد و 

هو و  النزاعات يجب أن يفسر بصورة ضيقة و بأنه اختصاص ذو طابع خاص و استثنائي ،
 SARLما تضمنه قرار سلطة الضبط بشأن النزاع الذي جمع بين مورد خدمات اإلنترنت 

IPAD ام اتفاقية شراكة و الجزائر تيليكوم حول تعديل أحكADSL  أين رفضت سلطة ،
، لكونه يتعلق بتطبيق اعتبرته من اختصاص القاضي العاديالضبط الفصل في النزاع الذي 

 (2)أحكام القانون الخاص.
   من خالل ما تقدم ذكره يتبين أن منازعات التوصيل البيني غير خاضعة للتحكيم  

المتضمن الموافقة على سبيل ( 309-02) مبالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقومع ذلك و 
التسوية على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصالت الالسلكية و استغاللها و توفير 

 (3)خدمات المواصالت الالسلكية للجمهور.

                                                 

من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية على أن: " شرط التحكيم و االتفاق الذي يلتزم بموجبه  5001تنص المادة  (1)
أعاله لعرض النزاعات التي قد تثار بشأن هذا العقد على  5009األطراف في عقد متصل بحقوق متاحة بمفهوم المادة 

 التحكيم ".

)
2
( Dans la désicion N 39/SP/PC/ARPT/5 du 25/10/2005, l'ART rejette la saisine pour motif  

d'incompétance d'attribution, elle considére qu'elle ne peut se prononcer sur les questions de 

droit privé du contrats qui son de ressort exclussif du juge judiciare, et elle justifié sa position 

en référent aux articles 106,107 et l'article 110 du code civil; qui concerne le contrat 

d'adhésion et la compétance du juge judiciare à modifier sa contanu afin de rétablir l'équilibre 

contractuel". Nourreddine Benri, Le reglement des differents devant l'autorité du régulation de 

la poste et des télécommunications, Op.cit. 

يتضمن الموافقة على سبيل التسوية على رخصة إقامة  50/29/0223المؤرخ في  420-23 المرسوم التنفيذي رقم (3)
السلكية للجمهور  و استغاللها و توفير خدمات المواصالت ال V.Satشبكة عمومية للمواصالت الالسلكية عبر الساتل نوع 

   .05ج ر 
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من دفتر الشروط ينص على أنه: " في حالة حدوث خالف بين صاحب  55/04نجد البند 
ى تحكيم سلطة الضبط وفق الشروط المقررة في الرخصة و متعامل آخر يتم اللجوء إل

 القانون و التنظيم المعمول بهما ".

عليه يمكننا أن نضيف إلى عدم دقة النصوص تناقضها و إن االطالع على تقارير و  
النشاط السنوية لسلطة الضبط يكشف الحجم المحدود للقضايا المطروحة أمامها للتحكيم 

الممارسات المنافية للمنافسة  خاصة بالتوصيل البيني و مقارنة مع قضايا أخرى المتعلقة 
عرض نزاع وحيد للتحكيم بين المتعامل المسمى  4001على سبيل المثال عرفت سنة و 

أوراسكوم تيليكوم الجزائر ( و Wataniya Télécom Algérieكيوم الجزائر )ليالوطنية تي
(Orascom Télécom Algérie بخصوص نشر هذا األخير إعالن )  مقارن يم

 (1)بالمنافسة النزيهة و المشروعة ، و هذا النزاع الذي انتهى بسحب الطلب المقدم.
باإلضافة إلى إجراء التحكيم ، نص المشرع بالنسبة لبعض سلطات الضبط على أهليتها      

 هذا بالنسبة لكل من الوكالة الوطنية للممتلكاتراء المصالحة بين المتعاملين ، و في القيام بإج
القضائية عن  ةـالتي تمار  هذه الوظيفو  (3)اءـة ضبط الغاز و الكهربـ، لجن (2)المنجمية

ال فات الناجمة عن تطبيق التنظيم و طريق مصلحة للمصالحة و التي تتولى النظر في الخال
 سيما المتعلق منه باستخدام الشبكات و التعريفات و مكافأة المتعاملين.

ائية محضة خاصة في مجال المنافسة ، أين تم تحويل ثانيا: من خالل اختصاصات قض
 اختصاص القاضي الجزائي في قمع الممارسات المقيدة للمنافسة المكر  عبر قانون

 .5111إلى مجل  المنافسة بواسطة أمر  5111األسعار لسنة  
ن كان المشرع قد فصل بين اختصـاص كال من مجلـحتى و        رقابة  المنافسة )ا 
الممارسة تعويض المتعاملين المتضررين من القاضي )( و الممارسات المقيدة لها فسة والمنا

( و رغم أن المجل  الدستوري الفرنسي وصل إلى إيجاد تسوية بشأن مسألة المقيدة للمنافسة
االختصاصات العقابية لسلطات الضبط و التي تعد من صميم اختصاص القاضي الجزائي  

                                                 

مداسي خولة ، السلطات اإلدارية المستقلة في الجزائر دارسة حالة: سلطة الضبط للبريد و المواصالت السلكية  (1)
والالسلكية ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام ، فرع اإلدارة العامة و إقليمية القانون ، كلية الحقوق 

 .520،531،531، ص  4052-4053،  5لسياسية ، جامعة قسنطينة والعلوم ا

 السالف الذكر. 50-05من القانون رقم  22المادة  (2)

 السالف الذكر. 05-04من القانون رقم  534المادة  (3)
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هي سلطات إدارية لممارسة القضائية لسلطات الضبط و تبقى ا إال أنه من وجهة نظر تقليدية
 بالدرجة األولى منافية لروح مبدأ الفصل بين السلطات.

 ت السرعة إذا كان االعتراف لسلطات الضبط باختصاصات شبه قضائية يعود العتبارا     
انات ، فإنه يؤدي من جهة أخرى إلى تقليص الضمالقابلية للتكيفالمرونة و الفعالية و 

 اإلجرائية الممنوحة للمتعاملين االقتصاديين.
عليه ، فإن إنشاء هذه السلطات المتمتعة بصالحيات عقابية واسعة يبقى يتميز بمفارقة و      

مزدوجة ، من ناحية ، فإن فعالية الضبط تقتضي تقليص لحجم الضمانات و من ناحية فإن 
جتهاد القضائي في وظيفة الضبط من شأنه اإلدخال المتزايد للضمانات اإلجرائية بواسطة اال

 تقليص فعاليته.
أنه  في األخير يمكن استنتاج الطابع المزدوج لعالقة القاضي بسلطات الضبط ، غيـرو      

مشاركة القاضي في  يغلب عليها الطابع التكاملي من الناحية العملية ، خصوصا و أن
 جاوز دوره التقليدي.عن تصور جديد لدور القاضي و ت يموظيفة الضبط تن

من و في المقابل فغن سلطات الضبط تلعب دور االستشارة و الخبرة لدى هذا األخير و      
 ثم مساهمتها الفعالة في حل النزاعات المعروضة عليه.
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 : المبحث الثاني
 الجانب اإلجرائي لمنازعات سلطات الضبط االقتصادية

 

 مـــن ضـــمن الهيئــــات اإلداريــــة العامــــة التـــي تخضـــع قتصـــاديةاالتعتبـــر ســـلطات الضـــبط       
 و ســلطاتها تمتــد  منازعاتهــا كأصــل عــام الختصــاص القضــاء اإلداري ، و لكــون اختصاصــها

ـــة  علــى كامــل إقلــيم الدولــة لطابعهــا الــوطني ، كــان لزامــا أن يــؤول االختصــاص لمجلــ  الدول
 ة بهــذه الســلطات حيــث أن منازعـــاتطبقــا للقــانون المنشــئ لهــذا األخيــر أو للنصــوص الخاصــ

 ســلطات الضــبط القطاعيــة تتشــابه مــع المنازعــة اإلداريــة التقليديــة فــي العديــد مــن النقـــاط التــي
طعـن تجعل المتضرر مـن قـرارات سـلطات الضـبط القطاعيـة إن أراد مخاصـمتها ملتـزم بتقديــم 

أو عـدم  ء كـان إداريـاضد هذه القرارات ، غير أن هـذا الطعـن المرفـوع مـن قبـل المتضـرر سـوا
 قبول الدعوى شكال.

 المطلب األول:
 االقتصاديةطبيعة الطعن في قرارات سلطات الضبط 

وفقـا للقواعـد العامـة الـواردة  االقتصـاديةيمكن ممارسة الطعن في قرارات سلطات الضبط      
ات في قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية و حتى في بعـض النصـوص الخاصـة بهـذه السـلط

 بتقــديم طعــن إداري أمــام هــذه الســلطة مصــدرة القــرار كمــا يمكــن طبقــا للقــوانين المنشــئة لهــا أو

 الطعن القضائي. طريق عن الدولة مجل  بعمل العضوي المتعلق للقانون طبقا
 الفرع األول:

 االقتصاديةالطعن اإلداري في قرارات سلطات الضبط 
أو مـــــا يســـــمى بالشـــــكوى  االقتصـــــاديةبط إن الطعـــــن اإلداري فـــــي قـــــرارات ســـــلطات الضـــــ     

 اإلداريــــة وردت بخصوصــــه عــــدت تعــــاريف تؤكــــد علــــى طابعــــة اإلداري المحــــض كمــــا يحــــاط
بشـــروط  و آجــــال معينــــة مــــن أجـــل قبولــــه ، كمــــا يرتــــب آثـــاره ســــواء اتجــــاه المعامــــل الطــــاعن       

 أو السلطة اإلدارية المستقلة مصدرة القرار.
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 تعريف الطعن اإلداري: أوال
لقــد عــرف األســتاذ " أحمــد محيــو " الطعــن اإلداري بأنــه: توجــه ذوي الشــأن أي الطــاعن      

بتظلمه إلى الهيئة اإلدارية مصدرة القرار المتظلم منه طالبا إعـادة النظـر فيـه بقصـد سـحبه أو 
إلغائــه   أو تعديلــه علــى أن يبــين فــي تظلمــه األســباب التــي يســتند إليهــا ، كمــا اعتبــره يشــكل 

 من عناصر اإلجراءات اإلدارية القضائية يستهدف حـل النـزاع دون تـدخل    القاضـي عنصرا 
، كمــا عرفــه األســتاذ مســعود  (1)ال يــتم تحريــك اإلجــراءات القضــائية إال بعــد فشــل هــذا األخيــرو 

غالبــا مــا ى اإلدارة التــي تتــولى دراســته ، و شــيهوب بأنــه تظلــم ذو طــابع إداري محــض يوجــه إلــ
فحسـب األسـتاذ شـيهوب  (2)بدون إجراءات معينـة و بـدون مناقشـة حضـوريةتكون هذه الدراسة 

أو االحتجـاج ضـد تصــرف اإلدارة دائمـا هـو فـي عمومـه نـوع مـن الشـكوى فـإن الطعـن اإلداري 
أو بالقــانون أو بهمــا معــا ، و المهــم أن  لــذلك يمكــن مــن حيــث موضــوعه أن يتعلــق بالوقــائعو 

ق بطعـن إداري مسـبق و شـرط للـدعوى بمعنـى فـي يكون واضـحا وضـوحا يفيـد بـأن األمـر يتعلـ
 حالة الرفض سيلجأ إلى القضاء.

علـى أنـه طعـن مسـبق موجـه لـإلدارة مصـدرة  Olivier Gohinفـي حـين يعتبـره األسـتاذ      
القرار عن طريق إجراء نزاعي غير قضائي يطلب من خالله إلغائه أو مراجعته بسبب تجـاوز 

 (3)لقانون.السلطة أو بصفة عامة لمخالفته ا
لــذا إن الطعــن اإلداري لــي  مجــرد اقتــراح أو رأي ، و هــذا يعنــي أن يتــوج باإلشــارة إلــى       

إلـى رفـع دعـواه أمـام القضـاء اإلداري إذا لـم  أن الطاعن سـيلجأ بعـد انقضـاء المواعيـد المقـررة 
يكــون  تســتجب الســلطة اإلداريــة لطلبــه بتصــحيح القــرار أو تعديلــه أو التراجــع عنــه ، علــى أن

 (4)المتظلم طلب ذلك صراحة.
كمــــا يعتبــــر الطعــــن اإلداري بأنــــه إجــــراء إداري يوجــــه ضــــد قــــرار غيــــر مشــــروع للســــلطة 

السـحب  طة سلطاتها ، التعـديل أو التصـحيح،اإلدارية المستقلة من أجل إعادة النظر فيه بواس

                                                 

الطبعـة ر ، ة ، الجزائــات الجامعيــمحيو أحمد ، المنازعات اإلدارية ، ترجمة فائز أنجق و بيوض خالد ، ديـوان المطبوعـ (1)
 .11، ص  4003الخامسة ، 

ر، الجزائـ ـات الجامعيـة ،ــ الهيئـات و اإلجـراءات ، ديـوان المطبوعـ اإلداريـة للمنازعـات العامة المباد  شيهوب مسعود ، (2)
 .311، ص  4001الجزء األول ، 

)
3
( GOHIN OLIVIER, Contentieux administratif, Lexis Nexis, Paris, 7 éme édition, 2012, P20 

 .311،  319شيهوب مسعود ، المرجع السابق ، ص  (4)
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ي نفــ  الوقــت و فــ (1)أو اإللغــاء ممــا يجعــل هــذه الســلطة تحظــى بالشــرعية بتطبيقهــا للقــانون.
فــإن الطعــن اإلداري وســيلة للرقابــة الذاتيــة و الداخليــة التــي تمارســها الهيئــة أو اإلدارة مصــدرة 
القــرار أو إعطائهـــا فرصـــة للتصـــحيح و التراجـــع عـــن القــرار الـــذي يكـــون مشـــوب بأحـــد عيـــوب 

 (2)القرار اإلداري بطريقة ودية.
" بــأن الــتظلم هــو إجــراء يرســمه القــانون كمـا يــرى األســتاذ المستشــار " عبــد العزيــز نــويري      

كــإجراء أحيانــا التباعــه و يتمثــل فــي طعــن إداري يقــوم بــه الشــخص الــذي يريــد مقاضــاة اإلدارة 
إلجــراء تظلمــا ا أولــي عــن طريــق توجيــه شــكوى أو احتجـــاج أو التمـــا  لــإلدارة ، و يــدعى ذلــك

ن تصــرفها قبــل الشــروع فــي مســبقا أو طعنــا إداريــا يطلــب اإلدارة مــن خاللــه مراجعــة نفســها عــ
  (3)مقاضاتها.

يتضـح مـن خـالل هـذه التعـاريف للطعـن اإلداري أنهـا تجمـع علـى أن الطعـن اإلداري هــو      
ـــى  ـــا ، و بـــالنظر إل ـــه و الـــذي يعتبـــر أيضـــا إجـــراء مادي وســـيلة لـــإلدارة مصـــدرة القـــرار لمراجعت

ى وجـوب الطعـن اإلداري  لـم تـنص علـالقواعد المنشئة لهذه السلطات و التي نجد أن معظمهـا 
و فــي نفــ  الوقــت ال يوجــد مــا  (4)ال علــى جــوازه قبــل الطعــن فــي قراراتهــا أمــام مجلــ  الدولــة.و 

اإلداريــة التــي تــنص و يمنــع الرجــوع إلــى القواعــد العامــة الــواردة فــي قــانون اإلجــراءات المدنيــة 
  (5)على جواز رفع طعن إداري أمام الجهة المصدرة للقرار.

ار أن هــذه الســلطات ال تخضــع ألي رقابــة وصــائية أو رئاســية فــإن الطعــن الــذي و باعتبــ     
يرفع أمامها هو طعن والئي موجه من طـرف المخاطـب بـه لسـلطة الضـبط مصـدرة القـرار مـن 

  (6)أجل مراجعة قرارها سواء بالتعديل أو السحب.
                                                 

، فـــرع اإلدارة  حســـاني أحمـــد منصـــف ، إجـــراءات الطعـــن باإللغـــاء أمـــام مجلـــ  الدولـــة ، رســـالة لنيـــل شـــهادة الماجســـتير (1)
 .11، ص  4005المالية ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، و 
ل سلطات الضبط اإلدارية المستقلة ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في خالف خالد ، الرقابة القضائية على أعما(2)

 .92، ص  4054القانون العام و فرع القانون العام لألعمال ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة جيجل ، 
،  4009،  01ولة ، العدد نويري عبد العزيز ، المنازعة اإلدارية في الجزائر تطورها و خصائصها ، مجلة مجل  الد (3)

 .13ص 
فتو  خديجة ، االختصاص التنظيمي لسلطات الضبط االقتصادي ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ، فرع  (4)

 .551، ص  4050القانون العام لألعمال ، كلية الحقوق ، جامعة بجاية ، 
 من ق إ م إ ، المرجع السابق. 130المادة ( 5)

)6( GOHIN OLIVIER, Op.cit; P 21. 
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عــة أشــهر مــن تــاريخ رفقــا للقواعــد العامــة فــي ق إ م إ فــإن الــتظلم جــوازي يكــون خــالل أربو     
تبليغ القرار أو نشره حسب الحالة ، و بالرجوع إلى النصوص المنشئة لهـذه السـلطات نجـد أن 

فـي القواعـد العامـة   بعضها تحـدد أجـاال للطعـن أمـام القضـاء تختلـف عمـا هـو منصـوص عليـه
حديــد ، و بالتـالي يفهـم مـن مضـمون ت (1)هـو مـا يفيـد اسـتبعاد شـرط الـتظلم أو الطعـن اإلداريو 

اآلجــال لــدى هــذه الســلطات اســتبعاد الــتظلم و ممارســة الطــاعن حقــه مباشــرة فــي الطعــن فــي 
الخاصة بهـا تحـت طائلـة  القرار المخاصم أمام مجل  الدولة ضمن األجل المحدد بالنصوص

مـن ق إ م إ تـنص علـى  130نظـرا لكـون المـادة اه شكال لورودها خارج اآلجـال ، و رفض دعو 
أمام الجهة مصدرة القرار فإن المشـرع هنـا قـد خيـر المتضـرر مـن القـرار  جواز الطعن اإلداري

اإلداري بين رفع تظلم إداري مسبق من عدمه ، و لعـل الحكمـة فـي ذلـك تخفيـف العـبء علـى 
المتقاضـــي و كـــذلك تبســـيط إجـــراءات الطعـــن فـــي القـــرارات اإلداريـــة بإمكانيـــة حـــل النـــزاع قبـــل 

 اللجوء للقضاء.
فوعــة ضــد قــرارات مجلــ  النقــد     اعتبــر مجلــ  الدولــة أن الطعــون المر  فــي هــذا الصــددو      

      القــــــرض تبقــــــى منظمــــــة بموجــــــب األحكــــــام المتعلقــــــة بالنقــــــد و القــــــرض ، إذ أن األمــــــر رقــــــم و 
المتعلــق بالنقــد و القــرض يشــترط الـــتظلم فيمــا يخــص رفــض التــرخيص أو اعتمـــاد ( 03-55)

مـــن هـــذا  11ليـــة األجنبيـــة ، حيـــث تـــنص المـــادة فـــروع فـــي الجزائـــر للبنـــوك و المؤسســـات الما
ب ـاألمر على أنه ال يمكن الطعن أمام مجل  الدولة في القرارات التـي يتخـذها المجلـ  بموجـ

ال يجــوز تقــديم و  الثــاني للطلـــب ، إال بعــد الرفـــض( 55-03)مــن األمــر  11،  12 14واد ـالمــ
 (2)تبليغ رفض الطلب األول.( أشهر من 50الطلب الثاني إال بعد مضي أكثر من عشرة )

ســابقة الــذكر ، و بــالتركيز علــى لفــظ " بعــد قـــرارين  11مــن خــالل اســتقراء نــص المــادة      
بــالرفض " نالحــظ أن المشــرع يســتوجب تقــديم طعــن إداري أمــام مجلــ  النقــد و القــرض ، بــل 

التـي أكثر من ذلك يجب تقـديم طلـب ثـاني بعـد األول الـذي رفـض و ذلـك بعـد رفـع التحفظـات 
 يراهــا مجلــ  النقــد و القــرض ، و فــي الحالــة التــي يــرفض فيهــا الطلــب للمــرة الثانيــة فــي شــكل

                                                 

ــــي صــــبرينة ، نظــــ (1) ـــــام التــــدابير الوقائيــــة المتخـــــبلغزل           ادي ـال االقتصـــــة فــــي المجـــــذة مــــن قبــــل الســــلطات اإلداريــــة المستقل
  4055 و العلوم السياسية ، جامعة بجاية،المالي ، مذكرة ماجستير في القانون ، فرع القانون العام لألعمال ، كلية الحقوق و 

 .541 ص

ـــة ، دراســـط المستقلـــقــوراري مجــدوب ، مــدى رقابــة القاضــي اإلداري لقــرارات ســلطات الضبــ (2) ة ، دار الخلدونيــة ـات قانوني
 .11،  21، ص  4050،  01للنشر و التوزيع ، الجزائر ، العدد 
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أشـهر مـن تـاريخ تبليـغ الـرفض األول ، و هـذا تأكيـد مـن  50تظلم و الـذي يجـب أن يقـدم بعـد 
  14المشــرع علــى وجــوب و إلزاميــة الــتظلم " الطلــب الثــاني " فــي الحــاالت الــواردة فــي المــواد 

و عـدم إمكانيـة مباشـرة الـدعوى أمـام مجلـ  الدولـة تحـت ( 55-03)من األمر رقم  11،  12
   طائلة رفض الدعوى شكال.

 االقتصاديةفي قرارات سلطات الضبط  أحكام الطعن اإلداري: ثانيا
تتمثــل هــذه األحكــام فــي كــل مــن الشــروط و األشــكال التــي يجــب أن تتــوافر فــي الطعــن      

 بة على عدم ذكرها  و احترامها.اإلداري و األحكام المترت
Iيةفي قرارات سلطات الضبط االقتصاد شكل الطعن اإلداري ـ: 

لم يحدد المشرع الجزائري شكال معينا للطعون اإلدارية و عليـه يمكـن القـول أنـه لـم يـنص      
المشــرع علــى شــكل معــين للطعــن اإلداري فــإن للطــاعن الحريــة فــي إفــراغ طعنــه فــي أي شــكل 

، لكـــن مـــع الحـــرص علـــى ذكـــر  (1)ا ســـواء فـــي شـــكل طلبـــات أو رســـائل أو تظلـــم.يـــراه مناســـب
مـا مـن  المعلومات الخاصة به و كذلك بالقرار المخاصم و األسباب التي يسـتند إليهـا ، و كـل

شـأنه أن يثبـت بـه عـدم مشـروعية هـذا القــرار ، كمـا يبـدي أيضـا رغبتـه الصـريحة فـي إلغــاء أو 
  (2)، أو إبداء رأي. الطعن في القرار و لي  اقتراح

IIفي قرارات سلطات الضبط االقتصادية شروط الطعن اإلداري ـ: 
لم يورد المشرع شروطا معينة للطعن اإلداري و التي تبقى طبقـا للقواعـد العامـة حيـث أن      

غاية الطعن اإلداري تتمثل أساسا في تكري  الرقابة اإلدارية ثم الرقابة القضائية ، لذا يشـترط 
 لطعن اإلداري:في ا

يجب أن يكون واضح الداللة خاليـا مـن أي غمـوض فـي موجهـة القـرار اإلداري الـذي  -
 يجــب أن يكــون بــدوره محــددا تحديــدا نافيــا أليــة جهالــة بــه ، الرتبــاط هــذا بمحتــوى و مضــمون

 (3)عريضة الدعوى اإلدارية.

                                                 

 .41ج ر  ن ،بين اإلدارة و المواطـ م العالقـاتـ، ينظ 5111يوليو  02ؤرخ في ـالم 535-11ـوم رقم ـالمرس من   32ادة ـالم (1)

حساني أحمد منصف ، إجراءات الطعن باإللغاء أمام مجل  الدولة ، مذكرة ماجستير فرع اإلدارة و المالية ، كلية  (2)
 .500، ص  4005الحقوق ، جامعة الجزائر ، 

 دولة ، المركز القومي لإلصداراتلعبد العزيز عبد المنعم خليفة ، دعوى إلغاء القرار اإلداري في قضاء مجل  ا (3) 
 .919، ص  4001القانونية ، القاهرة ، 
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المســــتقلة يجــــب أن يرفــــع الطعــــن و يقــــدم أمــــام الهيئــــة اإلداريــــة أو الســــلطة اإلداريــــة  -
المختصة التي أصدرت القرار فهي ال تخضع للوصاية و ال للسلطة الرئاسية و بـذلك ال يعتـد 

 بالطعن اإلداري المرفوع أمام جهة إدارية أخرى.
ــــه  يجــــب أن يرفــــع الطعــــن اإلداري بعــــد صــــدور القــــرار  -  اإلداري المطعــــون فيــــه ال قبل

 ارية التي لم تصدر.عليه فال جدوى للطعون التي تحرك ضد القرارات اإلدو 
IIIقتصاديةفي قرارات سلطات الضبط اال ميعاد الطعن اإلداري ـ: 

نـــص المشـــرع علـــى ميعـــاد الطعـــن ضـــمن القواعـــد العامـــة ، أمـــا بالنســـبة للقـــرارات التـــي      
و التي لم يرد فيها تحديد علـى  11و  12،  14يتخذها مجل  النقد و القرض بموجب المواد 

علـــى وجـــوب تقـــديم الطلـــب  55-03مـــن األمـــر رقـــم  11نص المـــادة الطعـــن األول ، حيـــث تـــ
( أشــهر مــن تــاريخ الــرفض للطلــب األول ، و بالتــالي لكــون األمــر رقــم 50الثــاني بعــد عشــرة )

لـــم يحـــدد أجـــل لرفـــع الطعـــن األول أمـــام مجلـــ  النقـــد و القـــرض ، فنرجـــع هنـــا إلـــى  03-55
اإلداريــة  رفــع الــتظلم أو رفــع الــدعوىأشــهر إلمكانيــة  2القواعــد العامــة التــي تــنص علــى أجــل 

بالنســـبة للقـــرارات اإلداريـــة األخـــرى و بالتـــالي بنـــاء علـــى مـــا تقـــدم نجـــد أن هنـــاك نـــوعين مـــن 
 :قتصاديةالمواعيد للطعن اإلداري بالنسبة لسلطات الضبط اال

فبالنسبة لمجل  النقد و القرض ، ففـي حالـة رفـض الطلـب األول يجـب علـى المعنـي  -
( أشــهر علــى األقــل مــن تــاريخ الــرفض للطلــب 50تقــديم الطلــب الثــاني بعــد أكثــر مــن عشــرة )

 (1)األول.
أما بالنسبة للطعن اإلداري لقرارات سـلطات الضـبط األخـرى: فـال نجـد فـي نصوصـها  -

لم أصــال أو جــوازه و نفــ  الشــيء بالنســبة ألجالــه ، و بالتــالي مــا يــدل علــى وجــوب تقــديم الــتظ
 بــالرجوع إلــى القواعــد العامــة نجــد أن أجــل تقـــديم الــتظلم هــو أربعــة أشــهر مــن تــاريخ التبليـــغو 

 (2)الشخصي بالنسبة للقرار الفردي أو من تاريخ النشر بالنسبة للقرار التنظيمي.
ســة قــد ميــز بــين آجــال الطعــن المقدمــة هــذا ونجــد أن المشــرع الجزائــري فــي قطــاع المناف

مــن  93ضــد قــرارات مجلــ  المنافســة وآجــال الطعــن فــي التــدابير المؤقتــة حيــث بينــت المــادة 
قانون المنافسة أن آجـال تقـديم الطعـن ضـد القـرارات الصـادرة عـن مجلـ  المنافسـة تتمثـل فـي 

                                                 

 ، السابق الذكر. 55-03من األمر رقم  11المادة  (1)

 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية ، السابق الذكر. 130،  141المادتين  (2)
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غ يتضـمن تسـليم القـرار أجل شهر واحد يسري من تاريخ تبليغ القـرار واسـتالمه طالمـا أن التبليـ
 الصادر عن مجل  المنافسة وهذا تحت طائلة عدم القبول والرفض في حالة تجاوز األجل.

يومـا تسـري مـن تـاريخ  40أما بالنسبة للطعن في التدابير المؤقتة فإن أجـل الطعـن هـو  
     أيام . 01التبليغ بعدما كانت سابقا 

 قتصاديةالضبط اال في قرارات سلطات أثار الطعن اإلداري:ثالثا
منهـــا بـــالقرار اإلداري         ممـــا الشـــك فيـــه أن للطعـــن اإلداري نتـــائج و أثـــار ســـواء مـــا تعلـــق     

يمكــن إجمـال هــذه تأييـده ، و  أو أو بـاإلدارة أي السـلطة اإلداريــة المسـتقلة سـواء بمراجعــة القـرار
 ثار في:اآل
Iاديةقتصسلطات الضبط اال الصادرة عن قراراتالنظر في ال ـ: 

إن تقــــديم الطعــــن اإلداري للســــلطة اإلداريــــة المســــتقلة يــــؤدي إلــــى أن تقــــوم هــــذه األخيــــرة      
كأصــــل عــــام بمراجعــــة قرارهــــا و التأكــــد مــــن صــــحته خاصــــة إذا كــــان معيبــــا و مخالفــــا لمبــــدأ 
المشــروعية فلهــا فرصــة للمراجعــة الذاتيــة لتعــديل أو ســحب القــرار المطعــون فيــه و هــي بــذلك 

رفـض و و بطريقة تسمح لها بتصحيح القـرار المتخـذ إذا أمكـن ذلـك أو تأييـده ،  (1)تراقب نفسها
التظلم إذا كان القرار سليما و ما يبقى للطاعن إال اللجوء للطعن القضائي أمام مجل  الدولـة 

عليـه أن يقـدم طعـن  كأصل عام ، إال االستثناء الوارد على مجل  النقد و القرض الذي يجـب
 ( أشهر بعد رفض الطلب األول. 50لمذكور سابقا و المتمثل في عشرة )ثاني خالل األجل ا

IIإطالة ميعاد رفع الدعوى: ـ 
القـانوني  المعـدد ، يـؤدي إلـى إطالـة المعيـاد إن تقديم الطعن اإلداري في الميعاد القـانوني     

لقطاعيـة ، خاصة بالنسبة للقرارات المتخذة مـن قبـل سـلطات الضـبط ا (2)لرفع الدعوى باإللغاء
، حيث يتمـدد أجـل الطعـن فـي (3)التي لم تحدد النصوص المنشئة لها أجال الطعن في قراراتها

( أشـهر 1من ق إ م إ إلى حـد ثمانيـة ) 141القرار باإللغاء من أربعة أشهر الواردة في المادة 
الجـــوازي بإيداعـــه طعـــن  بالتقريـــب ، و ذلـــك علـــى فـــرض أن الطـــاعن مـــار  حقـــه فـــي الطعـــن

األجـل المـذكور سـابقا بيـوم واحـد   مام سلطة الضبط القطاعية مصدرة القرار قبل انتهاءإداري أ
                                                 

      4055-4050الجزائــــر،  ، جامعــــةيــــة الحقــــوقت اإلداريــــة ، مطبوعــــة كلعمــــور ســــالمي ، الــــوجيز فــــي قــــانون المنازعــــا (1)
 .19ص 

)
2
( GUSTAVE Peiser, contentieux administratifs, Dalloz, Paris, 10éme édition, 1997, p 119. 

 .22ص ،  4001، 01ة ، مجلة مجلـ  الدولـة، عدد اإلداريـولية لقانون اإلجراءات المدنية و غناي رمضان ، قراءة أ (3)
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فــي هــذه الحالــة علــى الطــاعن انتظــار رد هــذه األخيــرة علــى طعنــه ، و التــي يمكــن أن يكــون 
ردهـــا ضـــمنيا بصـــمتها و عـــدم اإلجابـــة علـــى الطعـــن الـــوارد إليهـــا ، و بعـــد انقضـــاء الشـــهرين 

من ق إ م إ يبقى للطاعن أجل شهرين آخرين إليـداع  130د وفق المادة الممنوحين لإلدارة للر 
( 01طعنــــه أمــــام القضـــــاء اإلداري ليصــــبح بــــذلك الطعـــــن يصــــل أجلــــه إلـــــى حــــوالي ثمانيـــــة )

 (1)أشهر.
وبــالرجوع إلــى قطــاع المنافســة نجــد أن الطعــن المقــدم ضــد قــرارات مجلــ  المنافســة أمــام 

القضـائية ماعـدا المسـتثناة بالنفـاذ المعجـل وفـي هـذا  القضاء لي  لـه أثـر موقـف خلفـا لألحكـام
نصــت عليــه  اإلطــار تأخــذ قــرارات  مجلــ  المنافســة الطــابع اإلداري ولــي  القضــائي وهــذا مــا

:"... ال يترتـــب علـــى الطعـــن لـــدى مجلـــ  قضـــاء الجزائـــر أي أثـــر  93مـــن المـــادة  04الفقـــرة 
 موقف لقرارات مجل  المنافسة ..." 

نــه يجــوز وقــف تنفيــذ قــرارت أو تــدابر مجلــ  المنافســة مــن قبــل هــذا كأصــل عــام غيــر أ
رئي  مجل  قضاء الجزائر العاصمة كقضاء استعجالي خالفا للطعن الـذي يقـدم أمـام الغرفـة 

 التجارية لقضاء الجزائر العاصمة كقاضي موضوع.
وعليـــه ، يخـــتص رئـــي  مجلـــ  قضـــاء الجزائـــر العصـــمة بوقـــف تنفيـــذ قـــرارات المنافســـة 

 يوما تسري من تاريخ تقديم الطعن هذا ويقدم  51ر المؤقتة والذي يفصل فيها في أجل والتدابي
مــن  91طلــب وقــف التنفيــذ وفقــا لقــانون اإلجــراءات المدنيــة واإلداريــة مثلمــا بينــت ذلــك المــادة 

 يلي : قانون المنافسة، غير أنه لقبول وقف التنفيذ ما
 الموضــوع أمــام الغرفــة التجاريــة  أن يكــو الطــرف مقــدم طلــب التنفيــذ قــد قــدم طعــن فــي

 من قانون المنافسة  10لدى مجل  قضاء الجزائر العاصمة مثلما بينته المادة 

 .ضرورة ارفاق طلب وقف التنفيذ بقرار مجل  المنافسة المطعون فيه 

  وجــود ظــروف أو وقــائع خطيــرة تســتلزم وقــف قــرار مجلــ  المنافســة أو التــدابير التــي
 من قانون المنافسة . 93من المادة  03الفقرة اتخذها مثلما بينت ذلك 

هذا ، ويأخذ رئي  مجل  قضاء الجزائـر العاصـمة رأي وزيـر التجـارة فيمـا يتعلـق بوقـف 
تنفيــذ قــرارات مجلــ  المنافســة مــا لــم يكــن الــوزير طرفــا فــي القضــية مثلمــا نصــت عليــه الفقــرة 

                                                 

قر ، الوسيط في شرح قانون اإلجراءات المدنية و اإلداريـة ، اإلجراءات اإلداريـة ، دار الهدى ، عيـن مليلة ، نبيل ص (1)
 .532،  533، ص  4001الجزائر ، 
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النــوع مــن المنازعــات طابعــا  مــن قــانون المنافســة وهــذا مــا يجعــل لهــذا 91األخيــرة مــن المــادة 
 خاصا على اعتبار أنها تندرج ضمن المنازعات ذات الطابع اإلقتصادي.

هذا ويجوز لمجل  المنافسة إتخاذ تدابير مؤقتـة ذات طـابع اسـتعجالي بنـاءا علـى طلـب 
األطـــراف المعنيـــة عنـــدما تتســـبب الممارســـة فـــي إلحـــاق ضـــرر جســـيم بالمنافســـة وتهـــدف هـــذه 

عادة الحالة التـي تـدهورت بشـكل ملحـوظ أو منعهـا مـن التطـور بشـكل الرجعـة التدابير إلى است
فيـه حالـة عــدم إحتـرام القـرار المتعلــق بالتـدابير المؤقتــة الصـادرة ضـد المؤسســة المعنيـة بــاألمر 

 أجاز المشرع الجزائري لمجل  المنافسة فرض جزاءات مالية عليها .
ارة الطعــن فــي التــدابير المؤقتــة الصــادرة بالمقابــل يجــوز لألطــراف المعنيــة أو وزيــر التجــ

عن مجل  المنافسة أمام مجل  قضاء الجزائر الذي يفصل في المواد التجارية خـالل مـدة ال 
تتجــاوز شــهرا مــن تــاريخ اســتالم القــرار ويــتم تقــديم الطعــن ضــد التــدابير المؤقتــة التــي أصــدرها 

لطعــن لــدى مجلــ  قضــاء مجلــ  المنافســة فــي غضــون عشــرون يومــا ، لكــن ال يترتــب علــى ا
الجزائر أي أثر موقف لقرارات مجل  المنافسة ومع ذلـك يجـوز لـرئي  مجلـ  قضـاء الجزائـر 

يوما تعليق تنفيذ اإلجراءات التـي أصـدرها مجلـ  المنافسـة  51أن يقرر خالل فترة ال تتجاوز 
 (1) عندما يتطلب ذلك ظروف أو حقائق جدية .

IIIيةاري في قرارات سلطات الضبط االقتصادداإل وقف اإلجراءات أمام القاضي ـ: 
يترتب على تقديم الطعن اإلداري أمام الجهة التي أصدرته عدم إمكانية الطاعن أن يلجـأ      

للقاضــي بخصــوص موضــوع الطعــن ضــد القــرار المطعــون فيــه ، و مــرد ذلــك إلــى أن المشــرع 
لمقدر بشهرين مـن تـاريخ أجل لدراسة و الرد على طعنه و ا االقتصاديةأعطى لسلطة الضبط 

تبليغهـا الطعـن هـذا طبقـا للقواعــد العامـة فـي قـانون اإلجـراءات المدنيــة و اإلداريـة مـا لـم يــنص 
إذا فضـلت  القـانون علـى خـالف ذلـك ، كمـا يمكـن أن يكـون األجـل أقـل مـن ذلـك فـي حالـة مـا

 إذا لـم يـرض اءاإلدارة الرد على الطعن و بالتـالي فللطـاعن تقـديم أو تحريـك دعـواه أمـام القضـ
إداري أو تــأديبي  بــرد هــذه الســلطة ، و بالتــالي فــإن الطعــن اإلداري وســيلة للمتضــرر مــن قــرار

                                                 

محمودي فاطمة ، القرارت الصادرة في األوامر والتدابير المؤقتة الصادرة عن مجل  المنافسة ، مجلة األستاذ الباحث ( 1)
 . 910، ص 0251،  9، العدد  0قانونية والسياسية ، جامعة محمد بن أحمد وهران للدراسات ال
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مصـدرة القـرار مـن أجـل أن تعـدل عنـه و تسـتجيب  االقتصـاديةيقدمه المتعامل لسلطة الضـبط 
 (1)له لتقوم بسحبه أو إلغائه.

ل فــرص الصــدام بــين المتعامــل وتكمــن أهميــة الــتظلم اإلداري أو الطعــن اإلداري فــي تقليــ
اإلدارة هذا من جهة و إظهار اإلدارة أو السلطة اإلداريـة فـي حالـة قبولهـا للـتظلم بمظهـر مـن و 

 يحترم القانون و يعمل بأحكامه من جهـة أخـرى ، و لـو ترتـب عـن ذلـك سـحبها لقـرار أصـدرته 
ازي بإيداعـه طعـن إداري الجـو  في ذلك إعالء لشـأن اإلدارة أو السـلطة اإلداريـة لـدى األفـراد ،و 

أمام سلطة الضبط القطاعية مصدرة القرار قبل انتهـاء األجـل المـذكور سـابقا بيـوم واحـد ، فـي 
األمر الذي يـؤدي إلـى مزيـد مـن التعـاون بـين  هذه الحالة على الطاعن انتظار رد هذه األخيرة

ن الـتظلم فـي حقيقـة هذه السلطات و المتعاملين معها بما يحقق المصلحة العامة ، و الغاية مـ
األمر هو تحقيق للعدالة اإلدارية بطريقة أيسـر للمتقاضـين بإنهـاء تلـك المنازعـات فـي مراحلهـا 

 (2)األولى إن رأت اإلدارة أن المتظلم على حق في تظلمه أو طعنه اإلداري.

لــذا فــإن الــتظلم اإلداري بصــفة عامــة باعتبــاره إجــراء التســوية الوديــة للمنازعــات اإلداريــة 
 ن شأنه إنهاء الخصومة اإلدارية في بدايتها تحقيقا للمصلحة العامة و مصلحة الطاعنم
 .، ففيه تحقيق للعدالة بصورة فعالة و القضاء على حد سواء االقتصاديةسلطة الضبط و  

 الفرع الثاني:
 االقتصاديةالطعن القضائي في قرارات سلطات الضبط 

للـتظلم المتعامـل االقتصـادي الطـاعن  القتصاديةافي حالة عدم استجابة سلطات الضبط      
في قرارها أو في تصرفها سواء كان ماديا أو قانونيا ، فله في هـذه الحالـة اللجـوء إلـى الطريـق 
الثـاني و هـو رفـع دعــواه أمـام القضـاء اإلداري المخــتص بـذلك ، كمـا يمكنــه مباشـرة هـذا الحــق 

و الطعن القضائي هـو الـدعوى القضـائية التـي  ،إلى التظلم إال إذا فرضه القانونبدون اللجوء 
يرفعها األشخاص أمـام القاضـي عارضـين عليـه الخصـومة و يلتمسـون منـه إصـدار حكـم فيهـا  

 و تخضع هذه الطعون إلى إجراءات محددة عن طريق القانون.

                                                 

دارات ـعبــد العزيــز عبــد المــنعم خليفـــة ، دعــوى إلغــاء القــرار اإلداري فــي قضـــاء مجلــ  الدولــة ، المركــز القــومي لإلصـــ (1)
   .915، ص  4001القانونية ، القاهرة ، 

 .411( شيهوب مسعود ، المرجع السابق ، ص 2)
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و يمكن أن يتعلق الطعن القضائي بإلغاء القرارات اإلدارية الصادرة عن سلطات الضـبط      
، و يكـــون القاضـــي هنـــا بمثابـــة قاضـــي مشـــروعية ، أو بـــالتعويض عـــن األضـــرار  قتصـــاديةاال

يكون القاضـي هنـا قاضـي القضـاء ية والقانونية لهذه السلطات ، و الناتجة عن التصرفات الماد
هــو مــا يســمى بالــدعاوى األصــلية ، كمــا يمكــن أن يقــوم الطعــن القضــائي بالمنازعــة و  (1)الكامــل

قــــرارات اإلداريــــة أحاديــــة الجانــــب مــــن أجــــل تفســــيرها   أو تقــــدير مـــــدى التــــي تقــــوم بســــبب ال
 و المتخذة من قبل هذه السلطات. (2)مشروعيتها

 قتصاديةالدعاوى األصلية للطعن القضائي في قرارات سلطات الضبط اال :أوال
تقـــوم المنازعـــة ضـــد إحـــدى هـــذه الســـلطات كأصـــل عـــام بســـبب قراراتهـــا التـــي تضـــبط بهـــا      

لـــذي أنشـــئت مـــن أجلـــه ، و التـــي تكــون فـــي شـــكل قـــرارات ســـواء ذات طـــابع تنظيمـــي      المجــال ا
أو فــردي ، كمــا يمكــن أن ينجــر عنهــا و عــن تصــرفاتها األخــرى طلــب تعــويض عــن األضــرار 

 (3)التي قد تسببها.

Iدعاوى اإللغاء في قرارات سلطات الضبط االقتصادية ـ: 
هــل مجلــ  الدولــة كقــاض أول       تــنص و تؤ إن أغلــب النصــوص الخاصــة بهــذه الســلطات      

الضــبط آخــر درجــة بــالنظر أو الفصــل فــي الطعــون باإللغــاء المرفوعــة ضــد قــرارات ســلطات و 
ممارسـة  ، و التـي اتخـذتها هـذه األخيـرة بمناسـبة(4)سـواء أكانـت تنظيميـة أو فرديـة  االقتصادية

 هـذه و مصـدر العودة إلـى طبيعـةبـو  (5)سلطاتها بصفة مستقلة عن السلطات اإلدارية التقليدية.

 تنص على:        التي الدستور من 523المادة  في مصدرها أن نجد الدعوى
 القانون من 01، كما نصت عليها المادة  (6)" ينظر القضاء في قرارات السلطات اإلدارية "

                                                 

 .311شيهوب مسعود ، المرجع السابق ، ص  (1)

 .31، ص  4001المديرية العامة لألمالك الوطنية ، وحدة التكوين المركزيـة ، كتيـب القانـون اإلداري و المنازعات ،  (2)

)
3

 ( Ben Hadj Yahia Sonia, la nature juridictionnelle des autorités de régulation, R/R/J,  

Faculté de droit et de science politique d'aix marseille, PUMA, n 04, 2004, P 2505. 

)
4
) Zouaimia Rachid, les contentieux des Autorités Administratives indépendantes, Opcit, 

P 18 du même Auteur, les instrument juridiques de la régulation économique en Algérie, 

Edition Belkeise, Alger, 2012, P 231. 

(
5
)Ziller Jacques, Les autorités administratives indépendantes entre droit interne et droit de  

l'union européenne, Colloque, les autorités administratives indépendantes: une rationalisation 

impossible ?, RFDA, DALLOZ, Paris, 05, 2010, P 906. 

 ، المعدل و المتمم. 19، ج ر  5119ديسمبر  01، الصادر في  5119دستور (6)
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ـــــــانون  105و  105المعـــــــدل و المـــــــتمم و كـــــــذلك المـــــــادتين  (1)(05-11)العضـــــــوي   مـــــــن ق
ت المدنيــة و اإلداريــة ، فــدعاوى اإللغــاء المقصــود منهــا هــي دعــاوى تجــاوز الســلطة اإلجــراءا

ولــة بمــا فيهــا ســلطات الضــبط الموجهــة ضــد القــرارات الصــادرة عــن الســلطات اإلداريــة فــي الد
ذلـــك مـــن أجـــل إلغائهـــا فهـــي أصـــال دعـــوى موضـــوعية مـــن النظـــام العـــام هـــدفها ة  و االقتصـــادي

حمايـة  ي للمدعي الذي مسه القرار المخاصم بصفة سلبية هوفضال عن حماية المركز القانون
 مبدأ المشروعية في النظام القانوني للدولة. 

تعتبــــر دعــــوى اإللغــــاء مــــن أهــــم الــــدعاوى الممارســــة أمــــام القضــــاء اإلداري ، كــــون هــــذه      
الــــدعوى متشــــعبة المجــــاالت و اإلجــــراءات ، إذ تشــــمل الكثيــــر مــــن المجــــاالت مثــــل " المجــــال 

ي و االقتصـادي و اإلعالمـي و غيرهـا مـن المجـاالت و ألهميـة هـذه الـدعوى تعـرض لهـا المال
الكثير مـن الفقهـاء سـواء فـي فرنسـا التـي تعـد مصـدر لهـذه الـدعوى أو غيرهـا مـن البلـدان التـي 

"  Andre de Laubaderتطبــق مبــدأ ازدواجيــة القــانون و القضــاء حيــث عرفهــا األســتاذ " 
 القضاء اإلداري "  طريق عن مشروع غير إداري قرار إلغاء إلى دفته قضائية بأنها: " دعوى

" بأنهـا: " دعـوى تهـدف إلـى إلغـاء قـرار إداري  Drago, Aubyكمـا عرفهـا األسـتاذان "      
بأنهـا: " دعـوى قضـائية  Benoitمستندة على مخالفتـه لقاعـدة قانونيـة ". بينمـا عرفهـا األسـتاذ 

اإلداري مراقبــة مشــروعية قــرار إداري و الحكــم بإلغائــه  بواســطتها يطلــب الطــاعن مــن القاضــي
مشـروعية قـرارات  حينما يعتقد بعـدم مشـروعيته " ، و بهـذا يكـون القاضـي اإلداري الـذي يراقـب

، كمـا يقصـد بـدعوى اإللغـاء تلـك الـدعوى التـي  (2)اإلدارة يسمى بحـق حـامي الشـرعية اإلداريـة
ـــة  ـــى القضـــاء اإلدارييرفعهـــا أحـــد األفـــراد أو األشـــخاص المعنوي ـــب بإلغـــاء قـــرار إداري  إل يطل

لغـــاء ضـــد قـــرارات هـــذه الســـلطات    مخـــالف للقـــانون ، حيـــث يخـــتص هـــذا األخيـــر بـــالطعن باإل
هــذا الطعــن باإللغــاء يؤســ  علــى أحــد أوجــه اإللغــاء المعروفــة فــي القــرارات اإلداريــة و التــي و 

عيب الشـكل عدم االختصاص و  المتمثلة في عيب تسمى العيوب التي تلحق بهذه األخيرة ، و
أو عيب اإلجراءات أو غيرها من العيوب ، و بالتالي فإن دعوى اإللغاء هي دعوى ضد قـرار 

                                                 

  31المتعلق باختصاصات مجل  الدولة و تنظيمه ، ج ر  5111ماي  30المؤرخ في  05-11القانون العضوي رقم (1) 
 المعدل و المتمم.

مشـروعية القـرارات اإلداريـة  ـ دراسـة مقارنـة ـ ، رسـالة مقدمـة اسـتكماال سالم عبد الحميـد زنكنـة ، الرقابـة القضـائية علـى  (2)
انمارك لمتطلبات منح درجة الماجسـتير فـي القـانون اإلداري ، كليـة الحقـوق و السياسـة ، األكاديميـة العربيـة المفتوحـة فـي الـد

  academy.org/ar/2008/9/1661.html-http://www.ao.594، ص  4001ألمانيا ، 

http://www.ao-academy.org/ar/2008/9/1661.html
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إداري يمارسها الطاعن يدعي من خاللها صدور القرار اإلداري مشوبا بعيـب مـن عيـوب عـدم 
ــــه  ذاتــــه قصــــد الوصــــول إلــــى إلغا المشــــروعية ، فهــــي تهــــدف إلــــى مخاصــــمة القــــرار اإلداري ئ

المشــروعية ، و متــى ثبــت لــه وجــود هــذا العيــب  ينحصــر دور القاضــي فــي التحقــق مــن عــدمو 
إال ، و المعـــروف أن القـــرار اإلداري ال يكـــون مشـــروعا (1)قضـــى بإلغـــاء القـــرار المطعـــون فيـــه

الســبب ، االختصــاص ، المحــل ، و الغايــة ، و لــم يشــبه عيبــا  بتــوافر كافــة أركانــه: الشــكل ،
 (2)محال اإلبطال من طرف القاضي اإلداري المرفوع أمامه.منها و إال كان 

وتعتبر دعوى اإللغـاء أداة نقالـة لتحقيـق مبـدأ المشـروعية فـي الدولـة و وسـيلة مـن وسـائل      
 الرقابة على أعمال سلطات الضبط االقتصادية بصفة خاصة لذلك يتعين على هذه السـلطات

لقواعـــد القانونيـــة و اإلجرائيـــة و إال تعرضـــت فـــيم تتخـــذه مـــن قـــرارات أن تحتـــرم مجموعـــة مـــن ا
 قراراتها اإللغاء جزاء مخالفتها لهذه القواعد.

يستنتج من كـل هـذا أن دعـوى اإللغـاء تهـدف إلـى تحقيـق نقطتـين علـى قـدر مـن األهميـة      
أولهـــا حمايـــة مبـــدأ المشـــروعية فـــي الدولـــة و تحقيقـــه بخضـــوع هـــذه الســـلطات للقـــانون و ثانيهـــا 

اطبين بهـــذه القـــرارات مـــن تعســـف هـــذه الســـلطات التـــي تتمتـــع بامتيـــازات اتجـــاههم حمايـــة المخـــ
قراراتها تتمتع بالصحة و السالمة ، إلى أن يثبت عك  ذلـك عـن طريـق القضـاء ، و دعـوى و 

، تتضـمن مخاصـمة  (3)اإللغاء هي دعوى عينية موضـوعية مـن صـنع مجلـ  الدولـة الفرنسـي
لهـــذا وصـــفت بأنهـــا  ه ،ـه للقـــانون و التوصـــل إلـــى إلغائـــالقـــرار اإلداري المعيـــب بســـبب مخالفتـــ

دعــوى ذات طــابع موضــوعي و لــي  شخصــي ، فالــدعوى فــي حقيقتهــا ليســت موجهــة لــإلدارة 
 بقـــدر مـــا هـــي موجهـــة للقـــرار المعيـــب ، و هـــذا مـــا يعنيـــه الفقهـــاء بقـــولهم: " إن دعـــوى اإللغـــاء

 (4)ليست دعوى بين الخصوم و لكنها دعوى ضد قرار.

                                                 

 .11خاللف خالد ، المرجع السابق ، ص  (1)
عبد اهلل طلبة ، القانون اإلداري ، الرقابة القضائية على أعمـال اإلدارة ، منشورات جامعة حلب ، كلية الحقوق ، الطبعة  (2)

  .519الثانية ، ص 

)3( Rousset Michel et Rousset Olivier, Droit administratif, les contentieux administratifs,        

2 eme édition, pug, 2004, P 109. 

زيــاد عــادل ، الطعــن فــي العقوبــة التأديبيــة للموظــف العــام ، دراســة مقارنــة ، مــذكرة ماجســتير فــي القــانون ، فــرع تحــوالت  (4)
 .501، ص  4055ة ، جامعة تيزي وزو ، الدولة ، كلية الحقوق و العلوم السياسي
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نتيجة لهذا المفهوم فإن دور القاضي ينحصر فـي التحقـق مـن شـرعية القـرار المطعـون و      
فيه و هذا الحكم يعد بمثابة إعدام لذلك القرار و أثره ال يقتصـر علـى مقـدم الـدعوى بـل يسـري 

 على الجميع.

IIةقتصاديفي قرارات سلطات الضبط اال دعاوى القضاء الكامل ـ: 
ا لتعــداد ســلطات القاضــي المخــتص فــي هــذه الــدعاوى مقارنــة ســميت بالقضــاء الكامــل نظــر     

أثنــــاء  االقتصــــاديةبســــلطاته المحــــدودة فــــي دعــــاوى اإللغــــاء المرفوعــــة ضــــد ســــلطات الضــــبط 
ممارستها سلطاتها و مهامهـا ، حيـث أكـد المشـرع بنصـوص قانونيـة صـريحة علـى اختصـاص 

 لغاء.مجل  الدولة بهذا النوع من الدعاوى كما رأينا في دعاوى اإل
في حين نجد الغياب التام ألي نـص قـانوني فـي القـوانين المنشـئة لهـذه السـلطات ، يحـدد      
المتعامــل االقتصــادي  يرفعهــا التــي التعــويض دعــوى فــي بــالنظر اإلداري القاضــي اختصــاص نطــاق

 اعـدالقو  أي و اإلداريـةالمدنيـة  اإلجـراءات قـانون أحكـام علـى نسـتند لـذا من القرار غيـر المشـروع ،

 ق إ م إ. 105للمادة  طبقا اإلدارية للمحكمة فيها االختصاص التي يكون و العامة
 دعــاوى إداريــة يرفعهــا ذوي الصــفة  مــن ثمــة فــإن دعــوى القضــاء الكامــل تشــمل مجموعــةو      

المصــلحة أمــام القضــاء المخــتص بهــدف المطالبــة و االعتــراف لهــم بوجــود حقــوق شخصــية و 
مــــن خــــالل أعمالهــــا القانونيــــة أو  االقتصــــاديةســــلطات الضــــبط  مكتســــبة و التقريــــر أن إحــــدى

الماديـــة التـــي تكـــون أضـــرت بهـــذه الحقـــوق الذاتيـــة بصـــفة غيـــر شـــرعية ، ثـــم تقـــدير األضـــرار 
 جبرها.  مة عن ذلك ثم التقرير بإصالحها و المعنوية الناجو المادية 
ســــتحق كالفوائــــد أو هــــذا إمــــا بإعــــادة الحالــــة التــــي كــــان عليهــــا المــــدعي أو دفــــع مبلــــغ مو      

أو  المدعــــى عليهـــا بالتعويــــض االقتصـــاديةالتعـــويض عنهـــا ، و الحكـــم علـــى ســـلطة الضـــبط 
تثبيــت حــق مؤســ  قانونــا مــع اتخــاذ التــدابير التنفيذيــة لألحكــام الصــادرة فصــال فــي مثــل هــذه 

 (1)الدعاوى المرفوعة من قبل المدعي.
و المسؤولية و دعـاوى العقـود اإلداريـة من أهم دعاوى القضاء الكامل دعوى التعويض أو      

منازعاتهـا  االقتصـاديةوالتي تبقى من اختصـاص المحـاكم اإلداريـة ، باعتبـار سـلطات الضـبط 
إدارية شأنها شأن المنازعة اإلدارية التقليدية ، غير أنـه يخـرج االختصـاص مـن مجلـ  الدولـة 

                                                 

الجزء   ـة ، الجزائر،عمار عوابدي ، النظرية العامة للمنازعات اإلدارية في النظام القضائي ، ديوان المطبوعات الجامعي (1)
 .411، ص  4002الثاني ، الطبعة الثالثة ، 
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لمجل  الدولة أن يفصل في هـذا  إلى المحاكم اإلدارية استنادا للمعيار الموضوعي ، و لو أن
 السلطات مصحوبة  النوع من القضايا خاصة إذا كانت الطلبات المقدمة أمامه ضد قرار هذه

بدعوى التعويض ، فال مانع من أن يفصل في هذه الطلبـات باعتبارهـا مرتبطـة بالطلـب األول 
اإلجـــراءات  ونمـــن قـــان 101المرفـــوع ضـــد قـــرار هـــذه الســـلطات و هـــو مـــا أكـــدت عليـــه المـــادة 

 المدنية و اإلدارية.
و مـــــن بينهـــــا ســـــلطات الضـــــبط فـــــي دعـــــوى التعـــــويض تقـــــوم مســـــؤولية اإلدارة العامـــــة 

ة علـــى أســـا  تصـــرفاتها و التـــي تســـبب ضـــررا للغيـــر ، و ذلـــك إذا تـــوافرت ثـــالث االقتصـــادي
فصــدور قــرار  (1)أركــان لقيــام هــذه المســؤولية و هــي الخطــأ و الضــرر و عالقــة الســببية بينهمــا

إداري مخــالف للقــانون أو يســبب ضــررا للمخاطــب بــه يمــنح الحــق لهــذا األخيــر المتضــرر مــن 
هــذا القــرار أن يطلــب التعــويض لجبــر هــذا الضــرر طبقــا للقواعــد العامــة طالبــا تعويضــه عمــا 
لحقـــه مـــن ضـــرر ، مـــن هنـــا تظهـــر أهميـــة دعـــوى التعـــويض كوســـيلة قانونيـــة تمـــنح للقاضـــي 

داري إذا كــان قــابال لــذلك ، و تعــرف كــذلك دعــوى التعــويض المخــتص ســلطة تعــديل القــرار اإل
، بأنهـــا تلـــك الـــدعوى التـــي يرفعهـــا  االقتصـــاديةفـــي مجـــال الوظيفـــة القمعيـــة لســـلطات الضـــبط 

المتقاضي المتضرر ضد قرار غير مشروع اتخذته هيئة إدارية مسـتقلة ، و مـا يفهـم مـن نـص 
المحـاكم  ة أن دعـوى التعـويض ترفـع أمـام من قانون اإلجراءات المدنيـة و اإلداريـ 105المادة 

اإلدارية و بالضبط أمام المحكمة اإلدارية على مستوى الجزائـر العاصـمة ، باعتبارهـا صـاحبة 
ـــة لحمايـــة الحقـــوق المكتســـبة  االختصـــاص اإلقليمـــي و التـــي يتمتـــع قاضـــيها بصـــالحيات كامل

مســتقلة عــن دعــوى  و ذلــك علــى أســا  أن دعــوى التعــويض تمــار  بصــفة (2)المعتــدى عليهــا
اإللغــاء التــي ترفــع أمــام مجلــ  الدولــة ، بحيــث يعــود االختصــاص اإلقليمــي لمحكمــة مــوطن 
المــدعى عليهــا ، هــذا إذا كــان صــاحب الحــق رفــع دعــوى التعــويض مســتقلة بعــد إلغــاء القــرار 

االختصـاص يعـود كليـا  اإلداري ، لكن إذا ما اقترنـت دعـوى اإللغـاء مـع دعـوى التعـويض فـإن
الدولة و ذلك من أجل السير الحسن لمرفق العدالة ، أما فيمـا يخـص القـانون الواجـب لمجل  

                                                 

 .553، ص  4002، ة، الطبعة الثانيـرعية ، الجزائـ، ديوان المطبوعات الجامابدي ، نظرية المسؤولية اإلداريةعمار عو  (1)

لجلــط فــواز ، دور الــدعوى اإلداريــة فــي حمايــة مبــدأ المشــروعية ، مــذكرة لنيــل شــهادة الماجســتير فــي الحقــوق ، جامعــة  (2)
 .19، ص  4001-4001الجزائر ، 
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 للطبيعــــة القانونيـــة لهـــذه الســــلطات    و نظـــرالمنازعــــة المتعلقـــة بـــالتعويض التطبيـــق علـــى هـــذه ا
 الخاصة بها مما يؤهلها لتحمل المسؤولية عن  التي تتمتع بالشخصية المعنوية و الذمة المالية

 هــــذه مســــؤولية تقــــوم أال و المفــــروض يــــث يطبــــق عليهــــا قواعــــد المســــؤولية اإلداريــــةأعمالهــــا ح

العمــل الــذي قامــت بــه يكــون ضــارا  مشــروع  أي غيــر عمــل طريــق عــن أخطــأت إذا إال الســلطات
بالتالي تكون مسؤولة عن هذا الضرر و تكون مطالبـة بـالتعويض لهـذا العـون نتيجـة للضـرر و 

 األعبـاء أمـام المساواة على بناء أو خطأ بدون ميلها المسؤوليةالذي لحق به ، غير أنه يمكن تح

 أسا  المخاطر. على المسؤولية أي العامة
 االقتصاديةفي قرارات سلطات الضبط  الدعاوى الثانوية للطعن القضائي: ثانيا
إضافة إلى الدعاوى األصلية أو األساسية ، نص المشـرع علـى دعـاوى ثانويـة تتمثـل فـي      

أو عـــدم  حـــص المشـــروعية و دعـــاوى التفســـير للقـــرارات التـــي تحتـــوي علـــى غمـــوضدعـــاوى ف
 وضوح معاني القرار.

Iاالقتصاديةفي قرارات سلطات الضبط  دعوى التفسير ـ: 
يختص بها مجلـ  الدولـة الـذي يقـوم بتفسـير القـرارات التنظيميـة أو الفرديـة الصـادرة عـن      

المركزية أو المنظمات المهنية الوطنيـة باعتبارهـا  سلطات الضبط القطاعية شأنها شأن اإلدارة
ـــب ـــدعوى هـــو أنهـــا طل ـــة ، و المقصـــود بهـــذه ال ـــة الوطني ـــات العمومي يقدمـــه  تمثـــل إحـــدى الهيئ

صاحب الحق من أجل تفسير قـرار إداري مـبهم و غـامض إلـى هيئـات القضـاء اإلداري للقيـام 
   (1)ه بالغموض.بشرح و تفسير المعاني الخفية للقرار اإلداري المطعون في

 يتضح من هذا التعريف ، أن دعوى التفسير تتميز بجملة من الخصوصيات و هي:     
تعتبــر دعــوى التفســير دعــوى قضــائية محضــة بغــض النظــر عــن الجهــة التــي قامــت  -

 بتحريكهـــا ، كمـــا تعتبـــر قضـــائية بحتـــة فـــي نظامهـــا القـــانوني ألن معظـــم مصـــادر نظـــام دعـــوى
ي مصـادر مـن إنشـاء القضـاء اإلداري إليجـاد حلـول لقواعـد القـانون تفسير القرارات اإلدارية هـ

   (2)اإلداري المبهمة.

                                                 

ة ، جامعـة ـوق و العلـوم السياسيــالحقـبوجادي عمر ، اختصاص القضاء اإلداري في الجزائـر ، أطروحـة دكتـوراه ، كليـة ( 1)
 .419، ص  4055تيزي وزو ، 

 .411، المرجع السابق ، ص بوجادي عمر (2)
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تخــتص دعــوى التفســير بالجانــب الموضــوعي لــإلداري و المتمثــل فــي شــرح و تفســير  -
 القرارات اإلدارية الصادرة من األشخاص اإلدارية العامة.

د ، إذ ال يتعــدى يعتبــر دور القاضــي اإلداري مقلــص فــي هــذه الــدعوى إلــى أقصــى حــ -
عمله إطار التوضيح و الشرح الذي يطلبه المدعي ، و المنصـب علـى المعـاني الغامضـة فـي 
القرار اإلداري و إعطائها المعنـى الصـحيح عـن طريـق اإلعـالن عنـه فـي حكـم قضـائي نهـائي 

عليه تقلص سلطة القاضي اإلداري المختص في دعوى تفسير القرارات اإلداريـة بالقيـا  مـع و 
صاصات القاضي المكلـف فـي دعـاوى أخـرى. هـذا و بـالرجوع إلـى تسـمية الـدعوى فـي حـد اخت

أو ذاتهـــا و مقارنتهـــا بالـــدعاوى األخـــرى نفهـــم أن المشـــرع عنـــدما نـــص علـــى دعـــاوى اإللغـــاء  
، كان يقصد مـن وراء ذلـك أن اختصـاص القاضـي اإلداري و فـي هـذه األخيـرة دعاوى التفسير

معنــى و محتــوى القــرار خاصــة إذا كــان يشــوبه لــب  أو عــدم ال يتعــدى دور تفســير و تبســيط 
وضــوح علــى عكــ  دعــوى اإللغــاء التــي تمتــد رقابــة القاضــي فيهــا إلــى دراســة القــرار مــن كــل 

 جوانبه الموضوعية و اإلجرائية.
و تحدد سلطات القاضي المختص بالنظر في دعوى التفسير بالبحث عـن تفسـير حقيقـي      

و إعالنــه فــي حكــم قضــائي  االقتصــاديةلمتخــذ مــن قبــل ســلطة الضــبط لمعنــى القــرار اإلداري ا
 حائز لقوة الشيء المقضي فيه ضمن حدود البد من احترامها و هي:

 .عدم البحث عن مدى شرعية القرار اإلداري المطعون فيه 
 .(1)ال يحق للقاضي أن يقوم بإلغاء القرار 

IIتصاديةاالقفي قرارات سلطات الضبط  دعوى فحص المشروعية ـ: 
مـــن بينهـــا ســـلطات عـــن الهيئـــات اإلداريـــة بصـــفة عامـــة و إن القـــرارات اإلداريـــة الصـــادرة      

 نكـون أحيانـا مشـوبة بعيـب عـدم المشـروعية فيـتم إحالتهـا ممـن لـه مصـلحة االقتصاديةالضبط 
فحــص مشــروعيتها ضــمن شــروط معينــة محــددة مــن طــرف علــى القضــاء اإلداري لمعاينتهــا و 

ــــانون العضــــوي رقــــم اإلجــــراءات المدنيــــة واإلداريــــة و رع فــــي قــــانون المشــــ المتعلــــق  05-11الق
دعـوى  باختصاصاته مجل  الدولـة و تنظيمـه ، هـذا و تعـرف دعـوى فحـص المشـروعية بأنهــا

قضـائية إداريـة يطلـب مــن خاللهـا المـدعي مـن القضــاء المخـتص الكشـف و اإلعـالن الرســمي 
المطعــــون فيــــه بتقــــدير الشــــرعية القانونيــــة   عــــن مــــدى شــــرعية أو عــــدم شــــرعية القــــرار اإلداري

                                                 

 .415-410، المرجع نفسه ، ص بوجادي عمر (1)
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باإلضافة إلى أن سلطة القاضي اإلداري فـي دعـوى فحـص المشـروعية ، تنحصـر فـي فحـص 
القرار اإلداري الصادر عن إحدى هذه السلطات و معاينة مـدى تـوافر أركـان القـرار مـن سـبب 

اري بمشـروعية و اختصاص و محل و شكل و إجراءات و غاية ، و عليه يحكم القاضـي اإلد
القــرار إذا مــا تــوافرت أركانــه و يكــون حكمــه نهــائي حــائز لقــوة الشــيء المقضــي فيــه ، أمــا إذا 
الحــظ القاضــي اإلداري عيبــا مــن العيــوب التــي تــؤثر فــي مشــروعية القــرار اإلداري فإنــه يحكــم 

 (1)بعدم مشروعية القرار دون إلغائه و يكون حكمه حائز لقوة الشيء المقضي فيه.
فــي األخيــر ، يمكــن القــول أن الطعــون القضــائية علــى اخــتالف أنواعهــا ســواء مــن أجــل و      

 اإللغاء أو التعويض هي تكري  لمبدأ عام و هو حق الدفاع في مواجهة امتيازات سلطات
 ، غير أن ما يميز هذه (2)بمناسبة إصدار قراراتها خاصة القمعية منها االقتصاديةالضبط  
المعنـى  الثانوية ال يمتد أثرها إلى إلغـاء القرارات بل تفسير و إعطـاءالطعون هو أن الطعون  

التـي مـن المفـروض أن تكـون طعـون النطـق بمشـروعيتها مـن عـدم ذلـك ، و الصحيح للقـرار أو 
ملحقـة بــالطعون األساســية المتمثلــة فــي دعــاوى اإللغـاء و دعــاوى القضــاء الكامــل لتكــون بــذلك 

 (3)سندا للفصل في الدعوى األصلية.

 :المطلب الثاني
 ضبط االقتصاديةفي قرارات سلطات ال رفع الدعوى أمام القاضي اإلداري

إن حـــق اللجـــوء إلـــى القضـــاء هـــو مـــن أهـــم الحقـــوق التـــي يمارســـها الطـــاعن فـــي قـــرارات      
مـن أجـل حمايـة حقـه فـي مواجهـة هـذه السـلطات التـي تبقــى إدارة  االقتصـاديةسـلطات الضـبط 
ارنـــة بـــاإلدارة التقليديـــة و التـــي تتمتـــع بامتيـــازات فـــي مواجهـــة المخـــاطبين مق (4)حديثـــة نوعـــا مـــا

بقراراتهــا ، لكــن و حرصــا مــن المشــرع علــى مبــدأ المشــروعية أخضــع قراراتهــا للرقابــة القضــائية  
و ذلــك عــن طريــق الــدعوى القضــائية اإلداريــة. فالمتعامــل الــذي ال يرضــيه رد هــذه الســلطات 

أمــــام القضــــاء اإلداري مباشــــرة بــــدون تظلــــم إذا لــــم يشــــترطه  علــــى تظلمــــه أو مباشــــرته الطعــــن
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القــانون و ذلــك عــن طريــق الــدعوى التــي تخضــع للشــروط العامــة لقبولهــا. و نظــرا لخصوصــية 
 الخاصــة اة الشــروطعــهــذه الســلطات فباإلضــافة إلــى الشــروط العامــة يجــب علــى الطــاعن مرا

 رفضها شكال. وعدم تهلقبول دعو  السلطات لهذه المنشئة القوانين في والواردة
 :الفرع األول

 الشروط العامة لرفع الدعوى أمام القاضي اإلداري
تتعلق هذه الشروط بجميع الدعاوى بوجـه عـام و الـدعاوى اإلداريـة بوجـه خـاص ، حيـث 
أن بعــض هــذه الشــروط تتعلــق بالعريضــة نفســها مــن بيانــات و شــكليات مطلوبــة فيهــا و بعــض 

 دعوى.الشروط تتعلق بالشخص رافع ال
 الشروط المتعلقة بالعريضة: أوال

لكـــي ال تكـــون عريضـــة افتتـــاح الـــدعوى مقبولـــة شـــكال يتعـــين أن تشـــتمل علـــى جملـــة مـــن      
الشـروط و البيانـات الشـكلية التــي تهـدف جميعهـا إلــى وضـع المـدعي فــي الصـورة الكاملـة عــن 

 و غيرها. (1)األطراف التي تخاصمه و عن موضوع المخاصمة
 منــه التــي تحيــل 51وع إلــى قــانون اإلجــراءات المدنيــة و اإلداريــة الســيما المــادة و بــالرج     

مـن نفـ  القـانون التـي تـنص علـى البيانـات الواجـب توافرهـا  102و  159إليها كل من المواد 
 في العريضة تحت طائلة رفضها شكال و هي:

 .ذكر الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى 
 وطنه.اسم و لقب المدعي و م 
 .اسم و لقب و موطن المدعى عليه فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن له 
 الجتمـــاعي و صـــفة ممثلـــه اإلشـــارة إلـــى تســـمية و طبيعـــة الشـــخص المعنـــوي و مقـــره ا
 أو االتفاقي.القانوني 
 .عرض موجز للوقائع و الطلبات و الوسائل التي تؤس  عليها الدعوى 
 (2)ندات و الوثائق المؤيدة للدعوى.اإلشارة عند االقتضاء إلى المست 
مـن قـانون اإلجـراءات المدنيـة و اإلداريـة كجـزاء علـى تخلـف  51هذا و لقـد رتبـت المـادة      

ا الــنص بــين جميــع البيانــات أحــد هــذه البيانــات عــدم قبــول العريضــة شــكال و بــذلك يســاوي هــذ
                                                 

 .410-411شيهوب مسعود ، المرجع السابق ، ص  (1)
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ه المــادة جملــة مـــن يجعلهــا فــي مرتبــة واحــدة مـــن حيــث الجــزاء ، و بالتــالي يستشــف مـــن هــذو 
 النقاط المتمثلة في:

Iأن تكون عريضة افتتاح الدعوى مكتوبة: ـ 
 لــدعوى اإلداريــة علــى وجــه الخصــوصخصــائص إجــراءات الــدعوى عمومــا و ا حيـث مــن     

أنـه أول إجـراء مـن إجـراءات الـدعوى حيـث يجـب أن  في الجزء هذا خاصية تتجلى الكتابة " و"
و الكتابة التي يعتد بها هي تلك التـي تأخـذ شـكال  ، (1)ة العربيةتكون العريضة مكتوبة و باللغ

الضـبط مقابـل وصـل يثبـت تسـجيلها بعـد دفـع الرسـوم  معينا أي شكل عريضة تودع لدى أمانة
مـــن قـــانون اإلجـــراءات  145خـــالف ذلـــك حســـب المـــادة  علـــى القـــانون القضـــائية مـــا لـــم يـــنص
 تأييـــدها يـــتم لـــم مـــا برقيـــة تأخـــذ شـــكل التـــي يضـــةيعتـــد بالعر  ثمـــة ال مـــن المدنيـــة و اإلداريـــة ، و

 (2)عرائض افتتاح الدعوى. في المعروفة الشروط و البيانات تتضمن بعريضة
IIأن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى جميع بيانات أطراف الخصومة: ـ 

تهـدف هـذه البيانــات إلـى تحديـد هويــة طرفـي الــدعوى أو أطرافهـا فـي حالــة التعـدد تحديــدا      
ا ، فمعرفــة هويــة المــدعي تســاعد كثيــرا المــدعى عليــه فــي تحضــير وســائل دفاعــه بطريقــة دقيقــ

مناسبة من جهة و سهولة تحديد الشخص المراد تكليفه بالحضـور مـن جهـة أخـرى ، غيـر أنـه 
في حالة مـا إذا كانـت العريضـة مشـوبة بعيـب يرتـب عـدم القبـول و تكـون قابلـة للتصـحيح بعـد 

مــــن قــــانون  141هــــا ســــواء فــــي القواعـــد العامــــة حســــب المــــادة فـــوات اآلجــــال المنصــــوص علي
 اإلجراءات المدنية و اإلدارية أو في القواعد الخاصة ، فإن الجهة القضائية اإلدارية لي  لها 
عــدم القبــول التلقــائي للطلبــات إال بعــد دعــوة المعنيــين إلــى تصــحيحها خــالل أجــل ال يقــل عــن 

 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية. 121( يوما وفقا لنص المادة 51خمسة عشر )
كمــا أن بيانـــات األطــراف كـــالعنوان أو التســمية الدقيقـــة للمــدعى عليـــه ليســت مـــن النظـــام      

العام و ال تؤدي إلى عدم قبول العريضة إال إذا أثيرت من طرف الخصم و لم يـتم تصـحيحها 
للــدعوى ألن البيانــات الــواردة  خاصــة إذا أدت العريضــة الغــرض بــالتعرف علــى الطــرف الثــاني

 فيها كانت كافية.
 

                                                 

 من المرجع نفسه. 01المادة  (1)
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IIIأن تتضمن العريضة ملخص و مستندات الطلبات: ـ 
الـدعوى    تعتبر هذه البيانات أساسية ألنه بدون عرض الوقائع و تحليلها و تقديم أسانيد     

ونها ال يمكن للخصم أن يقدم وسائل دفاعه و مناقشة طلبات المـدعي و ال يـتمكن للقاضـي بـد
من اإلحاطة بعناصر النزاع و الفصـل فيـه ، و لكـن ال يعنـي أنهـا مـن النظـام العـام أوال يجـوز 
تصـــحيحها فقـــد شـــرعت لمصـــلحة الطـــرفين ، و أجـــاز المشـــرع تصـــحيحها خـــالل ميعـــاد رفـــع 

و اإلداريـة ، لـذا فـإن  مـن قـانون اإلجـراءات المدنيـة 151الدعوى و هو ما أكدت عليـه المـادة 
وم فــي عريضــة افتتــاح الــدعوى يتحــدد مبــدئيا باالدعــاءات التــي يقــدمها الخصــ موضــوع النــزاع

مــذكرات الــرد ، غيــر أنــه يمكــن تعــديل موضــوع النــزاع بموجــب الطلبــات العارضــة و المقابلــة و 
قــانون اإلجــراءات المدنيــة مــن  191و  199مــن طــرف الخصــوم و هــو مــا أكــدت عليــه المــواد 

 اإلدارية.و 
IVوى اإلدارية موقعة من قبل محامي:أن تكون عريضة الدع ـ 

إن القاعدة العامة هي إلزامية توقيـع العريضـة مـن قبـل محـامي معتمـد فـي جميـع درجـات      
التقاضــــي فــــي المــــواد اإلداريــــة ، و ذلــــك بالنســــبة للمتعــــاملين الخاضــــعين لهــــذه الســــلطات فــــي 

أو غيرهـــا  مركزيـــةنشــاطاتهم أمـــا إذا كـــان مــن يخاصـــم هـــذه القــرارات هـــو إدارة عموميـــة ســواء 
مــن  141فإنهــا معفيــة مــن وجــوب التمثيــل بمحــامي و تــدخل فــي االســتثناء الــوارد فــي المــادة 

قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية ، غير أنه من المالحظ أن المشرع قد نـص علـى اسـتثناء 
يـــة ناإلجـــراءات المدمـــن قـــانون  100دة االتمثيـــل بمحـــامي بالنســـبة لألشـــخاص الـــواردة فـــي المـــ

لقبـول ال تدخل ضـمن هـذه األشـخاص، و  االقتصاديةو بالتالي فإن سلطات الضبط اإلدارية. و 
  االقتصـــاديةالعريضـــة المرفوعـــة مـــن قبـــل المتعـــاملين فـــي مخاصـــمة قـــرارات ســـلطات الضـــبط 

يجـب أن يكــون المحـامي معتمــد لــدى مجلـ  الدولــة ، و هـو مــن الــذي يتمتعـون بأقدميــة تفــوق 
فــي مهنـــة المحامــاة ، كمـــا نالحــظ أن المشــرع أغفـــل وجــوب تـــأريخ  عشــر ســنوات علـــى األقــل

ن مـــن قــــانو  52العريضـــة فـــي الــــدعوى اإلداريـــة بخــــالف الـــدعوى المدنيـــة الــــواردة فـــي المــــادة 
ســجيل العريضــة و اإلداريــة ، و لــو أن تــاريخ حســاب المواعيــد هــو تــاريخ تاإلجــراءات المدنيــة 
ة لـذا يعتبـر عـدم تـأريخ العريضـة سـببا لـرفض و لي  تاريخ تحريـر العريضـلدى كتابة الضبط 

 الدعوى شكال ، كما يجب دفع قيمة الرسم القضائي لقبول تسجيل العريضة بأمانة الضبط.
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 الشروط المتعلقة بشخص المدعي: ثانيا
شــروطها   قبــل أن يبحــث القاضــي فــي موضــوع الــدعوى عليــه أن يبحــث فــي مــدى تــوافر     

مـــن قـــانون  53دم قبولهـــا شـــكال ، و بـــالرجوع إلـــى المـــادة فـــإذا تخلـــف أحـــد شـــروطها حكـــم بعـــ
اإلجـــراءات المدنيـــة و اإلداريـــة نجـــدها حصـــرت شـــروط قبـــول الـــدعوى فـــي شـــرطين اثنـــين هنـــا 
ــــر شــــرط لصــــحة  ــــي تعتب ــــة الت ــــى شــــرط آخــــر و هــــو األهلي الصــــفة و المصــــلحة باإلضــــافة إل

راءات المدنيــــة مــــن قــــانون اإلجــــ 92اإلجــــراءات و لــــي  شــــرط لقبــــول الــــدعوى حســــب المــــادة 
 اإلدارية.و 
Iالمصلحة: ـ 

هـي مــن أهــم شــروط قبـول الــدعوى و المصــلحة حســب بعـض الفقهــاء ليســت شــرط لقبــول      
و الشـيء الـذي يمكـن  (1)الدعوى فقط بل أساسها ، فال توجد دعوى إذا لم تكن هنـاك مصـلحة

التعـاريف هـو مالحظته هو أن المشـرع لـم يعـرف المصـلحة و تـرك ذلـك للفقـه و مـن بـين هـذه 
و لـذلك  (2)أن المصلحة تمثل الفائدة العملية المشروعة التي يراد تحقيقهـا بـاللجوء إلـى القضـاء

ال تقبــل الــدعوى الموجهــة ضــد قــرار تنظيمــي ســبق أن حكــم القضــاء بإلغائــه بنــاء علــى دعــوى 
كان قد رفعها شخص آخر فال جدوى من الدعوى إذا كان قد تم الفصل فـي موضـوع النـزاع ، 
لذا فإن توافر شرط المصلحة هو من المباد  العامة فال دعوى بدون مصلحة فالمـدعي سـواء 
كــان شــخص طبيعــي أو معنــوي عامــا أو خاصــا يجــب أن تكــون لــه مصــلحة فــي رفــع الــدعوى 

، هـذا و تعـرف المصـلحة بأنهـا:  (3)اإلدارية و هذا لمنع التعسف فـي اسـتعمال حـق التقاضـي.
ماديــــة و المعنويـــــة التـــــي تصــــيب الحقـــــوق و المراكـــــز القانونيـــــة " مضــــمون الحـــــق و مزايـــــاه ال

  (4)الشخصية و التي يجب أن تستند إلى حق اعتدي عليه أو مهدد باالعتداء ".
لذا فإن المصلحة بصـفة عامـة فـي الـدعوى هـي الباعـث علـى إقامتهـا و الغايـة المقصـود      

الـــدعوى و مناطهـــا و لهـــا  تحقيقهـــا مـــن وراء ممارســـة حـــق التقاضـــي ، فالمصـــلحة هـــي ســـبب
 شروط تتمثل في:

                                                 

األول  ة و اإلداريـة ، منشـورات نوميــديا ، قسـنطينة ، الجــزء ـبوصـنوبرة خليـل ، الوســيط فـي شـرح قــانون اإلجـراءات المدنيــ (1)
 .521، ص  4050

 .302، المرجع السابق ، ص سعودشيهوب م (2)

 .91، المرجع السابق ، ص عمور سالمي (3)

 .251، المرجع السابق ، ص عوابدي عمار (4)
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يجــــب أن تكــــون المصــــلحة مباشــــرة و شخصــــية: و مفادهــــا أن يكــــون العمــــل اإلداري  -
المخاصـــم ســـواء عـــن طريـــق دعـــوى اإللغـــاء أو دعـــوى القضـــاء الكامـــل قـــد أضـــر بحـــق ذاتـــي 

 شخصي للمدعي أو بمركزه القانوني مباشرة.

 رـرار اإلداري غيـــداء القـــيكــون اعتــيجــب أن تكــون المصــلحة حالــة و قائمــة: أي أن  -
المشـــروع علـــى المركـــز القـــانوني قـــد وقـــع و لـــم يـــزل بعـــد و يبقـــى االعتـــداء قائمـــا خـــالل رفـــع 

  (1)الدعوى كما أن المصلحة المحتملة الوقوع تعطي للمتضرر حق التقاضي.
يجب أن تكون المصلحة مشروعة: أي معترف بهـا قانونـا ، فـإذا كـان المـدعي مركـزه  -

توافق مع القانون ال تقبل دعواه ، حيث يتأكد القاضي من أن القانون يعتـرف لهـذا المركـز ال ي
أن تكـــون مخالفـــة للنظـــام  المـــدعى بـــه بالحمايـــة القانونيـــة ، و بالتـــالي فـــإن المصـــلحة ال يجـــب

ل المتحصـل عليهـا بطريـق الغـ  و إال فإن المشرع ال يعترف بها و ال يحميها ، كاألمواالعام 
رفات ممنوعــة فهـــذه األمــوال تصـــادر و ال يحميهــا القـــانون ، كمــا يمكـــن أن تكـــون أو مــن تصـــ

لمصـــلحة ماديـــة تحقـــق فائـــدة ماديـــة لصـــاحبها أو فائـــدة معنويـــة بـــرد االعتبـــار للمـــدعى إذا مـــا 
تــأثرت ســمعته بالســوق ، أو تكــون فائــدة ماديــة و معنويــة فــي نفــ  الوقــت كــالتعويض المــادي 

 لمعني.باإلضافة إلى رد االعتبار ل
IIالصفة: ـ 

يعتبـــــر بعـــــض الفقهـــــاء الصـــــفة كخاصـــــية مـــــن خصـــــائص المصـــــلحة و هـــــي أن تكـــــون 
، فــي حــين يــرى جانــب مــن الفقــه أن الصــفة فــي الــدعوى هــي  (2)المصــلحة شخصــية مباشــرة

 شــرط مســتقل تمامــا عــن المصــلحة الشخصــية المباشــرة ، و تعــرف الصــفة حســب مؤيــدي هــذا
      (3)بمقتضاها الشخص الدعوى القضائية أمام القضاء.التوجه بأنها السلطة التي يباشر 

ــــه ، كمــــا تثبــــت أيضــــا لممثــــل الشــــخص و  هــــي تكــــون عــــادة لصــــاحب الحــــق المــــدعى ب
و لممثل صاحب الحق المطالب بحمايتـه أمـام القضـاء ، أو لمـن حـل محلـه فـي    االعتباري 

الصـفة يـؤدي إلـى  االدعاء ، لذا فإن الدعوى ترفع من ذي صفة على ذي صـفة و عـدم تـوافر
عــدم قبــول الــدعوى الــذي يعــد مــن النظــام العــام يثيــره القاضــي مــن تلقــاء نفســه و الصــفة شــرط 
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 .355شيهوب مسعود ، المرجع السابق ، ص  (2)
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لقبــول الــدعوى ســواء تعلــق األمــر بالشــخص الطبيعــي أو المعنــوي ، فــال يقتصــر القــانون علــى 
يحمـــــي أيضــــا المصــــالح الجماعيــــة كمــــا يحمـــــي  حمايــــة المصــــالح الفرديــــة و الخاصــــة ، بــــل

 امة و المتمثلة في مصالح المجتمع.لعالمصالح ا
IIIاألهلية: ـ  

هــــي تلــــك الخاصــــية المعتــــرف بهــــا للشــــخص الطبيعــــي أو المعنــــوي و التــــي تســــمح لــــه و      
بممارسة حق التقاضي للدفاع عن حقوقه و مصالحه الناتجة عن اكتسابه الشخصية القانونيـة  

ها في المتقاضـي لـدى مباشـرته إجـراءات كما يقصد باألهلية القدرة أو المكنة التي يشترط توافر 
المقصــــود باألهليــــة هنــــا هــــي أهليــــة التصــــرف التــــي تكتمــــل بالنســــبة للشــــخص ، و (1)الخصـــومة

ســنة كاملــة و لــم يــتم الحجــر عليــه و ذلــك طبقــا لــنص المــادة  51الطبيعــي ببلوغــه ســن الرشــد 
هــي األخــرى تتمتــع مــن القــانون المــدني ، أمــا بالنســبة لألشــخاص المعنويــة أو االعتباريــة ف 20

مــــن القــــانون المــــدني ، هــــذا و نجــــد أن أغلــــب النصــــوص  10بأهليــــة التقاضــــي طبقــــا للمــــادة 
قـد أهلتهـا للتقاضـي سـواء كانـت مدعيـة أو مـدعى عليهـا  االقتصـاديةالمنشئة لسلطات الضبط 

مـن القـانون  551و مثالها لجنة ضبط الكهرباء و الغاز حيث أعطى المشرع بمقتضـى المـادة 
ــــم  ــــل اللجنــــة أمــــام العدالــــة ، كمــــا أن أغلــــب  (2)( 05-04)رق ــــرئي  اللجنــــة صــــفة فــــي تمثي ل

النصوص المنشئة لهذه السلطات تعطيها الحق في إصدار قرارات و حتى عقوبات مما ينجـر 
لي تكــون طرفــا فــي النــزاع بمــا يؤهلهــا اعنهــا أن تكــون محــل طعــن أمــام مجلــ  الدولــة ، و بالتــ

تمتــع هــذه الســلطات لــى ســلطاتها الممنوحــة لهــا ، كمــا ينــتج عــن للترافــع أمــام القضــاء بنــاء ع
 بالشخصية المعنوية أهليتها للتقاضي.

هــذا و يعتبــر بعــض مــن الفقــه أن األهليــة ليســت شــرطا لقبــول الــدعوى و إنمــا هــي شــرط      
لصـــحة إجراءاتهـــا ، فـــإذا باشـــر الـــدعوى مـــن كانـــت لـــه أهليـــة ناقصـــة فـــال يحـــرم مـــن حقـــه فـــي 

ـــة ، و عليـــه فـــإذا كـــان المـــدعي متمتعـــا بأهليـــة الـــدعوى لكـــن إ جـــراءات الخصـــومة تكـــون باطل
التصــرف عنــد رفــع الــدعوى ثــم طــرأ أثنــاء ســير اإلجــراءات مــا أفقــده إياهــا كــإفال  المتعامــل 
االقتصادي أو الحجر على الشخص الطبيعي ، فإن الدعوى هنا تظل صـحيحة و لكـن يوقـف 

اجهــة مــن لــه الحــق فــي مواصــلتها ، حيــث أخــذ النظــر فــي الخصــومة إلــى أن تســتأنف فــي مو 
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أو  ةـالمشــــرع بهــــذا الــــرأي و ذلــــك باشــــتراطه لقبــــول الــــدعوى تــــوفر الصــــفة و المصــــلحة القائمــــ
          مــــن قــــانون اإلجــــراءات المدنيــــة و اإلداريــــة و اعتبــــر األهليــــة شــــرط 53المحتملــــة فــــي المــــادة 

مـن  91مـن تلقـاء نفسـه وفقـا للمـادة لصحة اإلجراءات و هي من النظام العـام يثيرهـا القاضـي 
قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية و بهذا نجد أن المشرع عدل عن موقفه السابق فـي قـانون 

منه التي كانت تنص على شروط قبـول الـدعوى فـي ثـالث  211اإلجراءات المدنية في المادة 
عــدول و كــذلك فــي نقــاط هــي الصــفة و المصــلحة و األهليــة و قــد أصــاب المشــرع فــي هــذا ال

اعتبــاره الــدعوى حــق مكفــول لكــل مــن تضــرر مركــزه القــانوني أمــا األهليــة فهــي شــرط لمباشــرة 
اإلجــراءات و لــي  لصــحة الــدعوى ، و فــي األخيــر يمكــن القــول بــأن األهليــة تعتبــر الخاصــية 

كـذا ف و المعترف بها قانونا للشخص سواء أكان طبيعيا أو معنويا و التي تخوله سلطة التصـر 
صــالحية اكتســاب مركــز قــانوني  لــدفاع عــن حقوقــه أمــام القضــاء و بالتــالي فــإن األهليــة هــيا
 مباشرة إجراءات الخصومة.و 

 :الفرع الثاني
 لرفع الدعوى أمام القاضي اإلداريالشروط الخاصة 

، و لـــو أن فـــي بعـــض  االقتصـــاديةيتعلـــق األمـــر هنـــا بشـــروط خاصـــة بســـلطات الضـــبط      
ي الخصوصية ، لكن هذه األخيرة نجد أنها تخضـع لنظـام تنـازعي خـاص القوانين ما يشبهها ف

بها يختلف من سـلطة ضـبط إلـى أخـرى و يتجسـد ذلـك فـي تصـنيف هـذه الشـروط إلـى قسـمين 
مهمين أولهما شرط التظلم و ثانيهما شرط الميعاد ، كما نجد أن بعض القوانين الخاصة بهـذه 

 لوزير المالية فقط دون سواه.السلطات تمنح الحق في الطعن في قراراتها 
 من حيث التظلم اإلداري المسبق أوال:
من قانون اإلجراء المدنية سابقا على إخضاع قرارات السلطات  411تنص المادة      

اإلدارية المركزية لقاعدة الطعن اإلداري أو التظلم اإلداري المسبق كشرط إجراء لقبول 
ى ما يلي: " ال تكون الطعون بالبطالن مقبولة الدعوى أو الطعن القضائي ، حيث تنص عل

ما لم يسبقها الطعن اإلداري التدرجي الذي يرفع أمام السلطة اإلدارية التي تعلو مباشرة 
 الجهة التي أصدرت القرار فإن لم توجد فأمام من أصدر القرار نفسه ".

 أكده مجل  ما هو الضبط و سلطات بخصوص اإلجراء هذا على ينص المشرع لم أن غير     

 بقية سلطات الضبط: على تعميمه يمكن موقف هو و المصرفية اللجنة لقرارات بالنسبة الدولة
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من قانون النقد و القرض حيث أن هذه  529" حيث أن الطعن يدخل في إطار المادة      
المادة تخرج عما هو مقرر في قانون اإلجراءات المدنية فيما يخص اآلجال و اإلجراءات 

 ث ال تنص على طعن مسبق... ".بحي
إذا كان المشرع لم يشترط الطعن اإلداري المسبق لصحة الدعوى إال أنه من جهة أخرى      

ما يلي: " حيث أن العارضة رفعت  (1)لم يلغه صراحة ، حيث جاء في قرار لمجل  الدولة
 ". دعوى أمام مجل  الدولة و قدمت بالموازاة طعنا مسبقا قبل رفع هذه الدعوى

عليه ، فإن إجراء التظلم اإلداري المسبق ال يصبح شرطا لصحة الدعوى و إنما إجراء و 
من قانون اإلجراءات المدنية      130مدعما لموقف المدعي و هو ما تؤكده المادة 

 اإلدارية باستعمالها لصيغة اإلجازة دون أي إلزام.و 
ازي لدى أغلب سـلطات الضـبط إن الطعن اإلداري هو طريق من طرق الطعن و هو جو      

 (55-03)مـن األمـر رقـم  11باستثناء مجل  النقد و القرض حيث نصت المـادة  االقتصادية
المتعلق بالنقد و القرض على: " ال يمكن الطعن أمام مجل  الدولة في القـرارات التـي يتخـذها 

 يجــوز تقــديم الو   أعــاله إال بعــد قــرارين بــالرفض ، 11، و  12،  14المجلــ  بموجــب المــواد 
 الطلب الثاني إال بعد مضي عشرة أشهر من تبليغ رفض الطلب األول ".

القـرض و و بالتالي نجد أن التظلم هنا إجباري فهو عبارة عن طلب يقدم إلى مجل  النقد      
و المتعلــق باعتمــاد مكاتــب البنــوك األجنبيــة أو التــرخيص بالنشــاط بعــد تصــحيح الوضــع الــذي 

 و القرض في رفضه للطلب األول المقدم له. يطلبه مجل  النقد
يثيـــر نوعـــا مـــن الغمـــوض فيمـــا  11غيـــر أن مـــا تجـــدر اإلشـــارة إليـــه هـــو أن نـــص المـــادة      

يتعلــق بحالـــة ســـكوت مجلـــ  النقـــد و القـــرض عــن الـــرد علـــى الطلـــب المقـــدم أمامـــه ، و مـــدى 
و القــرض عــن  و فــي حالــة ســكوت مجلــ  النقــد (2)اعتبــار هــذا الســكوت ردا ضــمنيا بــالرفض.

ى ينقضـي أجـل رد مجلـ  الرد عن الطلب األول ، فعلى المعني من المفـروض أن ينتظـر حتـ
و القـــرض ليبـــدأ حســـاب أجـــل عشـــرة أشـــهر لتقـــديم طلبـــه الثـــاني ، أمـــا فـــي حالـــة ســـكوت النقـــد 

المجلــ  علــى الطلــب الثــاني فــيمكن للمعنــي بهــذا الطلــب و طبقــا للقواعــد العامــة و بانقضــاء 

                                                 

 .91، ص  09،  4001، مجلة مجل  الدولة  4003أفريل  05قرار مجل  الدولة المؤرخ في  (1)
ة المستقلة ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع ـعبدي  ليلى ، اختصاص منح االعتماد لدى السلطات اإلداري (2)

 .509، ص  4050الدولة ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة تيزي وزو ،  تحوالت
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من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية تقديم طعنه أمـام مجلـ   130د في المادة األجل الوار 
  و القرض للبت في الطلب. الدولة خالل أجل شهرين من انتهاء األجل الممنوح لمجل  النقد

 االقتصاديةميعاد الطعن في قرارات سلطات الضبط : ثانيا
عـن المنازعـات اإلداريـة التقليديـة يعتبر أهم ما يميز منازعات سلطات الضبط القطاعيـة 

 تختلـفبحيـث نجـد أن القـوانين المنشـئة لهـذه السـلطات  (1)تذبـذب مواعيـد الطعـن فـي قراراتهـا

ي قـــانون ـ، و فـــي معظمهـــا تســـتبعد القواعـــد العامـــة الـــواردة فـــ (2)عـــن ســـلطة ضـــبط إلـــى أخـــرى
فــي قوانينهــا الخاصــة  اإلجــراءات المدنيــة و اإلداريــة ، و التــي تعتمــد علــى اآلجــال التــي وردت

بها ، و التي تتميز بالقصر نوعا ما في مجملهـا عـن القواعـد العامـة و سـنتناول هـذه المواعيـد 
 حسب مجال اختصاص هذه السلطات.

Iميعاد الطعن في المجال المالي و الطاقة ـ: 
ــــف ميعــــاد الطعــــن فــــي قــــرارات ســــلطات الضــــبط              فــــي المجــــال المــــالي  االقتصــــاديةيختل

 و الطاقة من قطاع إلى آخر و من سلطة ضبط إلى أخرى لذا سنتناول أوال ميعاد الطعن في
 المجال المالي ثم ميعاد الطعن في مجال الطاقة. 
 ميعاد الطعن في المجال المالي:  -1

يختلف كذلك في المجال المالي ميعاد الطعن من سـلطة ضـبط إلـى أخـرى سـواء بالنسـبة      
و لجنـة اإلشـراف  البورصة ، مجل  النقد و القـرض و اللجنـة المصـرفيةللجنة مراقبة عمليات 

 على التأمينات.
 ميعاد رفع الدعوى ضد قرارات لجنة مراقبة عمليات البورصة: - أ

نميز في هذه الحالة بين القرارات التنظيمية و القرارات الفرديـة التـي تتخـذها اللجنـة حيـث      
رفــض اعتمــاده أو حــدد مجالــه أن يرفــع طعــن ضــد يجــوز لــه مــن يطلــب االعتمــاد كوســيط إذا 

و هـو مـا  ل أجل شهر من تاريخ تبليغ القرارقرار اللجنة باإللغاء العام أمام مجل  الدولة خال
مــــن المرســــوم  01المعدلــــة و المتممــــة للمــــادة  (02-03)مــــن القــــانون رقــــم  09أكدتــــه المــــادة 

                                                 

القـانون ، ـر فـي ري ، مذكرة ماجستيــرحموني موسى ، الرقابة القضائية على سلطات الضبط المستقلة في التشريع الجزائ (1)
 .551، ص  4053تنة ، تخصص قانون إداري و إدارة عامة ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة با

حــدري ســمير ، الســلطة اإلداريــة المســتقلة الفاصــلة فــي المــواد االقتصــادية و الماليــة ، مــذكرة لنيــل شــهادة الماجســتير فــي  (2)
 .521، ص  4009القانون ، فرع قانون األعمال ، كلية الحقوق و العلوم التجارية ، جامعة بومردا  ، 
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للقــرارات  ، و الشــيء نفســه بالنســبةالمتعلــق ببورصــة القــيم المنقولــة ( 50-13)التشــريعي رقــم 
التأديبية التي تتخذها اللجنة فهي قابلة لإللغاء أمـام مجلـ  الدولـة خـالل أجـل شـهر واحـد مـن 

 (02-03)من القانون رقم  51حسب ما نصت عليه المادة  (1)تبليغ القرار موضوع االحتجاج
و بالمقارنـــة مـــع  ذكر ،الســـالف الـــ (50-13)مـــن المرســـوم التشـــريعي رقـــم  11المعدلـــة للمـــادة 

يقـــدر  فـــي فرنســـا نجـــد أن ميعـــاد رفـــع الـــدعوى ضـــد القـــرارات التأديبيـــة ســـلطة األســـواق الماليـــة
هـــو أطــول نوعـــا مــا مقارنــة باألجـــل الممنــوح للطعـــن ضــد قـــرارات بشــهرين مــن تـــاريخ التبليــغ و 

 (2)اللجنة.
فـــال نجـــد الـــنص  أمـــا فيمـــا يخـــص اللـــوائح التـــي تصـــدرها لجنـــة مراقبـــة عمليـــات البورصـــة     

المنشئ لها يحدد ميعاد معين للطعن فيها ، غير أنها أجـازت وقـف تنفيـذ هـذه اللـوائح إذا كـان 
يمكـــن أن ينجـــر عـــن تنفيـــذها نتـــائج واضـــحة الشـــدة و اإلفـــراط أو طـــرأت وقـــائع جديـــدة بالغـــة 
 الخطــورة منــذ نشــرها و بالتــالي يقتضــي األمــر منــا البحــث عــن ميعــاد الطعــن فــي هــذه اللــوائح

التـــي تـــنص علـــى أن يرفـــع الطعـــن أمـــام مجلـــ  الدولـــة خـــالل  (3)بـــالرجوع إلـــى القواعـــد العامـــة
أربعة أشهر تسري من تاريخ نشر القرار اإلداري الجماعي أو التنظيمي و هـو مـا أكـدت عليـه 

 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية. 141المادة 
 :مجال النقديميعاد رفع الدعوى ضد قرارات سلطات الضبط في ال - ب

و نميــز فــي هــذه الحالــة بــين قــرارات مجلــ  النقــد و القــرض مــن جهــة و قــرارات اللجنــة      
 المصرفية من جهة أخرى.

 قرارات مجل  النقد و القرض: -
يتخــذ هــذا األخيــر قــرارات تنظيميــة فــي شــكل أنظمــة تكــون قابلــة للطعــن القضــائي خــالل      

و لــي  لهــذا الطعــن أثــر موقــف بــل أكثــر مــن ذلــك ( يومــا أمــام مجلــ  الدولــة 90أجــل ســتين )
يــوميتين يحــتج بهــذه القــرارات بمجــرد نشــرها فــي الجريــدة الرســمية أو فــي حالــة االســتعجال فــي 

                                                 

ســـوق األوراق الماليـــة ، المجلـــة األكاديميـــة للبحـــث العلمـــي ، كليـــة الحقـــوق ، جامعـــة    تـــواتي نصـــيرة ، تســـوية منازعـــات  (1)
 .552، ص  4050بجاية ، 

)
2
(Bourety Emmanuelle et Emery jean-Louis, Autorités des marchés financiers et commission 

Bancaire, Revue Banque, édition paris, 2008, P 100 

 .31المرجع السابق ، ص  خاللف خالد ،(3)
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مــن األمــر  91و  92تصــدران فــي مدينــة الجزائــر اتجــاه الغيــر و هــو مــا أكــدت عليــه المــادتين 
 المتعلق بالنقد و القرض. (55-03)رقم 

تكــون خاضــعة  94جلــ  النقــد و القــرض قــرارات فرديــة وردت فــي المــادة هــذا و يتخــذ م     
للطعــــن باإلبطــــال أمــــام مجلــــ  الدولـــــة و ال يســــمح بهــــذا الطعــــن إال لألشــــخاص الطبيعيـــــين           

أو المعنـــويين المســـتهدفين مباشـــرة مـــن القـــرار ، بحيـــث يجـــب أن يقـــدم الطعـــن فـــي أجـــل ســـتين 
 ادـهنــا لــم يحــدد المشــرع الميعــمــن نفــ  األمــر ، و  11حكــام المــادة ( يومــا مــع مراعــاة أ90)

فهــل  11بقــا للمــادة المحــدد لرفــع الطعــن باإلبطــال ضــد قــرار مجلــ  النقــد و القــرض المتخــذ ط
نفـ  الشـيء إلجراءات المدنيـة و اإلداريـة ؟ و أو نرجع للقواعد العامة في قانون ايوما  90هو 

ا األخيـر فـي هـذه الحالـة أجـل شـهرين في حالة سكوت مجل  النقـد و القـرض حيـث يبقـى لهـذ
باعتبار الطلب الثاني بمثابة تظلـم إداري والئـي و بعـد انتهـاء هـذا األجـل يمكـن للمتضـرر مـن 

 سكوت مجل  النقد و القرض الطعن أمام مجل  الدولة.
 قرارات اللجنة المصرفية: -

السـلطة أمـام مجلـ  تتخذ هذه األخيرة قرارات فردية يمكن أن تكون محل للطعـن بتجـاوز      
وهــي ذات طــابع قمعــي أو تــأديبي ، و مثالهــا تعيــين قــائم بــاإلدارة مؤقــت للبنــك محــل  (1)الدولــة

     مـــــن األمــــر رقـــــم  501لمــــادة و التــــي تعتبـــــر عقوبــــات فـــــي حقيقــــة األمــــر حســـــب ا (2)العقوبــــة
ولــة يحــق لمــن ال يرضــى بالعقوبــة المقــررة أن يقــدم الطعــن بشــأنها أمــام مجلــ  الدو ( 03-55)

عن طريق دعوى تجاوز السلطة كباقي سلطات الضبط القطاعية لكن ضمن أجـل سـتين يومـا 
 ابتداء من تاريخ التبليغ بالنسبة لقرارات اللجنة المصرفية.

 ضد قرار لجنة اإلشراف على التأمينات: الطعنميعاد  - ج
القـانون مـن  35المعدلـة بالمـادة  (01-11)مـن األمـر رقـم  453نص المشرع في المـادة      
المتعلــق بالتأمينــات علــى أن قــرارات لجنــة اإلشــراف علــى التأمينــات فــيم يتعلــق  (02-09)رقــم 

بتعيين متصرف تكون قابلة للطعـن أمـام مجلـ  الدولـة دون تحديـد لميعـاد الطعـن لـذا يقتضـي 
ة ون اإلجـراءات المدنيـمـن قـان 141منا األمر الرجوع إلى القواعد العامة و المتمثلة في المادة 

 ( أشهر من تاريخ التبليغ الشخصي للقرار الفردي.02و اإلدارية و التي تحدد األجل بأربعة )

                                                 

)
1
( Emmanuelle Bourety, EMERY jean-Louis, Op.cit, P 215. 

 .410تومي نبيلة و عبد اهلل ليندة ، المرجع السابق ، ص  (2)
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 ميعاد الطعن في مجال الطاقة:  -2
هنا نميز بين العديـد مـن السـلطات و التـي سـنتناول ميعـاد رفـع الـدعوى ضـد قراراتهـا كـل      

 حسب نصها التأسيسي.
 ذها سلطات الضبط في قطاع المناجم:ميعاد الطعن في القرارات التي تتخ أـ

أنشـــــأ المشـــــرع بموجـــــب قـــــانون المنـــــاجم ســـــلطتين لضـــــبط هـــــذا القطـــــاع تخـــــتص األولـــــى      
بالممتلكـــات المنجميـــة و الثانيـــة بالجيولوجيـــا و المراقبـــة المنجميـــة ، إال أن المشـــرع فـــي تنظـــيم 

جلـ  الدولـة فـي أجـل أعمالها أخضعها لنف  األحكام حيـث تبقـى قراراتهـا قابلـة للطعـن أمـام م
 (1)ثالثين يوما من تاريخ التبليغ مع اإلشارة إلى أن الطعن ال يوقف مجرى القرارات.

 ميعاد الطعن في قرارات لجنة ضبط الكهرباء و الغاز:ب ـ 
ألزم المشرع هذه اللجنة على تبرير قراراتها و حرصا منه على مبدأ المشـروعية أخضـعها      

فــي مجــال التنظــيم أو فــي المجــال الفــردي عــن طريــق العقوبــات التــي للرقابــة القضــائية ســواء 
، إال أن المشـــرع أعقـــل ميعـــاد الطعـــن فـــي قراراتهـــا فـــي الـــنص المنشـــئ لهـــا و لهـــذا  (2)تتخـــذها

 المتمثلــة فــيو  ةاللجنــ نرجــع إلــى القواعــد العامــة فــي تحديــد ميعــاد رفــع الــدعوى ضــد قــرارات هــذه

 الفة الذكر.س واإلدارية المدنية اإلجراءات قانون من 141 المادة نص
IIميعاد الطعن في المجاالت الشبكية:  ـ 

يختلــف ميعــاد الطعــن أيضــا فــي المجــاالت الشــبكية مــن ســلطة ضــبط إلــى أخــرى حســب      
 القطاع المعين سواء أكان قطاع البريد المواصالت السلكية و الالسلكية أو قطاع اإلعالم. 

 ط البريد و المواصالت السلكية و الالسلكية:ميعاد الطعن في قرارات لجنة ضب  -1
خ تبليـــــغ قـــــرارات لجنـــــة ضـــــبط البريـــــد يكـــــون ميعـــــاد الطعـــــن هنـــــا شـــــهر واحـــــد مـــــن تـــــاري     

إال إذا مــار  صــاحب  (3)المواصــالت الســلكية و الالســلكية و لــي  لهــذا الطعــن أثــر موقــفو 

                                                 

     ، المعدل 31المناجم ، ج ر  قانون ، يتضمن 4005جويلية  03المؤرخ في  50-05رقم  ونـمن القان 21المادة  (1)

 و المتمم.

 ، السابق الذكر. 05-04من القانون رقم  510المادة  (2)

 ر في ـرة لنيل شهادة الماجستيـمذك نشادي عائشة ، إعادة هيكلة قطاع البريد و المواصالت السلكية و الالسلكية ، (3)

 .512، ص  4001ـ4002القانون فرع اإلدارة و المالية ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، 
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خاللهـا رئـي   الطعن دعوى أخـرى منفصـلة عـن األولـى أمـام القاضـي االسـتعجالي يطلـب مـن
(1)مجل  الدولة وقف تنفيذ القرار.

  
 

 ميعاد الطعن في قرارات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة:  -2
في هذه الحالة نجد أن المشرع قد أخضع بعض قـرارات سـلطة ضـبط الصـحافة المكتوبـة      

لتـالي باو للرقابة القضائية دون أن يحدد الجهة أو اآلجال الخاصة برفع الطعن ضـد قراراتهـا ، 
علــى مــن ينــازع ســلطة ضــبط الصــحافة المكتوبــة العــودة للقواعــد العامــة فــي قــانون اإلجــراءات 

 المدنية و اإلدارية.
هــو اخــتالف  االقتصــاديةلــذا يمكــن القــول ، أن أهــم مــا يميــز منازعــات ســلطات الضــبط      

ا مـــا مواعيــد الطعـــن فـــي قراراتهـــا مـــن ســـلطة ضـــبط ألخـــرى ، فمنهـــا مـــا يحســـب باأليـــام و منهـــ
يحسب باألشهر  و منها مـا يطبـق عليهـا القواعـد العامـة الـواردة فـي قـانون اإلجـراءات المدنيـة 
و اإلداريـــة ، لهـــذا كـــان مـــن المستحســـن علـــى المشـــرع و هـــو يـــنص علـــى مواعيـــد الطعـــن فـــي 

أن يراعــي توحيــد مواعيــد الطعــن ليســهل علــى المتقاضــين  االقتصــاديةقــرارات ســلطات الضــبط 
ــــد ــــق فــــي حقيقــــة األمــــر بالجانــــب الشــــكلي ال بالجانــــب الموضــــوعي  معرفــــة المواعي التــــي تتعل

تلقـاء نفسـه ألنهـا  للمنازعة حيث أن المواعيد تعتبر من النظام العام يمكن للقاضي إثارتهـا مـن
تعـــد ضـــرورة لضـــمان اســـتقرار المراكـــز القانونيـــة الناتجـــة عـــن القـــرارات اإلداريـــة الصـــادرة عـــن 

إضـــافة إلـــى أن  ال لـــب  فيـــه ذا وجـــب تحديـــدها بشـــكل واضـــحلهـــ االقتصـــاديةســـلطات الضـــبط 
 شرط الميعاد شرع أيضا لحسن سير و تنظيم مرفق العدالة.

أن القاعدة اإلجرائية فيما يخص المواعيد اإلدارية تقتضي حسب  من رغملذا فإنه على ال     
 02لدولة خالل اإلدارية برفع الطعن أمام مجل  امن قانون اإلجراءات المدنية و  141المادة 

رار التبليغ الشخصي بنسخة من القرار اإلداري الفردي أو من تاريخ نشر الق أشهر من تاريخ
إال أن المشرع أخضع المنازعات في قرارات سلطات  (2)،اإلداري الجماعي أو التنظيمي

 الضبط لمواعيد مختلفة و غير موحدة.

                                                 

 445-440ص ،4001،ر والتوزيع، الجزائرـ، جسور للنشري، دراسة تشريعية قضائية فقهيةلقرار اإلدا، ابوضياف عمار (1)

هذا األجل يخص ميعاد رفع الدعوى أمام المحاكم اإلدارية ، غير أن المشرع أحال إليه بالنسبة لمجل  الدولة عندما  (2)
 من ق إ م و إ. 401يفصل كدرجة أولى و أخيرة ، المادة 
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ت كل من اللجنة المصرفية و مجل  في المجال البنكي أخضع المشرع الطعن في قرارا     
 من يوم تبليغ القرار سواء تعلق األمر بالطعن في القرارات (1)يوما 90النقد و القرض لميعاد 

 أو بالنسبة لقرارات اللجنة المصرفية. (2)التنظيمية لمجل  النقد و القرض أو قراراته الفردية 
ع على أجل شهر واحد بالنسبة ( يوما ، نص المشر 90باإلضافة إلى أجل الستين )     

 (3)لبعض سلطات الضبط و يتعلق األمر بكل من لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة
 (5)، و كذا مجل  المنافسة. (4)سلطة ضبط البريد و المواصالت 

يوما انطالقا من  30أما بالنسبة لوكالتي المناجم فقد نص المشرع بشأنهما على أجل 
 (6)تاريخ التبليغ.

من جهة أخرى ، فإن المشرع لم يحدد آجال الطعن في قرارات لجنة ضبط الغاز              
، و من ثم فإن عدم  (7)و الكهرباء و اكتفى بالنص على إخضاعها لرقابة مجل  الدولة

التحديد هذا يحيلنا على تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالمواعيد في قانون اإلجراءات المدنية 
 رية.و اإلدا
مـــن خـــالل مـــا ســـبق ذكـــره يتضـــح لنـــا بـــأن مواعيـــد الطعـــن فـــي قـــرارات ســـلطات الضـــبط      

مختلفة حسب كل قطاع باالعتماد على القوانين المنشئة لها و التي تكون ضـامنة  االقتصادية
لحقوق الطرف المتضرر من القرار بغية الحفاظ على التوازن االقتصادي في السوق و إرسـاء 

النزيهـــة بـــين المتعـــاملين االقتصـــاديين إلـــى أن الشـــيء الـــذي يعـــاب علـــى هـــذه  قواعـــد المنافســـة

                                                 

ميعـاد الشهـر الذي نص عليـه المشرع  و القرض ال تطابـق بالضرورة النقد قانون في يوما المنصوص عليها 90إن  (1)
 في قانون اإلجراءات المدنية سابقا.

 من قانون النقد و القرض. 91المادة  (2)

 بـة لقرارات الغرفـة أو بالنس 02-03من القانون رقم  01، المادة سواء بالنسبة لقرارات رفض اعتماد الوسطاء  (3)

حيث  5113و هو ميعاد مخالف لذلك الذي أقره المشرع في النص األول لسنة  11الفاصلة في المجال التأديبي المادة 
 يحيل عن المواعيد المنصوص عليها في قانون اإلجراءات المدنية.

 السالف الذكر. 03-4000من القانون رقم  51المادة  (4)
 أيام في حالـة اتخاذ تدابير مؤقتـة من طرف المجل  للحد من الممارسـات  01يقتصر على و هو أجل يمكن أن  (5)

 المقيدة للمنافسة موضوع التحقيق.

)6( Gustavie Peiser, Opcit, P 116. 
شاص جازية ، قواعد االختصاص القضائي بالدعوة اإلدارية في النظام القضائي الجزائري ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  (7)

 .514، ص  5112الماجستير في اإلدارة و المالية العامة ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، 
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المواعيد هو أنها مختلفة األمـر الـذي يحـول دون الوصـول إلـى توحيـدها لتسـهيل معرفتهـا لـدى 
 المتقاضين التي تتعلق في حقيقة األمر بالجانب الشكلي للمنازعة االقتصادية.

 االقتصاديةسلطات الضبط سريان ميعاد الطعن في قرارات : ثالثا
يبــــدأ ســــريان ميعــــاد رفــــع الــــدعوى بصــــفة عامــــة مــــن تــــاريخ العلــــم بــــالقرار اإلداري محــــل      
الذي يتحقق بوسيلة من وسائل إعالم القرارات اإلدارية ، كمـا يمكـن لهـذا الميعـاد أن  (1)الطعن

 ينقطع أو ينتهي في الحاالت المحددة في القانون.
Iاالقتصاديةلطعن في قرارات سلطات الضبط بداية سريان ميعاد ا ـ: 

يشــرع فــي حســاب الميعــاد مــن تــاريخ تبليــغ القــرار أو نشــره و هــذا حســب مــا نصــت عليــه      
 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية. 141الماد 

 التبليغ:  (1
يــتم إعــالم المعنــي بــالقرار اإلداري ســواء عــن طريــق محضــر قضــائي أو بواســطة البريــد      

، و يجـب أن  (2)ن طريق رسالة مضمنة أو دعوة الشخص المعني و تبليغه شخصيا بـالقرارع
يكــون التبليــغ واضــحا و متضــمنا العناصــر األساســية التــي يقــوم عليهــا القــرار ، كمــا يجــب أن 
 يتضـــمن التبليـــغ اإلشـــارة إلـــى أجـــل الطعـــن و إال فـــال يمكـــن لـــإلدارة أن تحـــتج بـــه فـــي مواجهـــة

األجــل ، أمــا إذا كــان المبلــغ شخصــا معنويــا فــالتبليغ يكــون لممثــل هــذا الشــخص المبلــغ بهــذا 
 (3)الشخص أو من ينوب عنه قانونا.

 النشر: ( 2
تخضــع اللــوائح أو القــرارات التنظيميــة للنشــر لمــا لهــا مــن أثــر عــام اتجــاه الكافــة أو علــى      

جعــل الميعــاد يســري األقــل اتجــاه مجموعــة غيــر محــددة مــن األفــراد ، و بالتــالي فنشــر القــرار ي
بالنسبة لجميع المعنيين به ، و القـرار المنشـور ال يمكـن أن يكـون موضـوع طعـن بعـد انقضـاء 
اآلجــال القانونيــة ، كمــا نجــد أن المشــرع الفرنســي جــاء بفكــرة العلــم اليقينــي كوسيلـــة مــن وســائل 

 علم المخاطب ىإعالم القرار اإلداري للمعني باألمر ، و يقوم بتحقق شواهد و وقائع تؤدي إل

                                                 

)
1
( Gustavie Peiser, Opcit, P 116. 

، ان المطبوعـــات الجامعيـــة، الجزائـــر، ديـــو ون اإلجـــراءات المدنيـــة و اإلداريـــةحســـين فريحـــة ، المبـــاد  األساســـية فـــي قـــان (2)
 .393ص  ،4050

  4001، اإلدارية ، دار الهدى ، الجزائر لوسيط في شرح قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية ، اإلجراءاتنبيل صقر ، ا (3)
 .523ص 
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و اشــــترط القضــــاء  (1)بــــالقرار علمــــا حقيقيــــا نافعــــا للجهالــــة لمضــــمون و آثــــار القــــرار الصــــادر
الفرنســي فــي العلــم اليقينــي كــي يقــوم مقــام النشــر أو التبليــغ أن يكــون علمــا نافعــا للجهالــة بكــل 
 محتويــات القــرار و عناصــره األساســية ، حتــى يســتطيع صــاحب المصــلحة تحديــد موقفــه مـــن

قـرار ، كمـا يشــترط أن يكـون قــد تـم فـي تــاريخ معـين و ثابــت حتـى يمكـن حســاب الميعـاد مــن ال
مــن قــانون اإلجــراءات المدنيــة و اإلداريــة نصــت علــى  135، غيــر أن المــادة  (2)هــذا التــاريخ

عكــ  هــذا المبــدأ بحيــث قضــت بوجــوب اإلشــارة إلــى أجــل الطعــن فــي القــرار الممنــوح للمعنــي 
مــن قــانون اإلجــراءات  102العلــم اليقينــي ، هــذا و بــالرجوع إلــى المــادة بالتــالي تســتبعد فكــرة و 

المدنيــة و اإلداريــة نجــد أن اآلجــال الــواردة فــي هــذا القــانون تحســب كاملــة ، فــال يحســب يــوم 
التبليــغ الرســمي و هــذا بالنســبة للقواعــد العامــة حيــث أنــه لــم تــنص النصــوص الخاصــة علــى 

اعــد العامــة نجــد أن الميعــاد يمكــن أن يمــدد وفقــا للمــواد كيفيــة حســاب اآلجــال ، و تطبيقــا للقو 
ــــة األشــــخاص المخــــاطبين  201و  202 ــــي حال ــــة ف ــــة و اإلداري ــــانون اإلجــــراءات المدني مــــن ق

بالقرارات اإلدارية المقيمين بالخارج ، فيمدد اآلجال إلى شهرين باإلضافة إلـى األجـل األصـلي 
يــوم عطلــة رسـمية فيمــدد األجــل فــي هــذه  هـاد الطعــن آخـر يــوم لـــللطعـن ، أمــا إذا صــادف ميعــ

 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية. 201الحالة إلى أول يوم عمل يليه حسب المادة 
IIاالقتصاديةانقطاع و انتهاء ميعاد الطعن في قرارات سلطات الضبط  ـ: 

ينقطــع  ت حصــريةلقــد نــص المشــرع فــي قــانون اإلجــراءات المدنيــة و اإلداريــة علــى حــاال     
 هي:فيها الميعاد ، و 

حالــة الطعــن أمــام جهــة قضــائية إداريــة غيــر مختصــة و مثالهــا الطعــن فــي قــرارات ســلطات  -
 أمام المحكمة اإلدارية بالجزائر. االقتصاديةالضبط 

حالــة طلــب المســاعدة القضــائية الــذي يقدمــه صــاحب الشــأن المعســر إلــى الجهــة القضــائية  -
أو توكيـــل محـــامي ، غيـــر أن المســـاعدة القضـــائية ال تشـــمل المختصـــة إلعفائـــه مـــن رســـومها 

   أتعاب الخبراء بل تقتصر في الواقع على تعيين محامي فقط.
وفــــاة المــــدعي أو تغيــــر أهليتــــه و بالتــــالي تنقطــــع اآلجــــال إذا كــــان موضــــوع الــــدعوى قــــابال    -

قطـع اآلجــال لالنتقـال ، و يسـري الميعــاد فـي حـق ورثتــه بعـد إثبـات صــفتهم مـن جديـد ، كمــا تن
                                                 

 .312عوابدي عمار ، المرجع السابق ، ص (1)

 .521نبيل صقر ، المرجع السابق ، ص  (2)
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حالــة تغيــر أهليــة المــدعي الــذي اعتــرت أهليتــه إحــدى عــوارض األهليــة التــي تــنقص مــن فــي 
 إدراكه أو تؤدي إلى الحكم بإفالسه.

حالـــة القـــوة القـــاهرة أو الحـــادث الفجـــائي حيـــث تنقطـــع اآلجـــال إلـــى غايـــة زوال هـــذه الحالـــة          -
حادث مسـتقال عـن إرادة المتعامـل ، كمـا و يشترط لقيامها توفر الظرف الطار  بحيث يكون ال

   (1)يشترط أن يكون غير قابل للتوقع و ال للدفع.
بانتهـــــاء اآلجـــــال  االقتصــــاديةكمــــا ينتهـــــي ميعــــاد الطعـــــن فـــــي قــــرارات ســـــلطات الضـــــبط      

الممنوحــة للمخاطــب أو المخــاطبين بــالقرار للطعــن فيــه ، و يترتــب علــى انتهــاء الميعــاد جملــة 
 في:من اآلثار تتمثل 

بانتهـــاء الميعـــاد يســـقط الحـــق فـــي رفـــع الـــدعوى ، و بالتـــالي يحكـــم القاضـــي مباشـــرة بـــرفض  -
 الدعوى شكال.

بانتهــاء الميعــاد يتحصــن القــرار اإلداري ضــد أي طعــن قضــائي و هــو مــا مــن شــأنه حمايــة  -
 المراكز القانونية و استقرارها ، غير أن هذا الشرط ال يطبق على كل القرارات ،

المعيبـــــة التـــــي يشـــــوبها عيـــــب جســـــيم كعيـــــب عـــــدم االختصـــــاص الجســـــيم المتعلـــــق  فـــــالقرارات
فهـي  معدومة و ال تتحصن بأجل إلبطالهـا،باغتصاب السلطة فتعتبر القرارات في هذه الحالة 

 تخرج عن كونها أعمال قانونية لتصبح أعماال مادية فقط.

ائيا بافتراض الشرعية المسبقة هذا و إن وقف التنفيذ للقرارات اإلدارية يعد إجراء استثن     
 133هو ما أقره المشرع من خالل الفقرة الثانية من المادة ا و قابليتها للتنفيذ الفوري ، و له

اإلدارية إال أن المجل  الدستوري الفرنسـي جعل منه ضمانة قانون اإلجراءات المدنية و من 
ون المعدل لقانون المنافسة هو ما جعله ينطق بعدم دستورية القانقوق الدفاع و دستورية لح

 (2)نظرا إلغفاله لضمانة إمكانية وقف التنفيذ.
بالنسبة لسلطات الضبط في الجزائر ، لم يكر  المشرع هذا اإلجراء إال بالنسبة لقرارات      

على أنه ال يترتب على الطعن ( 03-03)من أمر  93مجل  المنافسة حيث نصت المادة 
ثر موقف لقرارات مجل  المنافسة ، غير أنه يمكن لرئي  لدى مجل  قضاء الجزائر أي أ
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يوما أن يوقف تنفيذ التدابير المؤقتة و  51مجل  قضاء الجزائر ، في أجل ال يتجاوز 
 العقوبات المالية الصادرة عن المجل  عندما تقتضي الظروف ذلك أو الوقائع الخطيرة.

ل المشرع على قانون اإلجراءات المدنية أما من التأطير اإلجرائي لهذه العملية فقد أحا     
حيث يودع صاحب الطعن الرئيسي أو الوزير المكلف بالتجارة طلب وقف التنفيذ و ال يقبل 

 الطلب إال بعد تقديم الطعن الذي يجب أن يرفق بقرار مجل  المنافسة.
ل  مج كما اشترط المشرع كذلك طلـب رأي الوزير المكلـف بالتجارة من طرف رئيـ      

 (1)قضاء الجزائر في طلب وقف التنفيذ عندما ال يكون طرفا في القضية.
أما بخصوص سلطات الضبط األخرى فإن الطعن غير موقف للتنفيذ ، و هذا بالنسبة      

: حيث أن (2)لكل من مجل  النقد و القرض ، اللجنة المصرفية و هو ما أكده مجل  الدولة
 ة المصرفية في اإلجراء التأديبي ضد البنك التجاري  المخالفات المعاينة من طرف اللجن

لي  من شأن األوجه المثارة على ضوء ما وصل إليه التحقيق الحال والصناعي تبدو جدية و 
 في الملف تبرير وقف التنفيذ للقرار المطعون فيه.

       من سلطة ضبط البريد     كما أن الطعن ال يتميز بأثر موقف بالنسبة لقرارات كل      
 المواصالت و وكالتي المناجم.و 

مراقبة عمليات البورصة الكهرباء ولجنة تنظيم و أما بالنسبة لكل من لجنة ضبط الغاز و      
فإن المشرع لم يفصل صراحة حول هذا اإلجراء: فيما يخص قرارات لجنة تنظيم و مراقبة 

 عمليات البورصة فإن المشرع يميز بين نوعين من القرارات:
 من وقف التنفيذ إذا كانـت هذه األحكام ممـا أن تستفيد التي يمكن قرارات التنظيميةال -

أن تنجر عنها نتائج واضحة الشدة و اإلفراط أو طرأت وقائع جديدة بالغة الخطورة منذ  يمكن
 (3)نشرها.

                                                 

 السالف الذكر. 03-03من األمر رقم  91المادة  (1)

 ، البنك الصناعي و التجاري الجزائري اللجنة المصرفية ، مجلة  4005ديسمبر  30قرار مجل  الدولة المؤرخ في  (2)

 .19، ص  09،  4001مجل  الدولة ، 
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الغاز التي يمكن تكييف شأن قرارات لجنة ضبط الكهرباء و  قرارات غرفة التأديب ، شأنها -
اإلدارية بالنظر إلى سكوت المشرع و عدم نصه حكام قانون اإلجراءات المدنية و ضوعها ألخ

 على أحكام مغايرة.
بعد فحصنا لمختلف الجوانب اإلجرائية لمنازعات سلطات الضبط ، و رغم اختالفها      

 ونـفي قان ة و المقررةـعام على السلطات اإلدارية بصفة الواضح عن األحكام المطبقة
ال تراعي خصوصية النظام القانوني إال أنها ال تشكل خصوصية معينة و جراءات المدنية ، اإل

 لهذه السلطات ، و هذا بالنظر إلى عدم توحيدها و تباينها من سلطة ضبط ألخرى.
 من حيث مجال و طبيعة تدخل القاضي: ارابع

راراتها الخاضعة يتعلق مجال الرقابة القضائية على سلطات الضبط بحجم و نوعية ق     
اإلجراءات بالنسبة للمنازعة في كل نوع من أنواع لرقابة القاضي وطبيعة قواعد االختصاص و 

 قراراتها.
أما طبيعة هذه الرقابة ، فتتعلق بنوعية الرقابة القضائية المسلطة على قرارات سلطات      

قضائية على أعمال الضبط و مدى خضوعها لنف  األحكام و القواعد التي تحكم الرقابة ال
سلطات الضبط بشكل عام من حيث توزيعها بين رقابة اإللغاء أي رقابة مدى شرعية قراراتها  

 و رقابة القضاء الكامل أي دعاوى المسؤولية الموجهة ضد سلطات الضبط.
I- رقابة الشرعية على قرارات سلطات الضبط االقتصادية: 

 (1)هو مبدأ دستوريالتي تحكم دولة القانون و  الهامةيعد مبدأ الشرعية من المباد       
يقتضي خضوع كل السلطات بما فيها اإلدارية لإلدارة العامة عن طريق القاعدة القانونية  

 ينص 44إضافة إلى عدم التعسف في استعمال السلطة حيث أن الدستور من خالل مادته 
 على أن القانون يعاقب على التعسف في استعمال السلطة.

ا شأن بقية السلطات اإلدارية ، فإن المشرع و رغم خصوصية نظامها القانوني شأنهو 
بالتالي إسقاط أية حصانة لرقابة الشرعية من طرف القاضي و  بطع سلطات الضأخض

 قضائية من هذه السلطات.

                                                 

كر  المؤس  الدستوري مبدأ الشرعية انطالقا من ديباجة الدستور: " إن الدستور فوق الجميع و هو القانون األساسي  (1)
في الشرعية على ممارسة السلطات الذي يضمن الحقوق و الحريات الفردية ، و يحمي مبدأ حرية اختيار الشعب و يض

 نية و رقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية ".يكفل الحماية القانو و 
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فيما يخص مجال رقابة الشرعية ، أي القرارات القابلة للطعن فيها أمام القاضي فتشمل      
 ت هذه السلطات سواء تعلق األمر بـ:كل قرارا
 .قراراتها الفردية التي تخص عادة رفض منح اعتماد أو تصريح 
  قراراتها التنظيمية و التي ال تخص إال السلطات التي تتمتع بسلطة تنظيمية و هي

 مجل  النقد و القرض و لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة ، و التي ال يمكن الطعن
طرف الوزير المكلف بالمالية ، غير أن مجل  الدولة أقر بإمكانية الطعن في فيها إال من 

 شرعيتها بمناسبة نزاع أصلي يعرض على القاضي بالنسبة لألطراف المتضررين منها.
 .القرارات التي تتضمن عقوبات إدارية ضد المتعاملين 
يد المشرع أما بخصوص االختصاص القضائي في دعاوى اإللغاء ، فرغم عدم تحد     

عبر النصوص المنشئة لهذه السلطات لطبيعة الطعن المقدم أمام مجل  الدولة و الموجهة 
ضد قرارات هذه السلطات ، فيمكن تغليب تفسير كونه طعنا باإللغاء لتجاوز السلطة أي 

من القانون العضوي  01طعن في مشروعية هذه القرارات و هو طعن مفتوح حسب المادة 
مجل  الدولة الذي يفصل ابتدائيا و نهائيا في الطعون باإللغاء المرفوعة لصالح  (11-05)

 ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات اإلدارية المركزية.
فيما يتعلق بالقواعد المطبقة على الطعن في شرعية قرارات سلطات الضبط ، فإنها و      

   بالنسبة لقرارات السلطات اإلدارية بشكل  (1)لغاءتخضع لنف  القواعد التي تحكم دعاوى اإل
 أسباب اإللغاء. حيث من خصوصية بأية تتميز ال قراراتها على اإللغاء رقابة فإن و عليه ، عام

حيث أن مختلف وسائل اإللغاء المعتمدة عموما لتقدير شرعية القرارات اإلدارية مكرسة      
عن ادرة سواء ـالص االقتصاديةالضبط  طاتسل بقرارات في االجتهاد القضائي الخاص

 (2)القضاء العادي أو اإلداري 
                                                 

 .13، ص  04،  4004حسين فريجة ، إجراءات دعوى اإللغاء في الجزائر ، مجلة إدارة ، (1)
فيما يؤكد رئي  الغرفة المتخصصة في مجال البورصة و المنافسة لمجل  قضاء باري  أن عيب اإلجراءات هـو  (2)

ات قضايا شرعية قرارات السلطات اإلدارية المستقلة الخاضعة لرقابته ) مجل  المنافسة ، لجنة عملياألكثر شيوعا في 
" ، بخصوص القرارات الخاضعة لرقابة القاضي  Juin luis Autin( ، يؤكد األستاذ " البورصة و سلطة ضبط االتصاالت

 اإلداري ما يلي:
 Si l’on excepte le détournement de pouvoir fréquent invoqué mais jamais retenu, les arrêts 

d’annulation du conseil d’Etat se réfère aux différent cas d’ouverture du recours pour excès de 

pouvoir ". 
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من ثم فإن الطعون المقدمة ضد قرارات سلطات الضبط هي طعون باإللغاء لتجاوز و 
السلطة ، تخضع للقواعد العامة ، التي تحكم القرارات اإلدارية ، حيث ينظر القاضي في 

 رقابة شرعيتها من وجهين:
 :خارجية للقرارالشرعية ال (1

 قرارات سلطات شرعية تقدير في المختصة القضائية السلطات قبل من اعتمادا األكثر هي و     

 العيوب التالية: بإحدى المشوب القرار إلغاء بإمكانية هنا األمر ويتعلق االقتصادية الضبط
: يتمثل عيب عدم االختصاص في عدم L'incompétenceـ عيب عدم االختصاص 

كونه ال يدخل ضمن  (1)الشخص أو جهة إدارية بإصدار القرارات اإلدارية صالحية
 كخرق (2)صالحياتها ، و ينتج عيب عدم االختصاص إما عن عدم االختصاص الجسيم

فمن  ، ية الذي يعبر عنه باغتصاب السلطةقاعدة توازي األشكال عند إصدار القرارات اإلدار 
كأن تقوم لجنة اإلشراف على التأمينات بسحب يملك سلطة التعيين يملك سلطة اإلنهاء 

 الترخيص من شركات التأمين الذي يعود للوزير المكلف بالمالية ، كما قد ينتج هذا العيب
       قرارا إداريا االقتصاديةعن عدم االختصاص البسيط كأن تصدر إحدى سلطات الضبط 
اذ رئي  مجل  المنافسة و هي لم تكن بعد مختصة أو قد انتهى اختصاصها قانونا كاتخ

مثال قرار الترخيص بالتجميع و هو لم يعين بعد أو انتهت مدة عهدته ، أما عن عيب عدم 
لكون  االقتصاديةاالختصاص اإلقليمي فال يمكن تطبيقه على اختصاصات سلطات الضبط 

اختصاصها وطني فقد أكد مجل  الدولة على عيب عدم االختصاص في قرار له صادر 
في قضية بين " يونين بنك " و محافظ بنك الجزائر حيث جاء في  4001ماي  1بتاريخ 

 11/01إحدى حيثياته ما يلي: " حيث أنه عندما نص مجل  النقد و القرض في النظام رقم 
على أنه يمكن لبنك الجزائر سحب صفة الوسيط المعتمد  5111ديسمبر  43المؤرخ في 

التي  519ت القانون و ال سيما مقتضيات المادة لعمليات الصرف ، فإنه قد تجاهل مقتضيا
 توكل هذه االختصاصات للجنة المصرفية فقط. 

                                                 

 .511، ص  4001محمد الصغير بعلي ، الوسيط في المنازعات اإلدارية ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، اجلزائر ، (1)
عمار عوابدي ، النظرية العامة للمنازعات اإلدارية في النظام القضائي الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر (2)
 .105، ص  4002، 
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من النظام المذكور أعاله  51حيث أنه في هذه الحالة يتعين التصريح بأن مقتضيات المادة 
 (1)باطلة و عديمة األثر فيما يخص الدعوى الحالية ... "

ألغى مجل  الدولة قرار الوكالة الوطنية  4001جانفي  41و في قرار آخر صادر بتاريخ 
( المؤرخ في 511-01إلى المرسوم ) للممتلكات المنجمية إذ صرح بما يلي: " أنه بالرجوع

طرف الوالي ، عن طريق ، أن رخصة مقالع الحجارة و المرامل تمنح من  4001ماي  05
ن هذه األخيرة للمنجمين أن إعالالوطنية للممتلكات المنجمية ، و  لي  الوكالةالمزايدة و 

لسلطة مما يستوجب إبطال موضوع النزاع هو تعدي على صالحيات الوالي بتجاوز ا
 (2)".القرارين
في فحص شرعية بعض  قد اعتمد مجل  الدولة أيضا على عيب عدم االختصاصو 

، إذ القرضو بمجل  النقد و  القرارات الخاضعة لرقابته و المتعلقة بكل من اللجنة المصرفية
 جاء في قرار للمجل : 

" حيث أن المدعية تتمسك بأن القرار المطعون فيه يشكل عقوبة تأديبية ال يمكن 
   تجاوز بعيب أخرى عيوب بين من مشوب فإنه بالتالي و المصرفية اللجنة طرف من إصدارها إال

مدعية الممنوحة ال الوسيط لصفة المؤقت السحب مقرر باتخاذه و المحافظ أن حيث ... السلطة
 آخر للمجل . قرار في جاء كما ". البطالن بعيب مشوب قراره فإن بالتالي و سلطته تجاوز فإنه

من النظام الداخلي لمجل  النقد و القرض أن  09" حيث تبين من أحكام المادة 
    األمين العام يتكفل بتحضير الملفات التي تعرض عن المجلـ  و من ال يمكن له أن يناقـ 

 و يحل محل اختصاص مجل  النقد و القرض ".يفسر أ أو
 :Vice de forme et des procéduresعيب الشكل و عيب اإلجراءات 

القاعدة العامة أن القرارات اإلدارية ال تقتضي اتباع إجراءات معينة أو اتخاذ أشكال 
محددة و مع ذلك و من أجل حماية الحقوق و الحريات الجماعية و الفردية و ضمان 

حة العامة ، فقد ينص القانون أو التنظيم على إجراءات و أشكال معينة يؤدي عدم المصل
                                                 

، قضية " يونين بنك " ضد محافظ  4000ماي  1، مؤرخ في  004531مجل  الدولة ، الغرفة الخامسة ، القرار رقم  (1)
 .93ـ95، ص  4001،  9لق بدعوى اإللغاء ضد قرار سحب صفة الوسيط ، مجلة مجل  الدولة ، عدد بنك الجزائر " يتع

، قضية الشركة ذات الشخص  4001جانفي  41، المؤرخ في  011219مجل  الدولة ، الغرفة الثالثة ، قرار رقم  (2)
، يتعلق بدعوى اإللغاء ضد قرار مزايدة على الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة ضد الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية 

 سند منجمي ، قرار غير منشور.
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 اضي اإلداري باتخاذ وجها إللغائه احترامها إلى إصابة القرار اإلداري بعيب يسمح للق
الكتابة، التسبيب  فالشكل هو القالب أو المظهر الخارجي الذي يتخذه القرار لدى صدوره ) 

" substantiellesيز القاضي اإلداري بين الشكليات الجوهرية "يمالتوقيع...( هذا و 
" حيث يترتب على عدم مراعاة األولى إصابة القرار Accessoiresالشكليات الثانوية "و 

بعيب في الشكل مما يقتضي إلغاؤه من طرف القاضي اإلداري ، خالفا للثانية التي ال تؤثر 
 (1)على صحة القرار اإلداري.

مر  يستلزم البحث عن معيار للتمييز بينهما إذ ذهب مجل  الدولة عليه فإن األو 
الفرنسي إلى أن مناط الشكليات الجوهرية هو حماية مصالح و حقوق و حريات األفراد بينما 

هي و األشكال الثانوية هي أساسا تلك األشكال التي لم ينص القانون على ضرورة االلتزام بها 
ال نة المصرفية يجب أن تكون مسببة و لذا فإن قرارات اللج (2)مقررة فقط لمصلحة اإلدارة. ا 

و كذلك قرارات لجنة    الدولة لعيب الشكل واإلجراءاتكانت محال للطعن باإللغاء أمام مجل
ضبط الكهرباء و الغاز التي يجب أن تكون مسببة أما اإلجراءات فهي األعمال أو التدابير 

م مدة اتخاذ القرار ، ضمان حق الدفاع لدى توقيع التي تسبق اتخاذ و صدور القرار كاحترا
العقوبة التأديبية حيث نجد أنه كما ذكرنا سابقا أن محكمة النقض الفرنسية نقضت حكم 
محكمة استئناف باري  و ألغات العقوبة التي وقعتها لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة 

 Leالستجواب الذي أجراه مع صحيفة " اإذ أن رئي  هذه اللجنة خرق مبدأ البراءة من خالل 

FIGARO  " حول شركة "Français ciment  حيث اتهم مسيري هذه الشركة بإخفاء "
و كل هذا قام به رئي  لجنة عمليات البورصة بين  معلومات و التصريح بمعلومات كاذبة ،

سلطات لهذا يجب احترام هذه اإلجراءات من طرف  (3)مرحلة التبليغ و توقيع العقوبة.
ال كانت قراراتها معيبة قابلة للطعن باإللغاء أمام مجل  الدولة.و  االقتصاديةالضبط   ا 

هذا و نجد أن مجل  الدولة مار  رقابة المالءمة على قرارات سلطات الضبط 
الذي ورد في  4002أفريل  40هو ما يتضح من خالل قراره الصادر بتاريخ و  االقتصادية

تعيين السيد )ب.ع( محافظ الحسابات لدى البنك الخارجي  حيثياته ما يلي: " حيث أن

                                                 

 .11، ص  0220( محمد الصغير بعلي ، الوجيز في المنازعات اإلدارية ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، عنابة ، 1)
 .950، ص  5119عبد الغني بسيوني عبد اهلل ، القضاء اإلداري ، منشأة المعارف ، اإلسكندرية ،  (2)

)3( COURET (A), la sauvegarde des droits de la défense devant Le COB, Op Cit , P 209-210. 
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الجزائر المتنازع من البنك الصناعي التجاري الجزائري ال يمكن إبطاله من طرف قاضي 
 إذا اإلبطال إال إذا كان خطأ واضحا أو كان مؤسسا على غلط في الوقائع أو في القانون أو

 للجنة المصرفية. التقديرية للسلطة خضعي باعتباره ، السلطة بانحراف معيبا كان قرارا
بين مهمة همة محافظة الحسابات لدى البنك و حيث كان التنافي بين ممارسة م

قية إحداث شكوى لدى ... من شأنه من الناحية المنطوناالمصفي غير المنصوص عليه قان
 الطاعنين بخصوص حياد و موضوعية المصفي.

 نة المصرفية قد ارتكبت خطأ واضحا في تقديرحيث أنه يستخلص مما سبق بأن اللج     
 (1)درجة الموضوعية و الحياد الضرورين للقيام بعملية التصفية مما يتعين إبطاله ".

 :الشرعية الداخلية للقرار (2
 و هنا يمكن للقاضي تأسي  قراراته على:     

قانون: و يتمثل لق عليه بالخطأ في تطبيق الخرق القانون أو تفسيره الخاطئ و هو ما يط -
عليه يعتبر قرار حدثه التصرف مباشرة ، و محل القرار اإلداري في األثر القانوني الذي ي

سلطات الضبط القطاعية معيبا بعيب المحل عندما يكون مخالفا لما نص عليه القانون سواء 
التطبيق أو عن  كانت هذه المخالفة ناتجة عن عدم تطبيقها للقانون عمدا أو عن جهل به

  4001سبتمبر  30، حيث إلغاء مجل  الدولة في قرار صادر له بتاريخ والتفسير الخاطئ له
يلي: " حيث قرار سلطة ضبط المناجم بسبب عيب المحل ، حيث ورد في إحدى حيثياته ما 

أن تصرف المدعى عليه يعد تجاوزا لسلطتها خاصة بعد التعديل أن طلب المدعي مؤس  و 
من قانون المناجم و بذلك يكون القرار  430م تطبيق أحكام المادة إليه أعاله و عد رالمشا

 50ـ05من القانون رقم  434،  430، 534مكرر ،  15المطعون فيه مخالفا ألحكام المواد 
 (2)مما يستوجب إلغاؤه ".

الخطأ في تقدير الوقائع من قبل سلطة الضبط ـ حيث جاء في قرار لمجل  الدولة ما  -
 انونية هذا القرار تقدر بالنظر إلى صحة الوقائع المثارة ... حيث و بالتالييلي: " حيث أن ق

                                                 

، قضية " البنك التجاري الصناعي  4002أفريل  40، مؤرخ في  051010مجل  الدولة ، الغرفة الثانية ، القرار رقم  (1)
 بدعوى اإللغاء ضد قرار تعيين مصفي للبنك ، قرار غير منشور. الجزائري " ضد " اللجنة المصرفية و من معها " يتعلق

، قضـــية بـــين " المؤسســـة ذات  4001ســـبتمبر  30، مـــؤرخ فـــي  010300مجلـــ  الدولـــة ، الغرفـــة الثالثـــة ، قـــرار رقـــم  (2) 
تعلــق بــدعوى الشــخص الوحيــد و  ذات المســؤولية المحــدودة " ضــد " الوكالــة الوطنيــة للممتلكــات المنجميــة و مــن معهــا " ، ي

 اإللغاء ضد قرار رفض منح رخصة استعمال محجرة ، قرار غير منشور.  
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الخطأ الواضح في  طريـق عن حتى ولو بها المتمسـك الوقائع مالءمة في الفصل ودون
التقدير يتضح عند هذه المؤسسة بوجود وثائق تثبت الظروف غير العادية لتسيير البنك... 

ناتج عن خطأ في تقدير الوقائع من شأنه أن يؤدي إلى  حيث أنها غير مشوبة بأن بطالن
 تجاوز السلطة ". 

أما فيما يخص عيب التعسف في استعمال السلطة فهو عيب وارد في تأسي  إلغاء      
 (1)قرارات سلطات الضبط لكنه لم يتم اعتماده بعد من قبل القاضي.

ت الضبط ـ فهي تخضع لنف  أما بالنسبة لرقابة شرعية العقوبات اإلدارية لسلطا     
المباد  الموضوعية التي تحكم شرعية العقوبات الجزائية و من أهم هذه القواعد التي يفحص 

 القاضي مدى احترامها ما يلي:
 .مبدأ شرعية العقوبات 
 .احترام مبدأ عدم رجعية القوانين 
 ن طبيعة احترام مبدأ عدم تراكمية العقوبات و القاضي بعدم تراكمية عقوبة مالية م

 إدارية مع عقوبة جزائية.
  تسبيب القرارات المتضمنة عقوبات إدارية: يتمثل سبب القرار اإلداري في الحالة

لهذا يجب التمييز بين لطات اإلدارية إلصدار قرارها ، و الواقعية أو القانونية التي دفعت الس
 La" بالتسبير ركن من أركان القرار اإلداري و " الذي يعتبLe motifالسبب "

motivation إلصدار  االقتصادية" الذي يقصد به ذكر األسباب التي أدت بسلطات الضبط
كأصل عام فإن سلطات الضبط غير مطالبة ث يعتبر هذا األخير إجراء شكلي و قرارها حي

بتسبيب قراراتها إال إذا نص القانون على ذلك ، فقرارات منح االعتماد أو الرخص لم يشترط 
لطات الضبط القطاعية ضرورة تسبيبها في حين نجد القرارات المتعلقة برفض القانون على س

منح مثل هذه الرخص أو سحبها أو تعليق االعتمادات رض القانون على سلطات الضبط 
فيفري  1القطاعية ضرورة تسبيبها ، حيث قضى مجل  الدولة في قراره الصادر بتاريخ 

راراتها يعتبر مخالفة للمباد  العامة للقانون  ، أن عدم تسبيب اللجنة المصرفية لق 5111
                                                 

)1  ( R. Chapus.  "S’il est fréquent que la réalité du détournement de pouvoir ne soit pas 

reconnu par le juge, les annulations sur ce motif n’ont cependant rien d’exceptionnel et l’Etat 

de la jurisprudence manifeste que contrairement à certains opinions, il n y a aucune raison de 

croire à un déclin du détournement de pouvoir entant que moyen d’annulation  . M. Collet ; 

OP Cit ; P 111. 
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المتضمن وقف االعتماد جاء غير مسبب  حيث ورد في إحدى حيثياته ما يلي: " إن المقرر
مخالفا بذلك المباد  العامة للقانون الذي يشترط في هذه الحالة تسبيب القرار الذي يضر 

نظرا لحالة االستعجال القصوى  بحقوق الطرف اآلخر ... مما يتعين األمر بوقف تنفيذه ،
 (1)مكرر من قانون اإلجراءات المدنية " 515طبقا ألحكام المادة 

بشأن  4003أفريل  5و قضى مجل  الدولة في حيثيات قرار آخر صادر بتاريخ 
ادعاءات البنك الجزائري الدولي بانعدام السبب في قرار اللجنة المصرفية بما يلي: " حيث أن 

التي تحدد  50ـ10من القانون رقم  511مصرفية كان بناء على أحكام المادة قرار اللجنة ال
 511الظروف المستوجبة لتعيين متصرف إداري مؤقت ، فهو كاف على بناء أحكام المادة 

المستوجبة لتعيين  روفـالتي تحدد الظ 5110أفريل  52ؤرخ في ـالم 50ـ10ون رقم ـمن القان
 (2)متصرف إداري مؤقت... "

لذا فإذا كانت رقابة اإللغاء على قرارات سلطات الضبط تعيد تكري  نف  القواعد      
، فهل األمر ينطبق على بالمنازعات للسلطات اإلدارية  اإلجرائية و الموضوعية المتعلقة

 رقابة القضاء الكامل ؟
IIاالقتصاديةرقابة القضاء الكامل و مسؤولية سلطات الضبط  -ـ: 

دستوري الفرنسي قرارات سلطات الضبط لرقابة القضاء الكامل أخضع المجل  ال     
بخصوص المجلي األعلى للسمعي البصري  5111جانفي  51انطالقا من قراره المؤرخ في 

CSA  :حيث جاء فيه ،Toute décision du conseil supérieur de l’audio 

visuel qui interviendrait en violation des dispositions législatives ou 

réglementaires serait susceptibles d’entraîner la mise en jeu de sa 

responsabilité de la puissance publique ." 

                                                 

ين " اتحاد بنك المؤسسة المالية في شكل شركة المساهمة " ، قضية ب 5111فيفري  1، مؤرخ في  005341قرار رقم  (1)
 .511ـ513، ص  5111،  5ضد " محافظ بنك الجزائر " ، يتعلق بوقف تنفيذ قرار اللجنة المصرفية ، مجلة إدارة ، عدد 

الدولي " ضد "  ، قضية " البنك الجزائري 4003أفريل  5، مؤرخ في  54505مجل  الدولة ، الغرفة الثالثة ، قرار رقم  (2)
محافظ بنك الجزائر و من معه " ، يتعلق بدعوى اإللغاء ضد قرار تعيين متصرف إداري مؤقت ، مجلة مجل  الدولة ، 

 .91ـ92، ص  4001،  9عدد 
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إذا كان المبدأ يقضي بإخضاع هذه السلطات لرقابة القضاء الكامل ، فإنه يعود      
وليتها على قراراتها و ذلك لالجتهاد القضائي تحديد طبيعة القواعد المطبقة في مجال مسؤ 
(1)انطالقا من تحديد طبيعة النشاط الذي يندرج ضمن هذا القرار.

 

 مبدأ اختصاص القضاء العادي: (1
بالنظر إلى نشاط معظم سلطات الضبط فإنه ينحصر عموما في وظيفة الرقابة ، و هو      

 ما يسمح بتحديد نوع أسا  المسؤولية لهذا النوع من النشاط.
و عموما ، فإن القاضي اإلداري أو العادي كل في مجال اختصاصه يعتبر أن هذا      

 إال في حالة الخطأ الجسيم. (2)النشاط ال يؤدي إلى قيام مسؤولية الدولة
نطق مجل  الدولة الفرنسي ألول مرة حول مسؤولية سلطات الضبط مكرسا الخطأ      

 (3)الجسيم كأسا  لقيام مسؤوليتها.
ان المشرع و االجتهاد القضائي الفرنسي قد فصل بشأن االختصاص القضائي في إذا ك     

مجال الطعون بالمسؤولية ضد قرارات سلطات الضبط و خصوصا تلك التي مسها تحويل 
 مختلف ، إال أن المشرع الجزائري عبر (4)االختصاص القضائي لصالح القاضي العادي

ال عة الطعون الموجهة ضد قراراتها و طبيالنصوص المنشئة لسلطات الضبط لم يحدد ال 
 الجهة القضائية المختصة في مجال دعاوي القضاء الكامل.

يثار هذا اإلشكال بشأن مجل  المنافسة على وجه الخصوص ، حيث اكتفى المشرع      
على تمكين كل شخص طبيعي أو معنوي  03ـ03من أمر  21بالنص من خالل المادة 

 القضائية المختصة. الجهة أمام دعوى يرفع أن مقيدة للمنافسة ارسةمم من نفسه متضررا يعتبر
 أما بالنسبة للمتعاملين الذين صدر في حقهم قرار من طرف مجل  المنافسة.

ال الجهة إمكانية تقديم دعوى قضاء كامل و  فإن المشرع لم ينص بشأنهم صراحة على     
 القضائية المختصة في ذلك.

                                                 

)1  ( M. Collet, Op.Cit, P 99. 

 سؤولية توجه ضد الدولة في القانون الفرنسي ال تتمتع سلطات الضبط بالشخصية المعنوية و بالتالي فإن دعاوى الم (2)
التي تتحمل مسؤولية األخطاء المرتكبة من قبل هذه السلطات عك  ما هو عليه الحال بالنسبة للقانون الجزائري ، أين 

 تتمتع هذه السلطات بالشخصية المعنوية.

 .44/09/5112مجل  الدولة الفرنسي في  (3)
 البورصة و سلطة ضبط االتصاالت. يتعلق األمر بكل من مجل  المنافسة ، لجنة عمليات (4)
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حالة قبول اختصاص مجل  قضاء الجزائر الفاصل في المواد هل يمكن في هذه ال     
التبرير المعتمد الحال بالنسبة للقانون الفرنسي و التجارية الفاصل في دعاوى اإللغاء كما هو 

 ". Bloc de compétencesبشأن توحيد المنازعات في مجمع اختصاصات " 
 ام هذا اإلشكال:يرى األستاذ " زوايمية " أنه يمكن تقديم تفسيرين أم     

 و أن تحويل  مبدئي اختصاص  اإلداري القاضي اختصاص اعتبار يمكن ، في تفسير أول
اختصاصه لصالح القاضي التجاري ما هو إال استثناء ، و من ثم فإن هذا التحويل ال يم      

إال دعاوى اإللغاء ، و بالتالي يمكن تفسير سكوت المشرع بخصوص دعاوى المسؤولية 
 القاضي اإلداري و الذي يجد في ذلك اختصاصه الطبيعي و العادي.لصالح 
 غير أن هذا التفسير ال يتماشى و الغاية من هذا التحويل ، أي توحيد المنازعات في     

مجمع اختصاصات واحد ، حيث يؤدي اعتماد هذا التفسير تجزئة منازعات مجل  المنافسة 
طعنا إللغاء أمام مجل  قضاء الجزائر و ديم طعن باو تعقيد اإلجراءات بالنسبة للمتقاضي: تق

 بالمسؤولية أمام القاضي اإلداري.
و التي تمنـح  21قصد ضرورة توحيد االختصاص القضائي بالنظر إلى المادة وعليه و      

اختصاص القاضي التجاري في مجال المسؤولية يمكن التسليم باختصاص مجل  قضاء 
االجتهاد  المنافسة عن قراراته حيث يمكن بذلك توحيد الجزائر في مجال مسؤولية مجال

    (1)القضائي في مجال المنافسة تحت ظل المحكمة العليا.
أما بالنسبة لبقية سلطات الضبط ، فإن صمت المشرع بشأن مسؤوليتها عن أخطائها  

عد المرتكبة ال يعفيها من رقابة القاضي لها في هذا المجال ، و من ثم يمكن اعتماد قوا
االختصاص المطبقة في قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية في مجال المسؤولية أي تطبيق 

و التي تنص على اختصاص المحاكم اإلدارية في المنازعات المتعلقة بدعاوى  1005المادة 
 القضاء الكامل.

حيــث أثــار تحويــل اختصــاص رقابــة قــرارات مجلــ  المنافســة مــن القاضــي اإلداري إلــى      
القاضــي العــادي جــدال فقهيــا ، حيــث جــاء مخالفــا للمبــاد  القانونيــة المتعــارف عليهــا مــن قبــل 
كمبــدأ الفصــل بــين الهيئــات اإلداريــة و القضــاء العــادي ، فمــن الطبيعــي أن ينظــر فــي قــرارات 

لـذلك فـإن مراقبـة ي بـالنظر إلـى المعيـار العضـوي ، و الهيئات اإلدارية المسـتقلة القاضـي اإلدار 
                                                 

 من الدستور في فقرتها الثالثة على أن المحكمة العليا و مجل  الدولة يضمنان توحيد االجتهاد القضائي. 514حيث تنص المادة (1)
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العــادي لســلطة ضــبط المنافســة لــم يكــن مجــرد خــروج عــن القواعــد العامــة مــن طــرف القاضــي 
هــي مبــررات و  المشــرع ، و ذلــك لوجــود مجموعــة مــن المبــررات لهــذا المــنح فــي االختصــاص 

جعلـــت تـــدخل القاضـــي العـــادي فـــي قضـــايا المنافســـة ممكنـــا كمـــا فـــي القـــانون الفرنســـي ، ممـــا 
 ل في النظام الجزائري.يتطلب منا البحث في مدى قبول هذا النق

 :مبررات منح االختصاص للقاضي العادي (2
إن تدخل المشرع بنقل هذا االختصاص من القاضي اإلداري إلى القاضي العادي للنظـر      

 الحسن في منازعات قرارات مجل  المنافسة ، كان موقفه الدستوري مستندا على مبدأ السير
 هذا االختصاص. لتدعيم جاءت أخرى تمبررا إلى باإلضافة ، العدالة لجهاز 

 حسن سير العدالة كأساس لنقل االختصاص:أـ 
مختصا بالنظر في الطعون المرفوعة ضـد قـرارات مجلـ  المنافسـة   العادي يعتبر القاضي     

   متضــمنة ألحكــام قانونيــة و تنظيميــةســواء تلــك المتعلقــة بعــدم قبــول أو رفــض العــرائض غيــر ال
مـــن عــة ، أو تلـــك األوامــر الهادفـــة إلــى ضـــمان حريــة المنافســـة و الحــد أو عناصــر إثبـــات مقن

     (1)و كذلك القاضية بتوقيع العقوبات.الممارسات المقيدة لها ، 
نتأكد بأن اختصـاص النظـر  5119فعال و باستقراء النص األصلي األمر الصادر في  

       مـن األمـر الصـادر فـي 51، فالمـادة  (2)في قرارات مجل  المنافسـة كـان يعـود لمجلـ  الدولـة
المتعلـــق بالمنافســـة و األســـعار ، تقضـــي بـــأن الطعـــن يكـــون أمـــام مجلـــ   5119ديســـمبر  05

عــن مــن الدولــة عــن طريــق دعــوى التعــويض ، غيــر أن الحكومــة الفرنســية أرادت أن يكــون الط
، حيــث تــم تقــديم دفــع مــن طــرف مجموعــة مــن  (3)القاضــي العــادي و لــي  اإلداري اختصــاص

نــواب بشــأن هــذا النقــل فــي االختصــاص أمــام المجلــ  الدســتوري فقضــى: " إذا كــان تطبيــق ال
ة تتــوزع بــين جهــات قضــائية عاديــة نــص معــين أو تنظــيم خــاص يســمح بإثــارة منازعــات مختلفــ

داريــة فمــن المستحســن بالنســبة للمشــرع ، و لهــدف حســن ســير إدارة العدالــة أن يوحــد قواعــد و  ا 
                                                 

 وردية فتحي ، وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات اإلدارية المستقلة ، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط  (1)

 .333، ص  4001ماي  42ـ43المستقلة في المجال االقتصادي و المالي ، جامعة بجاية ، أيام 

موساوي ظريفة ، دور الهيئات القضائية في تطبيق قانون المنافسة ، مذكرة لنيل شهـادة الماجستير في القانـون ، جامعة  (2)
 .92ص  4055تيزي وزو ، 

مــذكرة لنيــل شــهادة الماجســيتر فـــي  علقــة بنشــاطات ســلطات الضــبط االقتصــادي ،جــوهرة بركــات ، نظــام المنازعــات المت (3)
 .20، ص  4001القانون ، جامعة تيزي وزو ، 
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فــي حــد ذاتــه فــي  ، و هــذا (1)واحــد و هــو المخــتص أساســا " االختصــاص القضــائي فــي نظــام
ـــد كـــل مـــا يتعلـــق بتفســـير و تطبيـــق  هـــذا القـــانون  منطـــق المجلـــ  الدســـتوري يـــؤدي إلـــى توحي

يقضــي بالمقابــل علــى مــا قــد يحدثــه توزيــع االختصــاص بشــأنها مــن تضــارب األحكــام ، ممــا و 
   يكون له أثر بالغ على المتقاضين.

، أصــبحت الطعــون ضــد قــرارات مجلــ   5111جويليــة  9دور قــانون بالتــالي فمنــذ صــو      
أن هــذا  المنافســة تقــدم أمــام محكمــة اســتئناف بــاري  ، غرفــة المنافســة ، و هــو مــا يؤكــد علــى

النقــل فــي االختصــاص جــاء خدمــة لمبــدأ حســن ســير العدالــة ، و ذلــك بضــم جميــع المنازعــات 
يــؤدي إلــى تعـــارض األحكــام ، رغــم أنهـــا  المتعلقــة بالمنافســة فــي أنظمـــة قضــائية مختلفــة ممـــا

تخص نف  الوقائع ألن هـذه األخيـرة يمكـن أن تخضـع لتقـديرين مختلفـين ، أحـدهما إداري يـتم 
ضــائي يــتم أمــام محكمــة االســتئناف أمــام مجلــ  المنافســة و مجلــ  الدولــة ، و آخــر تقــدير ق

 (2)محكمة النقض.و 
ي قضــاء المجلــ  الدســتوري أن يتــدخل نســتخلص مــن كــل هــذا ، أنــه إذا كــان ال يجــوز فــ     

المشــرع لينــزع مــن مجلــ  الدولــة اختصاصــه بالفصــل فــي منازعــة إداريــة ، فــإن المجلــ  أورد 
استثناء على هذا األصل أجاز بمقتضاه المشرع أن يعهد بالفصل في منازعة إدارية إلى جهـة 

منـا أن هـذا المبـدأ ، خاصـة إذا عل (3)قضائية أخرى إذا كان ذلـك ضـروريا لحسـن سـير العدالـة
إلــــى رقابــــة هيئــــة قضــــائية واحــــدة  يقضــــي بضــــم جميــــع المنازعــــات التــــي تخــــص موضــــوع مــــا 

تطبيـق القواعـد المتعلقـة باالختصـاص ، و ذلـك بغيـة توحيـد االجتهـاد القضـائي الـذي  استبعادو 
 (4)يخص نف  الموضوع.

هــوم التقليــدي الــذي الجــدير بالــذكر أن مبــدأ حســن ســير العدالــة لــم يعــد منحصــرا فــي المف     
 يعني السرعة في التقاضي ، تكوين القضاة ، إنشاء مختلف األجهزة القضائية و حسن 

                                                 

 551لمستقلة في المجـال االقتصـادي والمالـي، مرجع سابـق، ص ، السلطة القمعية للهيئات اإلدارية اعز الدينعيساوي  (1)
افية للمنافسة في القانون الجزائري ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام  كتو محمد الشريف ، الممارسات المن (2)

 .339مرجع سابق ، ص 

 .441محمد باهي أبو يون  ، الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات اإلدارية العامة ، مرجع سابق  ، ص  (3)
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ، جامعة  تيزي عيسى عمورة ، النظام القانوني لمنازعات مجل  المنافسة  (4)

 .13، ص  4001وزو ، 
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تنظــيم إدارة العدالــة ، بــل تطــور ليبلــغ حــد البحــث عــن الهيئــات القضــائية األكثــر مالئمــة فــي 
 النظر في مثل هذه القضايا.

ي واليـة النظـر فـي منازعـات خالصة القول أن صدور قانون يقضي بمنح القضاء العـادو      
المتعلقـــة قـــرارات مجلـــ  المنافســـة ، إنمـــا يـــدل علـــى وجـــود إرادة فـــي توحيـــد جميـــع المنازعـــات 

بالمنافسة تحت رقابـة هيئـة قضـائية واحـدة ، تفاديـا ألي خـالف أو تنـاقض حـول تفسـير قواعـد 
روري إعمـــال المنافســة ممــا ســيؤدي إلــى عرقلــة التطبيــق الســليم لهــذه األخيــرة ، فكــان مــن الضــ

ـــة و اعتبـــاره األســا  القانونـــي لتبريــر نقـــل  االختصـــاص مــن القاضـــي مبــدأ حســن ســير العدال
اإلداري إلـــى القاضـــي العــــادي ، و ذلـــك نظـــرا لمـــا يقدمـــه مـــن إيجابيــــات و تســـهيالت لتطبيـــق 

 جهــة أخــرى ، فــإن المشــرع أراد أنتشــريع الممارســات المنافيـــة للمنافســة هــذا مــن جهــة ، و من
يكــون للقضــائي الجنــائي و القاضــي المــدني و كــذلك للقاضــي التجــاري دورا مهمــا فــي تطبيــق 
قواعــد المنافســة ، و بهــذا أصــبح نقــل االختصــاص مــن القاضــي اإلداري إلــى القاضــي العــادي 
ممكنـــا و ذلـــك باالســـتناد علـــى مبـــدأ حســـن ســـير العدالـــة ، ممـــا يجعـــل مـــن هـــذا األخيـــر مبـــررا 

االختصــاص ، توجــد إلــى جانبــه مبــررات أخــرى تبقــى مجــرد محــاوالت أساســيا لهــذا المــنح فــي 
 لتبرير اختصاص القاضي العادي برقابة قرارات مجل  المنافسة ، و ذلك لكونها مبررات ثم

انتقادهــــا بشــــدة و بحجــــج مقنعــــة مــــن طــــرف المعارضــــين لمــــنح االختصــــاص لجهــــة قضــــائية  
 عادية.

 دي:مبررات أخرى لمنح االختصاص للقاضي العا ب ـ
لقد أعطى المشرع الفرنسـي اختصـاص النظـر فـي الطعـون ضـد قـرارات مجلـ  المنافسـة      

لمحكمـــــة اســـــتئناف بـــــاري  ، ممـــــا يجعـــــل القضـــــاء العـــــادي هـــــو المخـــــتص و لـــــي  القضـــــاء 
و لقــد أقــر المجلــ  الدســتوري ، خــروج المشــرع عــن القواعــد التقليديــة فــي توزيــع ،  (1)اإلداري

لقضــاء العــادي فــي فرنســا يخــتص بــبعض المنازعــات اإلداريــة االختصــاص القضــائي ، ألن ا
 الحريات الفردية. حصنوفقا للفكرة التقليدية بأن القاضي العادي هو 

فاختصاص محكمة استئناف بـاري  فـي النظـر ضـد قـرارات مجلـ  المنافسـة أصـبح مـن      
اجتهـادا شـكل صدر عن هـذه المحكمـة عـدة قـرارات ت 5111المباد  المعترف بها ، فمنذ سنة 

                                                 

ليلــى مــاديو ، تكــري  الرقابــة القضــائية علــى ســلطات الضــبط المســتقلة فــي التشــريع الجزائــري ، الملتقــى الــوطني حــول  (1)
 .410، ص  4001ماي  42ـ43سلطات الضبط المستقلة في المجال االقتصادي و المالي ، جامعة بجاية ، أيام 
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قضائيا على قدر كبير من األهميـة ، ممـا جعـل الفقهـاء يبحثـون عـن مبـررات أخـرى تقـوم إلـى 
حسـن سـير العدالـة فـي تبريـر االختصـاص المسـتحدث للقاضـي العـادي فـي مجـال  مبدأ جانب

 رقابة قرارات مجل  المنافسة.
ولـــة إلـــى الد مـــن أهـــم الحجـــج المقدمـــة مـــن أجـــل تبريـــر تحويـــل االختصـــاص مـــن مجلـــ      

القضــاء  العــادي ، نجــد مبــرر وضــع قــانون المنافســة تحــت الســلطة الكاملــة لقاضــيه الطبيعــي 
فمـن  متعاملين اقتصـاديين مـن الخـواص،بمعنى أنه مادامت المنازعات تدور بين مؤسسات و 

البديهي أن يكون القاضي العادي هو المختص بالفصل في مثل هـذه المنازعـات ، ممـا يـؤدي 
يـــق التناســـق و االنســـجام بـــين الطبيعـــة الحقيقيـــة لنـــزاع المنافســـة و القاضـــي الطبيعـــي إلـــى تحق

المالئــم لــه ، لكــن هــذه الحجــة تــم انتقادهــا مــن طــرف المعارضــين لمــنح االختصــاص للقضــاء 
المنافســة ال يتــدخل فقــط لحمايــة المصــالح الفرديــة مــن حقــوق  العــادي علــى أســا  أن مجلــ 

ررة ، بــل يتــدخل أيضــا مــن أجــل المحافظــة علــى المصــالح المســتهلكين و المؤسســات المتضــ
الجماعية ) االقتصاد العام ( ، و هـو نقـد علـى قـدر كبيـر مـن الصـواب ، ألنـه مـن المسـتحيل 
أن ينحصــر دور مجلــ  المنافســة فــي حمايــة المصــالح الفرديــة فقــط دون الجماعيــة ، ألن كــل 

بالمصـالح الجماعيـة سـيؤدي حتمـا إلـى واحدة تؤثر على األخرى سلبا أو إيجابـا ، فـأي إخـالل 
المسا  بالمصالح الفردية و العك  صحيح ، و بالتالي فال مجال للحديث عن فكرة القاضـي 
الطبيعي في قضايا المنافسة مـادام األمـر يتوقـف علـى المفهـوم المعتمـد بشـأن المنافسـة ، فـإذا 

الطعـون يعـود للقاضـي ر فـي ـاعتبرنا أن المنافسة تخص المؤسسات فقط فإن اختصـاص النظـ
العـــادي ، أمـــا إذا اعتبرنـــا أن المنافســـة لهـــا اهتمـــام بالمصـــلحة العامـــة فالبـــد مـــن اختصـــاص 

 (1)القاضي اإلداري.

ويـل مقارنـة مـع القضـاء هناك مبرر آخر مفاده ، أن القضاء اإلداري قضاء عسـير و طو      
ا يتطلـب اإلسـراع ـقانونـا مرنـة ، الـذي يعتبـر ـهو ما يشكل خطـرا علـى قـانون المنافسـالعادي، و 

فــي الفصــل فــي المنازعــات المتعلقــة بــه ، باإلضــافة إلــى كــون الرقابــة التــي يمارســها القاضــي 
اإلداري ال تتناسب مع مراقبة قرارات مجل  المنافسة ، لكون مهمـة القاضـي اإلداري تنحصـر 

                                                 

 .331محمد الشريف كتو ، المرجع السابق ، ص  (1)
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لمنافســـة عكـــ  ســـواء فـــي التأييـــد أو فـــي اإللغـــاء فهـــو ال يملـــك ســـلطة تعـــديل قـــرارات مجلـــ  ا
 (1)القاضي العادي ، و بالتالي فمن األفضل إسناد هذه المهمة للقاضي العادي.

إضافة إلى كون القاضي اإلداري يصعب عليه تحليل اآلثـار االقتصـادية لتصـرف معـين       
رغــم أن القــانون االقتصــادي ال يتطلــب ذلــك ، خاصــة إذا عملنــا أن قضــايا و نزاعــات قــانون 

الجــــزم  ر قضــــايا شــــائكة و معقــــدة ، و تتعلــــق بممارســــات و ســــلوكات يصــــعبالمنافســــة تعتبــــ
بضررها أو نفعها لالقتصاد ، مما يتطلب إجراء حوصلة اقتصادية لها ، ممـا يفـرض عرضـها 
علـــى قضـــاء متجـــان  و متناســـق ، و فـــي محاولتـــه لتبريـــر هـــذا النقـــل فـــي االختصـــاص يقـــول 

شـــرع منطقيـــا ألنــه فـــي النهايـــة تبقـــى " لقـــد كــان قـــرار الم BEZARD PIERREاألســتاذ " 
السـوق ، و ذلـك فـي لمختصـة فـي مـادة قـانون المؤسسـات    و الهيئات القضـائية العاديـة هـي ا

إطار نظـام اقتصـادي حـر و ذلـك فـي مختلـف المجـاالت ، و كـان منطقيـا أيضـا بالمقارنـة مـع 
ا فيمـا يخـص ما يحدث في أوروبا لي  فقط على مسـتوى المؤسسـات األوروبيـة ، و لكـن أيضـ

   (2)الحلول التشريعية بالنسبة للدول األخرى.
لقــد كــان لمبــرر حســن ســير إدارة العدالــة و بــاقي المبــررات األخــرى التــي جــاء بهــا الفقــه      

الفرنســي ، دورا هامــا فــي جعــل نقــل االختصــاص مــن القاضــي اإلداري إلــى القاضــي العــادي 
يل علـــى ذلـــك يتمثـــل فـــي القـــرار الشـــهير ممكنـــا ، و ذلـــك رغـــم قـــوة حجـــج المعارضـــين. و الـــدل

، و الذي بموجبـه أقـر تحويـل رقابـة قـرارات  5111جانفي  43للمجل  الدستوري الصادر في 
مجلــــ  المنافســــة ) ســــلطة إداريــــة مســــتقلة ( إلــــى محكمــــة اســــتئناف بــــاري  ، لكــــن المجلــــ  

م يتـرك لـه الدستوري و حرصا من على أال ينال المشرع من اختصاص مجل  الدولة ، فإنه لـ
مجموعـــة التقديريـــة لتحديـــد مـــا يقتضـــيه حســـن ســـير العدالـــة و ذلـــك مـــن خـــالل وضـــع  الســـلطة

للمشـرع نقـل ضوابط ال يمكـن القيـا  عليهـا ، و ال التوسـع فـي تفسـيرها و بنـاء عليـه ال يمكـن 
االختصاص من مجل  الدولة إلى جهة قضائية أخرى ، إال من أجـل توحيـد تطبيـق و تفسـير 

 (3)معين. أحكام قانون

                                                 

 .11عيسى عمورة ، النظام القانوني لمجل  المنافسة ، مرجع سابق ، ص  (1)

 .10موساوي ظريفة ، دور الهيئات القضائية في تطبيق قانون المنافسة ، مرجع سابق ، ص  (2)

 .441على شرعية الجزاءات اإلدارية العامة ، مرجع سابق ، ص  محمد باهي أبو يون  ، الرقابة القضائية (3)
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إن قبـــول فكـــرة مراجعـــة القضـــاء العـــادي لقـــرارات مجلـــ  المنافســـة ال يمكـــن أن يـــتم دون      
 ه ـالتســـاؤل عـــن مختلـــف الصـــعوبات التـــي يمكـــن أن تواجـــه القضـــاء العـــادي أثنـــاء أدائـــه لمهمتـــ

حيــث يجــب تقبــل فكــرة أن المطلــوب مــن القاضــي العــادي لــم يكــن ســهال ، لكــون األمــر يتعلــق 
تصادي كثير ما ال يدخل في تكـوين القضـاة ، كمـا تواجـه القاضـي صـعوبة أخـرى ال بقانون اق

تتعلق بمضمون القانون بحـد ذاتـه ، و إنمـا بـاإلجراءات لكـون القاضـي ملـزم بتطبيـق إجـراءات 
أن هـذا األخيـر  ذات طبيعة إدارية باعتباره يراقب مشروعية قرارات مجل  المنافسة للتأكد مـن

قانون ، مراعيا فـي ذلـك المهمـة المطلوبـة منـه ، و كـذلك التأكـد مـن احترامـه اتخذ قراره طبقا لل
 (1)لحقوق الدفاع.

مــــن خـــــالل كـــــل مــــا تقـــــدم و رغـــــم أهميــــة و خطـــــورة النظـــــام العقــــابي لســـــلطات الضـــــبط و     
إال أنـــه يمكـــن مالحظـــة التقصـــير الكبيـــر فـــي تـــأطير نظامـــه اإلجرائـــي مـــن إغفـــال  االقتصـــادية

االطـــالع علـــى الملـــف ، تســـبيب القـــرارات العقابيـــة و ضـــمان إمكانيـــة  لحقـــوق الـــدفاع ، حقـــوق
 وقف التنفيذ و التي لم يكرسها المشرع إال بالنسبة للنظام العقابي لمجل  المنافسة.

لـــــذا فـــــإن هـــــذا التقصـــــير فـــــي التـــــأطير القـــــانوني للممارســـــة ســـــلطة العقـــــاب و تـــــرك هـــــذا      
لهـــذه الســـلطات ال يقـــدم ضـــمانات كافيـــة االختصـــاص فـــي بعـــض األحيـــان لألنظمـــة الداخليـــة 

ـــاد  العامـــة  ـــابي يخضـــع للمب بالنســـبة للمتعـــاملين و مـــن شـــأنه المســـا  بحقهـــم فـــي نظـــام عق
للقانون و لآلليات الحمائية التـي تكرسـها دولـة القـانون خصوصـا و أن نشـاط سـلطات الضـبط 

 ي خصوصا.و خاصة العقابي منه يخضع لرقابة القاضي اإلداري عموما و القاضي العاد

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .15، دور الهيئات القضائية في تطبيق قانون المنافسة ، مرجع سابق ، ص موساوي ظريفة  (1)
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 ملخص الباب الثاني:
  في مجاالت النشاط االقتصادي و تزويدها بوظائف دد سلطات الضبط القطاعيةإن تع     

و     إلى أخرى ضبط متخصصة تختلف من سلطة كثيرة ، يؤدي إلى خلق قواعد جديدة و
سلطات الضبط ست مهمة أمام كل أحيانا نجد بأن الضمانات القانونية األساسية لي

لية اقد يكون النقص مبررا بما يعرف " الممارسة المرنة و السريعة لضمان فعو  ، االقتصادية
االقتصاديين ين ماسا بحقوق المتعامليكون مجحفا و  الضبط االقتصادي " لكن هذا التبرير قد

 .السلطاتأمام هذه 
يسمح بتنسيق القواعد الخاصة بتوزيع س يةلسلطات الضبط القطاعتقنين لذا فإن وضع      

اء اإلداري أو العادي  ـسواء القض قضائي للنظر في أعمال هذه السلطاتاالختصاص ال
مام أية جهة قضائية يتجه  ختصاص يجد المتقاضي نفسه محتارا أام تنوع هذا االـفأم

ص القضاء فاختصاص القضاء اإلداري هو القاعدة العامة و كاستثناء عليها هو اختصا
 هذا التقنين يسمح نفسه الوقت و في ، للمنافسة المقيدة بالممارسات األمر يتعلق عندما العادي

 في الدعوى. النظر عند القاضي وسلطات ، الطعون تقديم بكيفيات المتعلقة القواعد بتوحيد
ذلك تعتبر نسبية و  االقتصاديةلذا فإن فعالية الرقابة القضائية على سلطات الضبط      

راجع إلى تذبذب المشرع الجزائري في منح االختصاص القضائي للنظر في الدعاوى 
تارة يمنح للقاضي العادي يمنح االختصاص للقاضي اإلداري و  المرفوعة ضد قراراتها ، فتارة

إلداري و أحيانا أخرى تكون سلطة ضبط واحدة تخضع لرقابة مزدوجة من قبل القاضي ا
 ي الطعن ضد قرارات مجل  المنافسة.العادي كما هو الحال فو 

و تظهر أيضا نسبية الفعالية في تباين إجراءات الطعن التي لم يوحدها المشرع بل أفرد      
كل سلطة ضبط بإجراءات خاصة و استثنائية عن القواعد العامة و في بعض األحيان لم 

قانون اإلجراءات ينص على إجراءات استثنائية بل يحيل األمر إلى القواعد العامة في 
المدنية و اإلدارية مما ينعك  سلبا على الطاعن ضد قرارات هذه السلطات بين تطبيق 
القواعد العامة و الخاصة ، و من التباين الوارد في النصوص التأسيسية نجد تباين في ميعاد 

 رفع الطعن و ميعاد الفصل و أيضا مسألة وقف التنفيذ.
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و التي تتجسد  االقتصاديةة القضائية على سلطات الضبط أما بخصوص نطاق الرقاب     
في دعاوى اإللغاء و دعاوى المسؤولية ، فهي األخرى تعاني من فراغ قانوني ، فإذا كان 
المشرع لم يتردد في إخضاع قرارات هذه األخيرة لرقابة قضاء فحص المشروعية ، فاألمر 

الصادرة عنها ا يمكن أن تشكله القرارات يختلف بالنسبة إلقامة مسؤولية هذه السلطات رغم م
 من اعتداء على مصالح المؤسسات التي تمار  نشاطها تحت رقابته.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 اخلامتــــة
 
 



 

277 

 

     إن الخصوصية النظرية و المبدئية لمنظام القانوني ليذه السمطات من شأنيا تفضيل نموذج 
الضبط المستقل عن المقاربات التقميدية األخرى لمضبط عمى غرار اإلدارات المركزية و التي 

 .الزالت تضطمع بميام الضبط لبعض القطاعات
     إن ىذا التفضيل تمميو ضرورات الحياد ، االستقاللية ، الشفافية و الموضوعية ، و من ثم 

يمكن ليذه السمطات أن تشكل أداة حكم راشد حقيقي في تسيير الشؤون العمومية االقتصادية 
وعمى اعتبار أن سمطات الضبط االقتصادية تتمتع بالعديد من الصالحيات التنظيمية و منح 

التراخيص و الرقابة و التحقيق باإلضافة إلى توقيع الجزاء أو ما يعرف بالوظيفة القمعية و التي 
تعد من أىم الصالحيات الممنوحة ليذه السمطات المنظمة بموجب نصوص قانونية تحدد 

المخالفة المرتكبة و العقوبة المقررة ليا ، حيث يقتضي مبدأ المشروعية خضوع كل المنازعات 
إلحدى أنواع الرقابة ، بما في ذلك منازعات سمطات الضبط اإلدارية ، لكن خاصية االستقاللية 

التي تتمتع بيا ىذه األخيرة تجعميا تفمت من رقابة السمطة التنفيذية حيث ال تخضع ال لمرقابة 
الرئاسية و ال لمرقابة الوصائية ، و بذلك جاءت فاعمية دور القضاء في الرقابة عمى قرارات 

سمطات الضبط اإلدارية لضمان ىذا المبدأ ، وفق آليات و إجراءات تراعي خصوصيات ىذه 
 .السمطات

     لذا فإن الوظيفة القمعية لسمطات الضبط االقتصادية تمعب دورا ميما في ضبط القطاعات 
الوظيفة القمعية " االقتصادية و الحد من المخالفات المرتكبة و إن دراسة ىذا الموضوع 

 :أوصمتنا إلى العديد من النتائج" لسمطات الضبط االقتصادية 
  إن الوظيفة القمعية لسمطات الضبط االقتصادية مكرسة بموجب الدستور و النصوص

القانونية لسمطات الضبط االقتصادية كقانون البريد و المواصالت السمكية و الالسمكية ، قانون 
 .إلخ... الكيرباء و الغاز ، قانون البنوك ، قانون البورصة 

  لموظيفة القمعية أىداف وقائية كمجمس النقد و القرض مثال الذي لو صالحية إصدار
 المتعمق بالنقد 10ـ90 من القانون رقم 44لوائج تنظيمية في قطاع البنوك حيث تحدد المادة 

والقرض شروط اعتماد البنوك و المؤسسات المالية و شروط إقامة شبابيك فرعية ليا و كذلك 
في قطاع البورصة حيث تتمتع لجنة تنظيم و مراقبة عمميات البورصة بسمطة وضع قواعد 

سوق البورصة عن طريق سن األنظمة أو منح التأشيرات و كذا منح االعتماد كما نصت عميو 
 المتعمق ببورصة القيم المنقولة ، و أىداف ردعية 10-93 من المرسوم التشريعي رقم 31المادة 
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تتمثل في العقوبات الموقعة من طرف سمطات الضبط االقتصادية عمى المخالفات المرتكبة في 
 .القطاع حتى تكون عبرة لممتعاممين االقتصاديين

  أساس ممارسة الوظيفة القمعية ىو وجود المخالفة اإلدارية بركنييا المادي و المعنوي
حيث تم النص عمى المخالفات المرتكبة في قطاع البريد و المواصالت السمكية و الالسمكية 

 المتعمق بالقواعد العامة لمبريد و المواصالت 03-2000 من القانون رقم 38مثال في المادة 
السمكية و الالسمكية ، و في قطاع الطاقة تم النص عمى المخالفات المرتكبة في نص المادة 

 . المتعمق بالكيرباء و توزيع الغاز عن طريق القنوات01-02 من القانون رقم 141
  يجب احترام المبادئ العامة عند ممارسة الوظيفة القمعية كمبدأ التناسب في قطاع

 .الكيرباء و الغاز و مبدأ شخصية العقوبة في قطاع البنوك
  تتميز الوظيفة القمعية لسمطات الضبط االقتصادية بخصائص انفرادية كخضوعيا

 .لممبادئ العقابية و توقيعيا لعقوبات غير سالبة لمحرية
 اإلنذار ، األمر ، التوبيخ  : توقع سمطات الضبط االقتصادية عقوبات إدارية تتمثل في

سحب االعتماد ، توقيف و إنياء ميام مسير في قطاع البنوك إضافة إلى حظر النشاط كمو    
من رقم األعمال لمسنة % 3أو جزئو في قطاع البورصة ، و عقوبات مالية تحدد قيمتيا بـ 

 10، و تحدد بمبمغ % 5المالية الفارطة في قطاع الكيرباء و الغاز و ترفع في حالة العود إلى 
 .ماليين دينار أو بمبمغ يساوي الربح المحتمل تحقيقو بفعل الخطأ المرتكب في قطاع البورصة

  ـتتم تسوية منازعات سمطات الضبط القطاعية عن طريق سمطات تحكيمية كالمصالحة
 .في قطاع الطاقة و الوساطة في قطاع البنوك و التحكيم في قطاع البورصة

  ـتمارس الرقابة القضائية عمى الوظيفة القمعية لسمطات الضبط القطاعية بتحديد طبيعة
 .العالقة بين القاضي و سمطات الضبط االقتصادية

  يختص القضاء اإلداري و القضاء العادي برقابة الوظيفة القمعية لسمطات الضبط
 .االقتصادية باتباع إجراءات الطعن المحددة لذلك سواء كان طعن إداري أو طعن قضائي

     إن الوظيفة القمعية لسمطات الضبط االقتصادية عمى الرغم من تحقيقيا لنتائج في ضبط 
 :مختمف القطاعات إال أنيا تعرف العديد من النقائص تتمثل في

  غموض وتناقض النصوص التأسيسية مع بعضيا البعض و مع أحكام القانون األساسي
 .والمبادئ الدستورية

 عجز المشرع عن وضع إجراء موحدة لمنازعات سمطات الضبط االقتصادية. 
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  نسبية مبدأ الرقابة القضائية عمى سمطات الضبط القطاعية لغياب االنسجام مع جميع
 .القوانين العامة

  عدم تمتع الغرفة التجارية بوسائل قانونية كافية لممارسة مياميا الرقابية ، فغالبا ما يجد
 .القاضي نفسو مجبرا عمى العودة إلى القانون اإلداري بحثا عن حل لمنزاع المعروض

  وجود مشاكل قانونية بسبب اعتماد المشرع عمى النصوص القانونية الفرنسية المنشئة
 .لسمطات الضبط االقتصادية دون األخذ بعين االعتبار االختالف بين التشريعين

     أمام كل ىذه النقائص التي تثير مخاوف المتعاممين االقتصاديين نبدي بعض االقتراحات 
 :وىي

 التخمي عن التقميد الحرفي لممشرع الفرنسي والتأكد من مسايرة القواعد المقتبسة مع  -
 .المنظومة القانونية الجزائرية

تسوية وضعية الوظيفة القمعية لسمطات الضبط االقتصادية بتدخل المجمس الدستوري  -
 .الجزائري لإلقرار بدستوريتيا من أجل وضع حد لمنقاشات الفقيية

إدراج سمطات الضبط القطاعية ضمن المعيار العضوي الوارد في قانون اإلجراءات  -
المدنية و اإلدارية و المعيار العضوي في أحكام القانون العضوي المتعمق باختصاصات مجمس 

 .الدولة

سن تقنين خاص لمنازعات سمطات الضبط االقتصادية عوض اإلحالة إلى القواعد  -
 .العامة التي ال تتالءم مع ىذا النوع من المنازعات

البحث عن رقابة قضائية فعالة عن طريق التخصص القضائي بفتح المجال لتكوين  -
 .القاضي اإلداري و القاضي العادي

تشديد العقوبات المالية المنصوص عمييا في القوانين لمحد من ارتكاب المخالفات  -
 اإلدارية

 .تفعيل دور سمطات الضبط االقتصادية باستحداث نصوص قانونية جديدة -
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 .2000عبد اهلل حنفي ، السمطات اإلدارية المستقمة ، دار النيضة العربية ، القاىرة ،  (31

عبد اهلل طمبة ، القانون اإلداري ، الرقابة القضائية عمى أعمال اإلدارة ، منشورات جامعة  (32
 .2007حمب ، كمية الحقوق ، 

عبد المجيد غميجة ، نظام الوساطة االتفاقية بالمغرب ، المجمة المغربية لمتحكيم    (33
 .2009 ، 03التجاري ، الرباط ، العدد 

عثمان عبد العزيز، اإلفصاح و الشفافية في المعمومات المتعمقة باألوراق المالية في  (34
 .2010البورصة ، دار النيضة العربية ، القاىرة ، 

عمار بوزعرور ، السياسة النقدية و أثرىا عمى المتغيرات االقتصادية الكمية ـ حالة الجزائر   (35
 .2015دار قرطبة لمنشر و التوزيع ، الجزائر ، 

عمار بوضياف ، الصفقات العمومية في الجزائر ، جسور لمنشر و التوزيع ، الجزائر   (36
2009. 

عمار بوضياف ، القرار اإلداري ، دراسة تشريعية قضائية فقيية ، جسور لمنشر و التوزيع   (37
 .2010الجزائر ، 

 .2002عمار عوابدي ، القانون اإلداري ، ديوان المطبوعات الجماعية ، الجزائر ،  (38

عمار عوابدي ، النظرية العامة لممنازعات اإلدارية في النظام القضائي الجزائري ، ديوان  (39
 .2005المطبوعات الجامعية ، 

عمار عوابدي ، نظرية المسؤولية اإلدارية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر،  (40
 .2004الطبعة الثانية ، 
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عمر سعد اهلل ، قانون التجارة الدولية ـ النظرية المعاصرة ـ ، دار ىومة لمنشر والتوزيع   (41
 .الجزائر

غنام محمد غنام ، القانون اإلداري الجنائي ، الدار النيضة العربية ، مصر ، بدون تاريخ  (42
 .نشر

فتوح عبد اهلل الشاذلي ، المسؤولية الجنائية ، دار المطبوعات الجامعية ، اإلسكندرية   (43
2001. 

فواز صالوم حموي و محمد رمضان إسماعيل ، إدارة المؤسسات و األسواق المالية ، دار  (44
 .2011عالء الدين لمنشر و التوزيع و الترجمة ، سوريا ـ دمشق ، 

قوراري مجدوب ، مدى رقابة القاضي اإلداري بقرارات سمطات الضبط المستقمة ، دراسات  (45
 .2010قانونية ، دار الخمدونية لمنشر و التوزيع ، الجزائر ، 

كمال السعيد ، شرح األحكام العامة في قانون العقوبات األردني و القانون المقارن ، دار  (46
 .1990الفكر العربي ، 

محمد الصغير بعمي ، العقود اإلدارية ، دار العموم لمنشر و التوزيع ، عنابة ـ الجزائر   (47
2005. 

محمد الصغير بعمي ، الوجيز في المنازعات اإلدارية ، دار اليدى لمطباعة و النشر        (48
 .2005و التوزيع ، الجزائر ، 

 محمد أمقران بوبشير ، النظام القضائي الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر   (49
2005. 

محمد باىي أبو يونس ، الرقابة عمى شرعية الجزاءات اإلدارية العامة ، دار الجامعة  (50
 .2000الجديدة لمنشر ، القاىرة ، 

محمد بنيحي ، قانون االتصال السمعي البصري عمى ضوء القانون المقارن ، منشورات  (51
 .2005 ، 01المجمة المغربية لإلدارة المحمية و التنمية ، الدار البيضاء ، الطبعة 

محمد تيورسي ، الضوابط القانونية لمحرية التنافسية في الجزائر ، دار ىومة لمطباعة      (52
 .2013والنشر والتوزيع ، الجزائر ، 

محمد حسين عبد العال ، الرقابة القضائية عمى قرارات الضبط اإلداري ، دار النيضة  (53
 .2004العربية ، القاىرة ، 

 .1995محمد سميمان الطماوي ، القضاء اإلداري ، دار الفكر العربي ، القاىرة ،  (54
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محمد سميمان الطماوي ، النظرية العامة لمقرارات اإلدارية ، دار الفكر العربي ، القاىرة   (55
1995. 

محمد سيد أحمد محمد ، التناسب بين الجريمة التأديبية و العقوبة التأديبية ، المكتب  (56
 .2008الجامعي الحديث ، القاىرة ، 

محمد شكري الجميل العدوي ، المعامالت األجمة في بورصة األوراق المالية ، دار الفكر  (57
 .2012العربي ، االسكندرية ، 

محمد نجيب حسني ، عالقة السببية ، في قانون العقوبات ، دار النيضة العربية      (58
 .1983عمان ، 

محمود داوود يعقوب ، المسؤولية في القانون الجنائي االقتصادي ـ دارسة مقارنة بين  (59
 .2008القوانين العربية و القانون الفرنسي ـ ، منشورات الحمبي الحقوقية ، لبنان ، 

مسعود شييوب ، المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية ـ الييئات و اإلجراءات ـ ، ديوان  (60
 .2009المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، الجزء األول ، 

مصطفى أبو زيد فيمي ، القضاء اإلداري و مجمس الدولة ، مطابع السعداني، اإلسكندرية   (61
2006. 

مصطفى يوسف كافي ، تحميل و إدارة بورصة القيم المنقولة ، دار مؤسسة رسالن  (62
 .2014لمطباعة و النشر و التوزيع ، سوريا ـ دمشق ، 

ناصر لباد ، الوجيز في القانون اإلداري ، دار العموم لمنشر و التوزيع ، سطيف ،  (63
2007. 

 .2001ناصر لباد، السمطات اإلدارية المستقمة ، دار العموم لمنشر و التوزيع ، الجزائر ،  (64

نبيل صقر ، الوسيط في شرح قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية ، دار اليدى ، عين  (65
 .  2009مميمة ، الجزائر ، 

دراسة تحميمية في " ، " القسم العام " نظام توفيق المجالي ، شرح قانون العقوبات ،  (66
 .2010، دار الثقافة لمنشر و التوزيع ، عمان ، " النظرية العامة لمجريمة و المسؤولية الجزائية 

وليد بوجممين ، سمطات الضبط االقتصادي في القانون الجزائري ، دار بمقيس لمنشر     (67
 .2011الجزائر ، 
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II الرسائل الجامعية ـ: 
 أحمد منصف حساني ، إجراءات الطعن باإللغاء أمام مجمس الدولة ، رسالة مقدمة لنيل  (68

 .2001شيادة الماجستير ، فرع اإلدارة و المالية ، كمية الحقوق ، جامعة الجزائر ، 

 المتعمـق بالمنافسة  03ـ03 إيمان بن وطاس ، مسؤوليـة العون االقتصـادي في ضوء األمر  (69
 .2009مذكرة لنيل شيادة الماجستير في الحقوق ، جامعة الجزائر ، 

 جازية شاص ، قواعد االختصاص القضائي بالدعوى اإلدارية في النظام القضائي  (70
الجزائري ، مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماجستير في اإلدارة و المالية العامة ، كمية الحقوق  

 .1994جامعة الجزائر ، 

جوىرة بركات ، نظام المنازعات المتعمقة بنشاط سمطات الضبط االقتصادي ، مذكرة  (71
لنيل درجة الماجستير في القانون العام ، فرع تحوالت الدولة ، كمية الحقوق ، جامعة تيزي وزو  

2006- 2007. 

 جوىرة بركات ، نظام المنازعات المتعمقة بنشاطات سمطات الضبط االقتصادي ، مذركرة  (72
 .2007لنيل شيادة الماجستير في القانون ، جامعة تيزي وزو ، 

 خالد خاللف ، الرقابة القضائية عمى أعمال سمطات الضبط اإلدارية المستقمة ، مذكرة  (73
مقدمة لنيل شيادة الماجستير في القانون العام ، فرع القانون العام لألعمال ، كمية الحقوق    

 .2012والعموم السياسية ، جامعة جيجل ، 

 خديجة فتوس ، االختصاص التنظيمي لسمطات الضبط االقتصادي ، مذكرة لنيل شيادة  (74
 .2010الماجستير في القانون ، فرع القانون العام لألعمال ، كمية الحقوق ، جامعة بجاية ، 

 خموسة مداسي ، السمطات اإلدارية المستقمة في الجزائر ، مذكرة مقدمة لنيل شيادة  (75
الماجستير في القانون العام ، فرع اإلدارة العامة و إقميمية القوانين ، كمية الحقوق و العموم 

 .2014ـ2013 ، 1السياسية ، جامعة قسنطينة 

سامي بن حممة ، الرقابة عمى التركيز االقتصادي في قانون المنافسة ، رسالة مقدمة  (76
 قسنطينة، –لنيل شيادة دكتوراه عموم في القانون ، فرع قانون األعمال ، جامعة منتوري 

2009-2010. 

 سفيان سوالم ، الطرق البديمة لحل المنازعات المدنية ، رسالة دكتوراه، كمية الحقوق     (77
 .2012والعموم السياسية ، جامعة بسكرة ، 
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 سالم عبد الحميد زنكنة ، الرقابة القضائية عمى مشروعية القرارات اإلدارية ـ دراسة مقارنة ـ  (78
رسالة مقدمة استكماال لمتطمبات منح درجة الماجستير في القانون اإلداري ، كمية الحقوق 

-http://www.ao. 2008والسياسة ، األكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك ، ألمانيا ، 

académie.ORG/ar/2008/9/1661.html 

 سمير حدري ، السمطة اإلدارية المستقمة الفاصمة في المواد االقتصادية و المالية ، مذكرة  (79
لنيل شيادة الماجستير ، فرع قانون األعمال، كمية الحقوق والعموم التجارية ، جامعة بومرداس  

2006. 

 سميرة محمدي ، منازعات سمطات الضبط اإلدارية في المجال االقتصادي ، مذكرة لنيل  (80
شيادة الماجستير في القانون ، فرع قانون المنازعات اإلدارية ، كمية الحقوق و العموم السياسية 

 .2014، جامعة تيزي وزو ، 

 صبرينة بمغزلي ، نظام التدابير الوقائية المتخذة من قبل السمطات اإلدارية المستقمة في  (81
المجال االقتصادي و المالي ، مذكرة ماجستير في القانون ، فرع القانون العام لألعمال، كمية 

 .2011الحقوق والعموم السياسية ، جامعة بجاية 

 ظريفة موساوي ، دور الييئات القضائية في تطبيق قانون المنافسة ، مذكرة لنيل شيادة  (82
 .2011الماجستير في القانون ، جامعة تيزي وزو ، 

 عادل زياد ، الطعن في العقوبة التأديبية لمموظف العام ـ دراسة مقارنة ـ ، مذكرة ماجستير  (83
 .2011في القانون ، فرع تحوالت الدولة ، كمية الحقوق و العموم السياسية ، جامعة تيزي وزو، 

عائشة نشادي ، إعادة ىيكمة قطاع البريد و المواصالت السمكية و الالسمكية ، مذكرة لنيل  (84
-2004شيادة الماجستير في القانون ، فرع اإلدارة و المالية ، كمية الحقوق ، جامعة الجزائر ، 

2005. 
 عبد الحق شيح ، الرقابة عمى البنوك التجارية ، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون   (85

 .2010فرع قانون األعمال ، جامعة أحمد بوقرة ، بومرداس ، 

 عز الدين عيساوي ، السمطة القمعية لمييئات اإلدارية المستقمة في المجال االقتصادي      (86
و المالي ، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون ، فرع قانون األعمال ، كمية الحقوق  

  .2006ـ2005جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، الجزائر ،  

 عمار سمطان ، الطبيعة القانونية لمجمس المنافسة ، مذكرة لنيل شيادة الماجستير ، قسم  (87
 2011-2010القانون العام ، فرع اإلدارة العامة و إقميمية القوانين ، جامعة منتوري قسنطينة ، 

http://www.ao-acad�mie.org/ar/2008/9/1661.html
http://www.ao-acad�mie.org/ar/2008/9/1661.html
http://www.ao-acad�mie.org/ar/2008/9/1661.html
http://www.ao-acad�mie.org/ar/2008/9/1661.html
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 عمر بوجادي ، اختصاص القضاء اإلداري في الجزائـر ، أطروحـة دكتوراه ، كمية الحقوق  (88
 .2011والعموم السياسية ، جامعة تيزي وزو ، 

 عيسى عمورة ، النظام القانوني لمنازعات مجمس المنافسة ، مذكرة لنيل شيادة الماجستير  (89
 .2007في القانون ، جامعة تيزي وزو ، 

 فواز لجمط ، دور الدعوى اإلدارية في حماية مبدأ المشروعية ، مذكرة لنيل شيادة  (90
 .2008ـ2007الماجستير في الحقوق ، جامعة الجزائر ، 

 كريـم بوديسة ، التحكيم اإللكترونـي كوسيمــة لتسوية منازعــات عقود التجارة اإللكترونية   (91
 .2012جامعة تيزي وزو ، 

 ليمى عبديش ، اختصاص منح االعتماد لدى السمطات اإلدارية المستقمة ، مذكرة لنيل  (92
شيادة الماجستير في القانون ، فرع تحوالت الدولة ، كمية الحقوق و العموم السياسية ، جامعة 

 .2010تيزي وزو ، 

 مجدي دسوقي محمود حسين ، المبادئ العامة لمقانون والمشروعية الداخمية لمقرار، رسالة  (93
 .2001دكتوراه ، جامعة القاىرة ، 

 محمد الشريف كتو ، الممارسات المنافية لممنافسة في القانون الجزائري ـ دراسة مقارنة ـ   (94
أطروحة لنيل درجة الدكتوراه دولة في القانون ، كمية الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تيزي 

 .2004ـ2003وزو، 

 محمد الشريف كتو ، الممارسات المنافية لممنافسة في القانون الجزائري ـ دراسة مقارنة ـ   (95
أطروحة لنيل درجة الدكتوراه دولة في القانون ، كمية الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تيزي 

 .2004ـ2003وزو ، 

 محمد بالق ، قواعد التنازل و القواعد المادية في منازعات عقود التجارة الدولية ، مذكرة  (96
لنيل شيادة الماجستير في القانون الدولي الخاص ، كمية الحقوق و العموم السياسية ، جامعة 

 .2011تممسان ، 

 محمد مصطفى حسن ، السمطة التقديرية في القرارات اإلدارية ، رسالة دكتوراه ، جامعة  (97
 .2000عين شمس ، القاىرة ، 

 موسى رحموني ، الرقابة القضائية عمى سمطات الضبط المستقمة في التشريع   الجزائري   (98
مذكرة ماجستير في القانون ، تخصص قانون إداري و إدارة عامة ، كمية الحقوق و العموم 

 .2013السياسية ، جامعة باتنة ، 
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 نبيل محمد نايل ، اختصاص القاضي اإلداري بمنازعات سمطات الضبط المستقمة      (99
ـدراسة نظرية ـ ، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون العام ، فرع قانون المنازعات اإلدارية 

 .2013، كمية الحقوق و العموم السياسية ، جامعة تيزي وزو ، 

 نوارة حمميل ، النظام القانوني لمسوق المالية الجزائرية ، رسالة دكتوراه ، كمية الحقوق    (100
 .2012والعموم السياسية ، جامعة تيزي وزو ، 

 يمينة جراي ، ضبط السوق عمى ضوء قانون المنافسة ، مذكرة لنيل شيادة الماجستير  (101
 .2007في القانون ، كمية الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، 

 
III المقاالت ـ: 

ابراىيم الزيتوني ، الجمع بين دعوى اإللغاء و دعوى التعويض في عريضة واحدة ـ بين  (102
تكييف الطمب و تأثير عيوب المشروعية عمى التعويض ـ ، مجمة الممف ، الدار البيضاء   

 .2013 ، 20العدد 

أحمد السيد الصاوي ، المحاكم االقتصادية ، مجمة البحوث القانونية و االقتصادية، كمية  (103
 .2010 ، 01الحقوق ، جامعة اإلسكندرية ، مصر ، العدد 

 أحمد باشـي ، واقع و آفـاق التجارة اإللكترونية ، مجمة المدرسة الوطنية لإلدارة ، المجمد  (104
 .2003 ، الجزائر 02 ، العدد 13

أحمد عبد الرحمان الممحم ، التقييد األفقي لممنافسة مع التركيز عمى اتفاق تحديد  (105
 .1995 ، 04األسعار ، مجمة إدارة ، الحقوق ، الكويت ، العدد 

أحمد عبد الرحمن الممحم ، مدى تقييد عقد القصر لممنافسة الرأسية ، دراسة تحميمية  (106
مقارنة بين القانونين األمريكي واألوروبي مع اإلشارة إلى الوضع في الكويت مجمة الحقوق  

 .1996 ، 04الكويت ، العدد 

 بوطيب بن ناصر ، رقابة القضاء اإلداري عمى أعمال اإلدارة في النظام القانوني  (107
 .2017، 05الجزائري ، مجمة المتوسط لمدراسات القانونية و القضائية ، الدار البيضاء ، العدد 

 بوطيب بن ناصر ، ضمانات المحاكمة العادلة في النظام القانوني الجزائري ، مجمة  (108
 .2016 ، 13المنارة لمدراسات القانونية و اإلدارية ، الدار البيضاء ، العدد 

 رمضان غناي ، قراءة أولية لقانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية ، مجمة مجمس الدولة   (109
 .2009 ، 8العدد 
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رمضان غناي ، منافع العقاب اإلداري كطريق بديل لمدعوى الجزائية ، مقال منشور  (110
  http ://WWW.droit.dz.comعمى الموقع 

 رمضان غناي ، موقف مجمس الدولة من الرقابة عمى القرارات التأديبية الصادرة عن  (111
 .2005 ، 06المجمس األعمى لمقضاء ، مجمة مجمس الدولة ، العدد 

 رنا العطور ، السمطات العقابية لمييئات اإلدارية المستقمة و دورىا في اتساع التجريم   (112
 .2010 ، 02 ، عدد 16مجمة منارة ، األردن ، المجمد 

سامي بن حممة ، مظاىر الحماية القانونية لمموارد المائية في ضوء تشريع المياه في  (113
 .2014 ،  25الجزائر ، حوليات جامعة الجزائر ، العدد 

 سفيان سوالم ، المركز القانوني لموسيط القضائي في التشريع الجزائري ، مجمة منارة   (114
 .10كمية الحقوق و العموم السياسية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، العدد 

 عبد العتاق فكير ، شرط المصمحة في دعوى اإللغاء من خالل التطبيقات القضائية  (115
 .2017 ، 81مجمة قضاء محكمة النقض ، المممكة المغربية ، العدد 

 عبد العزيز نويري ، المنازعة اإلدارية في الجزائر تطورىا و خصائصيا ، مجمة مجمس  (116
 .2006 ، 08الدولة ، العدد 

عبد المجيد زعالني ، مبادئ أساسية في القانون الجنائي ، المجمة الجزائرية لمعموم  (117
 .1998 ، 01القانونية و االقتصادية و السياسية ، العدد 

 عماد عجابي ، التجربة الجزائرية إلحداث سمطات الضبط االقتصادي ـ في إطار الدور  (118
 .2013 ، 04الجديد لمدولة ـ ، منشورات مخبر القانون و المجتمع ، جامعة أدرار ، العدد 

فاطمة محمودي ، القرارت الصادرة في األوامر والتدابير المؤقتة الصادرة عن مجمس   (119
 2المنافسة ، مجمة األستاذ الباحث لمدراسات القانونية والسياسية ، جامعة محمد بن أحمد وىران 

 .952، ص 2018 ، 9، العدد 

  الكاىنة إرزيل ، الدور الجديد لمسمطات التقميدية في ضبط النشاط االقتصادي ، المجمة  (120

 محمد الشريف كتو ، حماية المستيمك من الممارسات المنافية لممنافسة ، مجمة إدارة   (121
 .2002، 23العدد 

محمد سمير الشرقاوي ، مفيوم التجارة الدولية وفقا لقانون التحكيم المصري الجديد   (122
 .1999مجمة التحكيم العربي ، مصر  
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محمد محجوب ، خصوصيات دعوى اإللغاء و إشكالية الجمع بينيا و بين دعوى  (123
 .2010 ، 124التعويض ، مجمة المحاكم المغربية ، الدار البيضاء ، العدد 

 مراد حسيني و قوراري مجدوب ، مدى استقاللية سمطات الضبط في المجال  (124
االقتصادي في القانون الجزائري ، المجمة المغربية لمدراسات و االستشارات القانونية ، الرباط ، 

 .2011  01العدد 

المكي سراجي ، الطبيعة القانونيـة لإلنذار في المادة اإلداريـة ، منشورات المجمـة المغربية  (125
 .2017 ، 135-134لإلدارة المحمية و التنمية ، الدار البيضاء ، العدد 

منى بمطرش ، السمطات اإلدارية المستقمة في المجال المصرفي ، مجمة إدارة ، كمية  (126
 .2002 ، 24الحقوق ، قسنطينة ، العدد 

 نادية أحديدو، أجل رفع دعوى اإللغاء عمى ضوء االجتياد القضائي ، مجمة اإلشعاع   (127
 .2014 ، 41/42الدار البيضاء ، العدد المزدوج 

 نجاة خمدون ، اقتران دعوى اإللغاء بسبب تجاوز السمطة بطمب التعويض ، منشورات  (128
 .2016 ، 130-129المجمة المغربية لإلدارة المحمية و التنمية ، الدار البيضاء ، العدد 

 نصيرة تواتي ، تسوية منازعات سوق األوراق المالية ، المجمة األكاديمية لمبحث العممي   (129
 .2010كمية الحقوق ، جامعة بجاية ، 

 .2015 ، 02النقدية لمقانون و العموم السياسية ، جامعة تيزي وزو ، العدد 
IV النصوص القانونية ـ:  

 :القوانين (1

 ، المتعمق باختصاصات 1998 ماي 30 ، المؤرخ في 01ـ98القانون العضوي رقم  (130
 .37مجمس الدولة و تنظيمو ، ج ر 

 ، المتضمن القانون التوجييي 1988 جانفي 12 المؤرخ في 01ـ88 القانون رقم  (131
 .18لممؤسسات العمومية االقتصادية ، ج ر 

 .11 المتعمق باإلعالم ، ج ر 1990 أفريل 03 المؤرخ في 07ـ90 القانون رقم  (132

  16 المتعمق بالنقد و القرض ،  ج ر 1990 أفريل 14 المؤرخ في 10ـ90القانون رقم  (133

 .14 ، ج ر 2001 فيفري 27 المؤرخ في 01ـ01 المعدل و المتمم بواسطة األمر رقم  (134

 .53 ، المتعمــق بالجمعيـات ج ر 1990 ديسمبـر 04 ، المؤرخ في 21ـ90 القانـون رقم  (135
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 ، الممغى 09 المتعمق بالمنافسة ، ج ر 1995 جانفي 25 المؤرخ في 06ـ95 األمر رقم  (136
 .42 ، ج ر 2003 جويمية 19 المؤرخ في 03ـ03بواسطة األمر رقم 

 ، يحدد القواعد التي تحكم الصناعة 1996 جانفي 10 المؤرخ في 01ـ96 األمر رقم  (137
 .03التقميدية و الحرف ، ج ر 

 ، المتعمق بالقواعد العامة لمبريد             2000 أوت 5 المؤرخ في 03ـ2000القانون رقم  (138
 .48و المواصالت السمكية و الالسمكية ، ج ر 

 المتضمن قانون المالية لسنة 2000 ديسمبر 23 المؤرخ في 06ـ2000القانون رقم  (139
 .80 ، ج ر 2001

 .35 المتعمق بالمناجم ، ج ر 2001 جويمية 03 المؤرخ في 10ـ01القانون رقم  (140

 المتعمق بالكيرباء و توزيع الغاز عن 2002 فيفري 05 المؤرخ في 01ـ02القانون رقم  (141
 .08طريق القنوات ، ج ر 

  2003لسنة  المالية قانون المتضمن 2002  ديسمبر24 المؤرخ في 11ـ02القانون رقم  (142
 .86ج ر 

 المعدل والمتمم لممرسوم 11 ، ج ر 2003 فيفري 17 المؤرخ في 04ـ03القانون رقم  (143
 .34 المتعمق ببورصة القيم المنقولة ، ج ر 1993 ماي 23 المؤرخ في 10ـ93التشريعي رقم 

 ، المتعمق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم 2003 فيفري 19 المؤرخ في 01ـ03األمر رقم  (144
 .12الخاصين بصرف رؤوس األموال من و إلى الخارج ، ج ر 

  52 المتعمق بالنقد و القرض ج ر 2003 أوت 26 المؤرخ في 11ـ03األمر رقم  (145
 .50 ، ج ر 2010 أوت 26 المؤرخ في 04ـ10المعدل و المتمم بالقانون رقم 

 50 المتعمق بالمحروقات ، ج ر 2005 أفريل 28 المؤرخ في 07ـ05القانون رقم  (146
 .48 ، ج ر 2006 جوان 26 المؤرخ في 10ـ06المعدل و المتمم بواسطة األمر رقم 

 .60 المتعمق بالمياه ، ج ر 2005 أوت 04 المؤرخ في 12ـ05القانون رقم  (147

الفساد ومكافحتو   من بالوقاية يتعمق ، 2006 فيفري 20 المؤرخ في 01ـ06القانون رقم  (148
 .14ج ر 

 .15 المتعمق بالتأمينات ، ج ر 2006 فيفري 20 المؤرخ في 04ـ06القانون رقم  (149

 . المتضمن قانون العقوبات2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23ـ06القانون رقم  (150
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 ، المتعمق بإنشاء المحاكم االقتصادية  2008 ماي 22 المؤرخ في 120ـ08القانون رقم  (151
 .21مصر ، ج ر 

 المتضمن قانون اإلجراءات المدنية 2008 فيفري 25 المؤرخ في 09ـ08القانون رقم  (152
 .21واإلدارية ، ج ر 

 03ـ03 المعدل و المتمم لألمر رقم 2008 جوان 25 المؤرخ في 12ـ08القانون رقم  (153
 .36 المتعمق بالمنافسة ، ج ر 2003 جويمية 19المؤرخ في 

 . يتعمق بحماية المستيمك و قمع الغش2009 فيفري 25 المؤرخ في 03ـ09القانون رقم  (154

 المتعمق 03ـ03 يعدل و يتمم األمر 2010 غشت 15 المؤرخ في 05ـ10القانون رقم  (155
 .46بالمنافسة ، ج ر 

 ، المتعمق بالنشاط السمعي البصري، 2014 فيفري 24 المؤرخ في 04ـ14القانون رقم  (156
 .16ج ر 

 .18 ، المتعمق بالمناجم ، ج ر 2014 فيفري 24 المؤرخ في 05ـ14القانون رقم  (157

 .06 ، المتعمق بعصرنة العدالة، ج ر 2015 نوفمبر 01 المؤرخ في 03ـ15القانون رقم  (158

 .46 ، المتعمق بترقية االستثمار ، ج ر 2016 أوت 03 المؤرخ في 09ـ16القانون رقم  (159

 2017أكتوبر 11 الموافق لــ 1439 محرم عام 20 المؤرخ في 10-17القانون رقم  (160
 .57المتعمق بالنقد والقرض ج ر 

 2012 يناير سنة 12 الموافق لـــ 1433 صفر عام 18 المؤرخ في 06-12القانون رقم  (161
 . 02يتعمق بالجمعيات ، ج ر 

 يحدد 2018 ماي 10 الموافق لــ 1439 شعبان 24 المؤرخ في 04-18القانون رقم  (162
 .27القواعد العامة المتعمقة بالبريد واإلتصاالت اإللكترونية ،  ج ر 

 
 :المراسيم الرئاسية- 2

 ، يتضمن المصادقة بتحفظ 1988 نوفمبر 05 المؤرخ في 23ـ88المرسوم الرئاسي رقم  (163
   1958 يونيو 10عمى االتفاقية التي صادقت عمييا األمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 

 .28والخاصة باعتماد القرارات التحكيمية األجنبية و تنفيذىا ، ج ر 

 ، ينظم لمعالقات بين اإلدارة 1988 يوليو 4 المؤرخ في 31ـ88المرسوم الرئاسي رقم  (164
 .27والمواطن ، ج ر 
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 ، المتضمن حل المجمس 1993 أكتوبر 26 المؤرخ في 252ـ93المرسوم الرئاسي رقم  (165
 .69األعمى لإلعالم ، ج ر 

 ، المتضمن النظام الداخمي 1996 جانفي 17 المؤرخ في 44ـ96المرسوم الرئاسي رقم  (166
 .05لمجمس المنافسة ، ج ر 

 ، المتضمن تعيين أعضاء 2001 ماي 03 المؤرخ في 109ـ01المرسوم الرئاسي رقم  (167
 .26مجمس سمطة ضبط البريد و المواصالت السمكية و الالسمكية ، ج ر 

 يتضمن تنظيم الصفقات 2002 يوليو 24 المؤرخ في 250ـ02المرسوم الرئاسي رقم  (168
 .2008 أكتوبر 26 المؤرخ في 338ـ08العمومية المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي 

 ، يتضمن تنظيم الصفقات 2010 أكتوبر 7 ، المؤرخ في 236ـ10المرسوم الرئاسي رقم  (169
 .58العمومية ، ج ر 

 :المراسيم التنفيذية- 3
 ، يحدد تنظيم اإلدارة 1996 جوان 15 المؤرخ في 215ـ96المرسوم التنفيذي رقم  (170

 . 63المركزية في وزارة الموارد المائية ، ج ر 

 يحدد المقاييس التي 2000 أكتوبر 14 المؤرخ في 314ـ2000المرسوم التنفيذي رقم  (171
تبين أن العون االقتصادي في وضعية الييمنة و كذلك مقاييس األعمال الموصوفة بالتعسف 

 .61في وضعية الييمنة ، ج ر 

 يتضمن إنشاء الجزائرية 2001 أفريل 21 المؤرخ في 101ـ01المرسوم التنفيذي رقم  (172
 .24لممياه ، ج ر 

 ، يحدد تنظيم اإلدارة 2003 فيفري 05 المؤرخ في 58ـ03المرسوم التنفيذي رقم  (173
 .09المركزية في وزارة البريد و تكنولوجيا اإلعالم و االتصال ، ج ر 

 يتضمن النظام الداخمي 2004 أفريل 01 المؤرخ في 93ـ04المرسوم التنفيذي رقم  (174
 .20لموكالة الوطنية لمممتمكات المنجمية ، ج ر 

 ، يتضمن النظام الداخمي 2004 أفريل 01 المؤرخ في 94ـ04المرسوم التنفيذي رقم  (175
 .20لموكالة الوطنية لمجيولوجيا و الرقابة المنجمية ، ج ر 

 يتضمن الموافقة عمى سبيل 16/09/2004 المؤرخ في 306ـ04المرسوم التنفيذي رقم  (176
 V.SATالتسوية عمى رخصة إقامة شبكة عمومية لممواصالت الالسمكية عمى الساتل 

 .61واستغالليا و توفير خدمات المواصالت الالسمكية لمجميور ، ج ر 
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 يحدد صالحيات      2008 سبتمبر 27 المؤرخ في 303ـ08المرسوم التنفيذي رقم  (177
 .56وكذا قواعد تنظيم سمطة ضبط الخدمات العمومية لممياه و عمميا ، ج ر 

 يتضمن المصادقة عمى 2010 أكتوبر 21 المؤرخ في 261ـ10المرسوم التنفيذي رقم  (178
 .64القانون األساسي لمستخدمي سمطة ضبط الخدمات العمومية لممياه ، ج ر 

 المتضمن الموافقة عمى رخصة إقامة و استغالل شبكة 407ـ13المرسوم التنفيذي رقم  (179
 .60عمومية لممواصالت السمكية و الالسمكية من الجيل الثالث ، ج ر 

 ، يحدد شروط منح 1995 أكتوبر 30 المؤرخ في 340ـ95المرسوم التنفيذي رقم  (180
 .05وسطاء التأمين االعتماد و األىمية المينية و مكافأتيم و مراقبتيم ، ج ر 

 ، يحدد دفتر الشروط 2006 نوفمبر 26 المؤرخ في 428ـ06المرسوم التنفيذي رقم  (181
 .76المتعمقة بحقوق و واجبات منح الكيرباء ، ج ر 

 ، يحدد القانون األساسي 2009 جانفي 11 المؤرخ في 13ـ09المرسوم التنفيذي رقم  (182
 .03النموذجي لشركات التأمين ذات الشكل التعاضدي ، ج ر 

 ، يعدل و يتمم المرسوم 2009 سبتمبر 23 ، المؤرخ في 310ـ09المرسوم التنفيذي رقم  (183
 ، الذي يحدد مضمون الخدمة العامة 2003 جوان 26 ، المؤرخ في 232ـ03التنفيذي رقم 

 .55لمبريد و المواصالت السمكية و الالسمكية و التعريفات المطبقة عمييا وكيفية تمويميا، ج ر 
V القرارات ـ: 

 المتعمق بالمجمس األعمى لمسمعي 1987 جانفي 17 المؤرخ في 240ـ88القرار رقم  (184
 .البصري

 .1987 جانفي 23 ، المؤرخ في 224ـ86قرار المجمس الدستوري الفرنسي رقم  (185

 . ، المتعمق بمجمس المنافسة1987 جانفي 23 ، المؤرخ في 224ـ86القرار رقم  (186

 المتعمق بمجنة مراقبة عمميات 1989 جويمية 28 المؤرخ في 206ـ89 القرار رقم  (187
 .البورصة

 يتعمق بالشروط التي يجب أن تتوفر في 1992 مارس 22 المؤرخ في 05ـ92النظام رقم  (188
 .08مسيري البنوك و المؤسسات المالية و مسيرييا و ممثمييا ، ج ر 

 المحدد لشروط إنشاء البنوك           1993 جانفي 03 المؤرخ في 01ـ93 النظام رقم  (189
 .17والمؤسسات المالية و إقامة فروع لمبنوك و المؤسسات المالية األجنبية ، ج ر 

 11، يتعمق بالرقابة عمى الصرف،ج ر1995 ديسمبر 23 المؤرخ في 07ـ95النظام رقم  (190
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 المتعمق بنظام ضمانات اإليداعات 1997 ديسمبر 31 المؤرخ في 01ـ97النظام رقم  (191
 .البنكية

 يتضمن المراقبة الداخمية لمبنوك         2002 نوفمبر 14 المؤرخ في 03ـ02النظام رقم  (192
 .84و المؤسسات المالية ، العدد 

 يتضمن قضية اتحاد بنك  1999 فيفري 09 ، صادر في 13قرار مجمس الدولة رقم  (193
  01المؤسسة المالية في شكل شركة مساىمة ضد محافظ بنك الجزائر ، مجمة إدارة ، العدد 

1999. 

 ، يونين بنك ضد بنك الجزائر ، مجمة مجمس 2000 ماي 08قرار مجمس الدولة في  (194
 .2000 ، 06الدولة ، عدد 

 .محافظ بنك الجزائر/  ، يونين بنك08/05/2000قرار مجمس الدولة المؤرخ في  (195

 .محافظ بنك الجزائر/ ، يونين بنك27/02/2001 قرار مجمس الدولة المؤرخ في  (196

/  ، البنك الصناعي و التجاري 2001 ديسمبر 30 قرار مجمس الدولة المؤرخ في  (197
 .2005 ، 06المجنة المصرفية ، مجمة مجمس الدولة ،  

 المتعمق بالنظام العام لممؤتمن المركزي 2003 مارس 18 المؤرخ في 01ـ03 النظام رقم  (198
 .73لمقيم، ج ر 

 .2005 ، 06 ، مجمة مجمس الدولة ، 2003 أفريل 01قرار مجمس الدولة المؤرخ في  (199

   2000 ماي 8 ، مؤرخ في 002138مجمس الدولة ، الغرفة الخامسة ، قرار رقم  (200
، يتعمق بدعوى اإللغاء ضد قرار سحب صفة " محافظ بنك الجزائر " ضد " يونين بنك " قضية 

 .2005 ، 6الوسيط ، مجمة مجمس الدولة ، عدد 

  2007 جانفي 27 ، مؤرخ في 058486مجمس الدولة ، الغرفة الثالثة ، قرار رقم  (201
الوكالة الوطنية " ضد " الشركة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة " قضية 

يتعمق بدعوى اإللغاء ضد قرار المزايدة عمى سند منجمي ، قرار غير " لمممتمكات المنجمية 
 .منشور

   2004 أفريل 20 ، مؤرخ في 019080مجمس الدولة ، الغرفة الثانية ، قرار رقم  (202
يتعمق بدعوى " المجنة المصرفية و من معيا " ضد " البنك التجاري الصناعي الجزائري " قضية 

 .اإللغاء ضد قرار تعيين مصفي لمبنك ، قرار غير منشور



 

297 

 

اتحاد بنك المؤسسة "  ، قضية بين 1990 فيفري 9 ، مؤرخ في 001325قرار رقم  (203
، يتعمق بوقف تنفيذ قرار المجنة " محافظ بنك الجزائر " ضد " المالية في شكل شركة المساىمة 

 .1999 ، 1المصرفية ، مجمة إدارة ، عدد 

"  ، قصية 2003 أفريل 1 ، مؤرخ في 12101مجمس الدولة ، الغرفة الثالثة  قرار رقم  (204
، يتعمق بدعوى اإللغاء ضد " محافظ بنك الجزائر و من معو " ضد " البنك الجزائري الدولي 

 .2005 ، 6قرار تعيين متصرف إداري مؤقت ، مجمة مجمس الدولة ، عدد 

   2009 سبتمبر 30 ، مؤرخ في 050300مجمس الدولة ، الغرفة الثالثة ، قرار رقم  (205
الوكالة الوطنية " ضد " المؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة " قضية بين 

يتعمق بدعوى اإللغاء ضد قرار رفض منح رخصة استعمال " لمممتمكات المنجمية و من معيا 
 محجرة ، قرار غير منشور

 ، يحدد القواعد العامة المتعمقة بالشروط 2013 أفريل 08 ، المؤرخ في 01ـ13نظام رقم  (206
 .29البنكية المطبقة عمى العمميات المصرفية ، ج ر 

 المؤرخ في 03ـ96 الممغي لمنظام رقم 15/04/2015 المؤرخ في 01ـ15النظام رقم  (207
 .55 المتعمق بشروط اعتماد الوسطاء في عمميات البورصة ، ج ر 03/07/1996
VI الممتقيات ـ: 

أحالم بمجودي ، خصوصية المنازعات ذات الطابـع االقتصادي ، ورقة بحثيـة في  (208
الممتقى الوطني حول آليات تسوية المنازعات ذات الطابع االقتصادي في الجزائر بين 

 .2016 نوفمبر 09 و 08النصوص و الواقع ، جامعة جيجل ،  يومي 

عز الدين عيساوي ، الييئات اإلدارية المستقمة في مواجية الدستور ، ممتقى وطني حول  (209
 .2007ماي  24ـ23 أيام ، بجاية جامعة ، المالي و االقتصادي المجال في المستقمة الضبط سمطات

مداخمة في ممتقى وطني   ، المنازعات البنكية تسوية الوساطة في بوقطة ، فاطمة الزىراء (210
 .2016كمية الحقوق ، جامعة جيجل ، 

الفي محمد درادكة ، أىمية التحكيم التجاري في ظل االتفاقيات و العقود االستثمارية  (211
دراسة في االتفاقيات و القواعد الدولية و العربية  : لمدول المضيفة لالستثمار األجنبي

بطء : والتشريعات الداخمية و تطبيقاتيا العممية ، المؤتمر الدولي الرابع و العشرون حول
 27 و 26إجراءات التقاضي ، كمية القانون ، جامعة اإلمارات العربية المتحدة ، المنعقد بتاريخ 

 . ، دبي2016سبتمبر 



 

298 

 

الجزائري   التشريع المستقمة في سمطات الضبط عمى القضائية الرقابة تكريس ، ماديو ليمى (212
بجاية   جامعة ، والمالي االقتصادي المجال الممتقى الوطني حول سمطات الضبط المستقمة في

 .2007 ماي 24 و 23أيام 

محمد نبيل نقاش ، مداخمة في إطار أشغال الممتقى الدولي حول ممارسات الوساطة  (213
 ، منظم من طرف مركز البحوث القانونية التابع لوزارة   العدل  2009 جوان 16 و 15يومي 

 WWW.CRJJ.mjustice.dz: منشور عمى موقع المركز

السمطات القمعية لمجنة المصرفية عند " نبيمة تومي و عبد اهلل ليندة ، مداخمة بعنوان  (214
 .إخالل البنوك بإجراءات التصدي لتبييض األموال

وردية فتحي ، وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن السمطات اإلدارية المستقمة ، الممتقى  (215
الوطني حول سمطات الضبط المستقمة في المجال االقتصادي و المالي ، جامعة بجاية ، أيام 

 .2007 ماي 24 و 23
I- Les Ouvrages: 

216) ANNA MAYER (A-L), "La régulation des services Publics en réseaux, 

L.G.D.J, Paris, 2002   
217) ARCELIN (L),  "Nouvelle régulation économique " , juris classeur,  

218) Autin (J-L), le pouvoir d'injonction des autorités administratives 

indépendantes, Paris, JCP, 1987.  

219) Ben Hadj Yahia Sonia, la nature juridictionnelle des autorités de 

régulation, RRJ, Faculté de droit et de science politique, d'AIX Marseille, 

PUMA, n 04, 2004. 

220) Benoit Delaunay, Droit publique de la concurrence, LGDJ, l'extenso, 

Editions, Paris, 2015. 

221) Bernard Bouloc, Autorités de régulation et vie des affaires, DALLOZ,  

222) Colin (F), Droit Public économique, éditions GUACHION éditeur, 

Paris, 2005. 

223) Collection Ceprixa ; le désordre des autorités administratives 

indépendant, Bibliothèque universitaire, France, 2002. 

Communautaire , Edition Sirey, 2008. 
constitutionnelle et administrative française, Presse universitaire d’aix 

Marseille, 1990. 
Contribution à l’étude dans la démocraties contemporaines, Economica,  

http://www.crjj.mjustice.dz/
http://www.crjj.mjustice.dz/


 

299 

 

224) Costa (J-P),  "Le principe vu par la cour européenne des droits de  

l’homme " , et  "Le droit au juge indépendant et impartial en matière 

administrative, A.J.D.A, n 06, 2001. 

225) Couret (A), " La sauvegarde des droits de la défense devant la COB ",  
Dalloz, 2004 de la CEDH ?" , R.D.P, 2002. 

226) Daniel Mainguy, Malo depincé ,Droit de la concurrence ,Lexis 
Nexis,2 éd,paris,2015. 
des peines au sanctions prononcées par la commission des opérations de 

Bourse ", R.S, n 04, 1999. 
227) Didier Linotte, Droit public économique, Leyis Neyis, Paris, 2012. 

économiques, office des publications universitaires, Alger, 2010. 
Exigences de la Gouvernement, Edition Belkeise, Alger, 2013. 

228) F. Dupuis - Toubol, le juge en complémentarité du régulateur, les 

régulations économiques. 

Faxicule 24, 2002. 
229) Frison – Roche, Marie Anne, Droit de la concurrence, Edition 

DALLOZ, 2006. 

230)  Frison – Roche, Marie Anne, Droit et économie de la régulation, 

presses de sciences, PO/DALLOZ, Paris, 2004. 
231) GOHIN OLIVIER, Contentieux administratifs, Lexis Nexis, Paris, 7 

éme édition, 2012.  

232)  GUSTAVE PEISER, Contentieux administratifs, DALLOZ, Paris, 10 

eme édition, 1997. 

233)  HUGUES LEBERRE, Droit de contentieux administratifs, ELLIPSES, 

2eme édition, Paris, 2010. 

234) IDOUX PASCALE, autorités administratives indépendantes, et 

garanties procédurales, COLLOQUE, les autorités administratives 

indépendantes.. un rationalisation impossible?, RFDA, DALLOZ, Paris, 05, 

2010. 

235) Jean Ropert, L’arbitrage en droit privé interne, édition dalloz, Paris, 

1983. 

236) Jean-yves chérot, Droit public économique, Economica, Paris, 2002. 

237) J-M.Guedon, les autorités administratives indépendantes, LGDJ, Paris, 

1991. 

238) KHDIR (M),  "Le contrôle des concentrations économiques" R.D.P ;  

239) L.Boy, Réflexion sur le droit de régulation, DALLOZ, 2001. 

240) Louis Vogel, Droit de la concurrence, édition du juris classeur, 1997. 



 

300 

 

241) M. Collet, le contrôle juridictionnel des actes des autorités  

242) M. Vignal, Droit de concurrence, Armend Colin 2emme édition, Paris  

243) Marie Malaurie-Vignal, Droit de la concurrence interne et  

244) Marie-Anne, La régulation économique – Légitimité et efficacité -,  

245) Marielle Martin, Le droit français de la transparence et des pratiques  

246) Marielle Martin, Le droit français de la transparence et des pratiques  

247) MODERNE (F), sanctions administratives et justice constitutionnelle :  

248) N.Decopman. le control juridictionnel de l’action de la commission des  

opérations de Bourse, RFDA, Nov-Dec, 1991. 
Paris, 1993. 
249) Paxal Léhuédé , Droit De La Concurrence , Ed , Breal , Paris ,2012. 
250) PHILIP (L),  "Les grandes décisions du conseil constitutionnel, 

DALLOZ, Paris, 1995" . 
251) Philippe Xavier, Le contrôle de proportionnalité dans la jurisprudence  

252) PRETOT (X),  "Le Pouvoir de sanction de AAI répond- il aux 

exigences  

253) R.Godmet, la participation des autorités administratives indépendantes 

au règlement des litiges juridictionnels de droit commun, l’exemple des 

autorités de marché, R.FDA, Sep-Oct, 2002. 

R.J.D.A, n 03, 1999. 
254) Rachid Zaouamia, Droit de la responsabilité Disciplinaire des agents  

255) Rachid Zouaimia, Droit administratif ( En colloboration avec Mme 

Marie Christine Rouault ), Berti éditions, Alger, 2009.   
256) Rachid Zouaimia, Droit de la régulation économique, Berti éditions, 

Alger 2006. 

257) Rachid Zouaimia, La délégation de service public au profit des 

personnes privés, éditions Belkeise, Alger, 2012.  

258) Rachid Zouaimia, les autorités Administratives indépendantes et la  

259) Rachid Zouaimia, Les autorités de régulation indépendantes face aux  

260) Rachid Zouaimia, les contentieux des autorités administratives 

indépendantes, édition Belkeise, Alger, 2012. 

261) Rachid Zouaimia, les instruments juridiques de la régulation 

économique en Algérie, maison d’édition Belkeise, Alger, 2012. 

262) Rachid Zouaimia, Note introductive de l'état interventionniste à l'état 

régulateur, COLLOQUE nationale sur les autorités de régulation 

indépendantes en matière économique et financière, Bejaia, 2007. 

263) Rachid Zouamia, le Droit de la concurrence, Maison d’édition 

Belkeise, Alger, 2012. 



 

301 

 

264) Rachid Zouamia, les autorités de régulation financière en Algérie, 

Belkeise édition, Alger, 2013. 
régulation Economique en Algérie, Edition Houma, Alger, 2005. 

restrictives de concurrence, d’Aix – Marseille, Puan, 2012. 
restrictives de concurrence, d’Aix-Marseille, Puan, 2012. 
265) ROUJOU DE BOUBEE (G),  "La responsabilité pénale des personnes 

morales" R.J.C, n Spécial, 2001. 

266) ROUSSET MICHEL et ROUSSET OLIVIER, droit administratif, les 

contentieux administratifs,2 éme édition, PUG, 2004. 

267) Tahar Beddiar, L’action internationale de l’Algérie dans le domaine de 

la communication Audiovisuelle, office de publications universitaires, Alger, 

2015. 

268) Votal (D),  "L’Application du principe de personnalité des poursuites et  

269) Y.Akroun, L’arbitrage commercial international en Algérie, RASJEP,  

270) Ziller Jaques, les autorités administratives indépendantes entre droit 

interne et droit de l'union européenne, COLLOQUE, les autorités 

administratives indépendantes.. une rationalisation impossible ?, RFDA, 

DALLOZ, Paris, n 05, 2010.   
II- les thèses: 
263) Boy ©, Droit de la concurrence approfondi, thése de Doctorat, 

université de Nice, 2006.   

264) Mourad Medjnah, Les rapports entre autorités de régulation en 

matière de concurrence, thèse de doctorat, éditions l’harmattan, Paris, 

2013. 

265) Samir Labdi, le régime juridique des télécommunications aux 

Marroc, thése pour le doctorat d'état ES - sciences juridiques, faculté des 

sciences juridiques économiques et sociales de Rabat – Souissi, 

université Mohamed V, Février 2002. 

266) Imen Merzek, gouvernance et régulation des services publics – cas 

de l'agence nationale de réglementation des télécommunications , 

mémoire pour l'obtention du diplôme des études supérieurs approfondies 

ES–sciences économiques, faculté des sciences juridiques, économiques 

et sociales, Rabat – Souissi, université Mohamed V, 2006-2007. 

III- Les articles: 
267) Bourety EMMANUELLE et EMMERY JEAN-LOUIS, autorités de 

marchés financiers et commissions bancaires, revue banque, édition Paris, 

2008.  



 

302 

 

268) D. LE FORT, Les droit de la défense, GAZETTE du Palais, n 85-86, 

Vendredi 26 Samedi 27 mars 1999. 

269) J.Bel, L’expérience Britannique en matière d’autorités administratives 

indépendantes, conseil d’état, les autorités administratives indépendantes, 

rapport public, Paris, EDCE, n 52, 2001. 
270) J-M. Guedon, les autorités administratives indépendantes LGDJ, Paris, 

1991. 

271) J-M. Guedon, les autorités administratives indépendantes au règlement 

des litiges juridictionnels de droit commun, l’exemple des autorités de 

marché, RFDA, Sep-Oct, 2002. 
272) J.Mouchart, Droit constant et modifications annotés, El Watan 

économie du 24-30 Juillet, 2006. 
273) M. Benamoumer, Présentation succincte de la commission Bancaire 

dans sa dimension institutionnelle et quelques aspects de ses procédures, 

revue du conseil d’Etat, n 06, 2005. 
274) M. DREIFUSS, Contributions récentes du Contentieux des sanctions 

des autorités de régulations au cotentieux administratif général, la semaine 

juridique, n 38 du 18 septembre 2006. 

275) M.Khemoudj, La réglementation Bancaire, Objectifs et méthodes de la 

surveillance Bancaire, revue de conseil d’Etat, n 06, 2005. 
276) R. GODMET, la participation des autorités administratives 

indépendantes au règlement des litiges juridictionnelles de droit commun, 

l’exemple des autorités de marché, RFDA, Sep-Oct, 2002. 

276) Rapport de la commission de réforme des missions et des structures de 

l’Etat, Missoum Sbih, 2001. 
277) R.Khelloufi, les institutions de régulation en droit algérien, IDARA, n 

28, 2004. 
278)  R.Khelloufi, les institutions de régulation en droit Algérien, revue 

IDARA, n Spécial, 2004. 

279) RENAUD (S), les autorités de régulation et le démembrement du 

pouvoir central, R.R.J, n Spécial, 2001. 
280) Rachid Zouaimia, les fonctions des autorités administratives 

indépendantes statuant en matiére économique, Revue IDARA, n 02, 2004. 

281) Rachid Zouaimia, Les fonctions répressives des autorités 

administratives indépendantes, statuant en matière économique, Revue 

IDARA, n 02, 2004. 

282) S.Dib, La nature du contrôle juridictionnel des actes de la commission 

Bancaire en Algérie, revue du conseil d’Etat, n 03, 2003. 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرس املوضوعات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

304 

 

 

 

 الصفحة الموضوعات
 01 مقدمة    

 08 االطار المفاىيمي للوظيفة القمعية لسلطات الضبط االقتصادية   : الباب األول
 10 اإلطار المفاىيمي للوظيفة القمعية لسلطات الضبط االقتصادية : الفصل األول

 11 مفهوم الوظيفة القمعية لسلطات الضبط االقتصادية : المبحث األول
 11 تعريف الوظيفة القمعية و مميزاتها : المطلب األول

 11 تعريف الوظيفة القمعية : الفرع األول
 12 تعريف الوظيفة القمعية في الفقو المقارن : أوال
 14 تعريف الوظيفة القمعية في الفقو الجزائري : ثانيا

 16 خصائص الوظيفة القمعية لسلطات الضبط االقتصادية : الفرع الثاني
 18 األساس القانوني للوظيفة القمعية : المطلب الثاني

 19  االعتراف الدستوري بالوظيفة القمعية لسلطات الضبط االقتصادية : الفرع األول
 32  االعتراف القضائي بالوظيفة القمعية لسلطات الضبط االقتصادية : الفرع الثاني

 42 تطبيق الوظيفة القمعية لسلطات الضبط االقتصادية : المبحث الثاني
 42 شروط ممارسة الوظيفة القمعية : المطلب األول

 42 مخالفة قواعد الضبط االقتصادي : الفرع األول
 43 الركن المادي لمخالفة قواعد الضبط االقتصادي : أوال
 44 الركن المعنوي لمخالفة قواعد الضبط االقتصادي   : ثانيا

 47 وجود منازعة اقتصادية  : الفرع الثاني
 47 المقصود بالمنازعة االقتصادية : أوال
 48 خصائص المنازعة االقتصادية : ثانيا

I 48 ـ موضوع المنازعة االقتصادية 
 49 موضوعات المنازعة االقتصادية المدنية   (1
 50 موضوعات المنازعات اإلدارية ذات الطابع االقتصادي (2
  II64 ـ أطراف المنازعة االقتصادية 
 65 األشخاص العامة    (1

 65 أـ المؤسسات االقتصادية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري   
 65 ب ـ الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري  

 66 أشخاص القانون الخاص   (2
 66 أـ التاجر و الشركات التجارية   



 

305 

 

 66 ب ـ الجمعية  
 67 جـ ـ الحرفي 

 68 ما ترمي الوظيفة القمعية إلى تحقيقو    : المطلب الثاني
 68 األىداف الوقائية للوظيفة القمعية لسلطات الضبط االقتصادية : الفرع األول
 74 األىداف الردعية للوظيفة القمعية لسلطات الضبط االقتصادية : الفرع الثاني

 78 صور الوظيفة القمعية لسلطات الضبط االقتصادية وبدائلها : الفصل الثاني
 79 صور الوظيفة القمعية لسلطات الضبط االقتصادية  : المبحث األول
 80 العقوبات المتعلقة بالحقوق في القطاعات االقتصادية  : المطلب األول

 80 العقوبات في القطاع المصرفي والمالي  : الفرع األول
 80 العقوبات في قطاع البنوك  :  أوال

I   80 ـ العقوبات الموقعة على البنك 
 81 اإلنذار  (1
 81 األمر   (2
 83 التوبيخ   (3
 84 سحب االعتماد  (4

II 86 ـ العقوبات الموقعة على مسيري البنك 
 86 توقيف و إنهاء مهام مسير  (1
 87 تعيين قائم باإلدارة مؤقت   (2
 88 نزع صفة ممثل بنك  (3

 89 العقوبات في قطاع البورصـة : ثانيا
 92 العقوبات في قطاع التأمينات : ثالثا

 95 العقوبات في القطاعات الشبكيـة : الفرع الثاني
 95 العقوبات في قطاع االتصاالت السلكية و الالسلكيـة  : أوال
 96 العقوبات المتعلقة بممارسة النشاط في قطاع السمعـي البصري : ثانيا
 101 العقوبات المتعلقة بممارسة النشاط في قطـاع الميـاه : ثالثا

 102 العقوبـات المالية في القطاعات االقتصادية : المطلب الثاني
 102 العقوبات المالية التي توقعها سلطات الضبط القطاعية : الفرع األول

 102 العقوبات المالية في القطاع المصرفي : أوال
 103 العقوبات المالية في القطاع المالي والطاقة : ثانيا

I- 104   العقوبات في قطاع البورصة 



 

306 

 

II- 105   العقوبات في قطاع الكهرباء والغاز 
 107 العقوبات المالية التي يوقعها مجلس المنافسة: الفرع الثاني 

 107 الغرامات : أوال
 108 الغرامات التهديدية : ثانيا 
 108 كيفية تقدير الغرامة: ثالثا

 110 بدائل الوظيفة القمعية لسلطات الضبط االقتصادية : المبحث الثاني
 110 اعتماد بدائل الوظيفة القمعية : المطلب األول

 110 المصالحة لحل منازعات سلطات الضبط االقتصادية : الفرع األول
 111 تعريف المصالحة لحل منازعات سلطات الضبط االقتصادية : أوال
 112 أسباب إبرام عقد الصلح لحل منازعات سلطات الضبط االقتصادية : ثانيا
 113 خصائص عقد الصلح لحل منازعات سلطات الضبط االقتصادية   : ثالثا

 113 الوساطة لحل منازعات سلطات الضبط االقتصادية : الفرع الثاني
 115 تعريف الوساطة لحل منازعات سلطات الضبط االقتصادية  : أوال
 116 أسباب اعتماد الوساطة لحل منازعات سلطات الضبط االقتصادية  : ثانيا

I   116 ـ حداثة العمل بها كطريق رسمي لحل المنازعات أو تسويتها 
II    116 ـ سعة مجاالت العمل بالوساطة 

III  116 ـ تعدد و تنوع خصائص الوساطة 
 117 خصائص الوساطة لحل منازعات سلطات الضبط االقتصادية   : ثالثا

I 117  ـ وسيلة الوساطة طابعها غير قضائي 
II 117 ـ وسيلة ودية تتم برضا األطراف و اتفاقهم 

III   117 ـ وسيلة تعتمد السرية و تقوم عليها 
IV 117 ـ وسيلة مرنة تسمح لألطراف بالمشاركة الفعالة في صنع القرار الخاص 
V 117 ـ وسيلة متميزة بسرعة األداء 

VI 118 ـ وسيلة واعدة في الدور أو المهام 
 118 التحكيم كوسيلة لحل المنازعات االقتصادية   : الفرع الثالث

 118 تعريف التحكيم لحل منازعات سلطات الضبط االقتصادية : أوال
 119 مزايا التحكيم لحل منازعات سلطات الضبط االقتصادية : ثانيا

I 119 ـ السرعة 
II 119 ـ بساطة اإلجراءات 

III 120 ـ السرية 



 

307 

 

IV  120 ـ حرية اختيار المحكمين 
 120 تطبيق اآلليات التحكيمية في القطاعات االقتصادية : المطلب الثاني

 120 تطبيق بدائل الوظيفة القمعية لسلطات الضبط القطاعية : الفرع األول
 121 المصالحة في قطاع الطاقة :  أوال

I - 121 اعتبارات منح الوكاالت اختصاص المصالحة في قطاع الطاقة 
 121 اعتبارات متعلقة بالجهاز القضائي   -1
 122 اعتبارات متعلقة بالمنازعات االقتصادية في قطاع الطاقة   -2

II  - 122 مجال اختصاص وكاالت الطاقة في حل النزاعات االقتصادية 
 123 الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية    -1
 124 سلطة ضبط المحروقات  -2

III -  125 حدود اختصاص الوكاالت في حل النزاعات االقتصادية 
 125  مدى استقاللية الوكاالت في مواجهة السلطات التنفيذية     -1
 126  مدى استقاللية الوكاالت في مواجهة السوق  -2

IV  -  127 الضمانات القانونية الممنوحة للمصالحة في قطاع الطاقة 
 128 إجراء الوساطة لتسوية المنازعات االقتصادية : ثانيا

I-  128  استبعاد نظام الوساطة االتفاقية في حل المنازعات البنكية 
 129  إجبارية رفع دعوى قضائية لالستفادة من نظام الوساطة  -1
 130 طول إجراءات الوساطة  -2
 131 إشراف القاضي على سير الوساطة  - أ

 132  طول المهلة الممنوحة للوسيط لحل النزاع  - ب
II-  133 عدم مراعاة الطابع الخاص لموضوع النزاع البنكي 
 133 مجال تدخل الوسيط   -1
 134 عدم اشتراط كفاءة خاصة في الوسيط البنكي  -2

 135 التحكيم في القطاعات االقتصادية  : ثالثا
I-  136 التحكيم في قطاع البورصة 
 136 أطراف عقد تداول القيم المنقولة  -1
 136 الوسيط في عمليات التداول  - أ

 137  المستثمر  - ب
 137 نطاق التحكيم في الغرفة التحكيمية   -2
 138 المجال العضوي  - أ
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 138 المجال الوظيفي  - ب
 139 حكم التحكيم  -3
 139 طلب التحكيم   - أ

 139  الحكم التحكيمي  - ب
 139 دور التحكيم في تسوية منازعات عقود تداول القيم المنقولة  -4

II-   140 التحكيم في قطاع البريد والمواصالت السلكية والالسلكية 
 140 األساس القانوني لمشروعية التحكيم في منازعات البريد و المواصالت السلكية والالسلكية  -1
 141 التحكيم الدولي للنزاع بين أوراسكوم تيليكوم القابضة والدولة الجزائرية  -2
 142 االختصاص التحكيمي لسلطة ضبط البريد والمواصالت السلكية و الالسلكية  -3
 143 تنظيم لجنة ضبط البريد و المواصالت السلكية والالسلكية كهيئة تحكيمية  - أ
 143 اإلطار العضوي للجنة ضبط البريد و المواصالت السلكية والالسلكية كهيئة تحكيمية - 1-أ
 144 ضرورة إصالح مجلس سلطة ضبط البريد والمواصالت السلكية والالسلكية -  2-أ

 145 نطاق االختصاص التحكيمي لسلطة ضبط البريد والمواصالت السلكية والالسلكية  -4
 146 اختصاص سلطة ضبط لتسوية نزاعات التوصيل البيني  - أ

 147 اختصاص سلطة الضبط بتسوية النزاعات القائمة بين المتعاملين أو مع المستعملين  - ب
 147 المنازعات القائمة بين المتعاملين - 1-ب
 147 المنازعات القائمة بين المتعاملين والمستعملين  -  2-ب

 148 تطبيق بدائل الوظيفة القمعية لمجلس المنافسة : الفرع الثاني 
 148 اإلجراءات التي تهدف إلى تغيير سلوك المنافسة  : أوال
 149 اإلجراءات التي تعمل على الكشف والتصدي السريع للمخالفات : ثانيا

I-  149 إجراء المصالحة 
II-  150 إجراء العفو أو الرأفة 

III-  151 برنامج المطابقة 
 153 ملخــص الباب األول 

 155 الضمانات القانونية لممارسة الوظيفة القمعية لسلطات الضبط االقتصادية : الباب الثاني
 157 ضمانات المتعاملين عند تطبيق الوظيفة القمعية : الفصل األول

 158 مبدأ التناسب كضمانة موضوعية لممارسة الوظيفة القمعيـة : المبحث األول
 158 تعريف مبدأ التناسب  وتمييزه عن المفاىيم المشابهة : المطلب األول

 158 تعريف مبدأ التناسب : الفرع األول
 159 تمييز مبدأ التناسب عن المفاىيم المشابهة : الفرع الثاني 
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 159 التناسب والسلطة التقديرية  : أوال
I159 ـ المقصود بالسلطة التقديرية 

II 160 ـ التمييز بين السلطة التقديرية والتناسب 
 161 والمالئمة في ممارسة الوظيفة القمعية  التناسب: ثانيا

I 161 ـ المقصود بالمالئمة 
II 161 ـ التمييز بين المالئمة و التناسب 

 162 المبادئ العامة للتناسب وشروط رقابتو : المطلب الثاني 
 162 المبادئ العامة للتناسب:  الفرع األول

 163 اإللتزام  بالمعقولية في توقيع العقوبات اإلدارية :  أوال
I-  163 وضع حد أقصى للعقوبة 

II- 164.  تكريس العقوبات التكميلية 
 164 عدم الجمع بين العقوبات الموقعة على نفس المخالفة : ثانيا

I- 164. عدم الجمع بين العقوبات التي توقعها سلطات الضبط االقتصادية 
II-  166  عدم الجمع بين العقوبات اإلدارية والجزائية 

 167 شروط رقابة التناسب : الفرع الثاني 
 167 التدرج كأساس لرقابة التناسب : أوال
 169 صحة فكرة التناسب من المبادئ العامة   : ثانيا

I-   169 تأييد فكرة التناسب من المبادئ العامة 
II-  170 معارضة فكرة التناسب من المبادئ العامة 

 172 الضمانات اإلجرائيـة لممارسة الوظيفة القمعية : المبحث الثاني
 172 احترام حقـوق الدفـاع ومبدأي الوجاىية والسرية : المطلب األول

 173 إحترام حـقوق الدفـاع : الفرع األول
 173 المقصود بحقوق الدفاع : أوال
 174 مقتضيات حقـوق الدفـاع في ممارسة الوظيفة القمعية لسلطات الضبط االقتصادية: ثانيا

I-  174 مدى إعمال قرينـة البـراءة في ممارسة الوظيفة القمعية لسلطات الضبط االقتصادية 
II-  175  تبليغ المتعامل االقتصادي بالمآخذ الموجهة إليو 

III-  176  الحق في تقديـم المالحظـات 
IV -  177 استعانة المتعامل االقتصادي بمدافع 

 179 مبدأي الوجاىية والسرية: الفرع الثاني 
 179 مبدأ الوجاىية : أوال
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 180 مبدأ السرية : ثانيا
 180 حقيقة وجود مبدأ االستقاللية و الحياد في ممارسة الوظيفة القمعية : المطلب الثاني

 180 صحة وجود مبدأ االستقاللية في ممارسة الوظيفة القمعية : الفرع األول
 181 االستقاللية العضويـة لسلطات الضبط االقتصادية في ممارسة الوظيفة القمعية : أوال
 182 االستقاللية الوظيفيــة لسلطات الضبط االقتصادية في ممارسة الوظيفة القمعية : ثانيا

 184 إشكالية مبـدأ الحياد في ممارسة الوظيفة القمعية : الفرع الثاني
 184 حاالت التنافـي في ممارسة الوظيفة القمعية لسلطات الضبط االقتصادية : أوال
 186 التنحـي في ممارسة الوظيفة القمعية لسلطات الضبط االقتصادية : ثانيا
 187 تسبيــب قرارات سلطات الضبط االقتصادية : ثالثا

 190 الرقابة القضائية على ممارسة الوظيفة القمعية لسلطات الضبط االقتصادية : الفصل الثاني
 191 خصوصية منازعات القرارات سلطات الضبط االقتصادية و طبيعتها: المبحث األول
 191 خصوصية منازعات قرارات سلطات الضبط اإلقتصادية : المطلب األول

 191 من حيث قواعد اإلختصاص واإلجراءات  : الفرع األول
 194 المعيار المعتمد في اختصاص القضاء اإلداري  : الفرع الثاني

 201 طبيعة العالقة بين سلطات الضبط االقتصادية و القضاء : المطلب الثاني
 201 عالقة تكاملية تبادلية بين القاضي وسلطات الضبط اإلقتصادية  : الفرع األول

 201 مشاركة القاضي في الوظيفة الضبطية لسلطات الضبط اإلقتصادية  : أوال
 209 مشاركة سلطات الضبط في حل المنازعات اإلقتصادية: ثانيا

 213 عالقة تنافسية تنازعية بين سلطات الضبط اإلقتصادية والقضاء  : الفرع الثاني 
 214 الطبيعة شبو القضائية لسلطات الضبط اإلقتصادية : أوال

I214 ـ من حيث تركيبتها 
II  214 ـ  من حيث اإلجراءات 

III - 216 من حيث حياد واستقاللية سلطات الضبط اإلقتصادية 
 217 تدخل سلطات الضبط االقتصادية في مجال اختصاص القاضي : ثانيا

 221 الجانب اإلجرائي لمنازعات سلطات الضبط االقتصادية : المبحث الثاني
 221 طبيعة الطعن في قرارات سلطات الضبط االقتصادية : المطلب األول

 221 الطعن اإلداري في قرارات سلطات الضبط االقتصادية : الفرع األول
 222 تعريف الطعن اإلداري : أوال
 225 أحكام الطعن اإلداري في قرارات سلطات الضبط االقتصادية : ثانيا

I 225 ـ شكل الطعن اإلداري في قرارات سلطات الضبط االقتصادي 
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II 225 ـ شروط الطعن اإلداري في قرارات سلطات الضبط االقتصادية 
III 226 ـ ميعاد الطعن اإلداري في قرارات سلطات الضبط االقتصادية 
 227 آثار الطعن اإلداري في قرارات سلطات الضبط االقتصادية : ثالثا

I-  227 النظر في القرارات الصادرة عن سلطات الضبط اإلقتصادية 
II 227 ـ إطالة ميعاد رفع الدعوى 

III 229 ـ وقف اإلجراءات أمام القاضي اإلداري في قرارات سلطات الضبط االقتصادية 
 230 الطعن القضائي في قرارات سلطات الضبط االقتصادية : الفرع الثاني

 231 الدعاوى األصلية للطعن القضائي في قرارات سلطات الضبط االقتصادية : أوال
I 231 ـ دعاوى اإللغاء في قرارات سلطات الضبط االقتصادية 

II 234 ـ دعاوى القضاء الكامل في قرارات سلطات الضبط االقتصادية 
 236 الدعاوى الثانوية للطعن القضائي في قرارات سلطات الضبط االقتصادية : ثانيا

I 236 ـ دعوى التفسير في قرارات سلطات الضبط االقتصادية 
II 237 ـ دعوى فحص المشروعية في قرارات سلطات الضبط االقتصادية 

 238 رفع الدعوى أمام القاضي اإلداري في قرارات سلطات الضبط االقتصادية : المطلب الثاني
 239 الشروط العامة لرفع الدعوى أمام القاضي اإلداري : الفرع األول

 239 الشروط المتعلقة بالعريضة  : أوال
I 240 ـ أن تكون عريضة افتتاح الدعوى مكتوبة 

II 240 ـ أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى جميع بيانات أطراف الخصومة 
III 241 ـ أن تتضمن العريضة ملخص و مستندات الطلبات 
IV 241 ـ أن تكون عريضة الدعوى موقعة من قبل محامي 
 242 الشروط المتعلقة بشخص المدعي  : ثانيا

I 242 ـ المصلحة 
II 243 ـ الصفة 

III 244 ـ األىلية 
 245 الشروط الخاصة لرفع الدعوى أمام القاضي اإلداري : الفرع الثاني

 245 من حيث التظلم اإلداري المسبق  : أوال
 247 ميعاد الطعن في قرارات سلطات الضبط االقتصادية : ثانيا

I 247 ـ ميعاد الطعن في المجال المالي و الطاقة 
 247 ميعاد الطعن في المجال المالي  -1
 247 ميعاد رفع الدعوى ضد قرارات لجنة مراقبة عمليات البورصة  - أ
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 248 ميعاد رفع الدعوى ضد قرارات سلطات الضبط في المجال النقدي  - ب
 249 ميعاد الطعن ضد قرار لجنة اإلشراف على التأمينات  - ج
 250 ميعاد الطعن في مجال الطاقة -2

 250 أـ ميعاد الطعن في القرارات التي تتخذىا سلطات الضبط في قطاع المناجم  
 250 ب ـ ميعاد الطعن في قرارات لجنة ضبط الكهرباء و الغاز 

II 250 ـ ميعاد الطعن في المجاالت الشبكية 
 250 ميعاد الطعن في قرارات لجنة ضبط البريد والمواصالت السلكية والالسلكية - 1
 251 ميعاد الطعن في قرارات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة  -2

 253 سريان ميعاد الطعن في قرارات سلطات الضبط االقتصادية : ثالثا
I 253 ـ بداية سريان ميعاد الطعن في قرارات سلطات الضبط االقتصادية 
 253 التبليغ  (1
 253 النشر  (2

II 254 ـ انقطاع و انتهاء ميعاد الطعن في قرارات سلطات الضبط االقتصادية 
 257 من حيث مجال وطبيعة تدخل القاضي  : رابعا

I 257 ـ رقابة الشرعية على قرارات سلطات الضبط االقتصادية 
 259 الشرعية الخارجية للقرار  (1
 262 الشرعية الداخلية للقرار  (2
II 264 ـ رقابة القضاء الكامل ومسؤولية سلطات الضبط االقتصادية 
 265 مبدأ اختصاص القضاء العادي  -1
 267. مبررات منح االختصاص للقاضي العادي -2
 267 حسن سير العدالة كأساس لنقل اإلختصاص  - أ

 269 مبررات أخرى لمنح اإلختصاص للقاضي العادي - ب
 273 ملخـص البـاب الثـاني 

 276 الخاتمــة  
 282 قائمة المراجع 

 305 فهرس الموضوعات 
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 الوظيفة القمعية لسمطات الضبط االقتصادية
 :ممخص
      

     إن الوظيفة القمعية لسمطات الضبط القطاعية ليا أىداف وقائية ترمي إلى السير الحسن ليذه 

القطاعات ، لكن في حالة وقوع المخالفات فينا الوقاية ال تعد صالحة ، و يجب عندئذ توقيع 

العقوبات التي تعبر عن األىداف الردعية ليذه الوظيفة التي ليا شروط من أجل ممارستيا من عدم 

 .توقيع جزاءات سالبة لمحرية و احترام المبادئ العامة

     حيث تقوم ىذه السمطات بتوقيع الجزاء المناسب لدرجة المخالفة المرتكبة عمى المخمين بقواعد 

المنافسة في السوق ، و إلى جانب ذلك ، نجد أن سمطات الضبط يمكن أن تجد حال لمنزاع المطروح 

التي ليا فعالية " السمطات التحكيمية " أماميا باعتماد وسائل بديمة تخص قطاعات محددة تدعى بـ 

 كبيرة في تسوية النزاع االقتصادي نظرا لمدور الكبير الذي تقوم بو ، 

     ىذا و إن الرقابة القضائية عمى الوظيفة القمعية لسمطات الضبط االقتصادية  ىي األخرى ليا 

أىمية كبيرة نظرا لطبيعة العالقة بين القاضي و سمطات الضبط التي تتراوح بين عالقة تكاممية تبادلية 

وعالقة تنافسية تنازعية، حيث تخضع منازعاتيا إلى قواعد عامة تحكم توزيع االختصاص بين 

الجيات القضائية المختصة برقابة قرارات سمطات الضبط و كذا طبيعة اإلجراءات المتبعة أماميا و 

مدى خصوصيتيا مقارنة بالقواعد اإلجرائية العامة المقررة في قانون اإلجراءات المدنية و اإلدراية 

 .بالنسبة لمسمطات اإلدارية التقميدية

 



 

 

La fonction répressive des autorités de régulation écomonomique 

 

Résumé : 

  
 

     Nous constatons que la fonction répressive des autorités de régulation 

économiques ont des objectifs de prévention visant à mettre en place ces 

secteurs, mais dans le cas d'irrégularités Ici, la prévention n'est plus valable et 

doit ensuite signer les sanctions qui reflètent les objectifs de dissuasion de 

cette fonction qui a les conditions pour l'exercice de non la signature des 

sanctions négatives pour la liberté et le respect des principes généraux. 

 

     Lorsque ces autorités ont signé une sanction appropriée pour le degré de 

l'infraction commise aux contrevenants des règles de concurrence sur le 

marché.  

 

     Et d'ailleurs, nous constatons que les autorités de régulation peuvent 

trouver une solution au conflit en question avant l'adoption de moyens 

alternatifs appartenant à des secteurs spécifiques appelés « les autorités 

arbitrales » qui sont très efficaces dans la résolution du conflit économique en 

raison du grand rôle joué.  

 

      Le contrôle judiciaire sur la fonction des autorités répressives est 

également d'une grande importance en raison de la nature de la relation entre 

le juge et les autorités de régulation, allez d'une complémentarité, et le 

rapport de concurrence contradictoire où les litiges sont soumis aux règles 

générales de la répartition du compétence entre les autorités judiciaires 

compétentes de contrôler les décisions des autorités de régulation ainsi que la 

nature des procédures avant la mesure et la spécificité par rapport 

à Règlement intérieur du général prévues par le Code de procédure civile et 

administrative pour les autorités administratives traditionnelles. 



 

 

 

Repressive function of economic regulation authorities 
 

Abstract 
 

     The repressive function of the sectoral regulation authorities has 
preventive objectives aimed at controlling these sectors. However, in the 
event of irregularities, prevention is not valid. The penalties that express 
the deterrent aims of this function, which have conditions for practicing it, 
should not be signed. Sanctions against freedom and respect for general 
principles. 
 

     Where these authorities shall sign the appropriate penalty to the extent 
of the offense committed against the violators of the rules of competition in 
the market. 
. 
     In addition, the regulation authorities can find a solution to the dispute 
before them by adopting alternative means of specific sectors called 
"arbitral authorities" that have great effectiveness in settling the economic 
dispute because of the great role it plays. 
     In the application of the authority to sign the penalty "repressive 
function" by the sectoral regulation authorities must respect a set of legal 
principles enshrined in the Constitution and the law as the principle of 
legality, the principle of personal punishment, the principle of proportionality 
and the principle of non-retroactivity, Of the rights of defense, 
independence and impartiality. 
 

     The judicial control of the repressive function of the sectoral regulation 
authorities is also of great importance because of the nature of the 
relationship between the judge and the control authorities, which range 
from a complementary and reciprocal relationship and a competitive 
litigation relationship, where the disputes are subject to general rules 
governing the distribution of jurisdiction between the judicial authorities 
competent to control the decisions of the control authorities and the nature 
of the procedures followed before and the extent of privacy compared 
to The general procedural rules established in the Code of Civil and 
Administrative Procedure for the traditional authorities. 
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