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كلماتي عاجزة عن التعبير عما يكن ق لبي اتجاىيما "أمي الحنون" 

 أسأل اهلل العظيم أن يطيل من عمرىما. العزيز"  يأب"
 عائلتي الصغيرة ، ف لذة كبدي جاسمين وريان حفظيما اهلل لي.   إلى

  .إلى إخوتي األعزاء
 .إلى كل األسرة الجامعية

إلى كل من كان لو فضل علي علمني أو أرشدني إلى طريق  
 الصواب

 .إلى كل من يحملو الق لب ولم يكتبو الق لم

              فريدة 



 
  

 كلمة شكر
 

 
 

ق ال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علّي وعلى والدّي  "
 أن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين"
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 مقدمة:

لذلؾ كانت تنظر   ستقالؿ،االانتيجت الدولة الجزائرية النظاـ االقتصادي الموجو مباشرة بعد 
إلى مبدأ حرية التجارة والصناعة أنو يخالؼ مبدأ السيادة الوطنية، وباعتمادىا عمى مبادئ النظاـ 

ىمشت  ذإاالشتراكي ىيمنت الدولة عمى النشاط االقتصادي واحتكرت ممارسة جميع النشاطات 
أواخر الثمانينات غير أف األزمة االقتصادية التي عاشتيا في  ،المبادرات الخاصة لوقت طويؿ

أظيرت عيوب االقتصاد الموجو وسمبيات االعتماد الكمي عمى المؤسسات العامة إلحداث التنمية 
 واحتكار الدولة لمنشاط.

 ليا اوأماـ ىذا الوضع الصعب كاف لزاما عمى الدولة الجزائرية تغيير إيديولوجياتيا وفق
المي الجديد الذي يقـو في جوىره عمى يتماشى مع حاجاتيا الداخمية ومع مقتضيات النظاـ الع

جممة مف   1988منذ سنة الدولة، وعمى ىذا الصعيد باشرت (1)النظاـ االقتصادي الميبرالي
السوؽ وفقا لنصوص قانونية كاف غرضيا  اقتصاد اإلصالحات االقتصادية بغرض تبني نظاـ

، تمييدا النسحابيا الكمي منو وذلؾ التدخمي المباشر في المجاؿ االقتصادي ىادور  األساسي تقميص
يكرس مبدأ حرية  الذي، نظاـ االقتصادي الحرال يايتكرس ف دةيجد ةياعتماد منظومة قانونمع 

=>=9التجارة والصناعة، وتجمت ىذه النية واضحة في دستور
ليّؤكد عميو صراحة في المادة  ،(2)

:==9نوفمبر  >8دستور  مف ;7
:819ور ، ثـ يعاد التأكيد عميو في دست(3)

وانطالقا مف ىذا  ،(4)
الدخوؿ في السوؽ دوف  االقتصادييفالسماح لألعواف تـ فتح المجاؿ أماـ المبادرات الخاصة، و 

 تدريجيا مف الحقؿ االقتصادي واالنسحاب المنافسة ةيحر و االستثمار  ةيوتـ االعتراؼ بحر  ،عوائؽ

                                                 

 .;8 ص ،8199الجزائر، دار بمقيس لمنشر، سمطات الضبط االقتصادي في القانوف الجزائري، بوجمميف وليد، - 1
 87، يتعمؽ بنشر تعديؿ الدستور الموافؽ عميو في استفتاء =>=9فيفري  >8المؤرخ في  >9-=>مرسـو رئاسي رقـ  - 2

 ،>87-:=بموجب المرسـو الرئاسي رقـ ، المعدؿ والمتمـ =>=9مارس  19، صادر في =1 ج ر عدد، =>=9فيفري 
رخ في ؤ مال ،17-18المتمـ بالقانوف رقـ  :==9ديسمبر  >في  صادر، :;، ج ر عدد :==9ديسمبر  ;1خ في مؤر ال

نوفمبر  99في مؤرخ ال ،=9->1، المعدؿ بالقانوف رقـ 8118أفريؿ  98في صادر  ،89، ج ر عدد 8118أفريؿ  91
مارس  :1، المؤرخ في 19-:9، المعدؿ والمتمـ بالقانوف رقـ >811نوفمبر  :9في صادر  7:ج ر عدد  >811
 .:819مارس  ;1 في ، صادر98تضمف  التعديؿ الدستوري، ج ر عدد الم، :819

المنشور بموجب المرسـو  :==9نوفمبر  >8ػل دستور الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةمف  ;7لمادة نظر اا - 3
حرية الصناعة والتجارة مضمونة وتمارس في  »متمـ التي تنص عمى ما يمي: المعدؿ و ال ،>87-:=الرئاسي رقـ 

 .« القانون إطار
 تضمف التعديؿ الدستوري، مرجع سابؽ.الم، 19-:9مف القانوف رقـ  19فقرة  87نظر المادة ا - 4
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د، فمسألة االنسحاب بدأت منذ التسعينات حيث رخص لألعواف الدولة في االقتصاالحد مف تدخؿ و 
مع  (1)اقتصاديةاالقتصادييف غير المقيميف بتحويؿ رؤوس األمواؿ إلى الجزائر لتمويؿ أية نشاطات 

 العمومي وفتح المجاؿ لالحتكارلجأت إلى وضع حد  بالتالي ،إعطاء األولوية القتصاد السوؽ
 شاممة. اقتصاديةبغية تحقيؽ تنمية  االقتصاديلمعوف  االقتصادي

مف أجؿ تشجيعو لمخوض في  االقتصادييستوجب ذلؾ منح ضمانات قانونية متعددة لمعوف 
سواء في ظؿ القانوف الخاص  االقتصاديالقانوف الذي يخضع لو النشاط  باختالؼالسوؽ، تختمؼ 

 االقتصاديةنزاعاتو  مف فض االقتصاديأو القانوف العاـ، إلى جانبيا ضمانات تسمح لمعوف 
المحتممة الوقوع بصفة ودية عف طريؽ التحكيـ أو الوساطة أو الصمح وذلؾ تفاديا المجوء إلى 

 القضاء.
مزايا  كاف ليا الجزائر مف نظاـ االقتصاد المّخطط إلي اقتصاد اّلسوؽ انتقاؿفكرة صحيح أف 

في السوؽ بكؿ حرية،  االقتصادينشاطو  االقتصاديخاصة في ممارسة العوف  كبيرة تمثمت
مف خالؿ تنوع وتعدد السمع والخدمات، لكف في  ،المستيمؾ الجزائريالنيوض بمستوى معيشة و 

المقابؿ كاف ليا جوانب سمبية كثيرة، حيث غزت األسواؽ منتجات يجيؿ طبيعتيا ومصدرىا وكانت 
لمخاطر التي ىذه الوفرة عمى حساب الجودة والنوعية وأصبح المستيمكيف عرضة لمعديد مف ا

كما ، تيددىـ في أرواحيـ وأمواليـ وخاصة بعد تطور أساليب الدعاية واإلعالف عف ىذه المنتجات
أصبح عرضة لمناورات وتالعب األعواف االقتصادييف والتجار نتيجة الجشع والرغبة في تحقيؽ 

التي  كانت  فيذه الخطورة الربح عمى حساب سالمة المستيمؾ الذي يدفع ثمف كؿ ىذه الممارسات،
 Karl كارل ماركسمف قبؿ فالسفة عمى غرار  اكتشافياالسباقة في  ةاألمريكيالواليات المتحدة 

Marx ) ىامة جدا  اقتصاديةبأف المستيمكيف يمثموف جماعة  »الرجؿ ذو البعد الموحد( الذي أشار
، فكاف يأمؿ في تشريع مف شأنو ضماف ممارسة حقوؽ المستيمكيف بالتجمع « وغير المنصت إلييا

المستيمؾ الحمقة األساسية في العممية التنافسية وأىـ عنصر  ونظرا لكوفلمدفاع عف مصالحيـ. 
مف عناصر السوؽ، وكذا أضعؼ طرؼ في العالقات االقتصادية بصفة عامة والعالقة 

                                                 

، :9تعمؽ بالنقد والقرض، ج ر عدد الم ،1==9أفريؿ  98مؤرخ في ال، 91-1=قانوف رقـ المف  7>9ر المادة نظا - 1
، صادر في 98، ج ر عدد 8119فيفري  ;8مؤرخ في ال، 19-19باألمر رقـ  ) ممغى( ،1==9افريؿ  >9صادر في 

 ;8صادر في  98، ج ر عدد 8117أوت  :8مؤرخ في ال، 99-17، المعدؿ والمتمـ باألمر رقـ 8119فيفري  >8
 19، صادر في 91، ج ر عدد 8191أوت  :9مؤرخ في ال ،18-91متمـ بموجب األمر رقـ المعدؿ و ال، 8117أوت 

 98، صادر في ;9، ج ر عدد ;819أكتوبر  99مؤرخ في ال، 91-;9ـ رقـ متمالمعدؿ و ال، 8191سبتمبر 
 .;819أكتوبر
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 صبحت قضية حماية المستيمؾ قضية حياتية ال مفر منيا،بالتالي أ، فاالستيالكية بصفة خاصة
اّل  فيي أحد مياـ ومسؤوليات الدولة، فإّف ىذا األخير يحتاج إلى تواجد السمطة العامة فيو، وا 

الخاصة، والقضاء عمى  االحتكاراتسادت الفوضى، وتحولت المنافسة الحرة إلى خمؽ جو مف 
غير الرسمي الذي تسعى  باالقتصادو ما يسمى أيضا الشركات الصغيرة، وظيور السوؽ السوداء أ

       الدولة جاىدة لمقضاء عميو.
مما استوجب تدخؿ المشرع لتوفير آليات قانونية لتجسيد ىذه الحماية مف خالؿ سف قانوف 

الذي يعتبر الحجر األساسي ليذه الحماية،  (1)المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش 17-=1رقـ 
:819مف دستور  87التي تـ التأكيد عمييا بموجب المادة 

(2). 
التي  االلتزاماتمجموعة مف  االقتصادييفكما ألقى المشرع الجزائري عمى عاتؽ األعواف 

يمارسو، وذلؾ بالنظر إلى نوع النشاط الذي  االقتصاديأدت إلى تعداد األشكاؿ القانونية لمعوف 
 فيكوف بذلؾ منتجا أو حرفيا أو مقدـ خدمات...، وبالنظر إلى القانوف الذي يحكمو.

فكاف البد  إقصاؤىا نيائًيا مف ىذا الحقؿ، ، ال يعنياالقتصادينسحاب الّدولة مف الحقؿ ا إف
الحد مف  ليا مف التدخؿ والتفكير في إيجاد آلية لمراقبة النشاط االقتصادي وضبط السوؽ قصد

مستخدمة آليات رقابية مستحدثة تتمثؿ في مجمس المنافسة كسمطة ضبط  االقتصاديرية العوف ح
السوؽ ككؿ وسمطات الضبط القطاعية التي تتولى ضبط القطاع المعني بيا، فذلؾ يعنى تغير دور 

تمثمة تحّوؿ إلى مساندة غير مباشرة م االقتصاديالدولة، فبداًل مف تدُخميا المباشر لممارسة الّنشاط 
في تييئة بيئة محّفزة إلقامة األعماؿ في األسواؽ المحمّية، مما يعنى تحّوؿ الدولة عف دور المنتج 

تتّولى مياـ اإلشراؼ والرقابة ووضع القواعد ، إذ االقتصاديةوالّتفرغ لدور المحّفز لممارسة األنشطة 
 التي تضبط سموؾ المتعامميف االقتصادييف في اّلسوؽ. 

حالؿ سمطات الضبط  االستثمارالصريح بمبدأ حرية  االعتراؼ عمى الرغـ مف  االقتصاديوا 
أف ذلؾ ال يعني عدـ تدخؿ ىذه األخيرة في السوؽ بصفة نيائية إذ أنيا تتمتع  الّ إ ،محؿ الدولة

بإمكانية التدخؿ ممثمة بأجيزتيا التقميدية والمتمثمة في كؿ مف وزارة التجارة ووزارة المالية المتمثمة 
دارة الجمارؾ،  ف كاف االقتصاديا الواقع يّ وىو ما يثبتو يومفي إدارة الضرائب وا  ذلؾ  الجزائري وا 

وفي حدود عالج مظاىر فشؿ السوؽ التي عمى رأسيا اآلثار الجانبية لمنشاط  االستثناءعمى سبيؿ 
                                                 

 >، صادر في 99ر عدد  ، يتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش، ج=811 يفريف 89مؤرخ في  ،17-=1قانوف رقـ  - 1
، المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع >819 جواف 91مؤرخ في ال، =1->9، معدؿ ومتمـ بالقانوف رقـ =811مارس 

 . >819 جواف 97، صادر في 79عدد  الغش، ج ر
 ، يتضمف التعديؿ الدستوري، مرجع سابؽ.19-:9القانوف رقـ مف  87نظر المادة أ - 2
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ما أف يكوف استجابة لمقتضيات الفعالية  االقتصادي وتداعيات أو أساسيات  االقتصاديةمف جية، واّ 
 االستقراريؽ قصد تحق االقتصاديةالدولي الذي يفرض تدخؿ الدولة في الحياة  االقتصاديالتعامؿ 

مف جية أخرى، كما أنو أيضا باعتبار أّف  االقتصاديةومواجية اآلثار السمبية لمعولمة  االقتصادي
 السوؽ مكاف تالقي العرض والطمب فال يمكف أف نتصور سوؽ تسوده منافسة قوية بدوف رقابة،

غير شرعية سوؼ تظير ممارسات منافية لممنافسة وكذا ممارسات  بغياب ىذه األخيرة،ألّنو 
، وبالتالي ىذا ما سينعكس مف الممارساتالغش في السمع... إلى غير  ومحظورة كتزوير الفواتير،

سمبا عمى السوؽ بصفة عامة والمستيمؾ بصفة خاصة سواء مف الجانب الصحي أو المادي، 
حد ذاتو كوف ىذا األخير يمكف أف يكوف عرضة لممساس بمصالحة في  االقتصاديكذلؾ العوف و 
آخر. فكاف تدخؿ الدولة أمر ضروري وحتمي مف أجؿ  اقتصاديمف طرؼ عوف  القتصاديةا

 محاولة إعادة توازف السوؽ.
بممارسة نشاطه  االقتصاديالعون  مدى حريةفي إطار كؿ ىذه المعطيات فإف مسألة 

 مسألة جوىرية تفرض نفسيا. ،االقتصادي
لإلجابة عمى ىذه اإلشكالية يستمـز األمر تقسيـ دراستنا إلى قسميف أساسيف: يكمف القسـ 

في السوؽ، حيث سعينا إلى ضبط  االقتصاديلتحرير نشاط العوف  التكريس التنظيمياألوؿ في  
في السوؽ، ومف  االقتصاديمسألة أولية الزمة لرسـ نطاؽ ممارسة نشاط العوف  باعتبارىاالمفاىيـ 

في  االقتصاديالتطرؽ إلى مختمؼ الضمانات القانونية الممنوحة لو مف أجؿ ممارسة نشاطو  ثـ
 السوؽ بكؿ حرية، وىو الوجو اإليجابي لتدخؿ الدولة في السوؽ )الباب األوؿ(.

في ممارسة نشاطو  االقتصاديمحدودية حرية العوف أما القسـ الثاني فيو مخصص لدراسة 
 استجابةفي السوؽ  االقتصاديرر ذلؾ بضرورة تدخؿ الدولة لتقييد نشاط العوف بيفي السوؽ حيث 

، مستخدمة آليات رقابية منيا االقتصاديلممظاىر السمبية الناتجة عف تمؾ الحرية الممنوحة لمعوف 
الوطني عمى وجو عاـ وضبط التجارة  االقتصادالتقميدية التي تمعب دور كبير في حماية وضبط 

 تي جاءت نتيجة فتح باب المنافسة عمى وجو خاص، وآلية رقابية مستحدثة أنيط لياالخارجية ال
ىذا ما يمثؿ ، و االقتصاديوالمالية رغبة في حماية النظاـ العاـ  االقتصاديةضبط النشاطات  ميمة

 الوجو السمبي لتدخؿ الدولة في السوؽ )الباب الثاني(.
 
 



     

  
  

  الباب األول
لتحرير    التكريس التنظيمي 

في    يقتصاداالنشاط العون  
  السوق



 شاط العون االقتصادي في السوقالباب األول                                     التكريس التنظيمي لتحرير ن
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فتح المجال أمام األعوان االقتصاديين للدخول إلى السوق من بابه الواسع، مباشرة بعد 
السوق القائم على المنافسة الحرة، وعزز هذا التوجه التعديل الدستوري  اقتصادتبني الجزائر 

والتجارة  فبذلك تم  ستثمار، الذي أكد على مبدأين أساسين هما حرية اال43في مادته  2016
ية التي كانت حكرا على الدولة أمام المبادرة الخاصة، فكل عون قتصادفتح معظم النشاطات اال

ي مهما كانت طبيعته أو صفته مستكمال الشروط الضرورية لممارسة النشاط اقتصاد
من بابه الواسع، لذا البد من التوقف لمحاولة ضبط ق يمكنه الدخول إلى السو  ي،قتصاداال

ي، وذلك من خالل السعي للوصول إلى قتصادمفهوم كل من السوق بمختلف أنواعه والعون اال
ي، بمحاولة إيجاد تعريف له يكون مستوعبا لمضمونه الفعلي قتصادالمفهوم الحقيقي للعون اال
عضهما البعض، فهما ركيزة التنمية ي عامالن مكمالن لبقتصادكون السوق والعون اال

  ية (الفصل األول).قتصاداال
ففي سبيل تنظيم المنافسة في السوق وحسن سيرها، قامت الدولة بتهيئة األرضية لجلب 

السوق، من  القتحاميين مهما كانت طبيعتهم أو صفتهم قتصادأكبر قدر ممكن من األعوان اال
وكذا  ،تأطير القانوني أو التأطير المؤسساتيضمانات مختلفة سواء من ناحية الخالل منح 

ية بصفة ودية تفاديا قتصادالنزاعات التي يمكن أن تنشأ من جراء المعامالت اال فضإمكانية 
ي المستثمر لتعقيد وطول قتصادالذي يعتبر أكبر عائق أمام العون اال ،اللجوء إلى القضاء

  ءاته (الفصل الثاني).اإجر 
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   األولالفصل  
ي  قتصادى ضرورة إعادة تكييف طبيعة نشاط العون االالحاجة إل

          في السوق
 األعواني أمام قتصادتحرير النشاط اال إلى السوق اقتصادأدى تبني الدولة الجزائرية لنظام   

الجزائر أهمية وجود األسواق في  استوعبتيين مهما كانت طبيعتهم أو صفتهم، لذلك قتصاداال
كفاءتها في الدول النامية التي قطعت شوطا كبيرا في المجال  يتها بعد أن الحظتاقتصاد

 اتستثمار االية نظرا للدور األساسي الذي تلعبه لجلب قتصادي فبذلك تعد شريان الحياة االقتصاداال
  ية (المبحث األول).قتصادالمختلفة لتحقيق التنمية اال
 يمكن تصور سوق بدون إذ ال -النواة األساسية في السوق -يقتصادكما يعتبر العون اال

يسعى لفرض تواجده في السوق كمنافس في  يةقتصادمحرك اللعبة االو  فهو قائد ،ياقتصادعون 
  سوق مفتوح على المنافسة الحرة (المبحث الثاني).
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  المبحث األول 
  يقتصادي لنشاط العون االاقتصادالسوق كمركز 

يكون ذلك بتعداد و  ن إبراز هذه السوقلذلك البد م يعتبر ضبط المفاهيم مسألة أولية الزمة،
هذه  تأطيرو  كما يتطلب تنظيم ،إليهاذلك بحسب الزاوية المنظور و  مختلف التعاريف المقدمة لها،

ي البحت في أحسن قتصاديين ألداء دورهم االقتصادالسوق بهدف توفير المناخ المالئم لألعوان اال
  ية (المطلب األول).صادقتاللعبة االو  ذلك بإرساء قواعد تتماشىو  الظروف

ي من قتصادالخدمات، تمكن العون االو  كما يوجد عدة أنواع من األسواق لمختلف السلع
  ية بعد تمييز دقيق بينها (المطلب الثاني). قتصادوجهته اال اختيار

  المطلب األول
  مفهوم السوق 
ة تأهمي ما يؤكدوهذا الطلب للمنتجات والسلع والخدمات، و يعتبر السوق مكان التقاء العرض 

في تلبية رغبات المستهلكين، وما يحققه لهم من أسباب المتعة والرفاهية القتناء ما يحتاجونه من 
ية من جهة أخرى (الفرع قتصاديون لقوتهم االقتصادفرض األعوان االو  سلع وخدمات من جهة

ن تحقيق متطلباتهم التنافس فيها وفق قواعد تسمح لهم مو  األول)، بمنحهم حرية الدخول إلى السوق
 ية (الفرع الثاني).قتصاداال

  الفرع األول
  مدلول السوق
ية (أوال) أومن الجانب التجاري (ثانيا) قتصادتختلف النظرة إلى السوق سواء من الناحية اال

  وكذلك من الجانب القانوني (التنافسي) (ثالثا).
السوق ثم إلى مختلف أنواع  إلى مفهوم تطرقيتم الس: يةقتصادالسوق من الناحية اال –أوال 
  األسواق.
ي في العالقات قتصاديتمثل السوق حسب مفهومه االي للسوق: قتصادالتعريف اال – 1

المتبادلة ما بين المتعاملين فيه بطريق مباشر أو عن طريق وسطاء (تجار) بعضهم ببعض والذي 
  .)1(ث طلبها أو عرضهاتتالقى رغباتهم المتمثلة في تبادل السلع والخدمات المتنوعة من حي

                                                 

1   - DEMEUR Claude, Marketing, éd DALLOZ, Paris, 1999, p 29  
،     1987 – 1986، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 2، ط يةقتصادالموسوعة االانظر كذلك: راشدي البراوي،  -

 .219ص 
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فوفقا لهذا المفهوم، ال يقتصر مفهوم السوق على محل جغرافي معين أو حيز مكاني، إذ 
بفضل تطور وسائل المواصالت واالتصال، فإّن الصفقات التجارية تتم بين البائعين والمشترين رغم 

رنت سوق عالمية تربط المسافات البعيدة التي تفصل بينهما، فمثال في وقتنا الحالي أصبحت االنت
  .)1(كافة أسواق العالم، وهذا ما يعرف بالتجارة اإللكترونية

وعليه، فإّن الشرط األساسي هنا هو توفر إمكانية التواصل بين البائع والمشتري بغض النظر 
عن المكان أو وسيلة االتصال، فالمهم توافر إطار يشمل على مجموعة من المتعاملين 

  على اتصال وثيق يمكنهم من إجراء التبادل بينهم بسهولة ويسر.يين يكونون قتصاداال
ي، أّن نطاق السوق لسلع ما ال يحدده إّال مدى سهولة قتصاديتضح من هذا المعنى اال

االتصال بين أطراف المبادلة التجارية ومدى قابلية السلع للنقل من متعامل آلخر، أي أّن السوق ال 
  .)2(يتحدد بمكان أو نطاق مادي معين

كما أن هذا التعريف ُيظهر الحاجة إلى وجود عاملين أساسيين لتشكيل السوق هما العرض 
والطلب، فال يكفي أحدهما لوحده ليكون سوقا تتم من خالله عملية التبادل، غير أّن هذا التبادل 

 فيه البائعون التنازل عن منتجاتهم لصالح المستهلكين يقبليتطلب شرط آخر وهو السعر الذي 
المكان الذي «  :ذلك قد يعّرف السوق أيضا على أنه، وليقبلون بدورهم دفع ثمن المنتوجاتالذين 

يلتقي فيه البائع بالمشتري وتعرض فيه السلع للبيع عند سعر محدد يقبله المشترون ويتم فيه تحويل 
  .)3(» ملكية تلك السلع

ق األطفال المقبلين على فمثال على سوق أرباب البيوت ذوي الدخل المنخفض، أو عن سو 
الدراسة...، فإّن المختصين في التسويق يركزون على دور الطلب في خلق السوق، ولذلك فإّن 
     :سوق سلعة ما ال يرتبط فقط بالمكان الذي تعرض فيه، لذلك يمكن أن يعّرف أيضا على أنه

القدرة واالستعداد إلشباع  مجموع المنظمات واألفراد الذين لديهم حاجات لمنتجات معينة، ولديهم «
  .)4(» هذه الحاجة من خالل السلع والخدمات التي تحاول المؤسسة تقديمها لهم

سيتم التمييز بين السوق من حيث نوع المنتوج، : ينيقتصادأنواع األسواق عند اال – 2

                                                 

  .30، ص 2004 ، دار الجامعة الجديدة، د ب ن،قتصادكتاب مبادئ االزينب حسين عوض اهللا،  -  1
  .30، ص 2004، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، 2، ط دراسة السوق، نصيب رجم -  2

3   - ROBERT, Histrish, Marketing, 2ème , Baron’s, educational series, New York, 2009, p 74. 

كرة ، مذالمسار التسويقي الستهداف السوق (دراسة حالة بعض المؤسسات العربية بوالية قسنطينة)بلحاج طارق،  - 4
 2006ي، قسنطينة، ر ية وعلوم التسيير، جامعة منتو قتصادلنيل شهادة الماجستير في العلوم التجارية، كلية العلوم اال

  .37، ص 2007 –
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  .الطلب أو حسب امتداد المنتوج، أو حسب امتداد
  م السوق من حيث نوع المنتجات إلى نوعين:ينقسالسوق من حيث نوع المنتوجات:  –أ 
يين قتصادويتكون من األعوان اال سوق المنتجات االستهالكية أو السوق المتكامل: - 1- أ

المشترين الذين لديهم الرغبة واالستعداد لشراء منتجات (سلع وخدمات) معينة لغرض استهالكها وليس 
وء هذا، فإّن هناك العديد من األسواق لغرض استخدامها وتحقيق أرباح من وراء ذلك، وعلى ض

  االستهالكية، كسوق المنتجات الغذائية، األدوات المنزلية، الخدمات الفندقية، المصرفية... الخ.
وهو يعني فردا أو مؤسسة بعينها  سوق المنتجات الصناعية أو سوق العميل الفرد: -2- أ

جهدها لبيع خدماتها فقط لفرد أو مثال بالنسبة للمكاتب االستشارية التي تخصص كل وقتها و 
مؤسسة واحدة، لديها القدرة واالستعداد لشراء منتجات معينة ليس من أجل استهالكها، ولكن إما 
إلعادة بيعها أو الستخدامها بشكل مباشر في إنتاج منتجات أخرى، وفي ضوء ذلك هناك سوق 

  الت والمعدات ومستلزمات اإلنتاج.الوسطاء (تجارة الجملة، وتجارة التجزئة) والسوق الصناعي لآل
يعتبر المنتوج وسيلة إلشباع الحاجة، ويمثل مجموعة  السوق حسب امتداد المنتوج: –ب 

  من المزايا التي يراها المستهلك فيه.
فإذا أردنا تعريف السوق من خالل مقارنة تجمع بين مجموع المستهلكين الذين لديهم الحاجة 

التمييز  يمكنمجموعة من المزايا المدركة من أولئك المستهلكين، فإّنه ذاتها، وبين مفهوم المنتوج ك
  .)1(بين أربعة أنواع من األسواق

ويتكون من مجموع السع المتماثلة (المتجانسة) مع منتوج السوق األساسي:  -1- ب
المؤسسة والتي تشكل منافسة مباشرة له فإذا أخذنا مثال سوق اللوالب بصرف النظر عن كيفية 

نية إنتاجها تمثل السوق األساسي الذي يجب أخذه باعتبار، فعند تحليل المؤسسة لنشاطها عليها وتق
أن تأخذ كامل قطاعات هذا السوق على حد سواء وٕاال قصر تحليلها على القطاع السوقي الذي 
يمثله منتوجها فقط، وٕاال قد تفاجئ بتطورات في قطاعات أخرى في داخل هذا السوق قد تربك 

  ها فيه. وضعيت
 يمن منتجات اإلحالل وبمعنى أخر ه تكون السوق المجاورت :ةالسوق المجاور  -2- ب

مجموع المنتجات التي تختلف في طبيعتها عن منتوج المؤسسة ولكنها تشبع الحاجة نفسها وتمثل 
  .  )2(المنافع ذاتها

                                                 

1   - Claude Matricon, Le système marketin, Dunod, Paris, 1993, pp 23 – 32. 

2   - Marie Debaurg et al, pratique du marketing, éd. Berti, Alger, 2004, p 42. 
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افسين إلى الحد من أهمية بالغة، فإنه غالبا ما يكون تدفق المن ةتكتسي مراقبة السوق المجاور 
تلك السوق، وكذلك فإن مراقبة هذه السوق تسمح للمؤسسة بمتابعة واسعة لتطورات عادات 
االستهالك وأنماط الشراء لدى األفراد والتي يمكن أن تكون فرصة لتنويع نشاطات المؤسسة وزيادة 

لسبب مرض أنفلونزا  يين مثال عن شراء اللحوم البيضاءقتصادإمكانية النمو، أن عزوف األعوان اال
سسات العاملة في عرف تطورا مفاجئا يمكن للمؤ تنتعش و تعل سوق اللحوم الحمراء الطيور ما ج

  لتنمية أنشطتها.  هاالقطاع أن تستغل
من مجموع المنتجات التي يمثل حضورها  ةتكون السوق الداعمت :ةالسوق الداعم -3- ب

  .  )1(سوق المنتجات المكملة يى هنتجات المؤسسة، أو بعبارة أخر ضرورة الستهالك م
السوق ليس مهما فقط من أجل المحافظة على المبيعات الحالية للمؤسسة ولكنه  هفمتابعة هذ

  يمثل فرصة ومصدر مبيعات جديد يوفرها السوق الداعم. 
فصناعة  ،اله ةالتقني للسوق الداعم كون مرتبطا بالتطوريقد  كذلك فإن السوق األساسي

غير أن تحول صناعة التلفاز إلى  ،ز انتعش بفضل انتشار التلفاز وعموم االستهالكطاوالت التلفا
وربما إلى األشكال الحائطية وانتشارها قد يؤدي إلى القضاء على سوق الطاوالت  ،أشكال المسطحة
  فإن المؤسسة ملزمة بمتابعة هذه التطورات لموجهتها في حينها. ،الحالي وبالتالي

 ةكل المنتجات المتعلقة بالحاجة التي يشبعها السوق األساسي :ةالسوق العام -4- ب
تكون من مجموع المنتجات التي تشبع نفس الحاجة التي يشبعها منتوج ت ةللمؤسسة، فالسوق العام

أمر في غاية األهمية فهو يسمح للمؤسسة بمعرفة  ةالمؤسسة، وتحديد المؤسسة لسوقها العام
  . )2(وبشكل عام قتصادموقعها في اال

يتمثل طلب السوق في إجمال الوحدات من سلعة معينة السوق حسب امتداد الطلب:  - جـ 
يين في منطقة جغرافية محددة، وخالل فترة قتصادوالتي سيشتريها مجموعة معينة من األعوان اال

، ولذلك يجب التفريق بين طلب السوق وبين المبيعات الفعلية، )3(زمنية معينة وفي ظل بيئة تسويقية
يين الذين يرغبون في شراء السلعة وهو يتأثر بالنشاطات التسويقية قتصادفالطلب هو عدد األعوان اال

للمؤسسة، بينما المبيعات على نتائج تلك النشاطات، ففي ظل بيئة معينة إذا قامت المؤسسة بتكثيف 
   نشاطاتها التسويقية من خالل تخفيض سعر البيع... فإن الطلب يتجه نحو االرتفاع.

                                                 

1   - Marie Debourg et al, op.cit, p 42. 
2   - Claude Matricon, op.cit, pp 27 – 28. 

  .13، ص 2001 د ب ن، ، دار قباء،استراتيجيات التسويق في القرن الواحد والعشرينأمين عبد العزيز،  -  3
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تعني كلمة "سوق" بالمعنى التجاري المكان الذي تتجمع التعريف التجاري للسوق:  –ثانيا 
المكان الذي تتجه إليه  «ف على أنه فيه سلع ويتم نقل الملكية بعد تمام البيع أو الشراء، كما يعرّ 

 والتوزيع البضائع بمختلف أنواعها، حيث يتم مبادلتها أو بيعها، ومنها التخزين والتمويل والنقل
«)1(  .  

المكان المعين والمحدد الذي يتم فيه عملية التبادل بين المشتري  هي فالسوق بهذا المعنى،
والبائع على سلعة أو مجموعة من السلع أثناء مرحلة معينة من مراحلها، وانتقالها من المنتج األول 

ك من خالل مدة زمنية إلى المستهلك األخير، أو المشتري الصناعي إن كانت سلعا وسيطة وذل
  . )2(معينة حتى يتم نقل الملكية

ومن خالل التعريفين السابقين، يمكن القول أن السوق بمعناه التجاري يختلف عن السوق 
عقد ونقل ملكية السلع ي، إذ يجب أن يحدد في السوق التجاري مكان معين لتنفيذ القتصادبمعناه اال

ي، بل يتم التبادل والتعامل قتصادكان في السوق بمفهومه االإليه، بينما ال يتعين الم هاجاهبعد ات
ير مباشر ويمكن إتمام العقد بواسطة الهاتف أو الفاكس أو أي وسيلة أخرى من غ بشكل مباشر أو

  وسائل االتصال التي ال تفرض التقاء المتعاملين في المكان نفسه.  
سوق في قوانين متباينة  مصطلحئري استعمل المشرع الجزا التعريف القانوني للسوق: -  ثالثا

الذي يحدد المقاييس التي تبين أن العون االقتصادي في  ،314- 2000 منها: المرسوم التنفيذي رقم
  .2012لسنة  قانون الفضاءات التجاريةو  2003وقانون المنافسة لسنة  وضعية هيمنة،

لتي تبين أن يحدد المقاييس ا الذي 314 - 2000في ظل المرسوم التنفيذي رقم  -  1
ي في وضعية هيمنة، وكذلك األعمال الموصوفة بالتعسف في وضعية هيمنة: قتصادالعون اال
يقصد بالسوق أو جزء من  «، في مادته الثالثة، مفهوم السوق كما يلي: هذا المرسومأوضح 

السوق المرجعي، لتحديد وضعية الهيمنة، السلع أو الخدمات البديلة التي يمكن أن يحصل 
  .  )3(»ا المتعاملون أو المتنافسون في نفس المنطقة الجغرافية عليه

                                                 

، : ضوابط االنتفاع والتصرف بها في الفقه اإلسالميأحكام السوق المالية (األسهم والسندات)محمد صبري هارون،  - 1
  .15، ص 1999دار النفائس للنشر والتوزيع، األردن، 

 قتصاد، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في االالرقابة على النشاط التجاري في الفكر اإلسالميبويلي سكينة،  - 2
  .81، ص 2007 – 2006الحاج لخضر، باتنة، اإلسالمي، كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية، جامعة 

، الذي يحدد المقاييس التي تبين أن العون 2000أكتوبر  14، المؤرخ في 314- 2000من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  -  3
 ،03- 03رقم ، (الملغى)، بموجب األمر 2000أكتوبر  14، صادر في 61االقتصادي في وضعية هيمنة، ج ر عدد 

= متمم المعدل و ال، 2003لية يجو  20 في، صادر 43 ددج ر ع تعلق بالمنافسة،الم ،2003 يوليو 19مؤرخ في ال
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مرتبطا ارتباطا وثيقا بحرية السلع  يكون تحديد السوق في وضعية هيمنةأن يستخلص 
يحصل عليها  ذلك السلع والخدمات البديلة التيي وكقتصادوالخدمات التي يعرضها العون اال

  يين. قتصاداالالمتعاملين 
على السوق، من حيث المقدرة على تحديد  ن االقتصادي بوضعية الهيمنةالعو  تمتعيظهر 

األخرى منها، بفعل قوتها وهيمنتها، ألن في  األسعار السائدة فيه، أو تفادي منافسة المؤسسات
حالة عدم إثبات تلك الهيمنة على سوق كما إذا أثبت أن هناك خيار يلجأ إليه المشترون مباشرة 

رفع المؤسسة للسعر مثل، فال يكون هناك هيمنة للمؤسسة أو احتكار لسوق  إلشباع حاجاتهم، عند
  .  )1(السلعة أو الخدمة محل االعتبار، وبالتالي ال يمكن أن يقوم التعسف

عرف هذا النص  :المعدل و المتمم المتعلق بالمنافسة 03-03في ظل األمر رقم  – 2
سوق للسلع أو الخدمات المعنية بممارسات  كل «منه بأنه:  2فقرة  3السوق في المادة  القانوني

مقيدة للمنافسة وكذا تلك التي يعتبرها المستهلك مماثلة أو تعويضية، السيما بسبب مميزاتها 
وأسعارها واالستعمال الذي خصصت له، والمنطقة الجغرافية التي تعرض المؤسسة فيها السلع أو 

  . )2(»المعنية      الخدمات
ستقراء نص المادة أنه ال يمكن تعرف السوق دون تحديد أبعاده ُيستخلص من خالل ا

  المتمثلة في كل من: 

من األمر من األمر رقم  3استنادا إلى التعريف الذي جاءت به المادة  البعد السلعي: –أ 
، يتعلق بالمنافسة، يحتوي سوق السلع المعنية على كل السلع والخدمات التي يعتبرها 03-03

، إذ يعتبر )3(ة أو تعويضية بسبب مميزاتها وأسعارها واالستعمال الذي خصصت لهالمستهلك مماثل
معيار المماثلة أو معيار اعتبار السلع تعويضية من أهم المعايير التي يمكن االعتماد عليها. 

                                                                                                                                                         

معدل ال، 2008جويلية  02 فيصادر  ،36، ج ر عدد 2008جوان  25مؤرخ في ال ،12- 08 رقم قانونبموجب ال=
  .2010أوت  18، صادر في 46، ج ر عدد 2010أوت  15مؤرخ في ال، 05- 10متمم بموجب القانون رقم الو 

، رسالة دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي ،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائريكتو محمد الشريف،  - 1
، ، تيزي وزو2005، دكتوراه دولة في القانون، فرع قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري

  .160ص 
  متمم، مرجع سابق.، المتعلق بالمنافسة، المعدل وال03-03رقم مر من األ 2فقرة  3المادة  -  2
  متمم، مرجع سابق.، المتعلق بالمنافسة، المعدل وال03- 03رقم من األمر  3انظر المادة  -  3
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ي على المركز االحتكاري في سوق قتصادوسوق المنتوجات البديلة تتطلب استحواذ العون اال
  .)1(ك السيطرة على سوق المنتوجات البديلةالسلع، ويعني ذل

فالمقصود بمعيار المماثلة والتبادل هو مدى إمكانية التبادل بين السلع، وٕاذا اعتبرنا سلعتين 
  .)2(أو خدمتين متبادلتين، فهذا يعني أنهما تنتميان للسوق نفسه

التنفيذي رقم  كما أخذ المشرع الجزائري بالطلب البديل والعرض البديل، وذلك في المرسوم
ي في وضعية هيمنة وكذلك مقاييس قتصاد، يحدد المقاييس التي تبين أّن العون اال2000-314

  األعمال الموصوفة بالتعسف في وضعية هيمنة، الذي تم إلغاءه كما سبق القول.
فالسوق المناسب هو الذي تمارس فيه المنافسة بين العارضين للسلعة أو الخدمة، فهو سوق 

خدمات بديلة من وجهة نظر المستهلكين الذي يمكنهم الحكم بين مختلف العارضين أو  أموال أو
  .)3(البائعين لتلك السلع أو الخدمات

أّما أساس تحديد سوق السلع البديلة، فإّنه يقوم على مدى استعدادا لمؤسسات أو األعوان 
  سلعة أو الخدمة محل النزاع.يين اآلخرين على توفير السلع والخدمات والتي تقوم مقام القتصاداال

يتمثل في المنطقة التي تمارس المؤسسة نشاطها فيها من بيع  البعد الجغرافي: –ب 
للمنتوجات أو تقديم للخدمات والتي يقصدها المشترون للحصول على سلعهم وعلى الخدمات 

  .)4(المطلوبة
بالقواعد القانونية أو هي تلك المتعلقة ة في تحديد نطاق السوق الجغرافي فالعوامل المؤثر 

، نذكر على سبيل المثال أن هناك بعض األسواق تحدد جغرافيا بنصوص قانونية أو )5(النظامية
الئحية آمرة مثل سوق الكهرباء، كما أن االختالف بين الدول في معايير الجودة للسلع والخدمات 

  .)6(المعني يكون له أثره القاطع في وضع حدود للسوق الجغرافية للسلع والخدمات
يختلف مدى سعة السوق باختالف النشاط  ،كما تسود هذه السوق نفس الظروف للمنافسة

التجاري الذي تزاوله المؤسسات، وكلما كان النشاط واسعا في مداه ومتراميا في أطرافه كان مدى 

                                                 

، رسالة لنيل درجة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق مدى تأثير المنافسة الحرة بالممارسات التجاريةجالل مسعد،  - 1
  .28، ص 2012علوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، وال

  .29مرجع السابق، ص الجالل مسعد،  -  2
  .163كتو محمد الشريف، مرجع سابق، ص  -  3
  ، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق.03-03من األمر رقم  2فقرة  3انظر المادة  -  4
  .39، ص 2003مصر، -ار النهضة، القاهرة، دتنظيم المنافسةحسين الماحي،  -  5
  .197، ص 2010، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، االحتكار والممارسات المقيدة للمنافسةمعين فندي الشناق،  -  6
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ز السوق أوسع وٕاذا كان محيط السوق الجغرافية ضيقا كان إثبات استحواذ المؤسسة على المرك
، فالسوق الجغرافية إما أن تكون محلية، أو سوقا وطنية أو إقليمية أو )1(ضئيالاالحتكاري 

  عالمية.
من المرسوم التنفيذي رقم  2وضعت المادة : 111-12في ظل المرسوم التنفيذي رقم  -  3

الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض األنشطة  12-111
     ارية، نجدها قد وضعت الخطوط العريضة لمفهوم الفضاء التجاري إذ تنص على ما يلي:التج
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بفضاء تجاري، كل حيز أو منشأة مبنية أو غير مبنية، مهيأة « 

  .)2(»ومحدد المعالم، تمارس فيه مبادالت تجارية بالجملة أو التجزئة 
  أعاله هي: 2الفضاءات التجارية المحددة في المادة  « :على ما يلي 3كما تنص المادة 

  األسواق: – 1
  سوق الجملة للخضر والفواكه؛  -
  أسواق الجملة لمنتجات الصيد البحري؛ -
  أسواق الجملة للمنتجات الغذائية الصناعية؛ -
  أسواق الجملة للمنتوجات الصناعية؛ -
ه، اللحوم واألسماك والقشريات أسواق التجزئة المغطاة والجوارية للخضر والفواك -

  الطازجة والمجمدة؛
  أسواق التجزئة المغطاة والجوارية للمنتوجات الصناعية الغذائية؛ -
  أسواق التجزئة المغطاة والجوارية للمنتوجات المصنعة؛ -
األسواق األسبوعية أو النصف أسبوعية للخضر والفواكه، المنتوجات الغذائية الواسعة  -

  منتوجات المصنعة؛االستهالك وال
  األسواق األسبوعية لبيع الحيوانات؛ -
  .)3(» األسواق األسبوعية لبيع السيارات المستعملة... -

                                                 

  .32جالل مسعد، مرجع سابق، ص  -  1
وط وكيفيات إنشاء وتنظيم يحدد شر الذي ، 2012مارس  06، المؤرخ في 111-12من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  - 2

  .2012مارس  14، صادر في 15الفضاءات التجارية وممارسة بعض األنشطة التجارية، ج ر عدد 
حدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية، وممارسة ي، 111-12من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  - 3

  بعض األنشطة التجارية، مرجع سابق.
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أن مفهوم الفضاء التجاري حسب المشرع الجزائري  المادتين هاتيناستقراء يتضح من خالل 
التجزئة في محالت ال، تمارس فيه مبادالت تجارية سواء كانت بالجملة أو ب هو كل مكان مهيأ أو

  تجارية أو في مكان مفتوح ومثاله األسواق المهيأة وغير المهيأة.
ولقد عددت هذه المادة األسواق على سبيل الحصر كما نجد أّن المشرع قد أحالنا في 

شروط يحدد ، الذي 08- 04من القانون رقم  26إلى المادة  111- 12المرسوم التشريعي رقم 
.. يقصد في أحكام هذا القانون بما «.والتي تنص على ما يلي:  ممارسة األنشطة التجارية

  يأتي:
  .)1(»الفضاء التجاري: المناطق المهيأة والمجهزة بهدف استقبال أي نشاط تجاري...  -

من خالل استقراء هذه النصوص يتضح نوعا ما مفهوم الفضاء التجاري، بحيث يمثل كل 
ية سواء كانت بالجملة أو بالتجزئة، في محالت تجارية مكان مهيأ أو ال تمارس فيه مبادالت تجار 

  أو في مكان مفتوح كاألسواق المهيأة واألسواق غير المهيأة.
  حسب هذه المادة تنقسم األسواق إلى:

ن أسواق الجملة للخضر والفواكه، منتجات الصيد تتضمن كل م أسواق الجملة: -أ 
  .منتوجات الصناعية الغذائيةالالبحري، 

  إلى الشروط الخاصة بهذه السوق وٕالى مستعملي سوق الجملة.سنتطرق 
: سنميز بين شروط تتعلق بالفضاء بحّد ذاته وٕالى الخاصة بسوق الجملة الشروط - 1-أ

  الشروط اإلجرائية المتعلقة بالمسير.
  تتمثل الشروط المتعلقة بالفضاء فيما يلي: شروط تتعلق بالفضاء بحد ذاته: -1-1- أ
أسواق الجملة للخضر والفواكه عن  مساحة تقل يجب أالّ  المساحة: من حيث - 1-1-1- أ

  .)2(هكتار 03
هكتار، أّما إذا  09إلى  03فإذا كانت السوق ذات بعد محلي يجب أن تكون المساحة من 

هكتار، أو يكون ذو بعد وطني يجب أن تكون المساحة  25كان جهوي يجب أن تكون المساحة 
  هكتار. 25من 

                                                 

ر  ج، ، المتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية2004أوت  14، المؤرخ في 08-04من القانون رقم  26المادة  - 1
    .2004 ، لسنة52عدد 

، يحدد شروط إنشاء وكيفيات تنظيم الفضاءات التجارية وممارسة 111-12من المرسوم التنفيذي رقم  30انظر المادة  - 2
  بعض األنشطة التجارية، مرجع سابق.
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إلى الحّد األدنى الذي يجب توافره، متى كانت السوق محلية، أما إذا كانت  30المادة تحيل 
  هكتار. 10هكتار، بل يجب أن تكون دائما فوق  3جهوية أو وطنية ال حديث عن مساحة 

نجد أنها أوجبت على كل شخص يريد إنشاء  )1(من المرسوم نفسه 51بالرجوع إلى المادة 
الذي يمنح مهلة سنة واحدة من أجل إخضاع األسواق  فضاء تجاري احترام النص القانوني

الموجودة لشرط هذا النص حتى تصبح قانونية باستثناء ما يتعلق باألحكام المنصوص عليها في 
  . )2(45، 44، 43، 30المواد 
شكل مربعات أو محالت التي  الفضاء في يجب أن يكونالتهيئة: من حيث  - 2-1-1- أ

يين مؤهلين للقيام بعملية البيع اقتصادإليجار لصالح متعاملين يمكن أن تكون موضوع تنازل ا
  . )3(والشراء

أما إذا كانت هذه المحالت أو المربعات تابعة للمجمعات المحلية أو لمؤسسات عمومية، ال 
يمكن التنازل عنها أو إيجارها بالباطن (اإليجار الثانوي)، بمعنى أن اإليجار األولي العادي جائز 

، يمكن لهم التنازل أو اإليجار أما إذا كانت تابعة للدولة، فال يمكن للخواصالفضاءات  فإذا كانت 
  لها بيعها وال إيجارها من الباطن؛ له الحق بالتمليك فقط باإليجار العادي. 

، عدم السماح لصاحب المحل أو 111-12من المرسوم التنفيذي رقم  14كما تشترط المادة 
إال بعد حصوله الترخيص بمفهوم  )4(لمسموح به عكس القواعد العامةالمربع من تغيير النشاط ا

  المخالفة. 
يلتزم مسير السوق بتهيئة محالت مالئمة على مستوى أسواق الجملة توضع تحت تصرف 

  . )5(مصالح األمن وأعوان الرقابة التابعين للمصالح البيطرية، والصحية، النظافة والتجارة

                                                 

، يحدد شروط إنشاء وكيفيات تنظيم الفضاءات التجارية وممارسة 111-12من المرسوم التنفيذي رقم  51ر المادة انظ - 1
  بعض األنشطة التجارية، مرجع سابق.

، يحدد شروط إنشاء وكيفيات تنظيم الفضاءات 111-12من المرسوم التنفيذي رقم  45، 44، 43، 30انظر المواد  - 2
  األنشطة التجارية، مرجع سابق.التجارية ممارسة وبعض 

، يحدد شروط إنشاء وكيفيات تنظيم الفضاءات التجارية وممارسة 111-12من المرسوم التنفيذي رقم  13انظر المادة  - 3
  بعض األنشطة التجارية، مرجع سابق.

جاري، ج ر عدد تضمن القانون التالم، 1975سبتمبر  26مؤرخ في ال ،59-75قانون رقم من ال 188انظر المادة  - 4
، ج 2005 جوان 20مؤرخ في ال ،10-05قانون رقم متمم بموجب الالمعدل و ال، 1975ديسمبر  19، صادر في 101

  .2005جوان  26 فيصادر  ،44ر عدد 
، يحدد شروط إنشاء وكيفيات تنظيم الفضاءات التجارية وممارسة 111-12من المرسوم التنفيذي رقم  20انظر المادة  - 5

  شطة التجارية، مرجع سابق.بعض األن
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 )1(ملة على التجهيزات المالئمة لحفظ المنتوجات وتخزينهاكما يجب أن تقوم أسواق الج
كغرف التبريد التي تساعد على المحافظة على هذه المنتوجات بهدف تسليمها لتجار التجزئة في 

  حالة سليمة وجيدة. 
ر السوق بالحراسة والصيانة والتنظيف داخل يسميتكفل من حيث الصيانة:  - 3-1-1- أ

  .  )2(ناتجةالسوق وٕازالة النفايات ال
مجهزة بمعدات مكافحة الحريق واإلسعافات و  ئةيجب أن تكون األسواق محددة بوضوح ومهي

  . )3(األولية وكل التجهيزات الضرورية لحسن سيرها السيما دورة المياه والماء والكهرباء
باعتبار أن مسير السوق هو المسؤول األول الشروط اإلجرائية المتعلقة بالتسيير:  -2-1- أ

ن هذه األخيرة أمام السلطات المركزية والمحلية، فإن القانون قيده ببعض اإلجراءات الواجب ع
  اتخاذها. 
أن يضع في كل فضاء أو عند كل مدخل كل فضاء لوحة توجه لعناية المستعملين، يبين  -

فيها المخطط المفصل للهياكل والتجهيزات التي تكون منها الفضاء، الطرق المخصصة للمرور 
  . )4(عرفة مختلف المرافق واتجاهاتها خاصة إذا كانت المساحة كبيرةلم

  إمساك سجل يدون فيه لقب، اسم، عنوان وكيل تاجر الجملة رقم قيدهم وتعريفهم الجبائي.  -
  . )5(وضع سجل للشكاوى -
) مرات خالل أوقات البيع نجد فيه كل األسعار المتداولة، 3إعداد كشف لألسعار ثالث ( -
  .)6(جباريا إلعالم مستعملي السوقتعلق إ

                                                 

، يحدد شروط إنشاء وكيفيات تنظيم الفضاءات التجارية وممارسة 111-12من المرسوم التنفيذي رقم  22انظر المادة  - 1
  بعض األنشطة التجارية، مرجع سابق.

  
التجارية وممارسة ، يحدد شروط إنشاء وكيفيات تنظيم الفضاءات 111-12من المرسوم التنفيذي رقم  21انظر المادة  - 2

  بعض األنشطة التجارية، مرجع سابق.
، يحدد شروط إنشاء وكيفيات تنظيم الفضاءات التجارية وممارسة 111-12من المرسوم التنفيذي رقم  22انظر المادة  - 3

  بعض األنشطة التجارية، مرجع سابق.
وكيفيات تنظيم الفضاءات التجارية وممارسة  يحدد شروط إنشاء ،111-12من المرسوم التنفيذي رقم  12انظر المادة  - 4

  بعض األنشطة التجارية، مرجع سابق.
، يحدد شروط إنشاء وكيفيات تنظيم الفضاءات التجارية وممارسة 111-12من المرسوم التنفيذي رقم  16انظر المادة  - 5

  بعض األنشطة التجارية، مرجع سابق.
، يحدد شروط إنشاء وكيفيات تنظيم الفضاءات التجارية وممارسة 111-12 من المرسوم التنفيذي رقم 27انظر المادة  - 6

  بعض األنشطة التجارية، مرجع سابق.
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جرد وجمع ومعالجة المعلومات من حيث طبيعتها، أسعارها ونوعها المتعلقة بكمية البضائع -
  .)1(وتبلغ هذه المعلومات لمديرية التجارة يوميا

بتسليم بطاقة الدخول إلى وكيل تاجر الجملة والجامع المسلم ومقدم الخدمات  اإللتزام - 
  .)2(ومستخدميهم

يحدد  111-12من المرسوم التنفيذي رقم  15وحسب المادة مستعملو سوق الجملة:  -2- أ
، يتكون )3(شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض األنشطة التجارية

  مستعملو سوق الجملة من صنفين:
إطار أنشطتهم يون أو كل المتدخلين اآلخرين المؤهلين للقيام في قتصادالمتعاملون اال -

  بمعامالت تجارية بالجملة.
مقدمو الخدمات الذين يقومون في إطار أنشطتهم بتقديم خدمات ذات صلة بنشاط سوق  -
  الجملة.

، األشخاص الذين يحق لهم ممارسة األنشطة )4(من المرسوم نفسه 11كما حددت المادة 
  التجارية وهم:

  التجار. -
والمهن الفالحية و/أو المربين الحائزين بطاقة فالح والحرفيين المسجلين في سجل الحرف  -

بصفة فردية أو منظمين في تعاونية أو جمعية ذات طابع فالحي لها عالقة بالنشاط، وكذا وكالء 
  منتوجات الصيد البحري.

                                                 

، يحدد شروط إنشاء وكيفيات تنظيم الفضاءات التجارية وممارسة 111-12من المرسوم التنفيذي رقم  28انظر المادة  - 1
  بعض األنشطة التجارية، مرجع سابق.

  

، يحدد شروط إنشاء وكيفيات تنظيم الفضاءات التجارية وممارسة 111-12من المرسوم التنفيذي رقم  25انظر المادة  - 2
  بعض األنشطة التجارية، مرجع سابق.

  الجامع المسلم يجمع الخضر والفواكه يسلمها إما الوكيل تاجر الجملة أو يوزعها بنفسه. -
حدد شروط إنشاء وكيفيات تنظيم الفضاءات التجارية وممارسة ، ي111-12من المرسوم التنفيذي رقم  15انظر المادة  -

  بعض األنشطة التجارية، مرجع سابق.
، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية 111-12من المرسوم التنفيذي رقم  15انظر المادة  - 3

  وممارسة بعض األنشطة التجارية، مرجع سابق.
، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية 111-12وم التنفيذي رقم من المرس 11انظر المادة  - 4

  وممارسة بعض األنشطة التجارية، مرجع سابق.
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يحدد  ، الذي140- 13من المرسوم التنفيذي رقم  6، نجد المادة 11و 15إضافة إلى المادة 
زيادة على األشخاص « التجارية غير القارة تنص على ما يلي:  شروط ممارسة األنشطة

يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يرخص أيضا وبصفة استثنائية  3المذكورين في المادة 
  .)1(»بممارسة النشاط في الفضاءات المخصصة للتجار الذين يمارسون تجارة غير قارة... 

ي داخل الفضاء قتصادالمرخص لهم بممارسة النشاط اال خاصُيستنتج أنه المشرع وسع من دائرة األش
  يمنح لهم ترخيصا بذلك.أن  ،رئيس المجلس الشعبي البلديل إذ يمكنحتى ولو لم يكونوا تجارا، التجاري 

المسموح لهم بممارسة األنشطة التجارية نجد وكيل تاجر الجملة، فحسب  فمن بين األشخاص
يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم  الذي ،111- 12تنفيذي رقم من المرسوم ال 6فقرة  15المادة 

، هو كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم ببيع أو )2(الفضاءات التجارية وممارسة بعض األنشطة التجارية
  شراء الخضر والفواكه ومنتوجات الصيد البحري بالجملة لحساب المتوكل أو لحسابه الخاص.

، المتعلق بالوكيل تاجر الجملة 111-13نفيذي رقم من المرسوم الت 2كما تنص المادة 
يتمثل نشاطه في تسويق الخضر والفواكه بالجملة داخل سوق  «للخضر والفواكه على ما يلي: 

  .)3(»الجملة لحساب الموكل أو لحسابه الخاص 
، المتعلق بالوكيل تاجر الجملة لمنتوجات 165-14من المرسوم التنفيذي رقم  2أّما المادة 

يشتمل نشاط الوكيل تاجر الجملة في ضمان  «يد البحري وتربية المائيات تنص على ما يلي: الص
البيع بالجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات داخل أسواق بيع السمك بالجملة التي 

  .)4(»هي فضاءات تجارية مبنية... لحسابه الخاص 
هو شخص طبيعي أو معنوي ينحصر نشاطه  ُيستنتج من هذه المواد أن التاجر وكيل الجملة

في البيع والشراء، القيام بالتبادالت التجارية داخل سوق الجملة على أن يكون ذلك النشاط لحساب 
  نفسه أو لحساب موكله أي يقوم بضمان البيع بالجملة.

                                                 

، يحدد شروط ممارسة األنشطة التجارية 2013أفريل  10، مؤرخ في 140-13رقم  من المرسوم التنفيذي 6المادة  - 1
  .2013 أفريل 23، صادر في 21غير القارة، ج ر عدد 

، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية 111-12من المرسوم التنفيذي رقم  6فقرة  15انظر المادة  - 2
  وممارسة بعض األنشطة التجارية، مرجع سابق.

ة يحدد شروط نشاط الوكيل تاجر الجمل ،2013مارس  18مؤرخ في ال، 111-13من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  - 3
  . 2013مارس 20، صادر في 16للخضر والفواكه، ج ر عدد 

، يحدد شروط ممارسة نشاط وكيل تاجر 2014ماي  26مؤرخ في ال ،165-14من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  - 4
  .2014ماي  12، صادر في 32الجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات، ج ر عدد 
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مع اإلشارة أنه توجد مجموعة من الشروط العامة يجب توفرها في الوكيل تاجر الجملة سواء 
  كان للخضر والفواكه أو لمنتوجات الصيد البحري تتمثل في:

: يعتبر نشاط الوكيل تاجر الجملة من بين األنشطة المقننة، إذ الحصول على ترخيص - 
تستدعي تنظيما خاصا يتعين على الراغب القيام به االلتزام بهذا التنظيم، فهو نشاط يحتاج إلى 

ح المعنية والمالحظ أنه بصدور المرسوم التنفيذي رقم ترخيص مسبق (اعتماد مؤقت) تمنحه المصال
والمرسوم  ، الذي يحدد شروط ممارسة نشاط الوكيل تاجر الجملة للخضر والفواكه،111- 13

، الذي يحدد شروط ممارسة نشاط وكيل تاجر الجملة لمنتوجات الصيد 165- 14التنفيذي رقم 
 08- 04قانون رقم المن  25نص المادة ولى إلى يحيالن في مادتهما األ )1(تربية المائياتو  البحري

تخضع ممارسة أي  «     :التي تنص على ما يلي المتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية،
نشاط أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري إلى الحصول قبل تسجيله في السجل 

  لهيئات المؤهلة لذلك. التجاري، على رخصة أو اعتماد مؤقت تمنحه اإلدارات أو ا
غير أن الشروع الفعلي في ممارسة األنشطة أو المهن المقننة الخاضعة للتسجيل في 
السجل التجاري يبقى مشروطا بحصول المعني على الرخصة، واالعتماد النهائي المطلوبين 

  . )2(» اللذين تسلمها اإلدارات أو الهيئات المؤهلة
الجملة رخصة شخصية أي متعلقة بشخصه، فال يمكن  تعتبر الرخصة المقدمة لوكيل تاجر

  له التنازل عنها أو تحويلها إلى شخص آخر فهي لصيقة بالشخص. 
السوق  )3(إذا تعذر عليه القيام بالنشاط ألي سبب من األسباب، يتعين عليه إخطار مسير

  . )5(فاالستغالل الشخصي ناجم عن الترخيص الشخصي )4(ليتخذ اإلجراءات الالزمة

                                                 

نشاط الوكيل تاجر الجملة للخضر  ممارسة ، يحدد شروط111-13ن المرسوم التنفيذي رقم المادة األولى مانظر  - 1
  مرجع سابق. والفواكه،

، يحدد شروط ممارسة نشاط وكيل تاجر الجملة 165-14من المرسوم التنفيذي رقم  األولىكذلك: المادة انظر 
  مرجع سابق. لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات،

  ، مرجع سابق.متممالمعدل و الالمتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية،  ،08- 04من القانون رقم  25مادة الانظر  -  2
يتولى مسير السوق احترام شروط العمل وتوفير االنضباط العام واألمن داخل السوق، كما يتحكم عليه مسك أو  - 3

يحدد شروط إنشاء الذي ، 111-12تنفيذي رقم من المرسوم ال 21و 20االكتتاب في دفتر الشروط. انظر المواد: 
  وكيفيات تنظيم الفضاءات التجارية وبعض األنشطة التجارية، مرجع سابق

  ، يحدد شروط نشاط الوكيل تاجر الجملة للخضر والفواكه، مرجع سابق.111- 13من المرسوم التنفيذي رقم  10انظر المادة  -  4
، يحدد شروط ممارسة نشاط وكيل تاجر الجملة لمنتوجات 165-14فيذي رقم من المرسوم التن 07انظر كذلك المادة  - 5

  الصيد البحري وتربية المائيات، مرجع سابق.
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: بما أن مهمته القيام بالمبادئ التجارية فهو تاجر ملزم بالقيد في القيد في السجل التجاري -
قصد هنا بالقيد األولي والقيود الالحقة، غير أنه بدراسة أحكام دفتر الشروط يُ ، و )1(السجل التجاري

إذ يتعين على ، )2(، نجدها قد أوجدت شرطا مخالفا للقواعد العامة111-13للمرسوم التنفيذي رقم 
الوكيل تاجر الجملة القيد في السجل التجاري في أجل ال يتعدى شهر واحد ابتداء من تاريخ 

  . )3(الحصول على الرخصة
: يجب أن يمارس النشاط في فضاء مهيئا، يتوفر على ممارسة النشاط في محل أو مربع -

آخر يتمثل في األسواق ، كما أنه هناك فضاء )4(مربعات أو محالت مساعدة للقيام بالنشاط
  االلكترونية لبيع السمك بالجملة. 

  أو بمربعات داخل سوق الجملة المهيكلة.  -
  .  )5(أو داخل فضاءات بالبيع خارج سوق الجملة -

فنالحظ هنا أن المشرع وسع من دائرة التسويق، فلألسواق االلكترونية أهمية بالغة في رفع 
  الوطني.  قتصاداال

: يتمحور نشاط أسواق التجزئة المغطاة والجوارية ة واألسبوعية والجواريةأسواق التجزئ - ب
في كل من الخضر والفواكه واللحوم واألسماك والقشريات الطازجة والمجمدة وللمنتوجات الغذائية 

  والمنتوجات المصنعة. 
ة، يتمحور نشاطها: في الخضر والفواكه يأما نشاط األسواق األسبوعية أو نصف األسبوع

  المنتوجات الغذائية الواسعة االستهالك والمنتوجات المصنعة. و 
  أما نشاط األسواق األسبوعية فهو يتمحور في بيع الحيوانات والسيارات المستعملة. 

                                                 

، يحدد شروط نشاط الوكيل تاجر الجملة للخضر والفواكه، مرجع 111-13من المرسوم التنفيذي رقم  3انظر المادة  - 1
يحدد شروط ممارسة نشاط وكيل تاجر الجملة الذي ، 165- 14م من المرسوم التنفيذي رق 1فقرة  5سابق. والمادة 

  لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات، مرجع سابق.
  ، يتضمن القانون التجاري، معدل ومتمم، مرجع سابق.59-75من قانون رقم  22انظر المادة  -  2
وكيل تاجر الجملة للخضر والفواكه، مرجع ، يحدد شروط نشاط ال111-13من المرسوم التنفيذي رقم  2انظر المادة  - 3

  سابق.
، يحدد شروط نشاط الوكيل تاجر الجملة للخضر والفواكه، مرجع 111-13من المرسوم التنفيذي رقم  4انظر المادة  - 4

  سابق.
يد يحدد شروط ممارسة نشاط وكيل تاجر الجملة لمنتوجات الص ،165-14من المرسوم التنفيذي رقم  3انظر المادة  -  5

  مرجع سابق. البحري وتربية المائيات،
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نالحظ أن المشرع أغفل إعطاء مفهوم لسوق التجزئة على عكس السوق األسبوعية 
هي كل فضاء مهيئا يوضع تحت تصرف  ، حيث يفهم أن السوق األسبوعية والجوارية)1(والجوارية

  تجار التجزئة أو الحرفيين أو الفالحين. 
ترخص السلطات المختصة بممارسة األنشطة التجارية والحرفية في هذه الفضاءات خالل 
يوم واحد أو يومين في األسبوع بالنسبة لألسواق األسبوعية، يوميا وفقا لمواقيت محددة بالنسبة 

   .)2(لألسواق الجوارية
وما تجدر اإلشارة إليه، أن المشرع الجزائري تطرق بطريقة ضمنية لسوق التجزئة كون أن 

  المتعاملين في السوق األسبوعية والجوارية هم تجار بالتجزئة.
يتطلب إنشاء هذه األسواق توفير شروط معينة تتمثل في الشروط التنظيمية والشروط 

  اإلجرائية.
ز بين يمييتم التس وق التجزئة واألسبوعية والجوارية:الشروط التنظيمية إلنشاء س -1- ب

  الشروط العامة إلنشاء هذه األسواق والشروط المتعلقة بالفضاء في حّد ذاته.
يقع على عاتق  الشروط العامة إلنشاء سوق التجزئة واألسبوعية والجوارية: - 1-1-ب 

لمجال التجاري كاحترام شروط المسير التزامات عامة تفرضها القوانين على كل المتعاملين في ا
  العمل، توفير االنضباط العام واألمن داخل السوق، كما يتعين على المسير:

: يمضى من قبل المسير، والهدف من ذلك مسك االكتتاب بدفتر الشروط -1-1-1- ب
ودفتر الشروط.  111-12عدم تهربه من التزاماته المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 

هناك شروط البّد من توفرها في دفتر  )3(111-12من المرسوم التنفيذي رقم  36ادة فحسب الم
  الشروط والمتمثلة في:

  شغل األماكن والرفوف أو المحالت على مستوى السوق. -
  االنتفاع باألماكن. -
  قواعد الصحة والنظافة واألمن. احترام -

                                                 

، يحدد شروط إنشاء وكيفيات تنظيم الفضاءات التجارية 111- 12من المرسوم التنفيذي رقم  1فقرة  39انظر المادة  -1
  وبعض األنشطة التجارية، مرجع سابق.

يات تنظيم الفضاءات التجارية ، يحدد شروط إنشاء وكيف111-12من المرسوم التنفيذي رقم  2فقرة  39انظر المادة  - 2
  وممارسة بعض األنشطة التجارية، مرجع سابق.

، يحدد شروط إنشاء وكيفيات تنظيم الفضاءات التجارية وبعض 111-12من المرسوم التنفيذي رقم  36انظر المادة  - 3
  األنشطة التجارية، مرجع سابق.
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  صيانة معدات وتجهيزات األمن والمحافظة عليها. -
  رام مواقيت فتح السوق وغلقها.احت -
واألسبوعية  التجزئة قفي مسير سو يشترط  القيد في السجل التجاري: -2-1-1- ب

والجوارية لممارسة نشاطه بصفة فعلية أن يكون حامال للسجل التجاري الذي يسمح له بممارسة هذا 
اطه في التراب النشاط، إذ يخضع إلجراء القيد كل شخص طبيعي يتمتع بصفة التاجر ويمارس نش

الوطني بدون أن بغض النظر عن جنسيته. إذ تتكفل بعملية القيد هيئة إدارية رسمية تتمثل في 
المركز الوطني للقيد في السجل التجاري المتواجد على مستوى الجزائر العاصمة، إذ نجد على 

  مستوى كل والية هيئة أو مركز مختص بذلك.
للسيارات المستعملة، تقتصر ممارسة األنشطة  استثناء فيما يخص األسواق األسبوعية

فقط  111-12من المرسوم التنفيذي رقم  2التجارية على مستوى الفضاءات المذكورة في المادة 
على التجار والحرفيين المسجلة في سجل الحرف والمهن والفالحيين أو المربين الحائزين بطاقة 

معية ذات طابع فالحي لها عالقة بالنشاط، وكذا فالح بصفة إنفرادية أو منظمين في تعاونية أو ج
  .)1(وكالء منتوجات الصيد البحري

  الشروط المتعلقة بالفضاء في حّد ذاته: -2-1- ب
واألمن، كما ال  )2(البّد من احترام قواعد الصحة والنظافةمن حيث التهيئة:  -1-2-1- ب

نت للخضر والفواكه واللحوم يجوز ممارسة أنشطة التوزيع على مستوى أسواق التجزئة سواء كا
واألسماك والقشريات الطازجة والمجمدة أو المنتوجات الصناعية الغذائية، المنتوجات المصنعة في 

  .)3(المناطق السكنية إذا كان من شأنها اإلضرار بالسكان وبالمحيط
المتعلق بشروط ممارسة األنشطة  08- 04من القانون رقم  27وبالرجوع إلى المادة 

، وال يمكن السماح بتواجد نشاط تجاري إلنتاج السلع والخدمات من )4(ية المعدل والمتممالتجار 
                                                 

د شروط إنشاء وكيفيات تنظيم الفضاءات التجارية وبعض حدي، 111-12من المرسوم التنفيذي رقم  11انظر المادة  - 1
  األنشطة التجارية، مرجع سابق.

حدد شروط إنشاء وكيفيات تنظيم الفضاءات التجارية وممارسة ي ،111-12من المرسوم التنفيذي رقم  36انظر المادة  - 2
  بعض األنشطة التجارية، مرجع سابق.

حدد شروط إنشاء وكيفيات تنظيم الفضاءات التجارية وممارسة ي، 111-12ي رقم من المرسوم التنفيذ 33انظر المادة  - 3
  بعض األنشطة التجارية، مرجع سابق.

متمم، مرجع المعدل و ال، المتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية، 08-04من القانون رقم  28و 27انظر المادة  - 4
  سابق.

  



 ي في السوققتصادالحاجة إلى ضرورة إعادة تكييف طبيعة نشاط العون االالفصل األول:     - الباب األول  

 25

شأنه أن ُيحدث إضرار أو مخاطر بالبيئة لصحة وراحة السكان أو المحيط، وهذا ما أكد عليه 
غايته إقامة التوجيهات األساسية في مجال  )1(المتعلق بالتهيئة والتعمير 29- 90قانون رقم 

التجمعات العمرانية وتحديد متطلبات التوسع العمراني ومستلزمات ممارسة األنشطة  التنظيم،
ية والمحافظة على تجانس المنظر العام، إال في المناطق الصناعية أو مناطق قتصادال

األنشطة المعدة لهذا الغرض والواقعة في المناطق الحضرية أو شبه الحضرية السكنية دون 
  سواها.

تنشأ هذه األنشطة في مواقع محددة ضمن ضواحي المناطق الحضرية أو  غير أنه يمكن أن
شبه الحضرية وخارج مناطق النشاطات أو المناطق الصناعية بناًء على رخصة صريحة سّلمها 

  المصالح المؤهلة.
كما يمكن ممارسة األنشطة التجارية بالتجزئة المسماة بالتجارة الجوارية على مستوى المناطق 

  .)2(السكنية
المتعلقة بامتصاص التجارة غير الشرعية  )3(22-33ووفقا للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 

وٕاجراءات إعادة نشر المتعاملين الممارسين لهذا النشاط، التي تهدف إلى إنشاء سوق جوارية على 
ص أّنه يمنع كل أشكال التنازل والتأجير من الباطن لطاولة البضائع، المحل أو المكان المخص

لممارسة النشاطات التجارية سواء بين المتعاملين الممارسين لهذه النشاطات أو لفائدة فئات أخرى 
  من التجار.

المحددة من قبل رئيس المجلس الشعبي  )4(وكذلك ال بّد من احترام مواعيد فتح وغلق السوق
  .)5(البلدي المختص إقليميا

                                                 

 02، صادر في 52متعلق بالتهيئة والتعمير، ج ر عدد ال، 1990ديسمبر 01مؤرخ في ال، 29-90انظر القانون رقم  -  1
  .1990 ديسمبر

متمم، مرجع المعدل و ال، المتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية، 08-04من القانون رقم  2فقرة  28انظر المادة  - 2
  سابق.

تتعلق بامتصاص التجارة غير التي ، 2012ديسمبر  5مؤرخة في ال، 22-33انظر التعليمة الوزارية المشتركة رقم  - 3
  الشرعية وٕاجراءات إعادة سير المتعاملين الممارسين لهذا النشاط، وزارة التجارة والجماعات المحلية.

حدد شروط إنشاء وكيفيات تنظيم الفضاءات التجارية وممارسة ي، 111-12من المرسوم التنفيذي رقم  36انظر المادة  - 4
  ية، مرجع سابق.بعض األنشطة التجار 

حدد شروط إنشاء وكيفيات تنظيم الفضاءات التجارية وممارسة ي، 111-12من المرسوم التنفيذي رقم  38انظر المادة  - 5
  بعض األنشطة التجارية، مرجع سابق.
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سوق االلتزام بضمان الحراسة يقع على عاتق مسير ال من حيث الصيانة: -2-2-1- ب
، إذ يلتزم بالتنظيف يوميا )1(والصيانة والتنظيف داخل السوق وبمحاذاته وكذا إزالة النفايات

  ويخصص نسبة معينة لصيانة وتنظيف هذه السوق.
كما يجب أن تكون أسواق التجزئة مزودة بكل التجهيزات الضرورية وكل الوسائل الالزمة 

ة مكافحة الحريق ويستلزم أن تكون هذه األخيرة في حالة جيدة، إضافة لحسب سيرها مثال: أجهز 
  .)2(إلى دورات المياه والماء والكهرباء

ونظرا لألهمية التي أوالها المشرع للمستهلك، يجب أن تكون السلع المعروضة للبيع في هذه 
  .)3(سالمتهماألسواق سليمة، شرعية وقابلة للبيع وال تشّكل أي خطر على صحة المستهلكين و 

المتعلق بشروط ممارسة األنشطة  08-04قانون رقم المن  26وهذا ما أكدته أيضا المادة 
  .)4(»حماية صحة المواطنين وسالمتهم  «التجارية والتي تنص على ما يلي 

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش إلى هذه المسألة  03-09كما تطرق القانون رقم 
احترام إلزامية سالمة هذه المواد والسهر على أّال تضر  «على ما يلي: منه  4بنصه في المادة 
  .)5(» بصحة المستهلك

يلتزم مسير الشروط اإلجرائية إلنشاء وتسيير سوق التجزئة والجوارية واألسبوعية:  -2- ب
  . )6(المستهلكين توجيهية لعناية ةالسوق بوضع لوح

كيفيات و  ، المحدد شروط إنشاء111-12رقم المرسوم التنفيذي ن م 12بالرجوع إلى المادة 
وضع في كل بيلتزم مسير السوق ممارسة بعض األنشطة التجارية، و  تنظيم الفضاءات التجارية

توجيه لعناية المستهلكين أي إرشادهم داخل السوق، تفصل تلك اللوحة  )7(فضاء تجاري لوحة
                                                 

ممارسة حدد شروط إنشاء وكيفيات تنظيم الفضاءات التجارية و ي، 111-12من المرسوم التنفيذي رقم  37انظر المادة  - 1
  بعض األنشطة التجارية، مرجع سابق.

حدد شروط إنشاء وكيفيات تنظيم الفضاءات التجارية وممارسة ي، 111-12من المرسوم التنفيذي رقم  34انظر المادة  - 2
  بعض األنشطة التجارية، مرجع سابق.

ء وكيفيات تنظيم الفضاءات حدد شروط إنشاي، 111-12فقرة أخيرة من المرسوم التنفيذي رقم  34انظر المادة  - 3
  التجارية وممارسة بعض األنشطة التجارية، مرجع سابق.

  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية، 08-04من القانون رقم  26المادة  -  4
  مرجع سابق. لمتمم،المعدل وا ، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،03-09من القانون رقم  4المادة  -  5
حدد شروط إنشاء وكيفيات تنظيم الفضاءات التجارية وممارسة ي ،111-12من المرسوم التنفيذي رقم  12انظر المادة  - 6

  بعض األنشطة التجارية، مرجع سابق.
وممارسة  حدد شروط إنشاء وكيفيات تنظيم الفضاءات التجاريةي، 111-12من المرسوم التنفيذي رقم  12انظر المادة  - 7

  بعض األنشطة التجارية، مرجع سابق.
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بين للمتعاملين في السوق الطرق مختلف الهياكل والتجهيزات التي يتكون منها الفضاء، كما ي
  للمرور، وذلك من أجل عملية البيع والشراء داخل السوق. المخصصة

كما يلتزم مسير السوق باحترام مواقيت فتح وغلق هذه األسواق المحددة من قبل رئيس 
  المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا.

  ويتم تطبيق مواقيت فتح وغلق السوق على النحو اآلتي:
  من الساعة...... إلى الساعة...... بيع السلع. -
  من الساعة...... إلى الساعة...... تدخل السلع. -

  ال يتم غلق السوق خارج األوقات وال يسمح بالتنقل فيه أو ممارسة أي نشاط بداخله حينئٍذ.
  وفي حالة بقاء بعض التجار في السوق للضرورة فإّنه يجب إخطار مصالح األمن بذلك.

من المرسوم  14تم غلق السوق بغرض تنظيفه خالل أوقات محددة، وذلك وفقا للمادة كما ي
، المحدد شروط إنشاء وكيفيات تنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض 111-12 التنفيذي رقم

  .)1(األنشطة التجارية
 ال يسمح بالتنقل داخل السوق خارج األوقات وال يسمح بالتنقل فيه أو ممارسة أي نشاط

  بداخله حينئٍذ.
وفي حالة بقاء بعض التجار في السوق للضرورة، فإّنه يجب إخطار مصالح األمن بذلك، 
كما يتم غلق السوق بغرض تنظيمه خالل أوقات محددة، إضافة إلى ضرورة التزامه باألسعار التي 

  .يحددها دائما رئيس المجلس الشعبي البلدي والمتعلقة بالمربعات المخصصة لكل متعامل
ة للتأطير القانوني للسوق وال المشرع الجزائري أعطى أهمية بالغ ما يالحظ مما سبق، فإن

شك أن ذلك يفسر على أنه حرص منه لتكريس تدخل الدولة في ضبط السوق وتنظيمها لجعلها 
ي قتصادي لكل المتدخلين فيها، في إطار حماية األمن االقتصادنظامية حفاظا على المصالح اال

في ظل قوانين متباينة، فبذلك يفتح المجال لألعوان  يظهر ذلك من خالل تنظيمهاو الوطني 
  ي المراد ممارسته.قتصادلنشاطه اال ا مناسبةيراه التيالسوق  اقتحاميين من أجل قتصاداال

كما تجب اإلشارة أنه المركز الوطني للسجل التجاري ينهى إلى علم كافة األعوان 
، 112-18أو معنويين أنه بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم يين أشخاص طبيعيين قتصاداال

                                                 
حدد شروط إنشاء وكيفيات تنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض األنشطة ي ،111-12قانون رقم المن  14المادة  - 1

  التجارية، مرجع سابق. 
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 استبدال، سوف يتم )1(مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكترونيالمحدد لنموذج 
  نماذج مستخرجات السجالت التجارية القديمة بنماذج جديدة صادرة بواسطة إجراء إلكتروني.

يتم إدراج في مستخرجات السجل التجاري للتجار، وعليه وعمال بأحكام المرسوم التنفيذي س
  مهما كانت صفتهم وطبيعتهم، رمز إلكتروني يدعى السجل التجاري اإللكتروني "س.ت.إ".

الحائزين على مستخرجات السجالت التجارية القديمة القيام  وبالتالي يتعين على التجار
  قديم الوثائق التنظيمية التالية:بتعديلها، بغرض إدراج الرمز اإللكتروني س.ت.إ على أساس ت

  طلب ممضي، ومحرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري. -
  أصل مستخرج السجل التجاري -
  وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به -
  المعمول به.  وصل دفع حقوق تعديل سجل التجاري كما هو محدد في التنظيم -

  الثانيالفرع 
  قواعد ممارسة المنافسة في السوق

ٕانشاء وٕارساء قواعد و  إعادة منظومتها القانونية إلى السوق اقتصادفي  الجزائر دفع دخول
يعتبر خطوة هامة النتقال الجزائر من النظام االشتراكي إلى النظام  وهذاتتماشى وهذا التوجه، 

المتضمن القانون  01- 88هذا التوجه في صدور قانون رقم ي الحر، وتجلت مالمح قتصاداال
، كما )3(المتعلق باألسعار 12-89، والقانون رقم )2(يةقتصادالتوجيهي للمؤسسات العمومية اال

شملت هذه التشريعات ميادين تجارية وصناعية، وهذا ما أكده المشرع صراحة في دستور 
وذلك بإقرار مبدأ حرية التجارة والصناعة،  )5(2016ثم أعاد التأكيد عليه في دستور  ،)4(1996

                                                 
ادر بواسطة ، يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الص2018أفريل  05، مؤرخ في 112- 18مرسوم تنفيذي رقم  - 1

  .2018أفريل  11، صادر في 21إجراء إلكتروني، ج ر عدد 

ج ر عدد  ية،قتصاديتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العامة اال، 1988جانفي  13مؤرخ في  ،01-88قانون رقم  - 2
بتسيير ، المتعلق 1995سبتمبر  25، المؤرخ في 25-95، ملغى جزئيا باألمر رقم 1988جانفي  13، صادر في 02

   .1995سبتمبر  27، صادر في 55رؤوس األموال التجارية التابعة للدولة، ج ر عدد 
  ، معدل ومتمم، مرجع سابق.باألسعار يتعلق، 12-89قانون رقم  -  3
، يتعلق 1996ديسمبر  07، المؤرخ في 438- 96صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996من دستور  37انظر المادة  - 4

، المؤرخ 03- 02، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1996ديسمبر  08، صادر في 76تعديل الدستور، ج ر عدد بإصدار نص 
 15، المؤرخ في 19- 08، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2002أفريل  14، صادر في 25، ج ر عدد 2002أفريل  10في 

مارس  06، المؤرخ في 01- 16م بالقانون رقم ، المعدل والمتم2008نوفمبر  19، صادر في 63، ج ر عدد 2008نوفمبر 
  .2016مارس  07، صادر في 14، المتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، ج ر عدد 2016

  ، مرجع سابق.بإصدار نص تعديل الدستور تعلقالم، 01-16من القانون رقم  2و 1فقرة  43انظر المادة  -  5
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ممارسة النشاط من أهم هذه المبادئ مبدأ حرية األسعار (أوال)، ومبدأ حرية اإلستثمار، و و 
  (ثانيا).  يقتصاداال

ية، قتصادتهدف إلى تحقيق الفعالية االإذا كانت المنافسة مبدأ حرية األسعار:  -أوال 
ال إذ على آليات السوق وقانون العرض والطلب،  باالعتمادن وتحسين ظروف معيشة المستهلكي

 يمكن النظر إليها بمعزل عن مبدأ تحديد األسعار، ويعتبر هذا المبدأ من أهم المبادئ التي تقوم
  . )1(عليها المنافسة الحرة

تمارس حرية األسعار في ظل احترام النصوص القانونية مدلول مبدأ حرية األسعار:  – 1
ية التي تنظم األسعار، حيث يتم تحديدها بناء على قوى العرض والطلب من جهة وتحرير والتنظيم

، مثل تحرير )2(ستثمارمن جهة أخرى، وذلك من خالل رفع القيود المفروضة على اال ستثماراال
أسعار الفائدة على الودائع والقروض، مما يؤدي إلى زيادة القدرة اإلنتاجية التنافسية، وبالتالي 

ين الخلل في ميزان المدفوعات وزيادة كفاءة موارد اإلنتاج، مما يؤدي إلى تحريك الرأسمال تحس
  األجنبي وانخفاض هجرة رأس المال المحلي إلى الخارج. 

الجزائري يتميز بمراقبة كلية  قتصادكان االالتكريس القانوني لمبدأ حرية األسعار:  – 2
ا أن أسعار الصرف كان محدودا من طرف الدولة، فنتج للدولة على العملية اإلنتاجية للدولة، كم

عن ذلك تقلص مداخل البالد من صادرات السلع والخدمات، وانخفاض احتياط الجزائر من العملة 
  . 1998و 1985األجنبية بين سنة 

ومع استمرار هذه الوضعية لجأت الجزائر إلى طلب دعم صندوق النقد الدولي، فوافق 
  . )3(زائر، ولكن بشروط من بينها إزالة التنظيم اإلداري لألسعارالصندوق على طلب الج

، كريس مبدأ حرية األسعاراللبنة األولى في ت ،)4(المتعلق باإلسعار 12- 89قانون رقم  يعتبر
، فأصبح بإمكانية )5(1995إال أن التكريس الفعلي والحقيقي تم بموجب قانون المنافسة لسنة 

                                                 

، منشورات بغدادي، 02-04والقانون  03- 03لتجارية وفقا لألمر قانون المنافسة والممارسات اكتو محمد الشريف،  - 1
  .06، ص 2010الجزائر، 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم 2000 – 1990الجزائري  قتصاداإلصالحات الراهنة في االدمدوم زكريا،  - 2
  .12، ص 2002ي، جامعة الجزائر، قتصادية، فرع التحليل االقتصاداال

  .16 – 15 ، ص صزكريا، مرجع سابقدمدوم  -  3
  مرجع سابق.المعدل و المتمم، ، يتعلق باألسعار، 12-89قانون رقم  -  4
 1995فيفري  22، صادر في 09بالمنافسة، ج ر عدد  يتعلق، 1995جانفي  25، مؤرخ في 06-95أمر رقم  - 5

  (ملغى).
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سعار السلع التي تنتجها في السوق حسب ما يقتضيه العرض المؤسسة أن تحدد بكل حرية أ
، المحدد 02- 04والطلب، كما أكد المشرع الجزائري على مسألة حرية األسعار في القانون رقم 

  . )1(منه 23و 22في المواد  القواعد المطبقة على الممارسات التجارية،
ي غياب قدرة األعوان خالل هذا التكريس، ال يمكن الحديث عن حرية األسعار ف فمن

يين كبائعين ومشترين على اتخاذ قرارات فردية فيما يخص العرض والطلب، إضافة إلى قتصاداال
  يين. قتصادغياب الحاجز للدخول إلى السوق بين األعوان اال

نظرا لتعارض نتائج السوق مع أهداف السياسة االستثناءات الواردة على هذا المبدأ:  – 3
تماعية قد تستدعي بعض االعتبارات تدخل أجهزة الدولة، رغم أن األصل هو ية واالجقتصاداال

ترك تحديد األسعار إلى قواعد السوق إذ قد يمر السوق ببعض االضطرابات أو حدوث كوارث 
وأزمات في التموين تستدعي وقف ممارسة النشاط بكل حرية مؤقتا، وذلك إلى غاية مرور الظرف 

  . )2(قواألزمة التي يمر بها السو 
الوطني  قتصادوكذلك توجد حاالت تتدخل اإلدارة إذا دعت الضرورة لحماية المستهلك واال

  وهي: 
تقنين أسعار السلع والخدمات التي تعتبرها الدولة ذات الطابع االستراتيجي بموجب مرسوم  -

  بعد أخذ رأي مجلس المنافسة. 
طير في السوق، أو كارثة أو تحديد األسعار بسبب ارتفاعها المفرط، يسبب اضطراب خ -

  صعوبات في التموين أو في حاالت االحتكار. 
أشهر للحد  06اتخاذ تدابير استثنائية بموجب مرسوم، بعد أخذ رأي مجلس المنافسة لمدة  -

  من ارتفاع األسعار. 
أنه رغم ترك عملية تحديد األسعار إلى قواعد السوق، هناك دائما تدخل الدولة إذا  يستخلص

  الوطني.  قتصادقصد حماية اال ذلك الضرورةدعت 
ممارسة النشاط يمنح مبدأ حرية  :يقتصادممارسة النشاط االمبدأ حرية  - ثانيا 

يين لممارسة أي نشاط يرونه محققا لمصالحهم، ومن قتصاد، حرية واسعة لألعوان االيقتصاداال

                                                 

حدد القواعد المطبقة على الممارسات الم، 2004ن جوا 23مؤرخ في ال، 02- 04من األمر رقم  23و 22انظر المادة  - 1
 15مؤرخ في ال، 06-10متمم بموجب القانون رقم المعدل و ال، 2004جوان  27، صادر في 41التجارية، ج ر عدد 

  .2010أوت  18، صادر في 46، ج ر عدد 2010أوت 
، مرجع سابق،     02-04والقانون  03-03قانون المنافسة والممارسات التجارية وفقا لألمر كتو محمد الشريف،  - 2

  .14ص 
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اص وتقييد حرية مزاولة ومزاحمة الخو  قتصادأجل ذلك يفرض الدولة واجب عدم التدخل في اال
  . )1(األنشطة إال في حدود ضيقة

ي الحر فهو يمنح لألعوان قتصادساسية للنشاط االاألدعامة المبدأ ال هذا إذ يعتبر
د التي تفرضها ية بكل حرية في إطار القواعقتصاديين الحق في ممارسة النشاطات االقتصاداال

  في القانون الجزائري. ريجيا، فقد تم تكريس هذا المبدأ تدالسلطات العمومية
، ليقوم بدسترة مبدأ حرية 1996التجارة والصناعة في دستور  فقد كرس المشرع مبدأ حرية

  ية الوطنية.قتصادتماشيا وتطورات البيئة اال 2016والتجارة في تعديل  ستثماراال

 يقتصادنظرا لتدخل الدولة في الحقل االوالصناعة:  التجارة تكريس مبدأ حرية -  1
وتبنيها للنظام االشتراكي، فهذا المبدأ ال يعرف وجودا في تلك الفترة، لكن ظهر ألول مرة في 

، إذ كرس فيه ألول مرة مبدأ حرية التجارة Allardأعقاب الثورة الفرنسية بعد مجيء قانون 
   .)2(والصناعة

ي قتصاداالية، رافضة بذلك النظام قتصادلقد أخذت الجزائر على عاتقها زمام األمور اال 
الموروث عن االستعمال محاولة بعدها إقامة نظام تلعب فيه الخطة الدور الرئيسي وفق أسس 
ومبادئ النظام االشتراكي، ولكن أثر انتقال الجزائر من النظام االشتراكي إلى النظام الليبرالي 

بتحضير اعترفت بمبدأ حرية التجارة والصناعة ال يكون بين ليلة وضحاها، حيث بدأ األمر 
، شملت عدة 1983األرضية وباالنتقال التدريجي وذلك من خالل إصالح اإلطار العام ابتداء من 

  ية. اقتصادإصالحات 
كما جاء مبدأ حرية التجارة والصناعة في الجزائر، بعد الضغوط التي مورست عليها نظرا 

الجزائر من العملة  نتيجة ضعف مداخيل 1986ية التي عرفتها ابتداء من سنة قتصادلالزمة اال
منه التي تنص على  37في المادة 1996، وقد كرس هذا المبدأ ألول مرة في دستور )3(الصعبة

وبالتالي تم ، » حرية التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في إطار القانون« ما يلي: 
تحرير االعتراف بمبدأ حرية التجارة والصناعة، الذي يعتمد على فتح المبادرة للخواص وكذا 

                                                 

1  - ALLOUI Farida, L’impact de l’ouverture de marché sur le droit de la concurrence, mémoire en 

vue de l’obtention du diplôme de magistère en droit, option : Droit des affaires, université 
Mouloud Mamerie, Tizi Ouzou, 2011, p 57. 

2   - DREFUS Françoise, La liberté de commerce et de l’industrie, Eddition derger-evault, 1973, p 17.  
، 02، عدد للقانون "، المجلة النقدية"مبدأ حرية التجارة والصناعة في القانون الجزائريلولي/ولد رابح صفية، ڥإ -  3

  .63، ص 2006
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التجارة الخارجية ورفع الدعم عن األسعار، األمر الذي يؤدي إلى انسحاب الدولة تدريجيا من 
  . قتصادحقل اال

يعني االعتراف بمبدأ حرية التجارة والصناعة، االعتراف بوجود الحرية التنافسية لجميع 
جارة والصناعة دون ية، إذ ال يمكن أن نتحدث عن مالمح حرية التقتصادالمتدخلين في الحياة اال

ي، الذي تسود فيه روح قتصاداالعتراف بضمان النشاط لكل شخص أراد الدخول في النشاط اال
  . )1(التنافس وعقيدة الربح

، فالمشرع 1995فقد كرس هذا المبدأ بعد سنة من اعتراف المشرع بحرية المنافسة سنة 
ذلك من خالل تكريسه لمبدأ حرية الجزائري كرس نتائج هذا المبدأ قبل تكريسه لألصل، ويظهر 

في ، ومن ثم التأكيد عليه )2(، المتعلق بالنقد والقرض01-90ألول مرة في قانون رقم  ستثماراال
، وأخيرا )4(ستثمارالمتعلق بتطوير اال 03-01، وكذا األمر رقم )3(ستثمارالمرسوم المتعلق بترقية اال

  . )5(2016دستور 
، )6(المتعلق بالمنافسة 06-95لمنافسة في إطار األمر رقم هذا ويضاف إليه تكريس لحرية ا

  . )7(المتعلق بالمنافسة 03-03والتأكيد عليه في األمر رقم 
مبدأ حرية التجارة والصناعة، يعني فتح المجال للنشاط التجاري والصناعي بعمال اإل إن

األساسية للمبدأ، ومن ثمة  البد أن يرتكز على حرية المبادرة، باعتبارها الركيزةإذ للنشاط الحر، 
فإن اإلقرار بالمبدأ يؤدي بصفة حتمية البد منها اإلقرار بحرية المنافسة، أي ال يقوم هذا المبدأ إال 

  يين. قتصادفي جو تسوده المزاحمة والمسابقة بين األعوان اال

                                                 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع المسؤولية المهنية، جامعة ة المستهلك في ظل المنافسة الحرةحمايزوبير أرزقي،  - 1
  .11، ص 2011مولود معمري، تيزي وزو، 

  (ملغى).مرجع سابق، تعلق بالنقد والقرض، الم، 10-90من القانون رقم  138انظر المادة  -  2
ات، ج ستثمار تعلق بترقية االالم، 1993أكتوبر  05مؤرخ في ال، 12-93من المرسوم التشريعي رقم  03انظر المادة  -  3

، 1998ديسمبر  31المؤرخ في  ،12-98متمم بالقانون رقم المعدل و ال، 1993أكتوبر  10، صادر في 64ر عدد 
  ، (ملغى).1998ديسمبر  31، صادر في 98، ج ر عدد 1998تضمن قانون المالية لسنة الم

، 47، ج ر عدد ستثمارتعلق بتطوير االالم، 2001أوت  20مؤرخ في ال، 03-01مر رقم من األ 04انظر المادة  -  4
  متمم.المعدل و ال، 2001أوت  22صادر في 

  ، يتضمن التعديل الدستوري، مرجع سابق.01-16قانون رقم  -  5
  (ملغى). 1995فيفري  22، صادر في 09، يتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 1995جانفي  25مؤرخ في ، 06- 95أمر رقم  -  6
  معدل ومتمم، مرجع سابق. ،تعلق بالمنافسةي، 03-03أمر رقم  -  7
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مكين كما أن حرية ممارسة المهن التجارية والصناعية، تفرض من جهة أخرى حرية التعاقد لت
، التي ستثماراألشخاص من تطبيق هذه الحرية ميدانيا، ومن ثمة فإن هذا المبدأ يكرس حرية اال

مظاهر  فمنفيه.  ستثماراالتمنح للمستثمر الحرية في اختيار الشكل القانوني للنشاط الذي يرغب 
  :إعمال مبدأ حرية التجارة والصناعة

ساس قانوني لحرية الممارسة في الحقل يعد مبدأ حرية المبادرة أحرية المبادرة:  – أ
ثره تطلق حرية األشخاص في ممارسة األعمال التجارية، إي بصفة عامة، وعلى قتصاداال

  . )1(الصناعية، والحرية منها، وهو مبدأ يعكس األفكار اللبرالية التي جاءت بها الثورة الفرنسية
ذ تتضمن عنصرين، فاألول ي إاقتصادكما تسمح حرية المبادرة، حرية ممارسة أي نشاط 

يتعلق بحرية المؤسسة، أي يتمتع كل شخص طبيعي أو معنوي إمكانية تأسيس مؤسسة من 
  . ةاختياره، والتمتع بحرية اختيار المهنة بمعنى حرية إنشاء المؤسس

  . )2(أما الثاني: فيعني حرية استغالل هذه المؤسسة المنشأة وممارسة المهنة المختارة
الحر، وركيزة لتفعيل  قتصاد: تعتبر المنافسة من متطلبات االفسةحرية المنا – ب

ية التي شرعت فيها الجزائر من أواخر الثمانينات فاالعتراف بمبدأ حرية قتصاداإلصالحات اال
التجارة والصناعة يترتب عنه اإلقرار بالحرية التنافسية، مع ممارسة كل منافس لدوره دون حواجز 

ولة على تقييد هذه المنافسة، أو تفضيل منافس على آخر، فمبدأ المنافسة أو عوائق مع امتناع الد
ي اقتصاد، فهذه الحرية عبارة عن نظام )3(الحرة ذو عالقة وطيدة بمبدأ حرية التجارة والصناعة

ي من إنتاج وبيع، مع احترام قتصادي بحرية ممارسة النشاط االاقتصادحيث يتمتع كل عون 
ن استمرارية العمل بهذا النظام، لكي نقول عن دولة أنها تبنت نظام القواعد الموضوعية لضما

  السوق فإن األمر سيلزم فتح أسواقها على المنافسة الحرة.  اقتصاد

                                                 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون األعمال، كلية حرية المبادرة في التجارة الخارجيةحجارة ربيعة،  - 1
  .10، ص 2006الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

2  - CAPITANI Amraudine, Les liberté de l’entrepreneur, thèse pour le doctorat en droit, université 

de Paul L’Ezaune, Marseille 3, 2008, pp 83 – 84. 

، إجراءات قمع الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري والفرنسي (دراسة نقدية مقارنة)لخضاري أعمر،  - 3
رة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون األعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، مذك

  .06، ص 2004تيزي وزو، 
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 اتستثمار سياستها التشجيعية والحمائية لال في إطار تعزيز الجزائر سعت حرية التعاقد: -  ـج
، الذي ألغى أحكام المرسوم السالف )1(ثمارست، المتعلق بتطوير اال03-01األمر رقم إلى صدور 

في الجزائر أكثر شفافية  ستثمارمنه، وبالتالي أصبحت معالم قانون اال 35الذكر بموجب المادة 
ات، حيث تم إخضاع كل من المستثمرين الوطنيين ستثمار ووضوحا سعيا لتوفير البيئة المالئمة لال

إلى غاية تصفيته، مرورا  ستثمار، ابتداء من إنشاء االوالمستثمرين األجانب لنفس القواعد القانونية
  .بالمعاملة والضمان الذي يستفيدون منه

ي واختيار قتصادمستثمرا بحرية كيفية تنظيم نشاطه اال هتبصفي اقتصاديتمتع كل عون 
الشكل القانوني لهذا النشاط، كما يترتب على هذا المبدأ إعفاء المستثمر األجنبي من طلب 

ي في الجزائر، فاألمر رقم ستثمار إنجاز مشروعه اال قبلعتماد من السلطة العمومية ترخيص وا
األجنبي والوطني الخاص  ستثمارأوسع من نطاق تدخل اال ستثمار، المتعلق بتطوير اال01-03

إلى بعض القطاعات التي كانت حكرا على الدولة، فهو يعترف لكل شخص طبيعي أو معنوي، 
  . )2(أجنبيعام أو خاص، وطني أو 

قانون النقد والقرض جزءا مهما جدا من اإلصالحات التي شرع فيها المشرع منذ  عرفكما 
نهاية الثمانينات، فلقد عهد المشرع من خالل هذا القانون إلى إصالح المجال المصرفي وتحريره، 

- 90رقم من القانون  183، حيث تنص المادة ستثمارفبالتالي فهو أول قانون كرس مبدأ حرية اال
يرخص لغير المقيمين بتحويل رؤوس األموال إلى « ، المتعلق بالنقد والقرض على ما يلي: 10

ية غير مخصصة صراحة للدولة أو المؤسسات المتفرعة اقتصادالجزائر لتمويل أية نشاطات 
  . )3(»عنها أو ألي شخص معنوي مشار إليه صراحة بموجب نص قانوني 

 37المشرع صراحة في نص المادة  اعترف: والتجارة ارستثماالتكريس مبدأ حرية  - 2
بمبدأ حرية التجارة والصناعة بصفة صريحة، وبحكم أهمية هذا المبدأ في  1996من دستور 

ليس إال تركيبة من المبدأ الدستوري  ستثماراالحرية  وباعتبارية قتصادتنظيم الحياة اال
والتجارة في التعديل الدستوري لسنة  مارستثاالالمؤسس صراحة بمبدأ حرية  عترفا، )4(العام

                                                 

أوت  22صادر في ، 47، يتعلق بتطوير االستثمار، ج ر عدد 2001أوت  20، مؤرخ في 03- 01أمر رقم  -  1
  ، معدل ومتمم.2001

  مرجع سابق.المعدل والمتمم، ، ستثمار، المتعلق بتطوير اال03-01ن األمر رقم م 35انظر المادة  -  2
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بالنقد والقرض، 10-90من القانون رقم  183المادة  -  3
السياسية، جامعة  المجلة النقدية للقانون والعلوم في القانون الجزائري"، ستثماراالمكانة مبدأ حرية "أوباية مليكة،  - 4

  .246، ص 2010مري، تيزي وزو، العدد الثاني، عمولود م
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في فقرتها األولى  43، ليكرس بذلك المبدأ بصفة صريحة من خالل ما ورد في نص المادة 2016
  .)1(» والتجارة معترف بها، وتمارس في إطار القانون الستثمارحرية ا «والتي نصت على: 

تعلق الم 03-01رقم  رماأل باعتبار من التعديل الدستوري: موقف النص التشريعي - أ
المتعلق بترقية  12-93هو القانون المعدل والمتمم للمرسوم التشريعي رقم  ستثماراالبتطوير 

ية التي باشرتها الدولة منذ سنوات عديدة قتصاد، يندرج في سياق اإلصالحات االستثماراال
شريع الذي كان ساري معظم أحكامه مع أحكام التوالمالحظ أن النص الجديد يكاد يكون مطابقا في 

  .المتعلق بترقية االستثمار 12 -93المفعول أي المرسوم التشريعي رقم 
فغاية المشرع من إصدار القانون الجديد هي بال شك العمل على تعميق اإلصالحات 

وتوسيع مجال تطبيقه  ستثماروكذلك بتعزيز مبدأ حرية اال ،نتهجتها الدولةاية التي قتصاداال
ية قتصادوبعث األداة اال ،والسياسي في هذا المجال واالجتماعيي قتصاداال ومواكبة التطور

    .)2(األجنبية والوطنية ثماراتتاالسوتوفير المناخ المالئم لدفع وتنشيط 
تشجيع قدوم المستثمرين األجانب وذلك بتوفير النظام القانوني  األمرفمن أهداف هذا 

  لحوافز والضمانات.الجبائي والمالي المناسب الذي يمنح لهم ا
المتعلق ) 3(08-06باألمر رقم  ستثمارالمتعلق بتطوير اال 03-01وتم تعديل األمر رقم 

وهذا بهدف  ،للمستثمر األجنبي واالمتيازاتالذي منح المزيد من الضمانات  ستثماربتطوير اال
ق جذب عن طري قتصاداألجنبي وتوفير مناخ مناسب لألعمال وتطوير اال ستثماراال استقطاب

  المستثمرين سواء األجانب أو الوطنيين.
، ليضع قيودا )4(2009المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  01-09ثم جاء األمر رقم 

وهو موقف غير مفهوم  ستثمارالمشرع بحرية اال اعترافبالرغم من  ستثمارعلى مبدأ حرية اال
  ومناقض من جانب المشرع.

                                                 

  تضمن التعديل الدستوري، مرجع سابق.الم، 01-16قانون رقم المن  1فقرة  43المادة  -  1
، دار المطبوعات الجامعية األجنبي في تطوير أحكام القانون الدولي ستثماردور االصفوت أحمد عبد الحفيظ،  - 2

 .32، ص 2003رية، اإلسكند

جويلية  19 في، صادر 47، ج ر عدد ستثمارتعلق بتطوير االي، 2006 جويلية 15مؤرخ في  ،08-06أمر رقم  - 3
2006.  

، صادر 44د ، ج ر عد2009تضمن قانون المالية التكميلي لسنة ي، 2009جويلية  22، مؤرخ في 01-09مر رقم أ - 4
  ، معدل ومتمم.2009 جويلية 26 في
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المتعلق  09- 16بالقانون رقم  ستثمارالمتعلق بتطوير اال 08- 06كما تم تعديل األمر رقم 
ات األجنبية ستثمار ية الحالية والهدف منه جلب االقتصادالذي جاء بعد األزمة اال ستثماربترقية اال

وٕايجاد بديل لتنوع المداخيل خارج إطار المحروقات ومنح هذا القانون المزيد من الضمانات 
المتمثلة في المجلس  ستثمارعن طريق أجهزة اال ستثمارنب ودعم االللمستثمرين األجا واالمتيازات
  والشباك الوحيد. ستثماروالوكالة الوطنية لتطوير اال ستثمارالوطني لال

ي الذي تمر به قتصادنتيجة مباشرة للوضع السياسي واال 09-16رقم  ستثماريعتبر قانون اال
 ، خاصة األجنبي.ارستثمالبالد، التي فتحت األبواب على مصراعيها لال

العديد من المراسيم التنظيمية يهدف من ورائها  صدرت التنظيمية: السلطةموقف  - ب
وهذا من أجل تكريس مبدأ  ستثمارفي قوانين اال الدولة كرست هاتتعميق اإلصالحات التي باشر 

 ستثماربشكل محكم خاصة األجهزة المتحكمة في اال ستثماروالتجارة وتنظيم اال ستثمارحرية اال
 وستثمار المتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير اال 356-06مثل المرسوم التنفيذي رقم 

، المتضمن أساسا 357- 06، وأصدر بعد ذلك المشرع المرسوم التنفيذي رقم )1( تنظيمها وسيرها
  .)2(وتنظيمها وسيرها ستثمارتشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال اال

، أهم ما ورد فيه هو )3(2007جانفي  11في  08-07تنفيذي رقم كما أصدر المرسوم ال
المتعلق بتطوير  03-01تحديده لقائمة النشاطات والخدمات المستثناة من المزايا المحددة في 

المتعلق بمعاينة الدخول في  2008يونيو  25المؤرخ في  وكذا القرار الوزاري المشترك، .ستثماراال
الصادر عن وزارة الصناعة  ،03-01رقم  األمرصرح بها بموجب ات المستثمار لال االستغالل
  .ستثماروترقية اال

                                                 
 ستثمارتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االي، 2006أكتوبر  09، مؤرخ في 356-06مرسوم تنفيذي رقم  - 1

-17معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم  ،2006أكتوبر  11، صادر في 64وتنظيمها وسيرها، ج ر عدد 
، صادر 16ر االستثمار، ج ر عدد ، المتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوي2017مارس  05، المؤرخ في 100
 .2017مارس  08في 

تضمن تشكيلة لجنة الطعن الم، 2006أكتوبر  09مؤرخ في ال ،357-06تنفيذي رقم المرسوم المن  12المادة انظر  - 2
 .2006أكتوبر  11، صادر في 64تنظيمها وسيرها، ج ر عدد و  ستثمارالمختصة في مجال اال

حدد قائمة النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من ي، 2007 جانفي 11مؤرخ في  ،08- 07مرسوم تنفيذي رقم  - 3
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، ستثمار، المتعلق بتطوير اال03-01المزايا المحددة في األمر رقم 
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، الذي يتم القائمة المعدة بموجب )1(ستثمارالمتعلق باال ،329-08والمرسوم التنفيذي رقم 
زايا والذي يحدد قائمة النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من الم 08-07المرسوم التنفيذي رقم 

  القرض.و  ، المتعلق بالنقد03-01األمر رقم  المحددة في
 أهذه بعض النصوص التنظيمية التي أصدرها المشرع والتي توضح موقفه الواضح من مبد

به والسعي إلى تنظيم كل المعامالت التي تخصه  االعترافوالتجارة المتمثل في  ستثمارحرية اال
 وهو كتأكيد لموقف المؤسس الدستوري.

سة والتجارة تقومان على أساس الحرية إال أنها ليست مطلقة ذلك أن ولكن رغم أن المناف
انونية منظمة لحدود المنافسة ليست حالة طبيعية تلقائية عادية، بل هي مقيدة بموجب نصوص ق

ية للمستهلكين التي تعتبر من بين المصالح قتصادذلك بهدف حماية المصالح االهذه الحرية و 
للمركز  استغاللهميين من خالل قتصادطر بسبب تعسف األعوان االية األكثر تعرضا للخقتصاداال

  الضعيف الذي يحتله المستهلك في السوق.
االعتراف بمبدأ حرية التجارة  يقتضي :يقتصادممارسة النشاط االتقييد مبدأ حرية  – ثالثا 

 وضع لكن بالمقابل، بضرورة ترك هذا المجال بدون تنظيم، و 1996والصناعة في الجزائر سنة 
ية، بهدف منع كل مخالفة في المستقبل من شأنها قتصادالمشرع ضوابط قانونية تنظم األنشطة اال

  ية. قتصادالمساس بالحياة اال
بالتالي يمكن أن تكون حرية التجارة والصناعة مقيدة بنص قانوني، نظرا لمساهمتها بالنظام 

مزاولة بعض النشاطات التجارية العام، الصحة العامة، حسن اآلداب، كما يتوجب منح رخصة ل
  . )2(نظرا لخطورتها بالسلع والخدمات كالبريد والكهرباء

كما قد تختار الدولة أو إحدى هيئاتها ممارسة نشاط معين وتنفرد به دون أي منافس، رغم 
الخاص بموجب نصوص  ستثمارأن هذه النشاطات المخصصة فعليا قد تم تحريرها أمام اال

الخاص منذ  ستثمارمثال على ذلك قطاع اإلعالم الذي تم فتحه على اال قانونية، ولعل أهم
، وذلك مثل فتح محطات إذاعية وتلفزيونية خاصة، لكن هذا األمر لم يعرف وجودا فعليا 1990

ألنه ظهرت عدة قنوات خاصة مثل الشروق، النهار الجزائرية... الخ، ولكنها لم تحصل على 
المتعلق بترقية  02- 93مادة األولى من المرسوم التشريعي رقم ترخيص لها في وبالرجوع إلى ال

يحدد هذا المرسوم التشريعي النظام الذي يطبق على  «التي تنص على ما يلي:  ستثماراال
                                                 

نوفمبر  02، صادر في 61، ج ر عدد ستثمارتعلق باالي، 2008أكتوبر  22، مؤرخ في 329-08مرسوم تنفيذي رقم  - 1
2008. 

  .13، مرجع سابق، ص حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرةزوبير أرزقي،  -  2
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ات األجنبية التي تنجز ضمن األنشطة ستثمار ات الوطنية الخاصة، وعلى االستثمار اال
ر المختصة صراحة للدولة أو لفروعها، أو أي ية الخاصة بإنتاج السلع، والخدمات غيقتصاداال

  . )1(»شخص معنوي معين صراحة بموجب نص تشريعي 
يستخلص من هذه المادة أن المشرع استثنى صراحة النشاطات المخصصة للدولة، كما أنه 

، ومن جهة أخرى أبقى على ستثمارجمع بين مبدأين متناقضين فهو من جهة كرس مبدأ حرية اال
ية، وهذا ما يدل على نسبية الحرية التجارية قتصادالدولة لبعض النشاطات االمبدأ احتكار 

  والصناعية في الجزائر. 
فمن بين هذه النشاطات المحتكرة للدولة نجد، توزيع الكهرباء والغاز، إصدار األوراق النقدية، 

  . )2(وسائل اإلعالم، تسيير الموانئ والمطارات، والصناعة العسكرية... الخ
تج أنه بالرغم من اإلقرار بمبدأ حرية التجارة والصناعة، إال أن الدولة ما زالت العبا يستن

  .ية ويظهر ذلك من خالل احتكارها لعدة نشاطاتقتصادأساسيا في الحياة اال
، نجد أن )4(2016من دستور  43والمادة  )3(1996من الدستور  37وبالرجوع إلى المادة 

، ال يمكن أن تكون ستثماربها مبدأ حرية التجارة والصناعة واال الضمانة الدستورية التي يمتاز
موضع أي مساس إال بموجب تعديل دستوري جديد، لكن هذا ال يعني أن المشرع الجزائري من 

ي بصفة مطلقة أمام الخواص باستعماله لعبارة (... في قتصادخالل تكريسه للمبدأ، فتح المجال اال
لى إمكانية وضع قيود تشريعية على المبدأ بشرط أن ال تكون هذه إطار القانون)، هذا ما يدل ع

 . )5(القيود إعادة النظر في المبدأ بمجمله

 
 
 
 
 

  

                                                 

  مرجع سابق. المعدل والمتمم، ، المتعلق بالنقد والقرض،12-93من المرسوم التشريعي رقم  1المادة  -  1
  مرجع سابق. المعدل والمتمم، ض،، المتعلق بالنقد والقر 12-93من المرسوم التشريعي رقم  1فقرة  183انظر المادة  -  2
  ، المتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، المعدل والمتمم، مرجع سابق.438- 96من المرسوم الرئاسي رقم  37انظر المادة  -  3
  تضمن التعديل الدستوري، مرجع سابق.الم، 10-16من القانون رقم  43انظر المادة  -  4
  .68مرجع سابق، ص  ،التجارة والصناعة في الجزائر""مبدأ حرية لولي/ولد رابح صافية، ڥإ -  5
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  المطلب الثاني
  يقتصادأنواع األسواق التي ينشط فيها العون اال

يوجد أسواق لمختلف أنواع السلع ولمختلف أنواع الخدمات، حيث يمكن تصنيف األسواق 
ايير، منها: من حيث الطبيعة السلعة (الفرع األول)، ومن حيث توحيد السعر حسب عدد من المع

  .(الفرع الثاني)وكذلك من حيث درجة المنافسة 
  الفرع األول

  حيث طبيعة السلعة من
مراعاة لهذا المعيار يمكن التمييز بين األسواق اآلتية: والسوق المالية (أوال) وسوق السلع 

  ا).ثالثالعمل () وسوق ثانياوسوق الخدمات (

كأي سوق عادي يتم فيه بيع وشراء كل ما  المالي يعتبر السوقالسوق المالية:  –أوال 
يمكنه الحصول على أرباح من أدوات مالية كاألسهم والسندات... الخ وأدوات مادية كالبترول 

 )2(مفيدةات استثمار يين إلى قتصادفهي مكان إلقاء عرض األموال اال ،)1(العقارات، الذهب...الخ
ية عديدة كأسعار صرف قتصادنظرا الرتباطها الوثيق باألوضاع اال ،باألسواق المالية أهمية باللغة

  .)3(العمالت واتجاهات حركة رؤوس األموال وأسعار الفائدة
، حيث تحتل مركزا حيويا في النظم قتصادتحتل األسواق المالية، أهمية كبيرة في اال

منها التي تعتمد على نشاط القطاع العام والخاص في تجميع رؤوس ية المعاصرة، خاصة قتصاداال
  .)4(يةقتصادوالتنمية اال ستثماراألموال يهدف اال

                                                 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، المعلومات: محرك لتطوير وتحسين نجاعة األسواق الماليةالعجاج فاطمة الزهراء،  -  1
  .18، ص 2010 - 2003تلمسان،  ،ية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة أبي بكر بلقايدقتصادكلية العلوم اال

، مذكرة لنيل أثر المعلومة المالية في السوق المالي مع دراسة حالة، بورصة القيم المنقولة للجزائربوعتيور أمينة،  - 2
،      2008 -  2007ية وعلوم التسيير، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، قتصادشهادة الماجستير في العلوم اال

  .04ص 
ية، كلية قتصاد، رسالة لنيل درجة دكتوراه في العلوم االوراق المالية وسبل تفعيلهامعوقات أسواق األ بوكساني رشيد،  - 3

  .42، ص 2006-2005ية، وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، قتصادالعلوم اال
، كلية العلوم 09ة، عدد ينسانمجلة العلوم اإل ،"دور السوق النقدية في تأمين سيولة النظام المصرفي رايس حدة ، " - 4

  .173محمد خيضر، بسكرة، د س ن، ص ية والتسيير، جامعة قتصاداال
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الدولة باعتبارها أحد أجهزة  قتصادتعتبر البورصة المرآة التي تعكس الوجه الحضاري ال
دخرات لإلسهام في تأمين السيولة وتجميع الم أساسيةومكونات األسواق المالية، وتستهدف بدرجة 

  ة والنامية.موالتنمية في الدول المتقد ستثمارعمليات اال
القومي والمستثمرين والشركات  قتصادومن هنا تعتبر األسواق المالية ذات أهمية كبرى لال

ية ستثمار المصدرة لألوراق المالية المتداولة في السوق باعتبارها رؤوس األموال لمشروعاتهم اال
  ي.قتصادالنمو والتوسع، فضال عن كونها أحد متطلبات اإلصالح اال ولتمويل عمليات

المتعلق  10-93بالنسبة للجزائر، نظمت األسواق المالية بموجب المرسوم التشريعي رقم 
، فمن خالله تم تأسيس سوق القيم المنقولة، التي تم إنشاءها ألول مرة في )1(ببورصة القيم المنقولة

سير العمليات على األوراق المالية التي تصدرها الدولة واألشخاص الجزائر، حيث يعد إطار و 
المعنيون من القانون العام، كما نص المرسوم على تأسيس هيئتان تتكفالن بتنظيم السوق المالية 

  تتمثالن في كل من:
لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وهي تشكل سلطة إدارية مستقلة، أدخلت عليها  -

، المعدلة )2(المتعلق ببورصة القيم المنقولة 04-03من القانون رقم  12ب المادة تعديالت بموج
، تتمتع بذمة مالية )3(، يتعلق ببورصة القيم المسؤولة10-93من المرسوم التشريعي رقم  20للمادة 

مستقلة، وتجمع في وظيفتها حماية المستثمرين والسهر على حسن سير السوق وتنظيمه ومراقبته 
لشفافية، وصحة المعلومات وٕاعطاء تأشيرة القبول للمؤسسات التي تتوفر فيها شروط وضمان ا

  الدخول إلى البورصة.
مكلفة بضمان سير عمليات التفاوض التي  )4(شركة إدارة بورصة القيم وهي شركة مساهمة -

  ترجي حول القيم المنقولة في البورصة.
لجنة تنظيم عمليات  صالحيةعلى  منقولة،المتعلق ببورصة القيم ال 04-03أكد القانون رقم 

تنظيم قطاعها، مما أدى إلى تراه مناسبا من نصوص في سبيل ما البورصة ومراقبتها، في سن 

                                                 

، صادر في 34، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج ر عدد 1993ماي  23، مؤرخ في 10-93مرسوم تشريعي رقم  - 1
، صادر في 03، ج ر عدد 1996يناير  10مؤرخ في ال ،10-96، معدل ومتمم بموجب األمر رقم 1993ماي  23
، صادر 11، ج ر عدد 2003فيفري  17مؤرخ في ال، 04- 03 رقم متمم بموجب القانونالمعدل و ال، 1996يناير  14
  .2003فيفري  19في 

  تعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق.الم ،04-03من القانون رقم  12انظر المادة  -  2
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال ،قيم المنقولةتعلق ببورصة الالم ،10-93من المرسوم التشريعي رقم  20انظر المادة  -  3
  ، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم، مرجع سابق.10-93من المرسوم التشريعي رقم  15انظر المادة  -  4
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 صادر األسواق الماليةمد التشريعية والتنظيمية، فتعددت خلق قواعد مهيئة جديدة بجانب القواع
  .)1(ه فرعا قانونيا مستقال بذاتهوتشبعت بين التشريعات التنظيمية واالتفاقية، مما جعل

يمثل السوق المالي مجال التعامل في األسواق المتوسطة وطويلة األجل كما أنه وسيلة 
(ينتفي فيها شرط المكان) يلتقي خاللها (المشترون والبائعون والوسطاء والمتعاملون اآلخرون 

رأسمالية والنقدية أو بالصرف واإلداريون) من ذوي االهتمامات المادية أو المهتمة باألدوات ال
األجنبي بغرض تداول توثيق وتعزيز األصول المختلفة (الحقيقية، المالية، النقدية) لفاتورات متبانية 
طويلة وقصيرة األجل اعتمادا على قوانين وأنظمة وتعليمات محددة وعادات وتقاليد وأعراف معتمدة 

  .)2(محليا أو دوليا
من  وكذلكأو من حيث المعنى  ،ة سواء من حيث األوراقويمكن تصنيف األسواق المالي

  حيث المكان.
يمكن تقسيم األسواق المالية من حيث األوراق المالية المتداولة فيها  من حيث األوراق: – 1

  إلى التالي:
هي السوق التي تتداول فيها أدوات قصيرة األجل، وهي مقيدة وليست  سوق النقد: –أ 

تم تنظيمها بموجب و فهي توفر السيولة المرتفعة األصول قصيرة األجل، معينة لطلب استحقاقها، 
  .)3(المتعلق بالنقد والقرض القانون

ختلف المؤسسات النقدية المتمثلة في البنك المركزي والبنوك م بتداخلوتسمح السوق النقدية 
ة بموجب التجارية، إلى جانب بعض المؤسسات المالية غير البنكية، كشركات التأمين المنظم

والخزينة العمومية ومؤسسات التوفير  )4(المعدل والمتمم المتعلق بالتأمينات 07-95القانون رقم 
  واالحتياط... الخ.

تتمثل أهمية السوق النقدية في كونها تؤمن السيولة النقدية، وتوفر أدوات الدفع للجهاز 
ي من تجارة وصناعة قتصادااليتمكن هذا األخير من القيام بدوره في تمويل النشاط لالمصرفي، 

                                                 

لية ، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كالنظام القانوني للسوق المالية الجزائريةحمليل نوارة،  - 1
  .17، ص 2014الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

أسواق رأس المال ودورها في تحقيق أهداف تحول مشروعات القطاع العام  البورصاتضياء الدين مجيد الموسوي،  - 2
  .25، ص 1996، د ب ن، إلى الملكية الخاصة، دار النهضة العربية

  (ملغى)، مرجع سابق.ق بالنقد والقرض، يتعل ،10-90قانون رقم  -  3
، 04-06قانون رقم ال، معدل ومتمم ب1995مارس  08، صادر في 13يتعلق بالتأمينات، ج ر عدد  07-95رقم  أمر - 4

اشتراك هذا  (نشر، 2006مارس  12صادر في  ،15تعلق بالتأمينات، ج ر عدد الم، 2006جانفي  25مؤرخ في ال
  ).2006أفريل  26ادر في ، ص27القانون في ج ر عدد 
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عتمادات المسندية قطاع التجارة من الخدمات البنكية الالزمة واال احتياجاتتغطية  )1(واستهالك
هي المحيط الذي تنفذ فيه وبه  ، فبذلك يمكن القول أن سوق النقد)2(المفتوحة لدى البنوك التجارية

  السياسة النقدية للدولة.
القبوالت  ،ي أسواق النقد هي شهادات اإليداع المصرفيةومن أهم األوراق المتداولة ف
  المصرفية، األوراق التجارية... الخ.

أدت اإلصالحات التي عرفتها المؤسسة العمومية في أواخر  سوق رأس المال: –ب 
الثمانينات إلى نشأة صناديق المساهمة والتي ملكت أسهم المؤسسات بأقساط متساوية نتيجة تحول 

، مما استوجب نشأة سوق )3(1988إلى شركات مساهمة بعد إصدار قانون جانفي هذه الشركات 
  هذه الشركات. أسهميسمح بتداول 

، قامت السلطات بتحضير شروط قيام سوق مالية من خالل هيئة مؤهلة 1990وفي سنة 
ى التي أنشأت شركة القيم المنقولة وحددت مهامها عل "لصناديق المساهمة"الجمعية العامة تسمى 

  .)4(أساس المهام التي تقوم بها البورصة بورصة "القيم المنقولة"
يات اقتصادية التي تتيح نهج قتصادة االاتلعب سوق رأس المال دورا بالغ األهمية في الحي

 حلقة هامة من حلقات النمو في  باعتبارهاالسوق، حيث تتمتع هذه السوق بأهمية خاصة 
ية في األسواق المالية، حيث ستثمار أسمال محور العملية االأسواق الر  تمثلالنظام المالي، كما 

تتحول السيولة النقدية إلى أدوات تستمر لفترات طويلة نسبيا ويحمل عوائد مستقرة ومنتظمة 
  غالبا.

يين المستثمرين على قتصادالمال إلى تشجيع األعوان اال رأسدف سوق يه وبعبارة أخرى
سطة وطويلة األجل يمكن تحويلها لسيولة مالية ونقدية أوراق مالية متو  منتوظيف مدخراتهم 

الشركات التي تتداول أوراقها المالية في السوق  الفرص أمام تتيحأنها حاضرة في أي وقف، كما 
المالي من بيع وشراء في هذه األوراق من مشتري آلخر دون حاجة لبيع حق الملكية، أو التأثير 

                                                 

  .174"، مرجع سابق، ص دور السوق النقدية في تأمين سيولة النظام المصرفيحدة رايس، " -  1
، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في -دراسة قياسية -فعالية األسواق المالية في الدول الناميةبن أعمر بن حاسين،  - 2

ية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة أبي قتصادكلية العلوم االية، تخصص نقود، بنوك ومالية، قتصادالعلوم اال
   .15، ص 2013-2012 بكر بلقايد، تلمسان،

  ، معدل ومتمم، مرجع سابق.يةقتصاديتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العامة اال ،01-88قانون رقم  -  3
  .79، ص 2005، الجزائر ه،، دار هومالبورصة، بورصة الجزائرشمعون شمعون،  -  4
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ستثمارات دة بالسوق المالي، كما يشجع تدفق األموال واالعلى حقوق الملكية في الشركات المقي
  . )1( الخارجية
  وهذا التقسيم أكثر شيوعا أو األكثر عمومية لألسواق المالية. من حيث المعنى: – 2
سوق اإلصدار، وهو السوق الذي يتم من خالله إصدار األوراق المالية  السوق األولية: –أ 

ية ألول مرة بغرض الحصول قتصادت والمؤسسات والوحدات االالجديدة، والتي أصدرتها المنشآ
ين يتم شراء أ، وبمعنى آخر هي جزء من السوق المالية )2(على األموال لتمويل االحتياجات المالية

وتعتبر هذه األسواق بمثابة سوق  ،)3(وبيع األسهم وغيرها من األوراق المالية التي تطرح للتداول
  وراق المالية بشكل حزم إلى الجمهور.جملة، حيث تباع فيها األ

تتضمن السوق األولية مجموعة من البنوك العمومية، التي تعمل على مساعدة المؤسسات 
  لدخول البورصة وذلك بتحديد القيم المنقولة المناسب طرحها في السوق والتوقيت المناسب... الخ.

ورا رئيسيا في هذه األسواق، تلعب المؤسسات المالية الوسيطة بمختلف أنواعها وأنشطتها د
  والبنوك التجارية. ستثمارالسيما بنوك اال

حيث ، رق األولية عن طريق البيع المباشالمالية المصدرة ألول مرة في السو يتم بيع األوراق 
للورقة المالية مباشرة بالمستثمرين والمؤسسات المالية لكي  بشركة األعمال المصدرة يتم االتصال
ة المالية عن طريق البيع بالمزاد بدعوة المستثمرين للتقدم بعطاءاتهم محددا فيها تبيع لها الورق

الكمية المطلوب شراءها عن األوراق بأسعار الشراء وفي هذه الحالة قد يكون المستثمرون أعوان 
المالية المصدرة ألول مرة إما من خالل  األوراقية طبيعة أو معنوية، ويتم بيع وتسويق اقتصاد
  العام المفتوح أو من خالل السوق المغلق أو المحدود. السوق

  سوق التداول:وتسمى كذلك  السوق الثانوية: –ب 
تستمد هذه السوق أهميتها في كونها توفر السيولة نسبيا، لإلصدارات الجديدة في السوق 

تمكن  ،)4(لكفاءة وفعالية السوق األولية اامتداد فعالية السوق الثانوية تعتبراألولية، وعليه 

                                                 
، دراسة حالة تونس والجزائر والمغرب، مدى فعالية سوق المالية المغاربية في تنفيذ برنامج الخصخصةرشيد هولي،  - 1

ية وعلوم التسيير، جامعة منتوري، قسنطينة، قتصادمذكرة لنيل شهادة الماجستير في علوم التسيير، كلية العلوم اال
  .37، ص 2010-2011

  . 44، مرجع سابق، ص العربية وسبل تفعيلها المالية األوراق ، معوقات أسواقشيدبوكساني ر  -  2
  .721، ص 2004دار الميسرة، عمان، األردن،  ،االستثمار باألوراق المالية "تحليل وٕادارة"أرشد فؤاد التميمي،  -  3
ة جمهورية مصر العربية، كلية ، دراسة تجربدور صناديق االستثمار في سوق األوراق الماليةصالح الدين، شريط  - 4

العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، قسم: العلوم االقتصادية، مذكرة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم 
  .58ص  ،2012االقتصادية، فرع نقود ومالية، جامعة الجزائر، 
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المستثمرين من المتاجرة فييا بينيم، في األوراق المالية التي يتم إصدارىا من قبل السوق 
ال يعد وأن يكون نقال لمممكية لتمك األوراق من  األسواقوبالتالي فإن التعامل في ىذه  ،(1)األولية

 من مستثمر إلى آخر.
ير نظام السوق المالية في تطو  إلىالسمطات  سعيومن خالل ما سبق، أنو رغم يمكن القول 

بالتعديالت القانونية أو إنشاء ىياكل  األمرية، سواء تعمق قتصادالجزائر لمواكبة التحوالت اال
إال أن ىذا لم يغير واقع السوق المالية الذي يتسم بالجمود وقمة النشاط والفعالية. وذلك  جديدة،

 راجع إلى أسباب عدة منيا:
 ي.مار ستثدخاري واالنقص الوعي اإل -

 ضعف إدارة الشركات المدرجة في السوق. -

 .واالستقراري، وعدم تمتعيا باألمن قتصادضعف األداء اال -

 ي.ستثمار ضعف المناخ اال -

 ضعف اإلطار الرقابي واإلشرافي عمى عمميات السوق. -

تميز بين السوق المنظمة )الرسمية( والسوق غير المنظمة  :إطار الممارسةمن حيث  – 3
 :)غير الرسمية(

ويطمق عمييا بورصة األوراق المالية والييئة الرسمية التي تتولى  السوق المنظمة: –أ 
التعامل في األوراق ويكون ليا مكان محدود يتم فيو تداخل ىذه األوراق، حيث تضع الدولة قواعد 

وسنداتيا في ىذا  أسيمياوشروطا معينة يجب عمى أي شركة أو مؤسسة استيفاؤىا حتى يتم قيد 
 وق.الس

مكانا معينا يتم فيو تداول األوراق  السوق غير المنظمة تمثل :(2)المنظمةالسوق غير  –ب 
في أماكن متفرقة داخل الدولة وقد يتخصص كل من ىؤالء  بين متعاممين مستثمريناألوراق المالية 

ي نشاطو عمييا، وقد يقوم ىؤالء المتعاممون ف صرالمتعاممين في نوع معين من األوراق المالية، يقت
أو  مع الجميور ين أو مع السماسرة أوىذه السوق بعمميات البيع والشراء مع متعاممين آخر 

الشركات التي ال تستطيع الوفاء بمتطمبات وشروط القيد في السوق الرسمية فكذلك الشركات التي 

                                                 

 .54مرجع سابق، ص  ،يلهامعوقات أسواق األوراق المالية العربية وسبل تفعبوكساني رشيد،  - 1
 .من الرسالة 882-812سيتم تفصيل السوق غير المنظمة في الفصل األول من الباب الثاني ص - 2
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ال تريد اإلفصاح عن المعلومات المالية الخاصة بها بالشكل الذي يتطلبه القيد في السوق 
  .)1(سميةالر 

، فهي أسواق تتعامل أيضا في ليةبالمستقإضافة إلى كل هذه األسواق هناك أسواق العقود 
األسهم والمستندات ولكن من خالل عقود واتفاقيات يتم تنفيذها في تاريخ الحق، ويقصد بها أسواق 

  .)2(االختيار وأسواق العقود
في تحكم الدولة في ضبط السوق أخطر العقبات و  فبذلك تعتبر السوق غير المنظمة من أهم

الملتزمين في حد ذاتهم لتسويق  يينقتصاد، كما تعتبر عائقا أمام األعوان االياقتصادوخلق توازن 
 يين غير الملتزمين.قتصادسلعهم وتقديم خدماتهم أمام أسعار تنافسية يعرضها األعوان اال

  .ماتوسوق الخد ميز بين سوق السلعنسوق السلع والخدمات:  –ثانيا 
يين الذين لديهم حاجة قتصاديتشكل سوق السلع من فئة األعوان اال سوق السلع: – 1

يين لديهم ما يقدمونه قتصادورغبة في الحصول على سلعة معينة، وفئة أخرى من األعوان اال
إلشباع تلك الحاجة وتلبية تلك الرغبة، فيتم التبادل ويبرم العقد وفق سعر معين للسلعة محل 

بناء على تفاعل قوى العرض والطلب في سوق السلع، سواء كانت استهالكية موجهة التقاعد 
 الذي 111- 12من المرسوم التنفيذي رقم  03لالستهالك، كاألسواق المنصوص عليها في المادة 

حدود شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض األنشطة التجارية نذكر ي
  .)3(للخضر والفواكه وأسواق الجملة لمنتجات الصيد البحري منها أسواق الجملة

فبذلك يدخل في نطاق سوق السلع كل ما هو ملموس وال يدخل في نطاقه الخدمات، فهي 
  .)4(سلعة يتم التعاقد، عليها في سوق السلع مقابل مبلغ معين من المال أو مقابل سلعة أخرى

 إشباع إلىنشاط غير ملموسة تهدف : تعرف الخدمات بأنها أوجه سوق الخدمات – 2
احتياجات ورغبات المستهلك أو المشتري الصناعي مقابل دفع مبلغ معين من المال حيث ال تقترن 
هذه الخدمات ببيع سلع أخرى وانطالقا من هذا التعريف يمكن القول أن المشاريع التي توفر وتقدم 

                                                 

  .25ص  ضياء الدين مجيد الموسوي، مرجع سابق، -  1
  .60شريط صالح الدين، مرجع سابق، ص  -  2
يفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية يحدد وشروط وك ،111-12من المرسوم التنفيذي رقم  03انظر المادة  - 3

  وممارسة بعض األنشطة التجارية، مرجع سابق.
، الدار الجامعية مدخل استراتيجي تطبيقي في إدارة التسويق في المنشآت المعاصرةمصطفى محمود أبو بكر،  - 4

  .31، ص 2004للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، 
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اإلعالمي والفني وشركات التأمين  اإلنتاجالخدمات مثل: الفنادق والشركات المتخصصة في 
، وشركات النقل بأنواعها، وهيئات المرافق العامة ستثماروالبنوك واألندية الرياضية وشركات اال

  كالكهرباء والماء والهاتف.
وللخدمات أنواع مختلفة فمنها ما هو موجه للمستهلك لالستفادة منها مباشرة، ومنها خدمات 

كما أن هناك خدمات تعتمد على العنصر البشري بدرجة كبيرة  المنشآت والمنظمات اإلدارية،
وال شك أن توفير الخدمة وتبادلها، واالستفادة منها  )1(وأخرى تعتمد أكثر على اآلالت واألجهزة

  خاضع لقانون العرض والطلب الذي يحكم التبادل التجاري.
ية، إذ تسمع بتلبية ادقتصتعتبر سوق السلع والخدمات من بين األسواق ذات األهمية اال  

ي من جهة أخرى فذلك يؤدي أو يهدف حتما قتصادحاجيات المستهلك من جهة ومساعي العون اال
  برقي السوق الجزائرية. 

بأنه اآللية أي تفاعل قوى الطلب  يونقتصاداال سوق العمل عند يعرف سوق العمل: –ثالثا 
ت األجور والتوظيف، فخدمة العمل والعرض على خدمات العمل التي تتحدد من خاللها مستويا

إذن هي السلعة محل التبادل والتقييم في هذا السوق ال يمكن فصلها بين خدمة العمل التي تباع 
  .)2(وتشتري في السوق

المتعلق  11-90بها تنظيم خاص يتجلى في القانون رقم  األسواقوسوق العمل كباقي 
 2010ة لترقية التشغيل التي تأسست في مارس باإلضافة إلى اللجنة الوطني ،)3(بعالقات العمل

المتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لترقية التشغيل وتنظيمها  101-10بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
  .)4(وسيرها

  وأهم ما يميز سوق العمل عن غيره من األسواق ما يلي:

                                                 

  .99، ص 1992، دار النفائس، بيروت في السوق اإلسالمي قتصاداالضوابط تنظيم عناية غازي،  -  1
، 1997، الدار الجماعية للطباعة والنشر والتوزيع، د. ط، اإلسكندرية، العمل اقتصادنظرية نعمة اهللا نجيب إبراهيم،  - 2

  .11ص 
مارس  16ر في ، صاد17 يتعلق بعالقات العمل، ج ر عدد، 1990مارس  16، مؤرخ في 11-90قانون رقم  - 3

، واألمر رقم 1991لسنة  ،68، ج ر عدد 1991ديسمبر  21مؤرخ في ال، 29-91معدل ومتمم بالقانون رقم  ،1990
  .1996لسنة  ،43، ج ر عدد 1996جويلية  09مؤرخ في ال، 96-21

وتنظيمها تضمن إنشاء اللجنة الوطنية لترقية التشغيل ي، 2010، مؤرخ في مارس 101-10مرسوم تنفيذي رقم  - 4
  .2010مارس  31، صادر في 21، ج ر عدد رهايسيتو 
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س المناصب وال المنافسة الكاملة، وذلك راجع لعدم وجود أجر مماثل لنف فيهاسوق تغيب  -
  يوجد شبكة معلومات خاصة ذات القيم العالية ليكون هناك تنافس.

  سهولة التمييز بين خدمات العمل حتى وٕان تشابهت. -
تأثر سوق العمل بالتقدم التكنولوجي ألن فكرة التقدم التكنولوجي يؤثر في مسألة البطالة  -

ذ أن استخدام اآلالت يتطلب عمال إ ،وعلى سوق العمل إضافة إلى حلول اآلالت محل العامل
 ذوي الكفاءة، المهارة مثل المهندسين التقنيين، محللي البرامج اإلعالمية، عمال الصيانة.

  الفرع الثاني
  حيث توحيد السعر ودرجة المنافسة من
  من حيث درجة المنافسة (ثانيا). أودرجة السعر (أوال)،  خاللمن  يختلف تنظيم السوق سواء

  .والسوق غير كاملة سيتم التمييز بين السوق الكاملة يث توحيد السعر:من ح –أوال 
وهي السوق التي يجد فيها سعر واحد للسلعة الواحدة، وشروط السوق  السوق الكاملة: – 1

  :)1(الكاملة تحتاج على توفر العناصر التالية
  م على سعر السوق.يوجد عدد كبير من البائعين، وعدد كبير من المشترين، حتى ال يؤثر احده - 
  يين.قتصادسهولة وتوافر االتصاالت بين مختلف األعوان اال -
  تجانس وحدات السلع المعروضة بالسوق. -
سهولة نقل السلعة من مكان آلخر، حتى يتم نقلها من مكان السعر المخفض إلى مكان  -

  السعر المرتفع، فيزداد العرض منها، مما يؤدي إلى توحيد السعر.
يؤكد الواقع العملي، أن النمط الشائع ألغلبية األسواق هي سوق  غير الكاملة: السوق – 2

  غير كاملة لعدم توافر الشروط سالفة الذكر.
يوجد هناك العديد من األشكال التي يمكن أن تأخذها أسواق من حيث درجة المنافسة:  –ثانيا 
ي تقوم المنشأة باتباعه من أجل ية، حيث يعتمد ذلك على هيكل السوق والسلوك التقتصادالسلع اال

ية المختلفة قتصادتحقيق هدفها األساسي وهو تعظيم األرباح، وفيما يلي سنقوم باستعراض األسواق اال
والمتمثلة في كل من سوق المنافسة الكاملة، وسوق االحتكار الكامل (التام)  وبين هذين القطبين يميز 

افسة الكاملة واقترابها من االحتكار الكامل، ومن أهمها، يون أسواق تندرج في بعدها عن المنقتصاداال
  القانوني. االحتكار، وسوق )2(سوق المنافسة االحتكارية، وسوق احتكار القلة

                                                 

  .40، مرجع سابق، ص تفعيلها وسبلمعوقات أسواق األوراق المالية بوكساني رشيد،  -  1
2   - BERNIER Bernard, VEDIE Henni – Louis, Initiation à la micro- économie, 2ème éd, DUNOD, 

Paris, 2005, p89. 
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إن أهم الشروط التي إذا تحققت في سوق، جعلتها سوق سوق المنافسة الكاملة:  – 1
  منافسة كاملة، هي التالية:

من المشترين (المستهلكين) والبائعين (المنتجين) للسلعة: وجود عدد كبير  الشرط األول: –أ 
تعمل هذه الخاصية على ضمان عدم تأثير أي مستهلك أو منتج على سعر السلعة في السوق، 
ويكون المنتج في هذه الحالة مستقال للسعر، حيث ال يستطيع التأثير على سعر السلعة السائد في 

سلعة التنافسي بسعر المنافسة، وهو السعر الوحيد الذي السوق، ويسمى السعر السائد في سوق ال
  تباع فيه السلعة في سوق المنافسة.

تعتبر السلعة التي يتم  :لة في سوق المنافسة سلعة متجانسةة العامأتنتج المنش الشرط الثاني: –ب 
ناحية الجودة  في سوق المنافسة الكاملة سلعة متجانسة، بمعنى أن تكون هذه السلعة متطابقة من إنتاجها

والكفاءة وأداء الخدمة، بغض النظر عن المنتج أو البائع الذي تم شراء السلعة منه، ونتيجة لتجانس 
لسلعة المنتجين اآلخرين، » بديل كامل«بإنتاجها المنتج األول، تعتبر  السلعة، فإن السلعة التي يقوم

  .)1(المؤونة وبالتالي منحنى الطلب الفردي على سلعة المنتج يكون النهائي
حرية الدخول إلى السوق: يمكن ألي منتج الدخول إلى سوق السلعة،  -الشرط الثالث  –جـ 

 )2(وٕانتاج هذه السلعة وذلك لسبب عدم وجود أي عوائق نمتع دخول منتجين جدد إلى السوق
  وتستطيع عناصر اإلنتاج أيضا االنتقال (بسهولة من إنتاج سلعة إلى إنتاج سلعة أخرى).

تتوفر جميع المعلومات المطلوبة حول  توفر المعلومات بشكل كامل: -الرابع الشرط  –د 
في عملية إنتاجها  السلعة وسعرها وطريقة إنتاجها والتكاليف المرتبطة بإنتاجها والتقنية المستخدمة

  وبصورة تامة في سوق المنافسة الكاملة.
ي السوق من قبل المتعاملين فوجود منافسة كاملة يعني استحالة وجود وضعية هيمنة ف

يين، قتصاديين، حيث أن من أهم خصائص المنافسة الكاملة وجود عدد كبير من األعوان االقتصاداال
  .)3(مع وجود وضعية الهيمنة وما يتبعها من إساءة استغالل مثل تلك الوضعية ىتنافيوهذا 

فإنه ال يمكن أن  فيمكن البرهنة بسهولة على أنه متى تحققت هذه الشروط في سوق ما،
تنعدم فيها األسعار، بل سوق يسود سعر واحد في أي وقت، ومن الناحية الفنية يرى 

                                                 
، شركة مطابع لوتس للنشر ي الجزئيقتصادمحاضرات في التحليل االلعناني وعبد النبي حسن يوسف، حمدي أحمد ا - 1

  .189، ص 1997بالفعالية، 
  .32، ص 2010، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، االبتكارات والممارسات المفيدة للمنافسةمعين فندي الشناق،  -  2
، دار النشر الجامعية، اإلسكندرية، ي الجزئي بين النظرية والتطبيققتصادالتحليل االعبد القادر محمد عطية،  -  3

  .290، ص 2005
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يون أن التسمية المميزة لسوق المنافسة الكاملة هي أن كل بائع فيه يتقبل سعر السوق قتصاداال
تنخفض  كأمر مسلم به ال يستطيع تغييره، ألنه لو زاد ثمن سلعته عن ذلك السعر فإن مبيعاته

  إلى الصفر.
وال ينكر أن سوق المنافسة الكاملة نادرة الوجود في عام الواقع، لصعوبة تحقق جميع 

يون يتخذون من سوق المنافسة الكاملة معيار أمثل تقارن به األسواق األخرى، قتصادشروطها، فاال
خرى غير ية أن تقترب منه في تصحيحها ألوضاع األسواق األقتصادوهدفا تسعى السياسات اال

  التنافسية.
  ومن أمثلة األسواق التي تقترب من المنافسة الكاملة:

األسواق الدولية لبعض السلع كالقمح، والذرة، والقطن، واألرز، فالشرط األول مخفف فيها 
وكذلك الشرط الثاني، ألن منه السلع مصنفة أصنافا دقيقة ومحددة المواصفات، والشرط  )1(غالبا

، وكذلك الشرط الرابع، وهو توافر المعلومات، إذ يتحقق بتكلفة ضئيلة بسبب الثالث متحقق أيضا
وجود سوق نشطة تعقد فيها الصفقات باستمرار وبأسعار معلنة، مع وجود وسائل اتصال ضئيلة 

  التكلفة تسهل الحصول على المعلومات عن األسعار والكميات.
المنافسة الكاملة كشكل من أشكال  بعد أن تحدثنا عنسوق االحتكار الكامل (التام):  – 2

إذ يعتبر سوق  ،)2(السوق، نتحدث عن شكل آخر من أشكال السوق الذي يمثل تناقض كبير معه
  سلعة ما سوق احتكار تام إذا تميز السوق بالخصائص التالية.

في هذه الحالة، فإن المحتكر هو المنتج أو وجود منتج أو بائع وحيد في السوق:  –أ 
حيد للسلعة، وبالتالي فإن المحتكر يمثل سوق السلعة، فعندما يقوم المحتكر برفع الكمية البائع الو 

المعروضة من السلعة، فإن سعر السلعة سوق ينخفض، أما عندما يقوم المحتكر بتخفيض الكمية 
  المعروضة فإن سعر السلعة سوف يرتفع.

ق المنافسة الكاملة، وجدير يعتبر المحتكر صانعا للسعر، وليس مستقبال للسعر، كما في سو 
بالذكر أن المحتكر يتمتع بقوة احتكارية (أو قوة سوقية)، حيث تنبع هذه القوة بسبب قدرة المحتكر 
على التحكم بسعر السلعة، وبما أن لدينا محتكر أو بائع وحيد في السوق، فإن منحنى الطلب على 

                                                 

يين البائعين، كحكومة الواليات المتحدة، يحتفظون بمخزون ضخم من القمح، قتصادنقول غالبا ألن بعض األعوان اال -  1
  لسوق.يين المشتركين بكميات ضخمة تؤثر صفقاتهم في سعر اقتصادوبعض األعوان اال

  .32، ص 2013، الجزائر، ه، دار هومي والقانونقتصادااليزيد مليحة،  -  2
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  .)1(سلعة المحتكر هو نفس منحنى طلب السوق
ي البائع قتصادأن يكون العون اال ،اشتراط إند بدائل قريبة لسلعة المحتكر: عدم وجو  –ب 

سواه من الدخول إلى السوق، إذ لو ال العوائق لتعدد  تمنعوحيدا يعني ضمنيا وجود عوائق 
البائعون، فقد تكون هذه العوائق قانونية (براءات االختراع واالمتياز)، أو عوائق حكومية (قوانين 

عوائق إنتاجية (ملكية طريقة اإلنتاج أو ملكية عناصر اإلنتاج)، أو عوائق تقنية محلية)، أو 
واالحتكار الكامل نادرا ما يتحقق  )2((التكنولوجيا،  المستخدمة في عملية اإلنتاج) أو عوائق طبيعية

وم ع دخول المنافسين، وأكثر حاالت االحتكار الكامل شيوعا الينفي الواقع بدون حماية قانونية تم
تكون في مجال المرافق العامة، التي تزود سكان المدن بالماء والكهرباء، وأحيانا في مجال النقل 

  الجوي، أو السكك الحديدية أو االتصاالت الهاتفية.
ففي سوق المنافسة الكاملة، المنشأة التي تنتج في المدى الطويل ال تقوم بتحقيق أرباح 

نافسة إمكانية دخول منشأة جديدة إلى سوق السلعة ية وذلك ألن من خصائص سوق الماقتصاد
وخروج منشآت من سوق السلعة، وبالتالي فإن وجود أرباح أو خسائر، سيدفع منشأة جديدة إلى 

  الدخول إلى السوق أو الخروج منه، وتستمر هذه العملية إلى أن تتالشى األرباح.
في المحافظة على األرباح  ستثمارأما في سوق االحتكار التام، فيستطيع المحتكر اال

  ية في المدى الطويل، وذلك لوجود عوائق تمتع دخول منتجين جدد إلى سوق السلعة.قتصاداال
يعتبر كل من سوق المنافسة الكاملة وسوق االحتكار التام الحاالت القصوى التي يمكن ألي 

رى تجمع بين سوق الوصول لها وفيها بين هذين الشكلين مكن أشكال السوق، توجد أشكال أخ
  خصائص سوق المنافسة الكاملة واالحتكار التام.

وهذا السوق كما يدل اسمه يجمع صفات تنافسية، السوق المنافسة االحتكارية:  – 3
 - إن صح التعبير  -فهناك بين المنافسة الكاملة واالحتكار التام محطتان  )3(وصفات احتكارية

ة" واللذان حظيا بقدر كبير من التحليل، ألنها أكثر قربا هما: "المنافسة االحتكارية" و"احتكار القل
  ية.قتصادمن واقع الحياة اال

فالمنافسة االحتكارية هي خليط من المنافسة الكاملة واالحتكار التام، وبتعبير أدق أو أكثر 
                                                 

  .326، ص 2004مصر،  ،، الدار الجامعيةالجزئي قتصادمبادئ االسيد محمد أحمد السيرتي،  -  1
  .35معين فندي الشناق، مرجع سابق، ص  -  2
  .326مرجع سابق، ص  ،سيد محمد أحمد السيرتي -  3
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  دقة هي سوق أقرب إلى المنافسة الكاملة مع تشابه بسيط لبعض جوانب االحتكار.
  لمنافسة االحتكارية:إن ما يميز سوق ا

  .يين في السوققتصادوجود عدد كبير من المتعاملين اال –أ 

  .عدم تجانس السلعة المنتجة –ب 
  سهولة وحرية الدخول إلى السوق والخروج منه. –ج 
ويتمثل ذلك باستخدام طرق تنافسية كاستخدام وسائل  وجود المنافسة غير السعرية: –د 

  .)1(بالتمييز السلعيالدعاية واإلعالن، ويسمى هذا 
والمنافسة االحتكارية مماثلة في خصائصها الكاملة باستثناء تمييز سلع المنتجين تمييزا 
يجعلها مختلفة على األقل في نظرا المستهلكين، ومن صور اختالف السلع البديلة بعضها عن 

لمقترنة بالبيعـ أو ا بعض: اختالف النوعية أو االسم التجاري المميز، أو طريقة التعليق، أو الشروط
  مان الذي تباع فيه السلعة، أو طريقة تعامل البائع مع المشترين.ز المكان أو ال

ومن األسواق التي تتسم غالبا بالمنافسة االحتكارية بهذا المعنى: المصنوعات من األلبسة 
  واألغذية واألثاث والمأكوالت الطازجة والسلع المنزلية والتجارة بكل أنواعها.

  على ذلك أكثر الخدمات الطبية والشخصية (الحالقة مثال) والتعليمية. يضاف
فعدم تجانس السلع أو اختالفها، هو السمة التي تتميز بها سوق المنافسة االحتكارية، فمن 

  الضروري تحديد مفهوم السلعة (أو الخدمة) ومعنى تماثل (تجانس) السلع واختالفها، كما يلي:
 أو اختالفها هو شخصي بحسب ما يحسبه المستهلكون، وليس  إن معيار تماثل سلعتين

موضوعيا لحسب ما يعلمه الخبراء، فلو أن نوعين من األسبرين متماثالن تماما من ناحية التركيب 
يا سلعتان اقتصادواألثر الصحي، لكن المستهلكون يتهمون أن أحدهم أفضل من اآلخر، فإنهما 

  مختلفتان، وٕان كانت بديلتان.
  ظروف ومكان استهالك علبة العصير في بقالة على الشارع تختلف عن ظروف إن

استهالك العلبة نفسها في بهو فندق مكيف وبهيج، مما يجعل السلعتين متمايزتين في نظر 
  المستهلك في كل من الحالتين، ما الذي يترتب عليه استعداده أن يدفع سعرا مختلفا في الحالتين.

ر سلبية للمنافسة االحتكارية، إال أن وجود عدد كبير من األعوان وعلى الرغم من وجود آثا

                                                 

  .32ة، مرجع سابق، ص يزيد مليح -  1
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يين التي تنتج تشكيلة متنوعة من السلع يتيح للمستهلك مجموعة أكبر من الخيارات قتصاداال
  االستهالكية، وهو أمر مرغوب بالطبع.

شارا في ضوء ما تقدم، أن األسواق المنافسة االحتكارية هي من أكثر األنواع انتستخلص ي
  ية.قتصادفي واقع الحياة اال

سوق احتكار القلة مزيج من سوق المنافسة الكاملة يعتبر سوق احتكار القلة:  – 4
  ، ولكنه أقرب إلى سوق المنافسة االحتكارية.)1(والمنافسة االحتكارية

  يتميز هذا السوق بالخصائص التالية:
حد يشعر فيه كل منهم بأثر  يين المحتكرين لسلعة ما، إلىقتصادقلة األعوان اال –أ 

  يين اآلخرين عليه، فهو أقرب ما يكون إلى االحتكار التام.قتصادتصرفات األعوان اال
يين جدد، قد تتمثل في ضخامة رأس المال اقتصادوجود عقبات أمام دخول أعوان  –ب 

عة، وتعطي هذه الالزم أو المعرفة التكنولوجية الخاصة أو براءات االختراع التي تعتمد عليها الصنا
الميزة " قوة احتكارية" للمنتجين في هذا السوق، إضافة إلى وجود "عالقات متبادلة" بين المنتجين 
في السوق، والمنتجات في هذه السوق قد تكون متماثلة تماما (متجانسة) أو مختلفة لكنها بدائل 

كنوع التغليف أو  لبعضها بعضا، كأنواع السيارات المتقاربة حيث يكون هناك اختالف بسيط
  خدمات ما بعد البيع وتربط هذه الميزة مع المنافسة غير السعرية.

إلى جانب هذه األنواع األربعة من أسواق المنافسة هناك نوع من أسواق االحتكار يتمثل في 
  سوق االحتكار القانوني.

ستئثار به ميز القانون بين االحتكار الذي يجوز لصاحبه االسوق االحتكار القانوني:  – 5
من دون منافسة ليتمكن من احتكاره قانونيا يحميه القانون وذلك ضمن شروط محددة مثل: براءات 
االختراع، احتكار المعرفة مثل برامج الحاسوب اآللي ويتحقق ذلك بواسطة براءات االختراع وكذلك 

نون باإلضافة إلى حق المؤلف المتمثل في المصنفات (األعمال) في حقوق العلوم أو اآلداب أو الف
  .)2(الحقوق المجاورة لها

                                                 

  .33سيد محمد أحمد السيرتي، مرجع سابق، ص  -  1
،      2003، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، شرح التشريعات الصناعية والتجاريةصالح زين الدين،  -  2

  .18ص 
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أعطى القانون صاحب براءة االختراع حقا استئثاريا مقصورا وحده دون غيره في االستفادة 
  .)1(من االختراع موضوع البراءة

األصل، أي  فيفإنه يعود له معين  ن اختراعع االختراععدم منح براءة  ومتى قرر القانون
  ية.صادقتإلى حرية المنافسة اال

فبراءات االختراع تعد استثناء أقره القانون على مبدأ حرية المنافسة ال نصا يمنح احتكارا لمن 
  .)2(يحصل على براءة االختراع

لم يتطرق إلى تعريف السوق صراحة عكس  من خالل ما سبق، أن المشرع الجزائرييظهر 
مادة الثالثة من المرسوم التنفيذي تناول المشرع مفهوم السوق محل هيمنة في ال حيث يين،قتصاداال

ي في وضعية هيمنة وكذا قتصادالذي يحدد المقاييس التي تبين أن العون اال 2000-314
يقصد  « كما استعمل المشرع مصطلحين: )3(في وضعية هيمنة فالمقاييس الموصوفة بالتعس

  عبارة من"جزء"، فمن المستحسن أن تحذف عبارة » بالسوق أو جزء من السوق المرجعي
 )4(المتعلق بالمنافسة 03-03 رقم من األمر 02فقرة  03كما تطرق في المادة  السوق المرجعي""

يحدد  11-12وكذلك بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم  ،إلى السوق بتبيان بعده الجغرافي والسلعي
نجد أن  )5(شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض األنشطة التجارية

  المشرع أدرج مفهوم السوق ضمن الفضاءات التجارية.
كما سعى المشرع إلى تعداد أنواع األسواق سواء من حيث طبيعة السلعة التي يمكن أن تأخذ 

السوق.  اقتصادكون هذه األخيرة ركيزة نظام  خدمات، أو من حيث درجة المنافسة،صفة سلع أو 
ي الذي يرتكز على قتصادأي سوق يراه مناسبا لنشاطه االي دخول قتصادفبذلك يمكن للعون اال

    منافسة حرة ونزيهة.
  
  

                                                 

  .67 صالح زين الدين، المرجع السابق، ص -  1
  .252، ص 1996د د ن،  التكنولوجية بواسطة السرية، ، نطاق احتكار المعرفةهاني دويدار -  2
ي في وضعية قتصادس التي تبين أن العون االي، يحدد المقاي314-2000من المرسوم التنفيذي رقم  03انظر المادة  - 3

  .مرجع سابقهيمنة وكذلك المقاييس الموضوعة بالتعسف في وضعية هيمنة، 
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال تعلق بالمنافسة،الم، 03-03من األمر رقم  2فقرة  3المادة  انظر -  4
يحدد وشروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية  ،111-12من المرسوم التنفيذي رقم  2 انظر المادة - 5

  وممارسة بعض األنشطة التجارية، مرجع سابق.
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  المبحث الثاني  
  ي بالسوق وفقا للقانون الجزائريقتصادعالقة العون اال

أنواعه المتباينة، البد من محاولة و  مبادئهو  السوق من خالل تبيان  مفاهيمه بعد تكييفو  هنا
على هذا األساس ال يمكن ، و ه الرمز األساسي في السوقي كونقتصادتفكيك مفهوم العون اال

إذ ال بد من تحليل مختلف المعايير المعتمدة في  ،تجاهله نظرا لمكانته التي سنحاول إبرازها
  (المطلب األول). عالقته في السوقالوصول إلى تحديد 

مفاهيم مساندة  بعدة االصطدامي يمكن قتصادفبتعدد المعايير المساعدة إلنارة فكرة العون اال
ي في السوق فمنها قتصادوالتي سيتم التطرق إليها، كما أنه تتعد عالقات العون اال لتلك المعايير

منها من تبتعد كل البعد عن الطابع التنافسي (المطلب و  من تحمل في طياتها سمة التنافس
  الثاني).

  المطلب األول
  السوقي ف يقتصادالعون اال عالقةالمعايير المعتمدة لتحديد 

ي، فمنها من تعّرفه بالنظر إلى تأثيره قتصادتعددت المعايير المعتمدة في تعريف العون اال
ي الذي يمارسه العون قتصادفي السوق (الفرع األول)، ومنها من تنظر إليه من زاوية النشاط اال

ف يلتعر االقتصادي) مع اإلشارة أنه في كل مرة المشرع يوظف المعيار الموضوعي ( ،يقتصاداال
  (الفرع الثاني). ي قتصادي، وال يميز بين األشخاص القائمين بالنشاط االقتصاداال العون

  الفرع األول
  معيار التأثير في السوق

يين حسب هذا المعيار بحسب الوظيفة األساسية التي يقومون بها، قتصاديرتب األعوان اال
ية قتصاد(أوال)، المؤسسات اال وعلى هذا األساس يمكننا مالحظة خمس فئات وهي: العائالت

  (ثانيا) المؤسسات المالية (ثالثا)، اإلدارات (رابعا)، والعالم الخارجي (باقي العالم) (خامسا). 
ية دورها األساسي االستهالك، أي استهالك السلع اقتصادوهي وحدات العائالت:  –أوال 

  . )1(والخدمات، فهذه العملة مرتبطة بالحياة اليومية
تتشكل من شخص أو أكثر، وهم أما األسر الذين تربطهم أواصل القرابة، أو سكان  حيث أنه

  المجموعات (الجنود في الثكنات) أو المرضى في المستشفيات... الخ. 

                                                 

1   - Pierre Andie, La vie économique, éd. Dalloz, Paris, S.D, p 16. 
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كما أن العائلة تقدم أيضا بالعمل، فهي تقدم أيضا بالعمل، فهي تقدم أيضا جهدا أو قوة عمل 
ة وتتحصل في المقابل على أجور ومرتبات تنفقها في شراء للمؤسسات واإلدارات والمؤسسات المالي

  مختلف السلع والخدمات. 
ي مستقل ماليا اقتصادتعتبر المؤسسة كل هيكل تنظيمي ية: قتصادالمؤسسات اال -ثانيا 

 في إطار قانوني واجتماعي، هدفه دمج عوامل اإلنتاج من أجل اإلنتاج، أو تبادل السلع والخدمات
يين آخرين، أو القيام بكليهما معا (إنتاج + تبادل)، بغرض تحقيق نتيجة مالئمة، اقتصادمع أعوان 

وتبعا لحجم ونوع  ،ية تختلف باختالف الحيز المكاني والزمانياقتصادوهذا ضمن شروط 
  . )1(نشاطه

، 03-03 رقم األولى من األمر فقرة 3ف المشرع المؤسسة من خالل نص المادة كما عرّ 
كل شخص طبيعي معنوي أيا كانت طبيعته يمارس بصفة دائمة « : على أنها ةفسالمتعلق بالمنا

  .  )2(»نشاطات اإلنتاج أو التوزيع أو الخدمات 
ي قد يكون شخصا طبيعيا قتصادأن المؤسسة أو العون اال من خالل هذه المادة فيتضح

كة كما يمكن أن تتمثل في شخص معنوي عام أو خاص كالشر  ،سواء كان تاجر أو حرفيا
  . )3(مثال

فقد عرف المؤسسة  المعدل والمتمم، المتعلق بالمنافسة، 12- 08 رقم أما من خالل القانون
المؤسسة كل شخص طبيعي أو معنوي أيا كانت طبيعته يمارس « كما يلي:  03في نص المادة 

  . )4(»بصفة دائمة نشاطات اإلنتاج أو التوزيع أو الخدمات أو االستيراد 
يطابق التعريف الوارد في هذا التعريف الوارد في المادة السالفة الذكر  تجب المالحظة أن

، المتعلق بالمنافسة، مع إضافة نشاط االستيراد ضمن 03-03 رقم من األمر 03نص المادة 
  نشاطات المؤسسة، مما أدى إلى زيادة توسيع مفهوم المؤسسة. 

ورة تعداد أو تجميع لألموال ية وفقا لهذا التعريف ال يقصد بها ضر قتصادفالمؤسسة اال
، فمحل التعريف طلق على شخص طبيعي ولو كان وحيدابل هو مصطلح يمكن أن ي ،واألشخاص

   هو النشاط الممارس.

                                                 

  .11، ص 1998، دار المحمدية، د ب ن، المؤسسة اقتصاددادي ناصر،  -  1
  ، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق.03-03من األمر رقم  03المادة  -  2
  .93، مرجع سابق، ص في القانون الجزائري ، الممارسات المنافية للمنافسةكتو محمد الشريف -  3
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بالمنافسة، 12-08نون رقم من القا 3المادة  -  4
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ية أن تتحول إلى ما يعرف قتصادكما يمكن أن يكون شخصا معنويا، كما يمكن للمؤسسة اال
   ، المتعلق بالمنافسة على أنه:03-03من األمر رقم  15ية إذ نصت المادة قتصادبالمبيعات اال

  إذا:يتم التجميع في مفهوم هذا األمر « 
  اندمجت مؤسستان أو أكثر كانت مستغلة من قبل.  – 1
حصل شخص أو عدة أشخاص طبيعيين لهم نفوذ على األقل أو حصلت مؤسسة أو  – 2

باشرة عن عدة على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منها بصفة مباشرة أو غير م
طريق أخذ أسهم رأس المال، أو عن طريق شراء عناصر من أوصول المؤسسة، أو بموجب عقد 

  أو أي وسيلة أخرى. 
  . )1(» مستقلة يةاقتصادأنشأت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جميع وظائف مؤسسة  – 3

  باستقراء هذه المادة سنستخلص أن االندماج يتم بطريقتين: 
 هيعبارة عن فناء شركتين أو أكثر وقيام شركة جديدة، وطريقة الضم هي و  طريقة المزج

، كما قد يتم بواسطة االنفصال، وذلك بفصل )2(إلى شركة قائمة عبارة عن ضم شركة أو أكثر
  إحدى مؤسسات الشركة ودمجه في شركة أخرى. 

المؤسسات  السيطرة المتحصل عليها مدعاة إلى تقييد المنافسة، يتم التجميع بواسطة إنشاء
المشتركة، ويكون ذلك في حالة ما إذا كانت المؤسسات تفصل المحافظة على استقاللها 

وترى وجوب التعاون فيما بينها لتحقيق مطالبها المشتركة على قدم  ،ي والقانونيقتصاداال
  . )3(المساواة

في حين أن المؤسسة يمكن أن تكون شخص وحيد، كما هو الحال بالنسبة للشركة ذات 
المسؤولية المحدودة ذات الشخص الوحيد التي يشترط القانون أن يكون نشاطها اإلنتاج أو التوزيع أو 
الخدمات بغض النظر فيما إذا كان ذلك بغرض الربح أو غيره، فالمؤسسة ما هي إال كيان يمارس 

ي السوق بغض يا يتمتع بقدر كاٍف من االستقاللية في اتخاذ قراراته المحددة لسلوكه فاقتصادنشاطا 
النظر عما إذا كان شخصا طبيعيا أو معنويا أو مجموع وسائل بشرية ومادية دون شخصية 

  ي.قتصادمع اإلشارة إلى أن المؤسسة تعتبر معيار بحد ذاتها لتعريف العون اال ،)4(معنوية

                                                 

  ، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق.03-03من األمر رقم  15المادة  -  1
  .32، والمقارن، د د ن، د س ن، ص الشركات المشتركة طبيعتها في القانون المصريمحمد شرفي شاهين،  -  2
  .211، مرجع سابق، ص في القانون الجزائري الممارسات المنافية للمنافسة كتو محمد الشريف، -  3
،   2006الجزائرية للكتاب، الجزائر،  )،Gestion P.M.Eإدارة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (نبيل جواد،  -  4

  .19ص 
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هي الذي كان يتشريع توج نبانتقال القانون الجزائري م ية:قتصادالمؤسسات االأنواع  – 1
ي بدقة وشمولية إلى تشريع ليبرالي الذي ال يعتني سوى بتنظيم قتصادبسلوك المتعامل اال تميه

بمعنى أن السلطة العامة ال تهتم إال بوضع  ي،قتصادالحدود التي تمارس داخلها النشاط اال
ي تماشيا مع بروز نموذج جديد وهو النموذج قتصادالخطوط العريضة لضبط النشاط اال

الحر ولعل أهمها مبدأ  قتصادالذي يقوم على مقومات اعتماد المبادئ األساسية لال ،)1(الليبرالي
  حرية التجارة والصناعة ومبدأ حرية المنافسة. 

ي (زراعي، صناعي، تجاري، أو خدماتي) اقتصادهذا النظام الليبرالي الذي يشمل كل نظام 
مة، مؤسسات خاصة مؤسسات فيه عدة مؤسسات لها شكل معين تنقسم لثالثة أقسام: مؤسسات عا

  مختلطة. 
جانفي  12المؤرخ في  01-88قانون رقم المن  2عرفت المادة  مؤسسات عامة: –أ 

ية بواسطة تحديد الهدف أو قتصاد، والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسة العمومية اال)2(1988
ومية تشكل المؤسسة العم« الغاية التي تسعى إلى تحقيقها حيث نصت على ما يلي: 

ية، في إطار عملية التنمية، الوسيلة المفضلة إلنتاج المواد أو الخدمات وتراكم رأس قتصاداال
  . )3(... »المال، وتعمل هذه المؤسسات في خدمة األمة والتنمية وفق الدول والمهام المنوط بها

  .  )4(ية هي تحقيق التنميةقتصاديستنتج من نص هذه المادة أن غاية المؤسسة العمومية اال
على فكرة الشخصية المعنوية، باعتبارها  يةقتصاداال المؤسسة العمومية ةنشأ رتكزتوعليه، 

  . )5(األساس القانوني الستقاللية المؤسسات
المتعلق بالمنافسة التي تنص على ما  03- 03من األمر رقم  2وبالرجوع إلى نص المادة 

                                                 

الماجستير في قانون األعمال، كلية ، مذكرة لنيل شهادة مبدأ حرية التجارة والصناعة في الجزائرولد رابح صفية،  - 1
  .58، ص 2001تيزي وزو،، جامعة مولود معمري، والعلوم السياسية الحقوق

 المعدل والمتمم، ية،قتصاد، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية اال01-88من القانون رقم  2لمادة ا -  2
  مرجع سابق.

المعدل والمتمم، ية، قتصادمن القانوني التوجيهي المؤسسات العمومية اال، المتض01-88من القانون رقم  02المادة  - 3
  مرجع سابق.

، مذكرة لنيل ي عن الممارسات المقيدة للمنافسة في القانون الجزائريقتصادمسؤولية العون االبوجميل عادل،  - 4
، 2012ة مولود معمري، تيزي وزو، شهادة الماجستير في القانون، فرع: قانون المسؤولية المهنية، كلية الحقوق، جامع

  .13ص 
  .14المرجع نفسه، ص  -  5
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زيع والخدمات بما فيها تلك التي يقوم بها يطبق هذا األمر على نشاطات اإلنتاج والتو  «يلي: 
  . )1(»األشخاص العموميين 

حيث يمكن تقسيم األشخاص المعنوية إلى األشخاص المعنوية اإلقليمية، وٕالى أشخاص 
  معنوية مرفقية. 

إن نشاط الهيئات اإلدارية في الحقيقة ما هو إال  األشخاص المعنوية اإلقليمية: - 1- أ
غير أن هؤالء الموظفين ال يؤدون األعمال المنوطة بهم بأسمائهم أو  نشاط موظفيها وعمالها،

بصفتهم الشخصية، بل باسم الهيئات التابعة لها ونيابة عنها، وهذا يكتسب هذه الهيئات حقوقا 
  . )2(وواجبات

وتتمثل هذه األشخاص في المرافق العامة اإلدارية، المتمثلة في الدولة والجماعات المحلية 
، تمارس نشاطا يختلف تماما عما يزاوله األفراد عادة )4(وعليه، المرافق اإلدارية )3(والوالية)(البلدية 

  وتخضع بشكل تام للقانون العام، وال يلجأ إلى القانون الخاص إال على سبيل االستثناء. 
اإلدارية، كالجامعات والمستشفيات  الهيئاتتتمثل في  األشخاص المعنوية المرفقية: -2- أ
 طارات. والم

المتعلق بالمنافسة والتي  03-03من األمر رقم  2و 1في فقرتيها  02وبالرجوع إلى المادة 
يطبق هذا األمر على نشاطات اإلنتاج والتوزيع والخدمات فيها تلك التي يقوم بها « تنص أّنه: 

 األشخاص لعمومية إذا كانت ال تندمج ضمن إطار ممارسة صالحيات السلطة العامة أو أداء
  .)5(»مهام المرفق العام 

يستخلص من خالل استقراء هذه المادة أن األشخاص العمومية ال يمكن اعتبارها من 
يا سواًء اقتصاديين إّال إذا ما زاولت إلى جانب نشاطها اإلداري األصلي نشاطا قتصاداألعوان اال

                                                 

  متمم، مرجع سابق.، المتعلق بالمنافسة، المعدل وال03-03رقم من األمر  2المادة  -  1
، مذكرة لنيل درجة تطبيق قانون المنافسة على أشخاص القانون العام في القانون التجاريصويلح كريمة،  -  2

ون، الفرع: القانون العام، التخصص: القانون العام لألعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الماجستير في القان
  .13، ص 2012 – 2011عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

  متمم، مرجع سابق.المعدل و العديل الدستور، تعلق بإصدار نص تالم 1996من دستور  15 انظر المادة -  3
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، ة المستهلك في ظل قانون حماية المستهلك وقمع الغشحمايلحراري شالح ويزة،  -  4

، 2011 – 2010فرع: قانون المسؤولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
  .22ص 

  ، مرجع سابق.متمم، المتعلق بالمنافسة، المعدل وال03-03رقم من األمر  2و 2/1المادة  -  5
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ارة أّن في حالة ممارسة ، مع اإلش)1(كان متمثال في نشاطات أو التوزيع أو الخدمات أو االستيراد
ي من قبل أحد أشخاص القانون العام يطلق على هذه األخيرة تسمية "المتعامل قتصادالنشاط اال

العمومي" الذي يتدخل باسم مبدأ حرية التجارة والصناعية على قدم المساواة مع المتعامل الخاص 
العمومي هو كل عون  ي، وفي إطار مصلحة العامة، فالمتعاملقتصادفي ممارسة النشاط اال

، إذ تعتبر مؤسسة البريد )2(ي منتج لسلع أو مورد لخدمات سلع لحساب السلطة العامةاقتصاد
ية ألن عائداتها تأتي من تقديم قتصادوالمواصالت (بريد الجزائر) من ضمن المؤسسات اال

  خدمات البريد.
هدفها انتهاج تحول هامة عرفتها البالد سنة  1988 ر سنةتعتبمؤسسات خاصة:  –ب 
 فيمبدأ حرية الصناعة والتجارة  ، فبتكريسالسوق من اجل إعادة تفعيل التنمية الوطنية اقتصاد
، فأصبح بذلك )3(يقتصاد، فسح المجال أمام القطاع الخاص لممارسة النشاط اال1996دستور 

ويمثل  قتصاديلعب دورا فعاال باعتباره العنصر األساسي في عملية التنمية والمحرك الرئيسي لال
  ي في جميع الدول.قتصادالهرم اال

ية التي عرفتها البالد إلى إصدار قتصادفعمد المشرع الجزائري في إطار اإلصالحات اال
جملة من النصوص القانونية التي تسمح للقطاع الخاص بالمبادرة وٕانشاء المؤسسات الخاصة 

المتعلق  25- 88إصدار قانون رقم ، ويتمثل أهمها في ستثماروتخلي الدولة عن دورها في اال
المتعلق بترقية  12- 93والمرسوم التشريعي رقم  )4(ات الخاصة الوطنيةستثمار بتوجيه اال

  .)5(ستثماراال
ويالحظ أنه من أهم المؤسسات الخاصة: المؤسسات الحرفية، الشركة التجارية، والمقاولة 

  الخاصة.
                                                 

، الملتقى الوطني األول حول حماية المستهلك في ظل االنفتاح المستهلك والمهني مفهومان متباينانعبد اهللا ليندة،  - 1
هـ 1423جمادى األولى  08و 07ي، معهد العلوم القانونية واإلدارية بالمركز الجامعي، الوادي، يومي قتصاداال

  .3، ص 2008أفريل  14و 13الموافق لـ 
2  - Est un opérateur public tout agent économique qui est producteur de biens ou fournisseur de 

services marchands pour le compte de la puissance publique, voir : FERRIER Didier, Droit des 
tributes, 5ème éd, Litec, Paris, 2008, p 13.  

، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون، كلية المركز القانوني للمقاولة الخاصة في القانون الجزائري ولد رابح صفية، - 3
  .173، ص 2007الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

ية الوطنية الخاصة، ج ر عدد قتصادات االستثمار ، خاص بتوجيه اال1988جويلية  12مؤرخ في  ،25-88قانون رقم  - 4
  .1988جويلية  13ر في ، صاد28

 .ملغى)، مرجع سابق (،، يتعلق بترقية االستثمارات12-93مرسوم تشريعي رقم  -  5
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ص الطبيعي وحده دون الشخص : لقد حصر الحرفي في الشخالمؤسسة الحرفية -1- ب
المتضمن القانون األساسي  1982أوت  28المؤرخ في  12- 82المعنوي في القانون رقم 

  .)1(للحرفي
، اتسع المفهوم الحرفي ليشمل كل األشخاص طبيعيين )2(01-96ولكن بصدور األمر رقم 

  كانوا أو أشخاص معنويين.
من تعاونيات الصناعة التقليدية فحسب األمر سالف الذكر المؤسسات الحرفية تتكون 

  ومقاولة الصناعة التقليدية والحرف.
لم يورد المشرع الجزائري تعريفا خاصا لها في الت ت ج إّال أن  الشركات التجارية: -2- ب
عقد يلتزم بمقتضاه شخصان طبيعيان أو « ت م ج، قد أوردت تعريفا لها على أنها:  416المادة 

ساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اعتباريان أو أكثر على الم
ي ذي منفعة مشتركة، كما اقتصادأو بلوغ هدف  اقتصاداقتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق 
  .)3(»يتحملون الخسائر التي تنجر عن ذلك 

يستنتج من خالل هذا النص أّن الشركات التجارية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن 
شخصية أعضائها، مصدرها العقد، وتقوم على أركان موضوعية عامة تتمثل في الرضا، المحل 
السبب واألهلية، وأخرى أركان موضوعية خاصة تتجلى في تعدد الشركاء، تقديم الحصص، نية 

  االشتراك، رأس مال الشركة واقتسام األرباح والخسائر.
إضافة إلى األركان الشكلية المتمثلة في الكتابة الرسمية، التسجيل ومن أنواعها نجد شركة 
أشخاص (شركة تضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المحاصة) وشركة أموال (شركة 

  المساهمة، شركة التوصية باألسهم، شركة ذات المسؤولية المحدودة).
ي والخلية األساسية قتصادالخاص محرك النمو االتعتبر المقاولة المقاولة الخاصة:  -3- ب

ي، ونظرا لما لها من دور قيادي في حركة قتصادله فهي تعبر عن حقيقة موجودة في العالم اال
                                                 

 31، صادر في 35، يتضمن القانون األساسي للحرفي، ج ر عدد 1982أوت  28مؤرخ في  ،12-82قانون رقم  -  1
  ، ص معدل ومتمم.1972أوت 

، 3حدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف، ج ر عدد ، ي1996يناير  10مؤرخ في  ،01-96أمر رقم  - 2
  .1996يناير  14صادر في 

، صادر 78، المتضمن التقنين المدني، ج ر عدد 1975سبتمبر  26المؤرخ في  ،58-75من األمر رقم  416المادة  -  3
، المتضمن 2005جوان  20المؤرخ في  ،10-05متمم، بموجب القانون رقم المعدل و ال، 1975سبتمبر  30في 

  .2005جوان  26، صادر في 44التقنين المدني، ج ر عدد 
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ية، ازداد دورها خاصة باهتمام الدولة بها كونها تهدف إلى تحقيق التنمية قتصادالنشاط اال
وحدة « المقاولة على أنها:  قتصادرجال االية واالجتماعية في المجتمع. وقد عّرف قتصاداال

  .)1(»ي قتصادية تجتمع وتتضامن فيها عوامل بشرية ومادية في النشاط االاقتصاد
ية (إنتاج وتوزيع) ووحدة اجتماعية اقتصادأما رجال القانون فيرونهم أيضا أن المقاولة وحدة 

  . )2( ي)قتصاد(تجمع فيها العناصر المادية والبشرية للنشاط اال
 قتصادتساهم بثروة حقيقية في نمو اال إذية قتصادفللمقاولة أهمية خاصة في الحياة اال

كما يؤدي الدور المنوط لها إلى جانب قطاع الدولة في عملية التنمية لكونها تساهم في  ،الوطني
  .  ستثماري، وذلك بتهيئة المناخ المناسب لالقتصادإدارة النشاط اال

لب الوظائف قهي فية األساسية قتصادمقاولة تعد من األعوان االويستخلص مما سبق أن ال
ية هي اإلنتاج قتصاداألساسية للمؤسسات اال أن الوظيفة كما. )3(والكليالجزئي  قتصادالرئيسية لال

يين قتصادومبادلة السلع والخدمات، فالمؤسسات تقوم بتقديم السلع والخدمات لباقي األعوان اال
: )4(ى نقود أو خدمات إدارية أو عمل، فهناك عالقات متشابكة ومتنوعةمقابل حصولها منهم عل

  يين. قتصادية وباقي األعوان االقتصادبين المؤسسات اال
هي المؤسسات العامة ذات الطابع  المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري: - جـ 

ع الصناعي والتجاري الصناعي والتجاري، وقد عرف المشرع الجزائري المؤسسة العادية ذات الطاب
المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية  01-88من القانون رقم  44في نص المادة 

، وتتميز هذه األخيرة بأن عالقاتها مع الدولة خاضعة للقانون العام أما عالقاتها )5(يةقتصاداال
المثال: المطبعة  باألفراد والمتعاملين تخضع للقانون الخاص، وعن المؤسسات نذكر على سبيل

  . )6(الرسمية والبريد والجزائرية للمياه والمؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
السيما على  )7(عالوة على ذلك فإن هناك من أنكر صفة التاجر على هذه المؤسسات

                                                 

  .11...، مرجع سابق، ص المركز القانوني للمقاولة الخاصةولد رابح صفية،  -  1
  .21، ص 1989، دار النهضة العربية، القانون العام، األموال التجارية للمشروعمحمود سمير الشرقاوي،  -  2
  .31...، مرجع سابق، ص المركز القانوني للمقاولة الخاصةية، ولد رابح صف -  3

4   - PIETTE Andie, op.cit, p 19. 

  ية، مرجع سابق.قتصادالمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية اال ،01-88من القانون رقم  44انظر المادة  -  5
6  - ZOUAIMIA Rachid et ROUALT Marie Christine, Droit administratif, éd. Berti, Alger, 2009,      

p 214. 
قانون األعمال والشركات، القانون التجاري العام، الشركات، المؤسسات التجارية، الحساب البستاني سعيد يوسف،  - 7

  .236 – 234، ص ص 2004، منشورات الحلبي الحقوقية، د ب ن، الجاري والسندات القابلة للتداول



 ي في السوققتصادالحاجة إلى ضرورة إعادة تكييف طبيعة نشاط العون االالفصل األول:     - الباب األول  

 62

المستوى المهني ألن هذه الصفة تتعارض مع فرض التزامات التاجر على السلطة العامة 
نظام اإلفالس والصلح الواقي، لهذه األسباب كيفت على أنها شخص من أشخاص وٕاخضاعها ل

  القانون العام. 
شخص معنوي تمارس العمليات تعتبر المؤسسات المالية  المؤسسات المالية: –ثالثا 

، رغم أنها تخضع لنفس الشروط )1(المصرفية وتشارك البنوك في ذلك دون أن تمتلك صفة بنك
القيام بأعمال المصرفية ما في مهمتها األساسية  تتمثلو  نوك من حيث تأسيس،التي تخضع لها الب

المتعلق  11- 03من األمر رقم  71عدا تلقي األموال من الجمهور. وهذا ما عبرت عنه المادة 
  .  )2(بالنقد والقرض معدل ومتمم

  . وشركات التأمين تضم المؤسسات المالية، البنوك
التشريعات البنوك، على أنها مؤسسات تقوم بقبول ودائع لقد عرفت معظم  البنوك: – 1

 11-03، أما المشرع الجزائري فلم يعرف البنوك باستقراء مواد األمر رقم )3(ومدخرات األفراد
المتعلق بالنقد والقرض، بل اكتفى بذكر مهامها والمتمثلة بتلقي األموال من الجمهور، وعمليات 

  .  )4(تصرف الزبائنالقرض وكذا وضع وسائل الدفع تحت 
يعد البنك المركزي يقوم الهرم البنكي على أساس وجود بنك مركزي وبنوك أولية تحت إشرافه و 

المؤسسة التي تشغل مكانا رئيسيا في سوق النقد، إذ يقف على قمة الجهاز المصرفي يعتني بأمور 
ر البنك المركزي بنك البنوك السياسة االئتمانية والمصرفية في البلد، ويشرف على تنفيذها. كما يعتب

ية وذلك عن طريق رقابة االئتمان قتصادوأداة الدولة في رسم السياسة النقدية وتنفيذ السياسة اال
  .)5(وتوجيهه بشكل يضمن سالمة نظام المصرفي ويحمي العملة الوطنية رمز السيادة

                                                 

، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع: قانون م تجميع المؤسسات في القانون الجزائري، نظاعدوان سميرة - 1
 2010األعمال، تخصص: القانون العام لألعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

  .41 – 40، ص ص 2011 –
  لق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق.، المتع11-03من األمر رقم  71انظر المادة  -  2
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير آليات رقابة البنك المركزي على البنوك التجارية وفعاليتها، حالة الجزائرحورية حمني،  - 3

 2005نطينة، ية وعلوم التسيير، قسقتصادية وعلوم التسيير، شعبة: بنوك وتأمينات، كلية العلوم االقتصادفي العلوم اال
  .13، ص 2006 –

  متمم، مرجع سابق.المعدل و البالنقد والقرض،  ، المتعلق11-03من األمر رقم  66انظر المادة  -  4
، رسالة لنيل شهادة مسؤولية البنك المركزي في مواجهة األخطار المصرفية في ظل القانون الجزائريأيت وازو زاينة،  - 5

،     2012كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  دكتوراه في العلوم، تخصص: قانون،
  .19ص 
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المالي، يعتبر فالبنك المركزي هو مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل 
لغير ويخضع للقوانين التي ترعى التجارة، إّال أنه ال يخضع للتسجيل في اتاجرا في عالقته مع 

السجل التجاري وال لألحكام القانونية التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العمومية ولمراقبة مجلس 
  .)1(المحاسبة
تعويض األضرار الناجمة  هي تلك الشركات التي تأخذ على عاتقها شركات التأمين: – 2

شركة، منها  17عن أخطار الحريق والحوادث... الخ، إذ تتكون سوق التأمين الجزائري من 
  .)2(شركات عمومية وشركات خاصة وشركات تعاونية وشركات متخصصة

تعتبر اإلدارة تنظيم وتوجيه الموارد البشرية والمادية لتحقيق أهداف اإلدارات:  –رابعا 
ما تعتبر عملية خاصة تتضمن مجموعة أنشطة وعمليات التخطيط والتنظيم ، ك)3(مرغوبة

والتحويل والرقابة التي تضمن تحديد وتحقيق األهداف بواسطة استخدام المخلوقات البشرية 
ية بتقديم خدمات ليست موضع تبادل قتصادوالوسائل األخرى، فهي تساهم في حياة البالد اال

ي السوق، حيث يمكن التمييز بين إدارات عمومية وٕادارات بالخدمات اإلدارية ال نجدها ف
  .خاصة

هي مجموعة الهيئات والسلطات التي تضطلع بمختلف أوجه التدخل  عمومية: إدارات - 1
، كالدولة، الجماعات المحلية، إدارة الضمان االجتماعي وغيرها من اإلدارات )4(في حياة الجماعة

هدف إلى المحافظة على النظام العام في المجتمع، إذ التي تقدم خدمات ذات مصلحة عامة، ت
تعمل اإلدارة العامة في النطاق االحتكاري لنشاطها حيث ال يوجد تنافس حّر بين المنظمات 

  تتلقى مداخيلها من الدولة. )5(والمؤسسات العامة
معيات تتمثل إدارة األحزاب السياسية، التجمعات الدينية، النفايات، الج إدارات خاصة: –ب 

الخيرية، هدفها المباشر واألساسي هو تحقيق المصلحة الخاصة عن تحقيق الربح والمكاسب 
ية في مقابل تقديم الخدمات والسلع، كما تعمل في ظل ظروف وروح المنافسة الحّرة، فهي قتصاداال

  .- بحرية الحركة والتصرف  –تتمتع في حدود النظام العام واآلداب العامة 
                                                 

  المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق. ،11-03من األمر رقم  12و 11و 10و 9انظر المواد  -  1
العام الرابع والعشرين  ، المؤتمر2000 – 1999 – 1998تقرير سوق التأمين الجزائري عام عبد الكريم جعفري،  -  2

  .6، ص 2002لالتحاد العام العربي للتأمين، مارس 
  .08، ص 2007، ديوان المطبوعات الجامعية، 4، الجزء األول، النظام اإلداري، ط القانون اإلداريعوابدي عمار،  -  3
  .05ص  ،1983المملكة العربية السعودية، -، الرياضمبادئ اإلدارة العامةمحمد عبد الفتاح،  -  4
  .29، ص 1975، دار النهضة العربية، القاهرة، 2، ط ، اإلدارة العامةبكر القباني -  5
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ال تستطيع أية دولة تحقيق االكتفاء الذاتي فهي الخارجي (باقي العالم):  العالم –خامسا 
بحاجة إلى استيراد ما يحتاج إليه سواء تنتجه وال يكفيها وال تنتجه تماما، أّما أن العالم الخارجي 

يين قتصادبحاجة إليها، ولذلك فهي تصدر الفائض من إنتاجها. فإذا هناك تعامل بين األعوان اال
ي هو مجموع األعوان اقتصاديين األجانب. فالعالم الخارجي كعون قتصادين أو األعوان االالوطني

التي تمارس نشاطها خارج إقليم  ،يين (مؤسسات، عائالت، إدارات، مؤسسات مالية)قتصاداال
ية المالية عن قتصادوخاصة المؤسسات اال ،يين الوطنيينقتصادالدولة وترتبط مع األعوان اال

  ية الدولية.قتصادرة الخارجية أو بصفة أعم المبادالت االطريق التجا
  الفرع الثاني

  يقتصادمعيار ممارسة النشاط اال
المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، على أن "العون  03- 03من األمر رقم  03تنص المادة 

 هو كل شخص طبيعي« ي" الذي أطلقت عليه تسمية "مؤسسة" بمقتضى هذا القانون، قتصاداال
، )1(» أو معنوي أيا كانت طبيعته، يمارس بصفة دائمة لنشاطات اإلنتاج والتوزيع أو الخدمات

 2004جوان  23المؤرخ في  02- 04من القانون رقم  02وهو المضمون نفسه الوارد في المادة 
يطبق هذا القانون على « والمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية التي تنص أّنه: 

 ي مهما كانت طبيعته اقتصادات اإلنتاج والتوزيع والخدمات التي يمارسها أي عون نشاط
  .)2(»القانونية 

ي هو كل شخص طبيعي ومعنوي بغض النظر عن صفته أو قتصاديستنتج أن العون اال
طبيعته يقوم بممارسة نشاطات اإلنتاج (أوال)، التوزيع (ثانيا)، الخدمات (ثالثا)، وكذلك نشاطات 

  يراد (رابعا).االست
؛ سواًء من الناحية يمكن تعريف اإلنتاج من ناحيتينممارسة نشاط اإلنتاج:  –أوال 

  االقتصادية أو القانونية.

عة بطريق ليقصد باإلنتاج خلف منفعة أو إضافة جديدة للس ية:قتصادمن الناحية اال – 1
سواًء كانت إنتاجية  مباشر أو غير مباشر، وعلى نحو أدق هي عملية خلق األموال والخدمات

                                                 

  متمم، مرجع سابق.لمتعلق بالمنافسة، المعدل والا ،03-03من األمر رقم  3المادة  -  1
متمم، مرجع وال رسات التجارية، المعدلالذي يحدد القواعد المطبقة على المما ،02- 04من القانون رقم  2المادة  -  2

  سابق.
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  .)1(أم استهالكية
عّرف المشرع الجزائري نشاط اإلنتاج الذي يقوم به األعوان  من الناحية القانونية: – 2

     03- 09يون، وذلك من خالل المادة الثالثة في فقرتها التاسعة من القانون رقم قتصاداال
العمليات التي تتمثل في  «: المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش التي تنص على ما يلي

تربية المواشي وجمع المحصول، واألجنبي والصيد البحري والذبح والمعالجة والتصنيع 
والتحويل والتركيب وتوظيب المنتوج، بما في ذلك تخزينه أثناء مرحلة تصنيعه وهذا قبل 

  .)2(»تسويقه األول 
على كل تلك النشاطات بق طتُ اإلنتاج  نشاطات يستخلص من استقراء نص هذه المادة أن

الفالحية كتربية المواشي، والصيد البحري ونشاطات الخدمات والصناعة التقليدية وٕالى غيرها، 
المهم في ذلك هو أن اإلنتاج يكمن في عملية تحويل المواد األولية إلى مواد أو سلع نهائية جاهزة 

  للبيع في األسواق.
ية أو عملية إنشاء سلع اقتصاديعية إلى خيرات هو عملية تحويل مواد طب فاإلنتاج عليه،و 

سواء  هنفسنشاط اإلنتاج يحمل المعنى  يكونالحالة ففي هذه ، وخدمات موجهة إلشباع الحاجات
  ن.ين أو القانونيييقتصادعند اال

  يمكن تعريف التوزيع من وجهتين:ممارسة نشاط التوزيع:  –ثانيا 

والخدمات البّد أن تكون  يتم إنتاج السلع ه عندمايرى االقتصاديون أن :يقتصاداال الفقه – 1
هناك طريقة ما لتوزيع هذا اإلنتاج، فلم يعد معقوال أن يتسّلم الفرد كًما من السلع أو قدر من 
الخدمات التي يؤديها ثم يسعى إلى عقد المبادالت، بل أّن العملية في المجتمعات الحديثة أصبحت 

اإلنتاج الذي يساهمون بخدمات على أن يتم في األخير  تتم في شكل نقدي على أصحاب عناصر
ي تقع بين اإلنتاج قتصاد، كما يعّرف بأنه عبارة عن مرحلة من النشاط اال)3(توزيع اإلنتاج بينهم
  .)4(ومتتابعة متسلسلة  عملية واالستهالك فهي

ارسها ي أن يمقتصادية التي يمكن للعون االقتصادمن األنشطة اال :يالقانون الفقه – 2
من قانون المنافسة، إذ تنص على أن:  03نشاط التوزيع وذلك من خالل ما جاء في نص المادة 

                                                 

للمزيد من التفصيل انظر  .30، ص 1990، دار النهضة العربية، القاهرة، 6ط ، يةقتصادالنظرية االجامع أحمد،  -  1
  .173ص  ،1990، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، مقدمة في علم االقتصادكذلك: محمد علي الليثي، 

  المعدل والمتمم، مرجع سابق.تعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، مال، 03-09من القانون رقم  3/9المادة  -  2
  .36، ص 2009، دار المحمدية، الجزائر، قتصادمدخل لعلم االبن حمودة سكينة،  -  3

4   - LEBERTON-DERRIEN Sylvie, Droit de la distribution, R. J. C, N° 6, 2007, pp 421 – 422. 
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المؤسسة: كل شخص طبيعي أو معنوي أيا كانت طبيعته يمارس بصفة دائمة، نشاطات « 
، فالموزع يعد حلقة وصل بين المنتج والمستهلك فعن طريقه يتم انتقال )1(»اإلنتاج التوزيع... 

وهي تهدف إلى إيصال السلع بعد  )2(اب المنتجات، ويمثل التوزيع وظيفة أساسية للتسويقوانسي
وٕالى المشتري الصناعي، وأكثر من ذلك، فإّن نشاط الموزع  )3(االنتهاء من إنتاجها إلى المستهلك

قد يمتد ليشمل التسويق ذاته، وقد يضيق ليقتصر على عمل محدد وهو نقل السلعة من منتجها أو 
  نعها أو مستوردها األول إلى البائع بالجملة أو نصف الجملة.صا

  ويمكن تصنيف التوزيع إلى صنفين التوزيع الحصري والتوزيع االنتقائي:

هو نظام تتفق بموجبه مؤسسة بأن تمنح مؤسسة أخرى حقوق  التوزيع الحصري: –أ 
التي ترخص لموزع واحد  حصرية على منتوج أو خدمة وأهم أشكالها االحتكار أو الحقوق الحصرية

  بتسويق المنتوج للممون في منطقة معينة.

والهدف من التموين بموجب االتفاق الحصري هو عادة تحريض الموزع على ترقية منتوجه 
  وعرض أحسن لخدماته للزبائن.

يتضح أن عملية التوزيع الحصري تجمع بين مجموعة من المنتجين وعدد معين من 
نتج بالتعامل مع هؤالء الموزعين ورفض التعامل مع موزعين آخرين، وقد الموزعين، إذ يتعهد الم

تأخذ هذه العملية شكل عقود شراء حصرية وذلك في ظروف مالئمة للرقابة، إضافة إلى حرصهم 
على سمعة العالمة التجارية، مما يدفعهم إلنشاء شبكة توزيع بإبرام عقود تحدد شروط كل 

ة يجب أن تتم وفقا ألحكام المنافسة وأال يكون لها تأثير سلبي األطراف، إّال أّن هذه العملي
  .)4(عليها

هو نظام توزيع أو تموين يتم بموجب عقد اتفاقات عمودية مع التوزيع االنتقائي:  –ب 

                                                 

  متمم، مرجع سابق.، المتعلق بالمنافسة، المعدل وال03-03من األمر رقم  3المادة  -  1
دد المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج ر ع ،1990جانفي  30مؤرخ في ال 39-90يعّرف المرسوم التنفيذي رقم  - 2

، 2001أكتوبر  16المؤرخ في  ،315-01متمم بالمرسوم التنفيذي رقم ، المعدل وال1990جانفي  31، صادر في 05
مجموع العمليات التي تتمثل في خزن كل المنتوجات  «، التسويق: 2001أكتوبر  21، صادر في 61 ج ر عدد

  .»بالجملة ونصف الجملة ونقلها وحيازتها وعرضها قصد البيع والتنازل عنها... 
3  - BEHAR-TOUCHAIS Martine, VIRASSAMY Georges J, Les contrats de la distribution, 

L.G.D.J, Paris, 1999, p 02. 

، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص: تطبيق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزيعمختور دليلة،  - 4
  .228، ص 2014قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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مجموعة معينة مختارين في نفس المنطقة الجغرافية، تعمل على تحديد الموزعين والمستهلكين 
  النهائيين.

نوع من االتفاقات مشروعة، غير أن اإلفراط فيها قد يشّكل تقييدا للمنافسة وٕان كان هذا ال
  .)1(النزيهة، لذلك يتعين عند إبرامها أن تحترم أحكام قانون المنافسة

يتضح أّن عملية التوزيع تبدو من حيث الظاهر بسيطة، حيث يعمد الموزع إلى تلقي المنتوج 
ها في الواقع عملية معقدة وذلك في الحاالت التي يكون من المنتج إليصاله إلى المستهلك، إال أن

 هم أيربطوسطاء ال تفيها المنتج في الوقت نفسه منتجا وموزعا، وفي الحاالت التي يتدخل فيها 
  عالقة بمجال اإلنتاج كالمستورد أو بائع الجملة أو بائع التجزئة أو مصدر. 

يعتبرون أن نشاط اإلنتاج والتوزيع  قتصادفي كون فقهاء اال في األخير إدراكهوما يمكن 
عملية متسلسلة ومتكاملة فيما بينها، أما عند فقهاء القانون فقد ركزوا أكثر على الموزع  واالستهالك

  .يةقتصادكونه يلعب دور فعال  وله مكانة بارزة في العملية اال
ية قتصاداال نتطرق إلى تعريف الخدمة من نظريتين ممارسة لنشاط تقديم الخدمات: –ثالثا 

  والقانونية والذي يكون كما يلي: 

يين بأنها العمل باعتباره عامل اإلنتاج قتصادتعرف الخدمات عند اال :يقتصادالفقه اال – 1
  ية. قتصادوأحد األنشطة اال

وتتمثل الخدمة في كل مجهود ذهني أو جسمي يقوم به الفرد من أجل اإلنتاج وقد تتمثل 
ي مثل خلق أشياء مادية صالحة إلشباع الحاجات وهي ما يعبر عنها إنتاجية العمل في شكل ماد

  ي. اقتصادباإلنتاجية المادية، كما قد تكون في شكل 
، المتعلق بالمنافسة، المعدل 03-03تنص المادة الثالثة من األمر رقم : القانوني الفقه – 2

بصفة دائمة نشاطات المؤسسة كل شخص طبيعي أو معنوي...، يمارس « والمتمم على ما يلي: 
  . )2(»الخدمات 

، يحدد القواعد 02- 04من القانون رقم  01فقرة  03فيتفق هذا النص مع مضمون المادة 
يقصد في مفهوم هذا القانون بما « المطبقة على الممارسات التجارية التي تنص على ما يلي: 

  يأتي: 
                                                 

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع:  ائري،الرقابة في مجال المنافسة في القانون الجز متيش نوال،  - 1
   .20، ص 2013/2014، 1 ن خدة، الجزائرب، بن يوسف 1قانون األعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

  متمم، مرجع سابق.المعدل و التعلق بالمنافسة، الم، 03-03من األمر رقم  3المادة  -  2
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  . )1( »ي: كل منتج أو تاجر حرفي أو مقدم خدمات... اقتصادعون  – 1
يون والمؤسسات التي تقدم السلع والخدمات في السواق، أو قتصادويقصد بهم األعوان اال

  تقوم بعرض االستعمال المؤقت لبعض األشياء وتنفيذ بعض األشغال لصالح الزبائن. 
، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش في مادته الثانية 39-90فه المرسوم التنفيذي رقم كما عرّ 

كل مجهود يقدم لتسليم منتوج ولو كان هذا التسليم ملحقا بالمجهود  « الرابع بأنها:العنصر 
  . )2(»المقدم أو دعما له 

المتعلق بالعالمات في المادة الثانية الفقرة  06- 03كما جاء تعريفا من خالل األمر رقم 
  . )3(»ية اقتصادأداء بقيمة  «الرابعة على أنها: 

، 16لمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش في مادته الثالثة فقرتها ، ا03-03أما القانون رقم 
كل عمل يقدم، غير تسليم السلعة حتى ولو كان هذا التسليم تابعا ومدعما  «فيعرفها بأنها: 

  . )4(»للخدمة المقدمة 
تعلق بضمان المنتوجات والخدمات الم، 266- 90فها بعد ذلك المرسوم التنفيذي رقم ثم عرّ 
       كل ما يقتنيه المستهلك من منتوج مادي أو «الثانية منه، بنصها على ما يلي:  في المادة

  . )5(»خدمة 
يستخلص من تحليل هذه النصوص أنه يدخل في مفهوم الخدمة كل عمل من شأنه أن يفيد 

  .المستهلك ويكون نتاج جهد يبذله المهني سواء كان هذا العمل ماديا أو فكريا أو ماليا
في نطاق الخدمات النشاط المصرفي والمالي الذي يعتبر من أكبر األنشطة  كما يدخل 

 قتصادي والذي يعتبر أحدى الدعائم الكبرى االقتصادية التي يمارسها العون االقتصاداال
  الدولة. 

                                                 

المعدل ، 2010حدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ، الذي ي02-04 من القانون رقم 03/01ادة الم - 1
  والمتمم، مرجع سابق.

  .، مرجع سابقمتممالجودة وقمع الغش، المعدل وال ، المتعلق برقابة39-90من المرسوم التنفيذي رقم  4فقرة  2المادة  -  2
، صادر 44، المتعلق بالعالمات، ج ر عدد 2003ويلية ج 19، المؤرخ في 06-03من األمر رقم  4فقرة  2المادة  - 3

  .2003جويلية  23 في
المعدل ، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 2009فيفري  25، المؤرخ في 03-09من القانون رقم  3/16المادة  - 4

  والمتمم، مرجع سابق.
، المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، 1990 سبتمبر 15، المؤرخ في 266-90من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  - 5

  .1990سبتمبر  19 في، صادر 40ج ر عدد 
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وما يميز هذين النشاطين هو حركة األموال وتداولها التي يصعب التحكم فيها أحيانا من قبل 
  . )1(ضعين ألحكام قانونية خاصة في إطار ما يسمى باألنشطة المقننةالمتعاملين الخا

: ال يخفى على أحد الدور الهام الذي يلعبه القطاع المصرفي في النشاط المصرفي –أ 
الوطني، لكن هذا الدور يتوقف على مدى توفر جو تنافسي بين البنوك  قتصادخدمة اال

، ويقصد به ذلك النشاط الذي )2(النشاطات المصرفية يزاولأول من والمؤسسات المالية باعتبارها 
يين هي البنوك والمؤسسات المالية بهدف تقديم قتصاديؤديه طائفة خاصة من المتعاملين اال

والمتمثلة بشكل أساسي في عملية  ،خدمات من نوع خاص للجمهور تسمى بالخدمات المصرفية
يم مبالغ مالية في دشاط التمويل من خالل تقأو ما يسمى بنظام الودائع ن ،ادخار أموال الجمهور

إضافة إلى تسهيل المعامالت المالية  ،شكل قروض لألشخاص التي ترغب في الحصول عليها
  التي يقوم بها األشخاص والمتعلقة باستخدام وسائل الدفع. 

 11- 03وما تجدر اإلشارة إليه أن النشاط المصرفي يخضع ألحكام خاصة وهو األمر رقم 
نص المشرع الجزائري على طبيعة األشخاص  إذ، )3(متممالمعدل و ال 2003أوت  26ر في الصاد

التي يسمح لها بممارسة المهنة المصرفية وهي البنك والمؤسسة المالية دون غيرها من األشخاص 
تتشكل في شكل شركة مساهمة تخضع إلجراء الرخصة واالعتماد من قبل مجلس النقد والقرض 

  ية مستقلة. بوصفه سلطة إدار 
: هو ذلك النشاط الذي يمارسه أيضا فئة محددة من المتعاملين النشاط المالي –ب 

  يين الذين قد يكونون أشخاص البورصة أو شركات التأمين. قتصاداال
النشاط البورصي: ففي نشاط البورصة يتعلق األمر بممارسة النشاط في األسواق المالية  -

، واألشخاص الذين يسمح لهم بممارسة هذا النشاط كثيرا، فقد التي يتلقى فيها العرض والطلب
ية أو شركات تجارية أو البنوك والمؤسسات المالية وكذا وسطاء قتصاديتعلق  األمر بالمؤسسات اال

  البورصة.  
المتعلق ببورصة القيم  10-96فالنشاط البورصي يخضع لقانون خاص وهو األمر رقم 

                                                 

يمكننا أن نعرف النشاطات المقننة أنها تلك النشاطات التي يتوقف القيام بها الحصول على شهادات أو مؤهالت  - 1
  تقدمها أو تسلمها مؤسسات الدولة.

  .39، مرجع سابق، ص انون الجزائرينظام تجميع المؤسسات في القعدوان سميرة،  -  2
  يتعلق بالنقد والقرض، معدل ومتمم، مرجع سابق. 11-03أمر رقم  -  3
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حيث نص المشرع على األشخاص الذين يسمح لهم بالدخول إلى  ،المعدل والمتمم )1(المنقولة
وكذا إجراءات الدخول فيها السيما الحصول على الرخصة واالعتماد من قبل لجنة  ،البورصة

  مراقبة عملية البورصة. 
نشاط التأمين فيعبر عن مساعدة األشخاص واألفراد على مواجهة األخطار التي قد  -

و في أموالهم أو في أشياء تحت تصرفهم وحتى في حيوانات تحت يتعرضون لها في شخصهم أ
  رعايتهم.  

يين قتصادونشاط التأمين هو نشاط خاص يتعلق بتدخل طائفة معينة من المتعاملين اال
التي تتدخل للتعويض عن  و إعادة التأمين و وسطاء التأمين ،المتمثلين في شركات التأمين

لذا فهذا  ،وث خطر معين مقابل حصولها على أقساطتلك األضرار التي قد تنتج عند حد
  النشاط هو أيضا خاضع ألحكام قانونية تضمن شروط ممارسة للنشاط التأمين. 

 07-97األمر كي بوجود قوانين خاصة ظيعتبر نشاط التأمين من األنشطة المقننة والذي ح
ف شركات التأمين وٕاعادة نص فيه المشرع على وص حيث ،)2(المتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم

التأمين باعتبارها شركة مساهمة يجب أن تتحصل على رخصة اعتماد من سلطات خاصة تتمثل 
  على التوالي في كل من: الوزير المكلف بالمالية ولجنة اإلشراف على التأمينات. 

 يمكن تعريف هذا النشاط من ناحيتين:  ممارسة نشاط االستيراد: –رابعا 

من بين أهم النشاطات في الساحة  االستيرادنشاط  : يعتبريةقتصادالالناحية ا – 1
من الخارج وٕادخالها إلى السوق أي  أجنبية هو عبارة عن عملية شراء سلع وخدماتف ية،قتصاداال

  . )3(الخدمة والسياحة يالملموسة كالسلع وغير الملموسة المتمثلة ف منها الوطنية

المتعلق  03-03 رقم هذا النشاط بموجب تعديل األمر: لقد أضيف الناحية القانونية – 2
المتعلق بالمنافسة إلى جانب كل نشاطات اإلنتاج والتوزيع وتقديم  12-08بالمنافسة بالقانون رقم 

                                                 

 جانفي 14 في، صادر 03، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج ر عدد 1996 جانفي 10، مؤرخ في 10-96أمر رقم  - 1
 19 في، صادر 11، ج ر عدد 2003فيفري  17، المؤرخ في 04- 03، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1996
  .2003فيفري 

  ، يتعلق بالتأمينات، معدل ومتمم، مرجع سابق.1995جانفي  25مؤرخ في  ،07-95أمر رقم  -  2
، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع: قانون األعمال، حرية المبادرة في التجارة الخارجيةحجارة ربيحة،  - 3

  .96، ص 2006سياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم ال
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يعتبر مؤسسة كل شخص طبيعي أو معنوي...، يمارس « الخدمات، وذلك بالنص على أنه: 
  .  )1(»مات أو االستيراد بصفة دائمة نشاطات اإلنتاج أو التوزيع أو الخد

ي لنشاط االستيراد يعتبر مستوردا حيث أنه له موقعا حساسا ضمن قتصادبممارسة العون اال
  العملية اإلنتاجية كونه يقوم بإدخال المنتوجات من الخارج إلى الجزائر. 

علق ، المت39-90يستفاد من نص المادة الثانية في فقرتها السابعة من المرسوم التنفيذي رقم 
المشرع الجزائري لم يعرف المستورد، واعتبر االستيراد من عمليات  أن برقابة الجودة وقمع الغش

مجموع العمليات التي تشمل خزن كل المنتوجات بالجملة ونصف الجملة  «: كما يلي التسويق
ديم ونقلها وحيازتها وعرضها قصد البيع أو التنازل عنها مجانا ومنها االستيراد والتقدير وتق

  . )2(»الخدمات 
، المتعلق بالقواعد المطبقة على عمليات استيراد 04-03من األمر رقم  04كما تنص المادة 

باستثناء العمليات ذات الطابع غير التجاري والعمليات التي  «البضائع وتصديرها على أنه: 
وجات ال يمكن أن تنجزها اإلدارات والهيئات ومؤسسات الدولة فإن عمليات استيراد وتصدير المنت

يا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول اقتصادينجزها إال شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا 
  . )3(»بهما 

كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بجلب سلعة من وعموما يمكن تعريف المستورد بأنه: 
  . خارج إقليم الدولة بصفة معتادة وعلى سبيل االحتراف بشكل منظم ولغرض تجاري

المتعلق  06-03من األمر رقم  3فقرة  2نقصد بالسلعة، المفهوم الوارد في نص المادة و 
، التي يكون غرضها تجاري، أي يستبعد من هذا المفهوم عمليات جلب السلع )4(بالعالمات

ألغراض غير تجارية، كاالستعمال الشخصي للجالب أو عمليات الجلب التي تنجزها اإلدارات 
  .)5(ألغراض خاصة بها

                                                 

، 2008جويلية  02في ، صادر 36، يتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2008جوان  25مؤرخ في  12-08قانون رقم  - 1
  معدل ومتمم، مرجع سابق.

  سابق. ، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، مرجع39-90من المرسوم التنفيذي رقم  7فقرة  2المادة  -  2
، المتعلق بالقواعد المطبقة على عملية استيراد 2003جويلية  19، المؤرخ في 04-03من األمر رقم  03المادة  -  3

  .2003جويلية  20 في، صادر 43البضائع وتصديرها، ج ر عدد 
  ، المتعلق بالعالمات، مرجع سابق.06-03من األمر رقم  2/3انظر المادة  -  4
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون، ولية القانونية للعون االقتصاديالمسؤ عميرات عادل،  - 5

  .36، ص 2016 – 2015تخصص: قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
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أوجب المشرع على هذا العون الممارس لعملية االستيراد أن يراعي عند استيراد المنتوجات 
توفر المواصفات القانونية واألدوية المعمول بها طبقا لما هو منصوص عليه في المرسوم التنفيذي 

، الذي يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات 467-05رقم 
  . حتى يتسنى للعون المستورد التأكد أن المنتوج يستجيب لمتطلبات السالمة.)1(ذلك

ي في السوق من قتصادبعد التطرق إلى مختلف المعايير المساعدة لتحديد مفهوم العون اال
من ممارستها في السوق من  يقتصادية التي يمكن للعون االقتصادجهة، ومختلف النشاطات اال

الموزع أو مقدم خدمة، يلزمنا األمر إلى السعي نحو تبيان  ركز المنتج أوجهة أخرى متخذا بذلك م
ي وصوال في األخير إلى مضمون عالقات قتصادمختلف المفاهيم المتشابكة بمفهوم العون اال

    ي في السوق. قتصادالعون اال
  المطلب الثاني

  القاته في السوقعو  يقتصاداال العون لتعريف المجاورة التعاريف
المتعلق  03-03من األمر رقم  03ي الوارد في المادة قتصادمفهوم العون االيلتبس 

الذي يجدد القواعد المطبقة على الممارسات  02-04من القانون رقم  03وكذا المادة  ،)2(بالمنافسة
، مع بعض المفاهيم األخرى الشائع استعمالها والمجاورة أو المشابهة له (الفرع األول)، )3(التجارية

ي بمختلف صفاته له عالقات متباينة وهامة في السوق من شأنها تمنح له قتصادأنه للعون االكما 
 مركزا حيويا في السوق (الفرع الثاني). 

  الفرع األول
  يقتصادتعدد المفاهيم المجاورة للعون اال

  ، والمتدخل (ثالثا). )ثانيا(سنتطرق إلى مصطلح المهني (أوال)، والمحترف 
يبرم المستهلك بمناسبة عمليات  ي:قتصادمفهوم مجاور للعون االالمهني ك –أوال 

باعتباره مقدم المنتوج أو الخدمة والطرف الثاني في هذه العقود التي  االستهالك عقودا مع المهني،
  تدعى عقود االستهالك.  

                                                 

منتوجات المستوردة عبر ، يحدد شروط مراقبة مطابقة ال2005ديسمبر  10، مؤرخ في 467-05مرسوم تنفيذي رقم  - 1
  .2005ديسمبر  11 في، صادر 80ذلك، ج ر عدد  ةالحدود وكيفي

  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بالمنافسة، 03-03من األمر رقم  03انظر المادة  -  2
مرجع  المتمم،المعدل و  ، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية،02-04من القانون رقم  03انظر المادة  -  3

  سابق.
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لم يعرف المشرع الجزائري مصطلح المهني، ولكنه أورد له استعماال يظهر من خالل ما جاء 
 90/266يتضمن كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم  10/05/1994القرار المؤرخ في  في

. حيث يظهر من خالل استعماله لهذا المصطلح ال يوحي )1(المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات
 ،266-90بإعطائه مفهوم خاص ومستقل عن مفهوم المحترف الوارد في المرسوم التنفيذي رقم 

  المذكور أعاله جاء موضحا لكيفية تطبيق هذا المرسوم.  خاصة وأن القرار
لكن إذا ُأخذ هذا المصطلح بعمومية مضمونه، قد يتسع أكثر من مضمون المحترف، وذلك 

ي إنتاج أو خدمات أو فالحة أو تربية قتصادلكون المهنة تتسع لتشمل مختلف جوانب النشاط اال
لى أساس امتهانه لمهنة معينة، فقد يتعدى هذا مواشي... وٕاذا تم الرجوع إلى مصطلح المهني ع

  . )2(المدلول الختالف جوانب الحياة المهنية
لذلك يمكن تعريف المهني بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف في إطار نشاط معتاد 
ومنظم متخذا صورة المنتج أو الصانع أو المستورد أو البائع أو الموزع أو تاجر الجملة، أو تاجر 

ة أو يتخذ شكل المشروع الفردي أو شكل المؤسسة التي تدخل في إطار القطاع العام أو التجزئ
  .  )3(الخاص

ي من عدة قتصاديتبين أن هذه االستعماالت تقترب من بعضها البعض وٕالى مفهوم العون اال
  جوانب.

لصفة المهني هو  –الطبيعي أو المعنوي  –إّن المعيار الذي يحدد مدى اتخاذ الشخص 
ار االعتياد على ممارسة النشاط في إطار تنظيم محكم، والذي بموجبه يظهر المهني صاحب معي

خبرة ودراية وفعالية في مجال مهنته، فاستنادا إلى تفوقه هذا، تظهر ضرورة إفادة الطرف اآلخر 
  .)4(المتعاقد معه وهو المستهلك بحقوق خاصة تكون في مجملها التزامات تقع على عاتق المهني

تخلص أّنه العتبار الشخص مهنيا، البّد أن تتوفر عناصر ضرورية، تعتبر في مجملها ُيس
  معايير يعتمد عليها في تحديد صفة المهني، وهذه العناصر هي:

                                                 

     ، المتضمن كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم1994ماي  10من القرار المؤرخ في  08و 07انظر المادة  - 1
  .1990، لسنة 35، المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، ج ر عدد 1990سبتمبر  15، المؤرخ في 90-266

  .32، مرجع سابق، ص يقتصادالالمسؤولية القانونية للعون ا، عميرات عادل -  2
، دراسة في ضوء القانون الجزائري ""المهني والمستهلك طرفان متناقضان في العالقة التعاقديةبولنوار عبد الرزاق،  - 3

    ، ص2009لة، الجزائر، جوان ڥ، جامعة قاصدي مرباح، ور 01والفرنسي، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد 
  .229 – 228 ص

4   - PICOD Yves, Davo Hélène, Droit de la consommation, édition Dalloz, Armand Collin, Paris, 

France, 2005, p 20. 
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أن يبدي المهني تمتعه بصفة المهنة، بمعنى ينبغي عليه أن يعلن عن نفسه بأنه مهني،  -
يا بذلك للغير الذي يتعامل معهم استنادا إلى أو على األقل أن يعطي لنفسه انطباعا ولو ظاهر 

  صفته هذه. 
ن يتكرر القيام بالنشاط المتعلق بمهنته دون اشتراط االحترافية التي تعتبر الزمة العتبار أ -

الشخص تاجرا، كما أنه ال يهم نوع النشاط الذي يمارسه سواء أكان نشاطا تجاريا أو مدنيا أو فنيا، 
  . )1(تخصصه المهني بشرط أن يتعاقد في إطار

أن يكون المهني منظما، ألنه بالتنظيم يكون الشخص فاعال وقادرا على توقع األضرار  -
  التي يمكن أن يسببها نشاطه. 

أن يكون المهني متفوقا في عمله، وهذا يعني أن يمتلك من المؤهالت التي تجعله يتفوق  -
  . )2(في عمله

صر من األفضلية أو التفوق، بحيث يكون على فالمهني هو ذلك الشخص الذي يتمتع بعنا
ية بالتفوق قتصادمعرفة ودراية تامة بما يقدمه من منتجات وخدمات، والمقدرة القانونية والمقدرة اال

  . )3(يا على المستهلكاقتصاد
تناول المشرع الجزائري المحترف ي: قتصادالمحترف كمفهوم مجاور للعون اال –ثانيا 

المتعلق بضمان المنتوجات  266- 90من المرسوم التنفيذي رقم  2ادة بالتعريف من خالل الم
المحترف منتج، أو صانع، أو وسيط أو حرفي أو تاجر أو مستورد أو  «والخدمات، كما يلي: 

    موزع وعلى العموم كل متدخل في إلطار مهنته في عملية عرض المنتوج أو الخدمة
  . )4(»لالستهالك 

مادة أن المشرع الجزائري وضع تعريفا للمحترف من خالل تعداد أهم ُيالحظ باستقراء هذه ال
صوره المهنية، فالمهني يتصرف بهدف تحقيق مهنته، مثل أن يتاجر التاجر محال تجاريا لتجارته، 

  أو يشتري سلعة قصد إعادة بيعها.
                                                 

، الملتقى الوطني األول حول حماية المستهلك في ظل االنفتاح المستهلك والمهني، مفهومان متباينان، عبد اهللا ليندة - 1
  .2008أفريل  14و 13ية، المركز الجامعي بالوادي، يومي ي، معهد العلوم القانون واإلدار قتصاداال

ية، كلية قتصاد"، مجلة الحقوق للبحوث القانونية واالالمهني: المفهوم واالنعكاسات القانونيةسرحان إبراهيم عدنان، " -  2
  .58، ص 2003، جامعة اإلسكندرية، مصر، 01الحقوق، العدد 

، الملتقى الوطني حول حماية المستهلك في ظل االنفتاح مفهومان متباينان المستهلك والمهني،عبد اهللا ليندة ،  - 3
  .2008أفريل  14و 13ي، معهد العلوم القانونية واإلدارية، المركز الجامعي بالوادي، يومي قتصاداال

  ، المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، مرجع سابق.266-90من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  -  4
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قمع ، المتعلق برقابة الجودة و 39-90وهو اللفظ المعتمد نفسه في المرسوم التنفيذي رقم 
  . )1(الغش

التطرق لمفهوم كل من المنتج والحرفي والموزع والمستورد لسبق تناولهم فإننا  عليه البد منو 
   .، والوسيط والتاجرنقتصر تفصيلنا على مدلول كل من الصانع

، ولكن رغم ذلك ال نجد تعريفا مباشرا )2(يعتبر الصانع صورة من صور المنتج الصانع: – 1
الجزائري. ويقصد بمصطلح الصناعة بوجه عام تحويل المواد األولية إلى للصانع في التشريع 

  منتجات صناعية، من شأنها إشباع الحاجات اإلنسانية كالمنتجات الغذائية... الخ. 
كما تتم عملية تصنيع السلع عن طريق مشروعات إنتاجية، أو عن طريق الصناع أو أرباب 

  . )3(تهم الشخصية وقوتهم البدنيةالحرف الصغيرة الذين يعتمدون على مهارا
وبذلك، يتعلق عمل الصانع بتحويل المواد األولية، أما المنتج فإن عمله متعلق بتقديم مواد  -

  أولية لم تخضع لتحويل ومعالجة صناعية، كالمواد الزراعية والحيوانية المقدمة مباشرة لالستهالك.
صانع المنتوج أو « تعريفه بأنه:  تعددت التعريفات المقدمة للصانع، فذهب البعض إلى

صانع المادة األولية أو المادة المكونة أو أي شخص يتصرف على أساس كونه صانعا بوضع 
  .)4(»اسمه أو أية عالمة أو رمز يميزانه عن المنتج 

الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يمارس على وجه االعتياد « ومنه من عّرفه بأّنه: 
طلب معارف تقنية تطابق المعطيات العلمية التي يفترض سيطرته عليها نشاطات من شأنه أن تت

  .)5(»وٕالمامه بها بما يبرر الثقة التي وضعها المتعاملون في مهارته 
وما فإّن مجمل التعريفات في فحواها جاءت مكملة لبعضها البعض لتركيزها على جانب وعم

ا يركز على عمل الصانع، ولكننا نعتقد دون اآلخر، فمنها ما يركز على صفات الصانع، ومنها م
أن مصطلح المنتج يتسم بقدر من الشمولية التي يمكن أن تجعله يستغرق مفهوم الصانع، ونكتفي 

  بالتمييز بوجود منتج صناعي أو منتج طبيعي، ووصف القائم باإلنتاج بالمنتج. 

                                                 

  مرجع سابق، ،، متعلق برقابة الجودة وقمع الغش، معدل ومتمم39-90مرسوم تنفيذي رقم  -  1
تعلق بتسميات المنشأ، ج ر عدد الم، 1976جويلية  16، المؤرخ في 65-76من األمر رقم  3فقرة  1انظر المادة  - 2

  .1976جويلية  23 في، صادر 59
  .34، مرجع سابق، ص يتصادقالمسؤولية القانونية للعون اال ،عميرات عادل -  3
  .88، ص 2008، دار الكتب القانونية، مصر، ضمان عيوب المنتج، فقها وقضاءً قهوجي فدوى،  -  4
  .88، ص نفسهمرجع ال -  5
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  لم يتطرق المشرع الجزائري لمفهوم الوسيط. الوسيط:  – 2
كل من يباشر على سبيل االحتراف التوسط في تصريف يمكن تعريفه أنه وبالمقابل 

منتوجات غيره إما على سبيل الوكالة أو على سبيل السمسرة أو على سبيل التمثيل وما إلى 
  .)1(ذلك

فالوساطة قد تتخذ عدة أشكال، وهي وسيلة هامة للمنتج لترويج وتوزيع منتجاته، ألنه ال 
  عليات اإلنتاجية والتجارية بنفسه. يستطيع أن يقوم بجميع ال

يعد تاجرا  «بالرجوع على نفس المادة األولى من ت.ت.ج التي تنص على: التاجر:  – 3
كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عمال تجاريا يتخذه مهنة معتادة له ما لم يقضي القانون 

  . )2(»بخالف ذلك 
راد، كما يمكن أن يكون شخص أي أن التاجر قد يكون شخصا طبيعيا من التجار كاألف

معنوي كشركة تجارية، وذلك بتوافر األهلية القانونية لممارسة التجارة بالنسبة للتاجر الفرد وحصول 
  الشركات على األهلية القانونية الالزمة. 

ويتلخص كذلك أنه الكتساب صفة التاجر يجب توفر شرطان أساسيان هما، امتهان األعمال 
  .األهلية التجارية من جهة أخرىوفر التجارية من جهة، وت

يقصد باالمتهان مباشرة العمل التجاري واتخاذه مهنة معتادة  امتهان األعمال التجارية: –أ 
  . )3(له، بحيث يقوم بها بصفة دائمة، متكررة ومنتظمة، فتصبح مورد رزقه

 يكون مصدر عتياد يكون على فترات متقطعة والاإل كونن االعتماد االمتهان ع ا يميزأهم م
للرزق فاالعتياد ال يرقى إلى درجة االمتحان فال يلزم أن يكون تاجرا، ولكن إذا أدمن الشخص على 

ذا ال يكفي ليكون الشخص تاجرا ولكن ه ،)4(االعتياد فينقلب امتهانا فعليا ويكتسب صفة التاجر
الخاص وبصفة  بصفة قانونية، بل البد لذلك أن يعمل هذا األخير لحسابه الخاص أي باسمه

  مستقلة، أي البد من مخاطرته بأمواله ألن التجارة مخاطرة.
بالتالي، الكتساب صفة التاجر، يجب مباشرة العمل التجاري بصفة مستقلة، باسم الشخص 

                                                 

"، وحدة التكوين والبحث، قانون المنافسة "المسؤولية العقدية للمهني، مقاربة في عقود االستهالكبوعياد هشام،  - 1
  .125الفقه والقانون، ص واالستهالك، مجلة 

  متمم، مرجع سابق.المعدل و التضمن القانون التجاري، الم، 59-75من األمر رقم  01المادة  -  2
  .74، ص 2006، قصر الكتاب، البليدة، الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائريأكمون عبد الحليم،  -  3
  .75المرجع نفسه، ص  -  4
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  الخاص ولحساب، فيتحمل نتائجها فتعود عليه األرباح ويتحمل الخسائر. 
فهذه  )1(من الت.ت.ج 2في المادة  صود في األعمال التجارية تلك منصوص عليهاوالمق

األعمال تعتبر تجارية بصرف النظر عن صفة الشخص الذي يمارسها سواء كان تاجرا أم غير 
تاجر كالشراء من أجل البيع، وقد استعمل المشرع الجزائري للتعبير عن هذه األعمال اصطالح 

أن هذه األعمال تنقسم إلى واألمر الذي يدل على  )2("العمل" واصطالح المقاولة أو المشروع"
فئتين، أعمال تثبت لها الصفة التجارية دائما ولو وقعت منفردة، أي مرة واحدة وأعمال ال تعد 
كذلك إال إذا أصدرت على وجه المقاولة والمشروع والعمل التجاري بحسب الموضوع هو الذي 

األشكال المحددة في يكسب الشخص صفة التاجر، وكذلك األعمال التجارية إذا اتخذت شكل من 
  بغض النظر عن موضوعه فإن الشكل هو الذي يكتسب الصفة التجارية.  ،)3(ت ت ج 03المادة 

كما يشترط أن يكون العمل التجاري مشروعا، أي أنه ال يكون مخالفا للنظام العام واآلداب 
  العامة.  
لممارسة عمل يقصد باألهلية التجارية صالحية الشخص  توفر األهلية التجارية: –ب 

ج يتضح أن المشرع لم يتعرض لألهلية التجارية، ماعدا . ت تجاري وبالرجوع إلى نصوص الت.
وما ورد في  ،ت. ت. ج والمتعلقة بأهلية القاصر المأذون له بالتجارة 05ما ورد في المادة 

يجب الرجوع  إذت. ت. ج والمتعلقة بأهلية المرأة المتزوجة في مزاولة التجارة.  08و 07المادتين 
  في ذلك إلى قواعد وأحكام القانون المدني الخاص باألهلية. 

سيتم التطرق في هذا الصدد إلى أهلية الشخص الطبيعي لمزاولة التجارة، أهلية الشخص 
  المعنوية لمزاولة التجارة الممنوعون من الممارسة التجارية. 

ة يجوز للشخص الطبيعي ذكر : كقاعدة عامأهلية الشخص الطبيعي لمزاولة التجارة -1- ب
أن يباشر عمل  )4(ت. م. ج 40سنة وفقا للمادة  19كان وأنثى البالغ من العمر السن القانوني

أو تنقص  )5(تجاري ما لم يحجز عليه لعارض من عوارض األهلية التي تعدمها كالجنون والعته
                                                 

  متمم، مرجع سابق.، المتضمن التقنين التجاري، المعدل وال59- 75م من األمر رق 2المادة انظر  -  1
القانون التجاري، في التجارة والتاجر (الدفاتر التجارية والسجل التجاري)، المؤسسة التجارية بوذباب سليمان،  - 2

، ص 1995، بيروت، ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيعوالعقود الواردة عليها، النظرية العامة للشركات
  .62 – 61ص 

  متمم، مرجع سابق.، المتضمن التقنين التجاري، المعدل وال59- 75من األمر رقم  3المادة انظر  -  3
  متمم، مرجع سابق.، المتضمن التقنين المدني، المعدل وال58-75من األمر رقم  40لمادة انظر ا -  4
  .نفس األمرمن  42لمادة انظر ا -  5
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  . )1(منها كالغفلة والسفه
 50: حسب ما نصت عليه المادة ارةأهلية الشخص المعنوي لمزاولة التج -2- ب
، فإن أهلية الشخص المعنوي تتحدد بالغرض الذي نشأ من أجله فإذا تجاوز ذلك الغرض )2(ت.م.ج

الحدود التي، يعنيها مثال: عقد أبرم من قبل شركة الستيراد وتصدير مادة غذائية معينة، ويتحدد 
ة المواد الغذائية، ثم أبرمت الشركة في العقد التأسيس للشركة أن الغرض من إنشائها هو تجار 

  صفقة في مواد البناء، فيكون تصديرها باطال. 
من بين الممنوعون من ممارسة النشاط التجاري : التجاريةالممنوعون من الممارسة  -3- ب

تنظمهم قوانين خاصة العتبارات تقتضيها المصلحة  ألنه الموظفون العموميون والمحامون واألطباء
ء رغم بلوغهم سن الرشد حظرهم القانون من مباشرة التجارة فإن باشروها اكتسبوا صفة العامة، هؤال

التاجر وتظل أعمالهم التجارية صحيحة وتنشأ أثارها، والهدف من ذلك يعود إلى حماية الجمهور 
  .  )3(المتعامل معهم، وعلى ذلك فيخضعون ألحكام القانون ويلزمون بالتزاماته

عرف المشرع الجزائري المتدخل في  ي:قتصادهوم مجاور للعون االالمتدخل كمف –ثالثا 
المتعلق بحماية المستهلك وقمع  03- 09من القانون رقم  07منه وبالضبط في فقرتها  03المادة 

  . )4(» كل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل في عملية عرض المنتوجات لالستهالك« الغش بأنه: 
وٕانما  صراحة المتدخل إلى تعريفلم يتطرق لمشرع ا يالحظ من خالل نص هذه المادة أن

عرف لنا المتدخل بطريق ضمني من خالل التعرض لوظيفته وهي عرض المنتوجات االستهالكية 
المتعلق بحماية  03-09من القانون رقم  02فقرة  03على المستهلكين حيث يستفاد من المادة 

تهالك جميع مراحل االستيراد والتخزين عمليات عرض المنتوج لالس . تشملالمستهلك وقمع الغش
  . )5(والنقل والتوزيع بالجملة والتجزئة

ي إال أنه مقتصر على مهام قتصاداالفالمتدخل بهذا المفهوم يكون مقارب لمفهوم العون 
ي في مرحلة معينة فقط، وهي المرحلة الالحقة للعملية اإلنتاجية، كحلقة ربط بين قتصادالعون اال

  لك. المنتج والمسته
يا بصفة دائمة، اقتصاديستنتج أن المتدخل هو كل شخص طبيعي أو معنوي، يمارس نشاطا 

                                                 
  مرجع سابق. متمم،، المتضمن التقنين المدني، المعدل وال58-75من األمر رقم  44 لمادةانظر ا -  1
  .من نفس األمر 50المادة انظر  -  2
  .80، مرجع سابق، ص الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائريأكمون عبد الحليم،  -  3
  مرجع سابق.المعدل والمتمم، الغش،  تعلق بحماية المستهلك وقمع، الم03-09من القانون رقم  7مطة  3المادة  -  4
  مرجع سابق. المعدل والمتمم، تعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،، الم03-09من القانون رقم  2فقرة  3انظر المادة  -  5
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  ليتمكن من تحقيق الغاية من ممارسته وهو الحصول على الربح.
  الفرع الثاني 

  ي في السوققتصادعالقات العون االتنوع 
وعالقات  ،أوال)( أفقية)ي في السوق في عالقات تنافسية (قتصادتتمحور عالقات العون اال
  غير تنافسية (عمودية) (ثانيا). 

ي قتصادتعتبر التنافسية نتيجة للنظام االاألفقية): العالقات العالقات التنافسية ( –أوال 
  ية في الوقت الحاضر، هو وقوعها تحت هاجس التنافسي. قتصادالجديد، فأهم ما يميز النشاطات اال

  .  ، أو مؤسسةديث فيما إذا كان عن دولة أو قطاعيختلف مفهوم التنافسية باختالف محل الح
المؤسسة، إلى كسب حصة في السوق الوطني والدولي، تختلف  التنافسية على صعيد تسعى

عن التنافسية لقطاع متمثل في مجموعة من الشركات العاملة في قطاع معين، وهاتان بدورهما 
  دام لدخل الفرد فيها.تختلفان عن تنافسية دولة تسعى لتحقيق معدل مرتفع ومست

دولة أنه ذو تنافسية إذا كان يملك القدرة  اقتصاديعتبر التنافسية على مستوى الدولة:  – 1
. كما تمثل التنافسية قدرة الدولة على خلق منتوجات يمكن أن )1(ي مستداماقتصادعلى تحقيق نمو 

ظمة التعاون والتنمية تنافس في األسواق العالمية وينسجم هذا التعريف كثيرا مع تعريف من
الذي يتناولها من منظور القدرة على إنتاج سلع وخدمات تنافس في  ،)OCDEية (قتصاداال

، من خالل هذه )2(األسواق العالمية ضمن شروط السوق الحرة وتساهم في زيادة الدخل الفردي
الدولة للقدرة على التعاريف يمكن وصف التنافسية بأنها ذلك المفهوم الذي يقوم على أساسا امتالك 

التنافس في األسواق العالمية، ونظرا لعدم قدرة الدولة على التدخل المباشر في العملية اإلنتاجية في 
السوق، فإن التنافسية يقصد بها القدرة على التحكم في المؤشرات الكلية كالتضخم،  اقتصادظل 

  ي. قتصاداالوسعر الصرف... الخ، وقدرتها على خلق المحيط المناسب للنشاط 
على أنها قدرة « تعرف التنافسية على مستوى القطاع التنافسية على مستوى القطاع:  – 2

مؤسسات قطاع معين على تحقيق نجاح مستمر في األسواق دون االعتماد على الدعم بالحماية 

                                                 

، مذكرة - ية اقتصاددراسة حالة مؤسسة  –أهمية التسويق في تعزيز الميزة التنافسية للمؤسسة طحطوح مسعود،  -  1
 – 2008ية والتسيير، جامعة الحاج لخضر، باتنة، قتصادتسويق، كلية العلوم اال :ماجستير، تخصصلنيل شهادة 

  .02، ص 2009
2  - Abdallah ALAUOI, La compétitive international : stratégies pour les entreprises françaises, 

Harmattan, France, 2005, p 41. 
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ة في . ومن ثم فإن القطاع الذي يتمتع بالقدرة التنافسية يكون قادر على المنافس)1(»الحكومية 
  األسواق العالمية والمحلية. 

وتقاس تنافسية مستوى القطاع أو النشاط الممارس من حيث تفوقه على األنشطة األخرى في 
  : )2(المجاالت التالية

 الجودة األفضل والمواصفات القياسية األرقى.  -

 قدرة المنتجات على اإلشباع للحاجات المتنامية.  -

 بعد البيع. التكنولوجيا المستخدمة وخدمات ما  -

  كذلك تقاس تنافسية قطاع معين من خالل: 
  الربحية الكلية للقطاع.  -
  الميزان التجاري للقطاع.  -
  األجنبي المباشر.  ستثمارمحصلة اال -

ومن المعلوم أنه: شركات القطاع هي التي تتنافس وليس الدول، وعليه فإن الشركات التي 
على مهمة رفع مستوى معيشة األم بالنظر إلى أن مستوى تملك قدرات تنافسية عالية لتكون قادرة 

معيشة دولة ما يرتبط بشكل كبير بنجاح الشركات العاملة فيها وقدرتها على اقتحام األسواق الدولية 
  األجنبي المباشر.  ستثمارمن خالل التصدير واال

 باعتبار أن المؤسسة هي المحرك الرئيسي التنافسية على مستوى المؤسسة: – 3
، فالتنافسية على هذا المستوى هي التي تتحكم في التنافسية على المستوين القطاعي قتصادلال

التنافسية على هذا المستوى القدرة على تزويد المستهلك بمنتجات بشكل أكثر  والوطني، وتعني
كفاءة وفعالية من المنافسين اآلخرين في السوق في ظل غياب الدعم والحماية من قبل 

  . )3(الحكومة
، )4(تقاس التنافسية بقدرة المؤسسة على تحقيق حصة سوقية أكبر نسبيا من منافسيها

                                                 

، مذكرة ية الجزائريةقتصادرد الداخلية والكفاءات كمدخل للميزة التنافسية في المؤسسة االمقاربة الموابوازيد وسيلة،  - 1
ية والتجارية وعلوم التسيير، قتصادلنيل شهادة الماجستير في علوم التسيير، تخصص: إدارة استراتيجية، كلية العلوم اال

  .08، ص 2011/2012، 1جامعة سطيف 
  .86، ص 2004مجموعة النيل العربية، مصر،  ،مزايا التنافسيةصناعة المحسن أحمد الخضيري،  -  2
، المؤتمر الدولي حول األداء "–حالة الجزائر  –دور الحكومات في تدعيم التنافسية زيدان محمد ، بريش عبد القادر، " -  3

  .16و 15، ص 2005مارس  9و 8لة، يومي ڥالمتميز للمنظمات والحكومات، كلية الحقوق والعلوم االقتصادية، جامعة ور 
4   - Ahmad BOUNFOUR, Le management des ressources inrueaterielles, Dunod, Paris, 1998, p 217. 
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فالمؤسسة تعتبر تنافسية أو قادرة على المنافسة إذا استطاعت امتالك حصة سوقية معتبرة مقارنة 
  بمنافسيها، فهذا التعريف يرتكز على الحصة السوقية للمؤسسة كمؤشر على قدرتها التنافسية. 

بالتالي فالتنافسية تعكس قدرات المؤسسة التي تسمح لها بالصمود والمجابهة في السوق و 
  . )1(بغرض تحقيق األهداف من ربحية ونمو واستقرار وتوسع وابتكار وتجديد

فمن أهم المؤشرات التي تستخدم في اعتبار وتقييم تنافسية المؤسسة نجد: تكلفة الصنع، 
  . )2(الخ صة من السوق...اإلنتاجية الكلية للعوامل، الح

تعني التنافسية المنظمة (دولة أو قطاع أو مؤسسة) القدرة على مواجهة المنافسة ضمن 
الشروط المالئمة لها، وهذه القدرة يمكن أن تتجسد من خالل وضع إستراتيجية فعالة لتوجيه 

  . )3(النشاطات واألعمال بغرض احتالل أو المحافظة على الموقع التنافسي
ر العالقة بين التنافسية على األصعدة الثالثة (الدولة، القطاع، المؤسسة)، هي عالقة تعتب

تكاملية، بحيث أن أحدها يؤدي إلى اآلخر، فال يمكن الوصول إلى القطاع أو صناعة تنافسية في 
ظل غياب مؤسسات ذات قدرة تنافسية على الصعيد الوطني والدولي، وبالتالي فإن تحقيق الدولة 

ية المختلفة تمتلك في مجملها قتصادمرتفع ومستمر لدخل الفرد، يعد دليال أن األنشطة اال لمعدل
  .)4(ميزة تؤهلها للمنافسة على الصعيد الدولي

إلى جانب العمودية): العالقات العالقات غير التنافسية ( المستهلك كطرف في –ثانيا 
ي قتصادهذه األخيرة في عالقة العون اال العالقات التنافسية، نجد العالقات غير التنافسية وتكمن

، فهذا األخير ي دائما إلى تلبية حاجات المستهلك األساسيةقتصادبالمستهلك حيث يسعى العون اال
أهم  الذي يحمل في طياته صفة اإلذعان فكون المستهلك أحد أطراف عقد االستهالكيعد 

                                                 

، مؤسسة شباب الجامعة، المنافسة والترويج التطبيقي: آليات الشركات لتحسين المراكز التنافسيةفريد النجار،  - 1
  .11، ص 2000اإلسكندرية، 

الملتقى الدولي الرابع حول المنافسة  ؤشرات قياس التنافسية ووضعيتها في الدول العربية"،معميش عائشة، " - 2
 9واالستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية، جامع الشلف، يومي 

، مجلة جسر التنمية، "وقياسها"القدرة التنافسية . راجع أيضا: محمد عدنان وديع، 6 – 4، ص 2010نوفمبر  10و
  .10، ص 2003، ديسمبر 24العدد 

  .03، مرجع سابق، ص أهمية التسويق في تعزيز الميزة التنافسية للمؤسسة، طحطوح مسعود -  3
، مذكرة ية: مصادرها ودور اإلبداع التكنولوجي في تنميتهاقتصاد، الميزة التنافسية للمؤسسة االحجاج عبد الرؤوف - 4

 - 2006دة، ك، سكي55أوت  20ية قسم علوم التسيير، جامعة قتصاددة الماجستير، كلية التسيير والعلوم االلنيل شها
  .10، ص 2007
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بروا أن كل إنسان مستهلك، وهو الذين اعت قتصادالموضوعات المثيرة للجدل، عكس فقهاء اال
، فقد ثار )1(تصنيعهاالشخص الذي يستعمل السلع والخدمات ليفي بحاجاته ورغباته وليس بهدف 

كما يستوجب البحث عن موقف  ،خالف كبير بين فقهاء القانون إلعطاء تعريف موحد للمستهلك
  المشرع الجزائري من ذلك. 

القانون في تعريفهم للمستهلك إلى  ءنقسم فقهااالتعريف الفقهي لمفهوم المستهلك:  – 1
  .ليهعيضيق  فريقين، فريق أول يوسع من تعريف المستهلك، وفريق ثانٍ 

هذا االتجاه مع بداية ظهور الدعوة إلى  دلقد سااالتجاه الموسع لمفهوم المستهلك:  –أ 
المستهلكين  إن «ه بقولفي نداء الرئيس األمريكي السابق جون كندي ذلك المستهلك وتجسد حماية 

  . )2(» هم نحن جميعا
ذلك الشخص الذي يقوم تصرفا قانونيا لغرض  «فيعرف أنصار هذا االتجاه المستهلك بأنه: 

  .)3(»ه اته الشخصية أو سد احتياجات مهنتاستخدام السلعة أو الخدمة إلشباع احتياج
له الشخصي أو وبالتالي يعتبر مستهلكا حسب هذا االتجاه من يشتري سيارة الستعما

، وبناء على ذلك يتسع مصطلح )4(الستعمالها المهني، مادام أن السيارة في كلتا الحالتين تستهلك
المستهلك ليشمل أشخاصا آخرين سوف يستفيدون بالضرورة من القواعد القانونية التي تحمي 

  المستهلكين رغم أنهم ليس لهم صفة المستهلك.  
  الواجهة ثالثة أنواع من األشخاص: من خالل هذا التعريف إلى يظهر 

                                                 

  انظر في هذا الخصوص كال من: -  1
، دار الكتاب الحديث، حماية المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسيبودالي محمد،  -

  .21ص ، 2006الجزائر، 
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون األعمال، كلية الحقوق الحماية العقدية للمستهلكزوبة سميرة،  -

  .02، ص 2007والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
،     2002، 24إدارة، عدد "، مجلة "مدى خضوع المرافق العامة ومرتفقيها لقانون حماية المستهلكبودالي محمد،  - 2

  . 33ص 
3  - PIZZO (J.P), L’introduction de la notion de consommateur en droit français, Dalloz, Paris, 

1982, p 91. 

  لمزيد من المعلومات راجع كل من:ل -  4
  .36، ص 2009، دار هومه، الجزائر، ، المسؤولية المدنية للمنتجسي يوسف زاهية حورية -
حماية المستهلك أثناء تكوين العقد: دراسة مقارنة مع دراسة تحليلية وتطبيقية للنصوص محمد السيد عمران،  -

  .08، ص 1986، منشأة المعارف، اإلسكندرية، الخاصة بحماية المستهلك
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المهنيون الخارجين عن إطار تخصصهم، موفور األموال، المتبعون للمرافق العامة، فوضعهم 
  يثير إشكاالت مع مفهوم المستهلك.  

هناك من ينادي بإضفاء صفة المستهلك ن عن إطار تخصصهم: والمهنيون الخارج -1- أ
ني لكن خارج دائرة اختصاصهم، واستند هؤالء في ذلك على المهنيين اللذين يتصرفون لغرض مه

إلى كون المهني الذي يتصرف خارج اختصاصه مع مهني آخر يتصرف في إطار مهنته يكون 
من حيث المعلومات والخبرة المتعلقة بموضوع التصرف في مراكز أضعف من الثاني مما يجب 

أضفنا صفة المستهلك له، من أمثلة ذلك في ذلك وال يكون إال إذا  )1(توفير الحماية الالزمة له
الفالح الذي يعقد تأمينا على زراعته، التاجر الذي يقيم نظاما لإلنذار في محله، المحامي الذي 

 سيشتري أجهزة إعالمية لمكتبه... الخ. 

إال أنه رغم توسيع صفة المستهلك لتشمل أكبر عدد ممكن من األشخاص فإنهم يستعيدون 
 .  )2(من أجل البيعمن كل ذلك الشراء 

: يعتبر المرفق العام وسيلة في يد الدولة لتنفيذ الخدمة للمرافق العامة المستعملون -2- أ
  .)3(العمومية، هدفه األساسي تلبية الحاجات العامة

ما يهم في هذا المقام هو عندما تكون الخدمة مقدمة لشخص طبيعي (شخصي أو عائلي) 
ه مستهلكين؟ وبالمقابل هل باإلمكان اعتبار المرافق العامة هل نستطيع اعتبار المستفيدين من

  كمهنيين؟
وعليه سنميز بين كل من المرافق العامة ذات الطابع اإلداري، والمرافق العامة ذات الطابع 

  الصناعي والتجاري.  
يثير أي إشكال، إذ  ر اللطابع الصناعي والتجاري فإن األمفبالنسبة للمرافق العامة ذات ا

، تخضع 1921جانفي  22عن محكمة التنازع الغربية في  )4(»باك دي لوكا«الحكم الشهير حسب 

                                                 

1  - LIGER Monique, "La notion non professionnel en consommateur ?", Revue concurrence de la 

consommation, N° 104, Janvier-Février 1999, p 19.  

  .39مرجع سابق، ص ، المسؤولية المدنية للمنتجسي يوسف زاهية حورية،  -  2
  .05، ص 1999، دار ريحانة، الجزائر، الوجيز في القانون اإلداريبوضياف عمر،  -  3
تعرضت لحادث تسبب في غرق مسافر وٕالحاق  تعلق النزاع بناقلة بحرية في ساحل العاج اسمها "باك دي لوكا"، - 4

ضرر بمجموعة عربات، ولما رفع األمر إلى المحاكم العادية تمسك ممثل اإلدارة بعدم االختصاص، فعرض األمر 
على  على محكمة التنازع، فأقرت الصبغة المدنية للنزاع واختصاص القاضي العادي بالنظر فيه وأسست قراراها هذا

وم بوظيفة النقل طبقا للشروط التي يعمل بمقتضاها األفراد، وانتهت من ذلك إلى أن غياب نص أّن الشركة كانت تق
  =                       صريح يعهد االختصاص للقاضي اإلداري، فإّن النزاع يكون من اختصاص القاضي العادي.
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المرافق العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري في عالقاتها مع المستفيدين للقانون الخاص 
  والختصاص القضاء العادي. 

يق المنفعة أما المرافق العامة اإلدارية فهي ال تبحث عن الربح، بل هدفها يبرز في تحق
يمكن  العامة، ومنه ال يمكن تطبيق قانون حماية المستهلك على هذا النوع من المرافق، وبالتالي ال

  اعتبار المنتفعين من المستهلكين، بل تطبق النصوص الخاصة لحماية مستفيدي المرافق العامة. 
دمة جماعية ال تخضع المرافق العامة اإلدارية إلى قواعد قانون المستهلك، حيث أن الخ

ومجانية كمرفق العدالة، الشرطة، ومرفق الطرق، والمستفيدين من هذه الخدمات ليسوا مستهلكين، 
لكن هناك نوع من المرافق العامة اإلدارية، التي تقدم خدمات بمبالغ مالية مثل: المستشفيات، 

أن يثيروا قواعد قانون فالمستفيدين غير المهنيين لهذه المرافق هم بالتأكيد من المستهلكين يمكنهم 
  االستهالك.
كل « يعّرف أصحاب هذا االتجاه المستهلك بأنه:  االتجاه الضيق لمفهوم المستهلك: –ب 

شخص يقتني أو يستعمل ماال أو خدمة لتحقيق هدف شخصي أو عائلي سواء تعلق األمر باقتناء 
  .)1(»المنقوالت أو العقارات دون أن يكون لهذا االقتناء أي هدف مهني 

كل شخص يتعاقد بقصد إشباع حاجاته الشخصية أو العائلية عن طريق « كما يعّرف بأنه 
  .)2(»منتوج معين 

فوفقا لهذا االتجاه، يعد مستهلكا ذلك الشخص الذي ألجل احتياجاته الشخصية أو العائلية ال 
  المهنية يصبح طرفا في عقد للتزود بالسلع أو الخدمات.

يف، من يقتني منتوجا لغرض مزدوج، كالشخص الذي يقتني مثال إذ يستبعد من هذا التعر 
سيارة ليستعملها في تنقالته الخاصة مع عائلته، إلى جانب استعمالها في جوالته المهنية، وقد 
وصل التشدد عند هؤالء في تضييق مفهوم المستهلك إلى حّد استبعاد صفة المستهلك حتى عن 

  رج اختصاصه.الشخص الذي يتصرف لغرض مهني لكن خا
يتبّين من خالل التعاريف السابقة، بأّنه من اجل إضفاء صفة المستهلك على شخص ما 

  حسب أنصار االتجاه المضيق يجب توافر ثالثة شروط وهي:

                                                                                                                                                         

  .48، ص ، مرجع سابقالوجيز في القانون اإلداريللتفصيل أكثر راجع: بوضياف عمار، = 
1  - PICOD Yves, DAVO Hélène, Droit de la consommation, éd. Dalloz, Armand Collin, Paris, 2005, 

p 20. 

  .08، مرجع سابق، ص حماية المستهلك أثناء تكوين العقدعمران السيد محمد،  -  2
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يجب أن  الذين يكتسبون أو يستعملون السلع والخدمات: أن يكون من األشخاص -1- ب
هالك النهائي، ويمكن أن يكون هذا الشخص يكتسب المستهلك السلع أو الخدمات من أجل االست

  .)1(طبيعيا أو معنوي
كذلك من الشروط الواجب توافرها من  أن يتعلق محل العقد بالسلع أو الخدمات: -2- ب

  أجل اعتبار شخص ما مستهلكا أن يكون محل عقد االستهالك سلعة أو خدمة.
، المتعلق بحماية 03-09من القانون رقم  03عّرف المشرع الجزائري السلعة في المادة 

  . )2(»كل شيء مادي قابل للتنازل عنه بمقابل أو مجانا « المستهلك وقمع الغش، بأنها: 
هي كل منتوج « المتعلق بالعالمات بأنها:  03- 06من األمر رقم  02كما تعّرفها المادة 

  . )3(»طبيعي أو زراعي أو تقليدي أو صناعي خاما كان أو مصنعا 
، المتعلق بحماية المستهلك وقمع 03-09من القانون رقم  03عّرفها المادة أما الخدمات فت

كل عمل مقدم، غير تسليم السلعة، حتى ولو كان هذا التسليم تابعا أو مدعما للخدمة « بأنها: 
  .)4(»المقدمة 
يعّد هذا العنصر المعيار الجوهري للتفرقة بين  أن يكون االقتناء لغرض مهني: -3- ب

لمهني، بعبارة أخرى، يعّد مستهلكا كل من يكتسب أو يستعمل سلعة أو خدمة لغرض المستهلك وا
، وحينما يشتري شخص سلعة أو خدمة لغرض )5(غير مهني أي ألغراض شخصية أو عائلية

مزدوج، ففي هذه الحالة تلعب السلطة التقديرية للقضاء دورا كبيرا ومحوريا، ألنه من الناحية العملية 
مثل هذه التفرقة وبالتالي للقاضي رسم الحدود ما بين ما يمكن اعتباره غرضا  يصعب جدا إقامة

  مهنيا، ويمكن اعتباره غرضا استهالكيا.
لم يعّرف المستهلك في ظل القانون رقم  موقف المشرع الجزائري من تعريف المستهلك: – 2

 9فقرة  2فعّرفته المادة  المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، بل أحال إلى التنظيم، 89-02
كل شخص يقتني « المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش بأنه  39-90من المرسوم التنفيذي رقم 

                                                 

يل شهادة الماجستير في القانون، فرع ، رسالة لنعقد البيع وحماية المستهلك في التشريع الجزائريجرعود الياقوت،  -  1
  .21، ص 2002عقود ومسؤولية، كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، 

  متمم، مرجع سابق.المعدل و التعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ، الم03-09من القانون رقم  03ادة الم -  2
  والمتمم، مرجع سابق.معدل الك وقمع الغش، تعلق بحماية المستهل، الم03-09من القانون رقم  02ادة الم -  3
  متمم، مرجع سابق.المعدل و التعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ، الم03-09من القانون رقم  03ادة الم -  4

5  - AUGUET Yvan, DORAWDEU Nicolas, GOMY Marc, ROBINWE Sébastien, VALETTE-

ECOLE Vanessa, Droit de la consommation, Ellipses, Paris, 2008, p 17. 
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بثمن أو مجانا منتوجا أو خدمة معّدين لالستعمال الوسطي أو النهائي لسد حاجاته الشخصية 
  .)1(»أو حاجة شخص آخر أو حيوان يتكفل به 

أن المشرع الجزائري أقصى الشخص المعنوي من إمكانية  ُيستخلص باستقراء نص المادة
اعتباره مستهلكا، واعتبر المستهلك شخصا طبيعيا طالما أّن الغرض من االستهالك هو سّد 
حاجات شخصية، كما أخذ بالمفهوم الموسع للمستهلك من خالل استعماله لعبارة الوسيطي أو 

  النهائي.
ي أو معنوي يقتني سلعا قدمت للبيع أو يستفيد ن يكون شخص طبيعأيمكن للمستهلك أيضا 

  .)2(من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مهني 
يمكن االستخالص من فحوى هذه المادة أن المشرع أضفى مفهوم المستهلك على الشخص 
الطبيعي أو المعنوي وذلك بصريح العبارة، كما أنه أقصى المستهلك الوسيطي من اعتباره 

  تبنى المفهوم الضيق للمستهلك.مستهلكا، بالتالي 
كل « ، والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش بأنه: 03-09يعّرفه كذلك القانون رقم 

شخص طبيعي أو معنوي، يقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة لالستعمال النهائي، 
  . )3(»من أجل تلبية حاجاته الشخصية أو تلبية حاجات شخص آخر أو حيوان سيتكفل به 

من  9الفقرة  2ُيالحظ من خالل نص المادة أن المشرع الجزائري قد نقل نص المادة 
، مع إضافة بعض )4(المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 39- 90المرسوم التنفيذي رقم 

اإليضاحات وذلك بإزالة الغموض عن مصطلح كل شخص، فنص بصريح العبارة كل شخص 
ه في التعريف السابق، كما أنه استبعد المستهلك الوسيطي، طبيعي أو معنوي، وهذا ما نجد

وبالتالي حسم المشرع األمر وأخذ بالمفهوم الضيق للمستهلك مما يؤدي إلى استبعاد كل من 
المهنيين الذين يتصرفون خارج اختصاصهم، والموفرون ألموالهم، وكذلك مستعملو المرافق 

  العامة من اعتبارهم مستهلكين.
  

                                                 

  مرجع سابق. متعلق برقابة الجودة وقمع الغش،ال، 39-90من القانون رقم  9فقرة  2المادة  -  1
مرجع المعدل والمتمم، حدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ، الم02-04من القانون رقم  2فقرة  3المادة  - 2

  سابق.
  مرجع سابق. معدل و المتمم،ال ، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،03-09من القانون رقم  03المادة  -  3
  مرجع سابق. المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، 39-90من المرسوم التنفيذي رقم  9فقرة  2انظر المادة  -  4
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  الثاني لفصلا
جل ترقية  أ ي من  قتصادالممنوحة للعون االالقـانونية  الضمانات  

  السوق
القائمة على المنافسة الفعالة قاعدة أساسية وحيوية للنمو  يةقتصاداالتعتبر مسألة خلق البيئة 

من أجل رفع قدراتهم  يينقتصاداال، كما أنها تعد الحافز والضمانة األساسية لألعوان يقتصاداال
ضمانا للمستهلك لحصوله على خدمات ذات جودة عالية وأسعار  اعتبارهاالتنافسية، فضال على 

نحو غايته  قتصادتم تأطير المنافسة من طرف القانون من أجل قيادة اال هاالتجاتنافسية، ففي هذا 
، وذلك بمنح ضمانات مختلفة سواء في - يةقتصادالتنمية اال –اسية والنهائية والتي تتمثل في األس

يين (المبحث قتصادالقانون العام أو القانون الخاص بهدف جلب أكبر قدر ممكن من األعوان اال
  األول). 

ك يين في السوق، سيؤدي ذلقتصاداال األعواني وكثرة قتصادرقعة النشاط اال اتساعفمع 
يين كطرف متعاقد مع قتصادية بين األعوان االقتصادنشوب مختلف النزاعات اال احتمالحتما إلى 

يين المتعاقدين على إمكانية قتصادنة األعوان االأمن طم اإلدارة كمصلحة متعاقدة، فلذلك كان البدّ 
  حل النزاعات بطريقة ودية لتفادي اللجوء إلى القضاء (المبحث الثاني). 

بهدف تخفيض األعباء على السلطة التنفيذية، كون هذه األخيرة لم تعد قادرة على كما أنه 
ي والمالي، قتصادأداء المهام المنوطة إليها بمفردها، خاصة عندما يتعلق األمر بالمجالين اال

ي الجديد الذي يمتاز قتصاداستحدث المشرع الجزائري هيئات إدارية مستقلة، تتماشى مع االتجاه اال
اإلطار المؤسساتي التنظيمي الذي من  وية والّسرعة بإسنادها مهمة تنظيم السوق وذلك بإرساءبالحي

شأنه أن يضمن نجاح هذه السوق في أداء دورها وذلك بتهيئة األرضية المناسبة لهذا األداء 
  (المبحث الثالث).
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  المبحث األول
  القانونيي من خالل التأطير قتصادالضمانات الممنوحة للعون اال

ية في قتصاداال األنشطةممارسة مختلف يون من أجل قتصاداال األعوانبفتح المجال أمام 
والمناخ من أجل جلب اكبر قدر ممكن  األرضيةالسوق كان من الضروري من تدخل الدولية لتهيئة 

يين، وذلك بمنحهم عدة ضمانات قانونية سواء في إطار قوانين عامة قتصاداال األعوانمن 
  (المطلب األول)، وكذا تلك الواردة في ظل قوانين خاصة (المطلب الثاني).

  المطلب األول
  في ظل القوانين العامة

على سبيل المثال يأخذ منحت للعون االقتصادي ضمانات قانونية في ظل القوانين العامة،  
، والمرآة العاكسة للتطورات التي قتصادقانون المنافسة الذي يعتبر أحد مظاهر التنظيم الحّر لال

(الفرع  يينقتصاد، بما يفترض معه من الحرية التنافسية بين األعوان االياقتصاديعرفها أي نظام 
األول)، إضافة إلى قانون الصفقات العمومية الذي يعد الركيزة التي يستند إليها األعوان 

  اني).يين إلبرام مختلف الصفقات العمومية (الفرع الثقتصاداال
  الفرع األول

  قانون المنافسة
ية وذلك من خالل تكريس مبدأ حرية قتصادقانون المنافسة أداة فعالة لزيادة الفعالية اال يعتبر

المنافسة الحرة الذي يدفع إلى إبقاء التنافس بين المؤسسات بالقدر الكافي في السوق ألن ذلك يدفع 
  (أوال).  إلى تحسين إنتاج المؤسسات

ية الماسة قتصادقانون المنافسة لمنع الممارسات المقيدة للمنافسة، وكذا التجميعات االيتدخل 
، فغاية هذا األخير تتمثل في )1(بالمنافسة، وذلك عن طريق التصدي بها من طرف مجلس المنافسة

القيام بمهمة الضبط الفعال للمنافسة، وضمان السير الحسن للسوق، غير أن دوره ال يقتصر في 
الممارسات المقيدة للمنافسة لوحدها، بل أيضا من أجل تحقيق الفعالية من خالل ممارسته منع 

لوظيفته اإلدارية العامة، يقوم باتخاذ قرارات الترخيص المتعلق باالتفاقات والممارسات التعسفية 
  ية (ثالثا). قتصاد(ثانيا) وكذا تلك المتعلقة بالتجميعات اال

                                                 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، قانون عام االختصاص في مجال المنافسةبوحاليس إلهام،  - 1
  .08، ص 2005 لألعمال، جامعة منتوري، قسنطينة،
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يين قتصاديتيح مبدأ حرية المنافسة لألعوان اال سة في السوق:حرية الدخول والمناف –أوال 
حرية الدخول إلى السوق، أو ممارسة حرية العرض دون قيود أو أية عوائق، إذ تسمح لألعوان 

يين بجذب أكبر عدد ممكن من الزبائن والحصول على أقصى األرباح وتحفزها على جودة قتصاداال
   المنتوجات وخفض األسعار للمستهلك.

ي إلى قتصاديختلف تعريف المنافسة الحرة من التعريف االمفهوم المنافسة الحرة:  – 1
  التعريف القانوني ويظهر هذا االختالف في: 

تسعى المنافسة الحرة على العمل لتحقيق  ي للمنافسة الحرة:قتصادالتعريف اال –أ 
الشخص لتحقيق مصلحته  ية، بين البائعين والمشترين، وبالتالي فإن سعيقتصادالمصلحة اال

  . )1(الشخصية يعتبر من المنافسة
على أنها عملية تأصيل وانتقاء وتصنيف؛ وتوصف على أنها  المنافسة االقتصاديون عرف

ي" مما يؤدي بذلك إلى احترام مبادئ الديمقراطية وهي: الحرية، قتصاد"ديمقراطية النشاط اال
ية، تعني العالقة بين المنتجين قتصادمن الوجهة االالعدالة، المساواة ومع ذلك نجد أن المنافسة 

، وهي الحالة التي تضم عدد كبير من )2(والتجار في صراعهم على تحقيق أكبر ربح ممكن
  . )3(البائعين والمشترين لسلعة معينة في السوق

السياسات األدبية المنافسة على أنها مجمل السياسيات واإلجراءات التي يمكن  تعتبر كما
استخدامها لترقية هياكل األسواق التنافسية من خالل منع استخدام القوة السوقية إلعاقة المنافسة 
من خالل دخول الشركات لسوق، أو لمنع تمكين الشركات الموجودة في السوق من المنافسة 

  . )4(بفعالية
على أنها  من الناحية القانونية، المنافسة عرفت التعريف القانوني للمنافسة الحرة: – ب

يين في السوق نفسه بغية الوصول إلى الزبائن قصد إشباع اقتصادالتنافس بين عدة متعاملين 
  حاجاتهم من المنتجات والخدمات. 

                                                 

مرجع سابق،   ، 02-04والقانون  03-03قانون المنافسة والممارسات التجارية، وفقا لألمر كتو محمد الشريف،  - 1
  .10ص 

  .09، مرجع سابق، ص الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائريكتو محمد الشريف،  -  2
، الملتقى الوطني حول قانون المنافسة وحماية لمنافسة الحرةدراسة وتحليل النظام القانوني لسحتوت نادية،  - 3

  .03، ص 2009المستهلك، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، نوفمبر 
، أفريل 18، عدد ة، سلسلة دورية تعتني بقضايا التنمية في األقطار العربيسياسة التنظيم والمنافسةبابكر مصطفى،  - 4

  .03، ص 2004
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كما يمكن أن تعرف المنافسة على أنها التسابق إلى عرض السلع والخدمات، رغبة في كسب 
 اقتصادالعديد من المستهلكين، وبالتالي تعتبر المنافسة الحرة المبدأ الجوهري الذي يقوم عليه 

  . )1(يةقتصادالسوق، وهي تترجم الديمقراطية من وجهتها اال
 قتصادكانت نقطة تحول الجزائر من نظام االلمنافسة: التكريس القانوني لمبدأ حرية ا – 2

فبعد ما تأكد تهميش  .لبداية التغيير انطالق حقيقيةالحر، نقطة  قتصادالموجه إلى نظام اال
المنافسة وعدم إعطائها المكانة الالئقة بها، وذلك بصدور قوانين لم تنص على حرية المنافسة، وال 

القوانين على مبدأ أساسي أال وهو اتباع السعر المحدد إنما نصت هذه على حرية األسعار، 
  ، فظهرت قوانين تنص على مبدأ حرية المنافسة في السوق أهمها:)2(إداريا

المتعلق  12-89أول قانون اهتم بالمنافسة هو القانون رقم  :1989قانون األسعار  –أ 
الممارسات المنافية للمنافسة، وبّين عدم مشروعيتها وجزاءها،  ، والذي ذكر فيه بعض)3(باألسعار

ولم يكن هذا القانون يهدف بصيغة صريحة إلى حماية المنافسة، إّال أننا نلتمس فيه رغبة في خلق 
  جو للمنافسة.

المتعلق باألسعار، على أن إعداد تنظيم خاص  12-89من القانون رقم  03نصت المادة 
يس معينة من بينها حالة العرض والطلب، وكذا النص على منع الممارسات لألسعار، يخضع لمقاي

، فعدم النص صراحة على قيام المنافسة في هذا القانون، يبين )4(التجارية التي تتنافى مع المنافسة
  أن هذا القانون جاء لتقنين األسعار وليس من أجل تحريرها واإلقرار بالحرية التنافسية.

على خالف قانون األسعار، فهذا األمر نص المتعلق بالمنافسة:  06-95األمر رقم  –ب 
السوق  اقتصادصراحة على تبني المنافسة الحرة، وأعلن فيه صراحة تحديد األسعار وكرس فيه 

ية وتحسين مستوى معيشة قتصادوحدد فيه أهداف المنافسة الحرة من تحقيق الفعالية اال
  المستهلكين.

ألمر من النصوص الرسمية التي اعترفت ضمنيا بمبدأ حرية المبادرة، إال أن ما يعد هذا ا
يعاب على هذا األمر هو عدم توضيحه لبعض المفاهيم واإلجراءات التي تكفل التطبيق السليم 

                                                 

، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع قانون قمع االتفاقات في قانون المنافسةتي محند الشريف، توا - 1
  .01، ص 2007األعمال، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع االتفاقات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائربراهيمي نوال،  - 2
  .01، ص 2004نون األعمال، جامعة الجزائر، قا

  يتعلق باألسعار، مرجع سابق. 12-89قانون رقم  -  3
  تعلق باألسعار، مرجع سابق.، الم12-89من القانون رقم  3لمادة انظر ا -  4
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التي  النقائصللقواعد التي جاء بها من هنا ظهرت الحاجة إلى قانون جديد يأخذ بعين االعتبار 
  .)1(، لهذا صدر قانون جديد للمنافسةالسابق تضمنها القانون

صدر هذا األمر لتدارك النقص الذي عرفه المتعلق بالمنافسة:  03- 03األمر رقم  -جـ 
األمر السابق وما يالحظ أنه لم يتصَد لتحديد مفهوم للمنافسة مثلما فعل مع السوق والمؤسسة، إنما 

د تطبيق قانون المنافسة في المادة الثانية حدد الهدف من إصدار قانون المنافسة، ونطاق وحدو 
  .)2(منه

إلى  06-95أدخل المشرع الجزائري عدة تعديالت على قانون المنافسة بدًءا من األمر رقم 
وهذا حرصا على وجود منافسة فعلية ونزيهة في السوق، وذلك في كل  05- 10غاية األمر رقم 

  ه دون عائق أو ضغط.المجاالت حتى يتسنى للجميع ممارسة أي نشاط يريد
ي بكل حرية على أن اقتصادفيمكن تعريف المنافسة على أنها ممارسة كل شخص لنشاط 

  يتم مراعاة أحكام وقواعد وقوانين.
، بحيث يعرف قتصاديرتبط قانون المنافسة بالدرجة األولى باال أهداف قانون المنافسة: – 3

يين في السوق الخاضعة لمبدأ قتصادأي ذو صلة بنشاطات األعوان اال قتصادغالبا بقانون اال
الحّر. ويظهر  قتصاد، إذ يعد قانون المنافسة من أهم الركائز التي يبنى عليها اال)3(حرية المنافسة

  يلي: ذلك من خالل تنبيه لمبدأ المنافسة الحرة، وتتمثل أهداف قانون المنافسة فيما
ف قانون المنافسة إلى احترام قواعد اللعبة التنافسية في السوق يهدحماية المنافسة:  –أ 

وحظر كل الممارسات التي تؤدي إلى اإلخالل بمبدأ المنافسة الحرة بغض النظر عن آثارها الفعلية 
، كما تضمن هذا القانون مجموعة من القواعد التي تهدف إلى حماية المنافسة والتي )4(في السوق
  :)5(تتمثل في
لممارسات المنافية: وهي تلك الممارسات واألعمال المدبرة واالتفاقيات واالتفاقات حظر ا -

                                                 

  يتعلق بالمنافسة، معدل ومتمم، مرجع سابق. 03-03أمر رقم  -  1
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بالمنافسة، 03-03 من األمر رقم 02انظر المادة  -  2

3   - MENOUER Mustapha, Droit de la concurrence, Berti édition, Alger, 2013, p 1. 

، مذكرة لنيل درجة تطبيق قانون المنافسة على أشخاص القانون العام في القانون الجزائريصويلح كريمة،  - 4
لفرع: القانون العام، تخصص: القانون العام لألعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الماجستير في القانون، ا

  .109، ص 2012 – 2011عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
  متمم، مرجع سابق.المعدل و التعلق بالمنافسة، الم، 03-03من األمر رقم  11و 7و 6 انظر المواد -  5
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الصريحة أو الضمنية عندما تهدف أو يمكن أن تهدف إلى عرقلة أو الحّد أو اإلخالل بحرية 
  المنافسة في السوق.

  منع كل تعسف ناتج عن هيمنة على سوق أو احتكار كلي له أو لجزء منها. -
  ل عمليات التجميع التي يمكن أن تؤدي لإلخالل بالمنافسة بالسوق.مراقبة ك -

يعمل قانون المنافسة كذلك على حماية يين المتنافسين: قتصادحماية األعوان اال –ب 
يين من بعض التصرفات المحظورة، ففي مجال العقود اإلدارية يظهر ذلك من قتصاداألعوان اال

  المترشحين للشروط نفسها لتحقيق المساواة بينهم. إخضاعإبرامها، إذ يتم خالل مراقبة عملية 
باإلضافة إلى األهداف سالفة الذكر، فإّن لقانون المنافسة ية: قتصادتحقيق الفعالية اال -جـ 

محاربة األساليب المتمثل في ية قتصادمختلف القطاعات اال فيي قتصادُبعد آخر وهو البعد اال
  .)1(لحّد من مفعولهاوا المنافسة والممارسات التي تقيد

يمكن للمؤسسات في إطار القيام الترخيص باالتفاقات والممارسات التعسفية:  –ثانيا 
، قد )2(ية، أن تقوم بممارسات غير مشروعة من أجل تعزيز قدرتها التنافسيةقتصادبالنشاطات اال

ومن ثمة تلجأ إلى اتفاقات أو ممارسات والتي ستؤدي ال محالة إلى إلحاق الضرر بالسوق 
، إّال أنه في بعض الحاالت )3(بالمستهلكين، مما يستوجب متابعتها من طرف مجلس المنافسة

يستوجب عدم متابعتها ومعاقبتها إذا كان لها أثر ضعيف على المنافسة، بالنظر إلى المحاسن 
 03- 03من األمر رقم  7و 6، وعليه فال تخضع للحظر المنصوص عليه في المواد )4(المحققة

ية، لكن شريطة الحصول على قتصاد، إذا كانت عامال للتقدم والفعالية اال)5(متعلق بالمنافسةال
  ترخيص من مجلس المنافسة.

يعتبر االتفاق في حّد ذاته غير محظور، وٕاّنما الشيء المحظور الترخيص باالتفاقيات:  – 1
  هو غرض االتفاق واآلثار المترتبة عنه، إذا كانت مقيدة للمنافسة.

                                                 

  ، مرجع سابق، 02-04والقانون  03-03المنافسة والممارسات التجارية، وفقا لألمر قانون كتو محمد الشريف،  - 1
  .11ص 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون عام سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوقخمايلية سمير،  -  2
  .41، ص 2012لألعمال، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

  .49، مرجع سابق، ص قانون المنافسة والممارسات التجاريةتو محمد الشريف، ك -  3
، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاريةجالل مسعد زوجة محتوت،  - 4

  .69ص  ،2012فرع قانون عام لألعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، 
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بالمنافسة، 03-03من األمر رقم  7و 6انظر المادة  -  5
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المتعلق  03-03من األمر رقم  6 أّن المشرع خالف المبدأ الوارد في نص المادة إالّ 
، وهذا ما يوضح جليا أنه إّن كان المبدأ في قانون المنافسة هو حماية وترقية المنافسة )1(بالمنافسة

بدأ حماية مفي السوق الجزائرية، إال أّن هذا المبدأ سوف يقع في المرتبة الثانية مقارنة مع 
  .)2(الوطني ككل وتطويره، الذي يؤدي بدوره إلى تحقيق أهداف اجتماعية وكذا سياسية قتصاداال

تشريعات وكذا المشرع الجزائري مبدأ الحظر النسبي، ووضعت حدود نطاق المختلف تبنت 
الحظر لتحقيق المصلحة العامة، إذا كان االتفاق ناتجا عن نص تشريعي أو تنظيمي هذا من 

جهة أخرى، أن يلتزم أطراف االتفاق بتبرير إنفاقهم وٕاثبات آلثار المفيدة التي تحققها ، ومن )3(جهة
  الوطني. قتصادلال

بالرجوع إلى الترخيص باالتفاقات والممارسات الناتجة عن نص تشريعي أو تنظيمي:  –أ 
ال  «المتعلق بالمنافس والتي جاء فيها ما يلي:  03-03ألمر رقم امن  1فقرة  9نص المادة 

أعاله، االتفاقات والممارسات الناتجة عن تطبيق نص تشريعي أو  7و 6تخضع ألحكام المادتين 
  .)4(» نص تنظيمي اتخذ تطبيقا له

ُيستخلص من استقراء هذه المادة أن مبدأ الحظر ليس مطلقا، فقد جعل المشرع الجزائري من 
والهدف من ذلك ضمان  ،الحظر وجود نص تشريعي أو تنظيمي اتخذ تطبيقا له استثناء على مبدأ

  ي لجميع القطاعات. قتصاداالستقرار التشريعي الذي يعد من أهم عوامل التطور اال
مصلحة العامة على المصلحة الخاصة للمتضرر من بتغليب ال المشرع الجزائريقام 

ما دام الوطني يسمح بوجوده  قتصاداالتفاقات، بحيث بمجرد تحقيق هذه األخيرة نتائج إيجابية لال
  نص  تشريعي أو تنظيمي اتخذ تطبيقا له.  أنها نتجت عن تطبيق

كما يعتبر الترخيص شرطا جوهريا حتى يتم السماح باالتفاقات المحظورة وذلك ألنه بمثابة 
، وبهذا )6(المتعلق بالمنافسة 03-03من األمر رقم  37من المادة  3، وما يؤكد مدى الفقرة )5(إجازة

                                                 
، مذكرة لنيل شهادة 03-03واألمر رقم  06- 95المركز القانوني لمجلس المنافسة بين األمر رقم  ناصري نبيل، - 1

  .75، ص 2002تيزي وزو، الماجستير في القانون فرع: قانون األعمال، جامعة مولود معمري، 
  متمم، مرجع سابق.المعدل و التعلق بالمنافسة، ، الم03-03من األمر رقم  6المادة  انظر كذلك: -

  .56براهيمي نوال، مرجع سابق، ص  -  2
  متمم، مرجع سابق.المعدل و المتعلق بالمنافسة، ، ال30-03من األمر رقم  7فقرة  9المادة  -  3
  .56براهيمي نوال، مرجع سابق، ص  -  4
  ، مرجع سابق، 02-04والقانون  03-03قانون المنافسة والممارسات التجارية، وفقا لألمر كتو محمد الشريف،  - 5

  .142ص 
  متمم، مرجع سابق.، المتعلق بالمنافسة، المعدل وال03- 03من األمر رقم  3فقرة  37مادة انظر ال -  6
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جلس المنافسة شديد الحرص في إعطاء هذا الترخيص لبعض الممارسات وذلك بتوفير الشروط مف
  التالية: 
يستوجب أن يكون النص  التأكد من وجود نص تشريعي أو تنظيمي يكرس اإلعفاء: -1- أ

المبرر للممارسات المقيدة للمنافسة ذو طبيعة تشريعية أو تنظيمية اتخذت تطبيقا للنص التشريعي 
ير ولكي يتمكن مرتكبي الممارسة المقيدة من تبرير ممارستهم باالستناد إلى نص، يجب أن ال غ

  تنتج هذه الممارسة عن هذا النص بحد ذاته.
يستوجب هذا الشرط أنه أن تنتج الممارسات المحظورة عن نص تشريعي أو تنظيمي:  - 2- أ

، وبالتالي ال يستفيد من هذا )1(ميةلتبرير اتفاق محظور يجب أن يكون هذا األخير نتيجة مباشرة وحت
بحيث يشترط أن تكون  ،الترخيص إال االتفاقات التي تثبت انتمائها إلى الفئة المحددة في النص

هناك عالقة مباشرة بين تواجد النص واالتفاق المحظور، فإذا كان مثال ترخيص اتفاقات تحديد 
اتفاقات اقتسام األسواق، أو اتفاقات اقتسام مصادر  هعار في مجال معين، فال يستفيد مناألس

التمويل، وال يستفيد أيضا من تطبيق النص اتفاقات حول األسعار التي تكون في نشاط ومجال 
  .)2(آخر

ترخيص مجلس المنافسة إجراًء جوهريا لالستفادة من رفع الحظر، حيث تنص المادة يعتبر 
.. ال يستفيد من هذا الحكم سوى .«على أنه: المتعلق بمنافسة  03-03من األمر رقم  9

  .)3(»االتفاقات والممارسات التي كانت محل ترخيص مسبق من مجلس المنافسة 
تتفق ي والتقني واالجتماعي: قتصادالترخيص باالتفاقات التي تؤدي إلى التطور اال –ب 

كل القوانين المنظمة للمنافسة على إمكانية تصحيح االتفاق المقيد للمنافسة وذلك متى حقق نتائج 
ي أو تفتني أو تساهم في اقتصادية نافعة، ومتى أثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور اقتصاد

              ،)4(تحسين التشغيل

ليس فقط على صياغة القواعد  لها تأثير واسع ومباشر )5(يةقتصادكما أن الظروف اال
                                                 

1   - BLAISE Jean-Bernard, Droit des affaires, LGDJ, Delta, Paris, 1999, p 406. 

، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع قانون عام قمع االتفاقات في قانون المنافسةتواتي محند الشريف،  - 2
  .60، ص 2007رة، كلية الحقوق والعلوم التجارية، بومرداس، ڥلألعمال، جامعة أمحمد بو 

  متمم، مرجع سابق.المعدل و التعلق بالمنافسة، ، الم03-03من األمر رقم  9المادة  -  3
  .44مختور دليلة، مرجع سابق، ص  -  4
 ، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق، على أنه: 03- 03من األمر رقم  9وردت هذه العوامل في نص المادة  -  5

..يرخص باالتفاقات والممارسات التي يمكن أن يثبت أصحابها أّنها تؤدي إلى تطور اقتصادي أو تقني أو تساهم في . «
  .»تحسين التشغيل أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغيرة أو المتوسطة بتعزيز وضعيتها التنافسية في السوق... 
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المتعلقة بالمنافسة لكن حتى في تطبيقها، حيث يؤخذ بعين االعتبار وضعية السوق والعوامل 
ية وما يترتب عنه، حيث يستثنى عن قتصادثار االتفاقات االآاألخرى الناتجة عن حركيته لتقدير 

ية بعد الحصول على ترخيص من قتصادالحظر كل االتفاقيات التي تستجيب لها العوامل اال
  مجلس المنافسة. 

المتعلق بالمنافسة أن المشرع حدد  03-03من األمر رقم  9يستنتج من فحوى المادة 
  ظروف الترخيص في حالتين: 

وعليه فإن جميع االتفاقات ي والتقني: قتصادالحالة األولى: مساهمة االتفاق في التقدم اال
ي أو التقني كما هو وارد في نص المادة غير ممنوعة لما قتصادالتي من شأنها ضمان التطور اال

تحققه من آثار إيجابية على المنافسة في السوق، ولتقدير مدى مساهمة االتفاق في التقدم 
  ي يجب توفر مجموعة من الشروط. قتصاداال

 يجب أن ينتج عن االتفاق المقيد للمنافسة تأثيري: قتصادالتحقيق الفعلي للتطور اال -
  .)1(إيجابي على السوق وذلك من خالل تحقيق فوائد تطغى على اآلثار السلبية التي يرتبها

يجب أن يكون تقييد  ي:قتصادوجود عالقة مباشرة بين االتفاق المحظور والتقدم اال -
ف االتفاق ال يمكنهم تجنب ، أي أن أطراقتصادالمنافسة ضروريا ألجل تحقيق الغاية النافعة لال

، كما يجب إثبات عالقة السببية بين االتفاق والفوائد قتصادالمنافسة لتحقيق منفعة لالب اإلخالل
  .)2(قتصادالتي تترتب على اال

يتم الترخيص باالتفاقات المقيدة للمنافسة التي تحقق التطور تحقيق منافع للمستهلكين:  -
االتفاق فقط، بل يجب أن ي، شريطة أّال يكون المستفيد الوحيد من الممارسة هم أطراف قتصاداال

يستفيد منه أطراف أخرى متدخلة في السوق، أي أن يخصص قسط من العائدات للمستهلك، إّال أّن 
  .)3(المشرع لم ينص على ذلك صراحة

يجب أّال يكون تقييدا مطلقا للمنافسة، على الرغم من  عدم القضاء الكلي على المنافسة: -
، بحيث ال تستفيد من الترخيص سوى االتفاقات المحظورة ي أكبراقتصادأن االتفاق يحقق تطور 

  والتي يكون تقييدها للمنافسة بصورة بسيطة.

                                                 

  .47 – 46 ص مختور دليلة، مرجع سابق، ص -  1
2   - BLAISE Jean-Bernard, op.cit p 430. 

  .46مختور دليلة، مرجع سابق، ص  -  3
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ي والتقني ينتج منه تحسين قتصادفإّن مساهمة االتفاق في التطور اال باإلضافة إلى ذلك
 ي، لذا أكد عليه المشرعقتصادالشغل، بحيث يعتبر عنصر التشغيل عنصرا أساسيا في التطور اال

الجزائري ولعل هذا النص يعبر عن الرغبة في التأكيد على متطلبات قانون المنافسة اإليجابي 
  ي.قتصادوالجانب السلبي بدقة بعد التحليل اال

ما يالحظ أّن سياسة الجزائر اتجهت في السنوات األخيرة إلى تشجيع كل السبل لتوفير 
بين الحلول المعتمدة، إنشاء عدد من  مناصب الشغل خاصة بعد ارتفاع معدل البطالة، وكان من

الهيئات والهياكل التي تهتم بذلك منها الوكالة الوطنية للتشغيل والوكالة الوطنية لدعم تشغيل 
الشباب، وهذه األخيرة ساهمت بدورها في خلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أصبحت اليوم 

  .)1(الوطني قتصادتحتل مكانة كبيرة في اال
الثانية: مساهمة االتفاقية في تعزيز وضعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحالة 

ن الذين يملكون التكنولوجيا العالية وكذا الوسائل يو قتصاديتحكم في السوق األعوان اال السوق:
الحديثة، إلى جانب العالمة والشهرة التجارية المعروفة، فالمؤسسات التي ال تستجيب لهذه 

يات العامة لحركة السوق، ستكون عاجزة عن مواجهة المشروعات الضخمة، ومن المعطيات واآلل
أجل تجنب انسحاب هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من السوق، تقوم أجهزة تنظيم المنافسة 
بإعطائها األولوية لغرض الحفاظ على مكانتها ولو على حساب المنافسة، وذلك بالسماح لها بإبرام 

فيما بينها، ولكن بشرط أن يكون تأثير هذه الممارسات بسيط وال يمس السوق  اتفاقيات التعاون
  .)2(بصفة جوهرية

والمشرع الجزائري نص صراحة على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من مجلس 
، المتعلق 03-03من األمر رقم  09المنافسة باعتباره إجراء جوهري لرفع الحظر في نص المادة 

.. ال يستفيد من هذا الحكم سوى االتفاقات والممارسات التي كانت . «ي: بالمنافسة على ما يل
  .)3(» محل ترخيص من مجلس المنافسة

توجد في بعض األسواق مؤسسات تلجأ الستغالل  الترخيص بالممارسات التعسفية: – 2
آثار سلبية ية التي تتمتع بها، مما يؤدي إلى ارتكابها لممارسات تعسفية، ينتج عنها قتصادالقوة اال

. مما يستوجب حظرها إّال أّنه ليس مبدأ مطلق، بل يتضمن )4(تمس بحرية المنافسة النزيهة
                                                 

  .62براهيمي نوال، مرجع سابق، ص  -  1
  .65تواتي محند الشريف، مرجع سابق، ص  -  2
  متمم، مرجع سابق.المعدل و البالمنافسة،  ، المتعلق03-03من األمر رقم  9المادة  -  3
  .47 – 46ص ص  مير، مرجع سابق،خمايلية س -  4
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استثناءات عديدة من القاعدة العامة والتي نص عليها المشرع الجزائري مراعاة منه العتبارات 
 معينة، بحيث يمكن اإلعفاء أو الترخيص ببعض الممارسات، التي يمكن أن تظهر في صورة

أو في صورة بيع أسعار منخفضة  ،ية وتعسف في وضعية تبعيةاقتصادتعسف في وضعية هيمنة 
  تعسفيا

يتعلق الترخيص بنوعين الترخيص بالممارسات المتعلقة بالتعسف في وضعية الهيمنة:  - أ 
  من الممارسات:

الترخيص بالممارسات الناتجة عن تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي:  –النوع األول 
يرخص مجلس المنافسة بالممارسات التعسفية الناتجة عن وضعية هيمنة على السوق في حالة 
وجود نص تشريعي أو تنظيمي اتخذ تطبيقا لها، لكن بشرط أن يثبت أصحابها أنها تؤدي إلى 

ي أو تقني، أو أن تساهم في تحسين التشغيل أو من شأنها السماح للمؤسسات اقتصادتطور 
  ة بتعزيز وضعيتها التنافسية في السوق.الصغيرة والمتوسط

المتعلق بالمنافسة، والتي  03-03من األمر رقم  9كّرس المشرع الجزائري في نص المادة 
أعاله االتفاقات والممارسات الناتجة عن تطبيق  7و 6ال تخضع ألحكام المادتين  «جاء فيها: 

يرخص للممارسات التعسفية  . بالتالي ال)1(» نص تشريعي أو نص تنظيمي اتخذ تطبيقا له
الناتجة عن وضعيتها المهيمنة إّال إذا كانت نتيجة مباشرة وضرورة لتطبيق نص قانوني أو 

  تنظيمي.
كرس المشرع ي: اقتصادالترخيص للممارسات التي تؤدي إلى تتطور  –النوع الثاني 

المتعلق بقانون  03-03من األمر رقم  9الجزائري هذا المبدأ في الفقرة الثانية من نص المادة 
يكون التعسف الناتج عن الهيمنة في السوق مبررا في القانون الجزائري، إذا كان  إذ، )2(المنافسة

ي حتى ولو كان من شأنها تقييد المنافسة، على أّال تؤدي قتصادمن شأن التعسف تحقيق النمو اال
  .)3(إلى استبعادها والقضاء عليها بصفة كلية

باإلضافة إلى الممارسات التعسفية الناتجة عن وضعية هيمنة، هناك ممارسات تعسفية ناتجة 
المتعلق  03- 03من األمر رقم  11ية والتي نصت عليها المادة اقتصادعن وضعية تبعية 

                                                 

  متمم، مرجع سابق.المعدل و التعلق بالمنافسة، ، الم03-03من األمر رقم  9المادة  -  1
  متمم، مرجع سابق.المعدل و البالمنافسة،  ، المتعلق03-03من األمر رقم  3فقرة  9 انظر المادة -  2
دار النهضة العربية، القاهرة، ، إساءة استغالل المركز المسيطر في العالقات التجاريةسامي عبد الباقي أبو صالح،  - 3

  .203، ص 2005
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يا أن تقوم سلوكات تجاه بعض اقتصاد، بحيث يمكن لبعض المؤسسات القوية )1(بالمنافسة
نتيجة استغالل حالة التبعية التي تتواجد عليها هذه  ،ا شروط تعسفيةالمؤسسات وتفرض عليه

المؤسسات التي ال تملك خيارات كافية أو حلول بديلة لرفض تلك الشروط المجحفة، ونظرا لما 
المتعلق  03-03من األمر رقم  11تسببه هذه الممارسة من ضرر بالمنافسة فقد حظرتها المادة 

تصبح هذه التصرفات مشروعة، إذا كان الهدف منها هو ترقية المنافسة بالمنافسة، بحيث يمكن أن 
  ية.قتصاد، وهو الشيء نفسه بالنسبة للتعسف في وضعية الهيمنة االقتصادورمز اال

ي قتصاد: يسعى العون االالترخيص بالممارسات المتعلقة بالبيع بشكل تعسفي –ب 
عن طريق بيع سلعة بالخسارة، ثم القيام  في وضعية قوية في السوق إلى جلب العمالء المتواجد

ببيع سلعة أخرى بهوامش إضافية، وبهذه الصفة فإّن عملية البيع بالخسارة من شأنها اإلخالل 
بحرية المنافسة أو إزاحة أو إلغاء مؤسسة من السوق أو معارضة أحد منتوجاتها من الدخول إلى 

من األمر رقم  12امالت من خالل المادة السوق، هذا ما جعل المشرع يحظر هذا النوع من المع
  .)2(المتعلق بالمنافسة 03-03

فرغم حظر البيع بالخسارة من حيث المبدأ، إال أّنه يرخص بها في حالة وجود ضرورة 
ية ومتطلبات حسن التسيير وتفادي خسائر اكبر، فلقد نص المشرع الجزائري على مجموعة اقتصاد

  :)3(الترخيص بالبيع بالخسارة والتي تكمن فيما يليمن الحاالت التي يمكن فيها 
السلع السهلة التلف والمهددة بالفساد السريع وكذا السلع بصفة إرادية وحتمية نتيجة تغيير  -

  النشاط أو إنهائه.
  أو البالية تقنيا. الموسميةعند تنفيذ قرار قضائي وبيع السلع الموسمية، وكذا بيع السلع  -
لتموين منها من جديد وبسعر أقل في هذه الحالة يكون السعر الحقيقي السلع التي تم ا -

  األدنى إلعادة البيع يساوي سعر التموين الجديد.
المنتوجات التي يكون فيها سعر إعادة البيع يساوي السعر المطبق من طرف المنافسين  -

  .)4(بشرط أّال يقل سعر المنافسين عن حد البيع بالخسارة

                                                 

  متمم، مرجع سابق.المعدل و الالمتعلق بالمنافسة،  ،03-03من األمر رقم  11انظر المادة  -  1
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بالمنافسة، 03-03من األمر رقم  12انظر المادة  -  2
  متمم، مرجع سابق.المعدل و العلق بالمنافسة، المت ،03-03من األمر رقم  12انظر المادة  -  3
المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل  02- 04نظم موضوع البيع بالخسارة بموجب القانون رقم  - 4

يمنع إعادة بيع سلعة بسعر أدنى من سعر تكلفتها الحقيقية،  «منه على:  13والمتمم مرجع سابق، إذ تنص المادة 
   =رسوم وعندـوق والـيه الحقـاف إلـورة يضـى الفاتـوبة علـدة المكتـراء بالوحـر الشـي سعـقيقـة الحـفـكلـر التـد بسعـيقص
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في األصل  )1(يةقتصادتعتبر التجميعات االية: قتصادبالتجميعات اال الترخيص –ثالثا 
، وبالتالي فإّن قتصادممارسة مشروعة، وهذا نظرا لمساهمتها الفعالة في تطوير وترفيه اال

، إال أّنه ال يمكن العمل بقاعدة )2(التجميعات مشجعة ألن بواسطتها تتم مواجهة المنافسة الدولية
ية كقاعدة عامة، ألنها تنطوي على مميزات وفوائد كبيرة تجعل من قتصادمنع التجميعات اال

السوق، إذ كثيرا ما تلجأ المؤسسات إليها ألنها بحاجة  اقتصادوجودها أمر ضروري في ظل نظام 
إلى تدعيم قدراتها على المنافسة، فهي وسيلة للدفاع عن وجودها واستمرارها والرغبة في تحقيق قوة 

والتي تعود بالنفع على المؤسسات وذلك من خالل زيادة كفاءتها اإلنتاجية وكذا رفع ، )3(يةاقتصاد
  قدرتها.

  الفرع الثاني
  قانون الصفقات العمومية

العمود الفقري إلنجاز مشاريع الدولة، لذلك أولى لها المشرع  )4(تعد الصفقات العمومية
الجزائري اهتماما كبيرا منذ االستقالل، إذ تعتبر النظام األفضل الستغالل األموال العمومية، خاصة 

  الوطني على زيادة النفقات من أجل تنشيط العجلة التنموية للبالد. قتصادفي ظل اعتماد اال
ام بها المشرع لتفادي النقص الحاصل والتناقض الموجود، إال أّنها لم ورغم التعديالت التي ق

بإصدار المرسوم الرئاسي  )5(تحقق الغرض المنتظر منها، مما أدى إلى إلغاء النصوص السابقة
                                                                                                                                                         

  .»االقتضاء أعباء النقل... =
المتعلق بالمنافسة، بل اكتفى بذكر  ،03-03من األمر رقم  15لم يعرف المشرع الجزائري التجميع من خالل المادة  - 1

  بعض الطرق والوسائل القانونية التي من شأنها أن تؤدي إلى عملية التجميع.
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون عام لألعمال،  مبدأ المنافسة الحرة في القانون الوضعي،جالل مسعد،  -  2

  .99، ص 2002مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
  .208، مرجع سابق، ص مدى تأثير المنافسة الحرة بالممارسات التجاريةجالل مسعد زوجة محتوت،  -  3
، 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247- 15من المرسوم الرئاسي رقم  2تعرف الصفقات العمومية في ظل أحكام المادة  -  4

        كما يلي: 2015سبتمبر  20، صادر في 50تفويضات المرفق العام، ج ر عدد  يتضمن تنظيم الصفقات العمومية
يين وفق الشروط اقتصادالصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملين  «

  .»المنصوص عليها في هذا المرسوم، لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال األشغال واللوازم والخدمات والدراسات 
 27، صادر في 52، يتضمن قانون الصفقات العمومية، ج ر عدد 1967جوان  17مؤرخ في  ،90-67أمر رقم  - 5

  (ملغى). 1967جوان 
، صادر 15، يتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي، ج ر عدد 1982أفريل  10ؤرخ في م ،145-82مرسوم رقم  -

، 13، ج ر عدد 1988مارس  29، مؤرخ في 72-88، معدل ومتمم بموجب المرسوم رقم 1982أفريل  13في 
    =                                                                                 .  1988مارس  30صادر في 
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  .)1(المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 247-15رقم 
ظومة قانونية متكاملة تحكم العمل ير منيظهر حرص المشرع الجزائري واضحا على توف

ليؤكد على مبادئ هامة يقوم عليها إبرام  )2(فجاء المرسومالتعاقدي بمختلف أشكاله وأنواعه، 
الصفقات العمومية، خاصة بالنسبة للمناقصة التي تعتبر القاعدة العامة، فهي بحاجة إلى هذه 

  المبادئ لضمان شفافية إجراءاتها (أوال).
يين قتصادأقر المشرع الجزائري إلى جانب هذه المبادئ حقوقا لكل المتعاملين اال كما

يا اقتصادالمتعاقدين مع اإلدارة من جهة، ومن جهة أخرى، حقوقا لإلدارة المتعاقدة بصفتها عونا 
  يين (ثانيا).قتصادتبرم عقودا مع األعوان اال

في مختلف المجاالت، تقوم المنافسة على غرار المنافسة مبادئ الصفقات العمومية:  –أوال 
  في مجال الصفقات العمومية على أساس مبادئ هامة، تتمثل فيما يلي:

يقصد بالحرية في هذا المجال حرية المنافسة، أي فتح المجال لألعوان  مبدأ الحرية: – 1
أمام إحدى  يين الطبيعيين والمعنويين الذين تتحقق فيهم الشروط المطلوبة للتقدم بعروضهمقتصاداال

                                                                                                                                                         
، صادر 57، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج ر عدد 1991نوفمبر  09مؤرخ في  ،434-91مرسوم تنفيذي رقم  -=

، صادر 42، ج ر عدد 1994جوان  26المؤرخ في  ،178-94معدل بالمرسوم التنفيذي رقم  ،1991نوفمبر  11في 
صادر  ،06ج ر عدد  ،1996جانفي  22المؤرخ في  ،45-96، والمعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 1994جوان  29في 
، صادر 13، ج ر عدد 1998مارس  07المؤرخ في  ،87-98، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 1996جانفي  24في 
  .1998مارس  11في 

صادر  ،52، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج ر عدد 2002جويلية  24مؤرخ في  ،250-02م رئاسي رقم مرسو  -
، ج ر عدد 2003سبتمبر  11المؤرخ في  ،301-03، معدل ومتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 2002جويلية  28في 
، 2008أكتوبر  26المؤرخ في  ،338-08، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 2003سبتمبر  04، صادر في 55

  .2008نوفمبر  09، صادر في 62ج ر عدد 
، صادر في 58، يتضمن الصفقات العمومية، ج ر عدد 2010أكتوبر  07مؤرخ في  ،236-10مرسوم رئاسي رقم  -

، المتضمن تنظيم 2011مارس  01المؤرخ في  ،98-11، معدل ومتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 2010أكتوبر  07
 ،222-11، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 2011مارس  06، صادر في 14الصفقات العمومية، ج ر عدد 

مرسوم الرئاسي رقم ، المعدل والمتمم بال2011جوان  19، صادر في 34، ج ر عدد 2011جوان  16المؤرخ في 
، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 2012جانفي  26، صادر في 04عدد ، ج ر 2012 ، المؤرخ في12-23
رقم ، الملغى بالمرسوم الرئاسي 2013جانفي  13، صادر في 02، ج ر عدد 2013جانفي  13المؤرخ في  ،13-03
  تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، مرجع سابق. ، المتضمن15-247

  مرجع سابق. ،وتفويضات المرفق العام ية، يتضمن تنظيم الصفقات العموم247-15مرسوم رئاسي رقم  -  1
مرجع ، وتفويضات المرفق العام ية، يتضمن تنظيم الصفقات العموم247-15من المرسوم الرئاسي رقم  5انظر المادة  - 2

  سابق.
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، )1(الهيئات المؤهلة قانونا إلبرام الصفقات العمومية وفق الشروط التي تضعها وتحددها مسبقا
المنافسة في إذ تعد المنافسة في مجال الصفقات العمومية من المبادئ الهامة التي حرص المشرع 

  .)2(على تكريسها
ه بالمشاركة لإلدارة وبناًء على ذلك يحق لكل شخص تتوفر فيه الشروط أن يقدم عرض

  .)3(المتعاقدة
يقصد به أن تقف المصلحة المتعاقدة موقفا حياديا إزاء المتنافسين، فهي  مبدأ المساواة: – 2

يين الذين تدعوهم والذين قتصادليست حرة في استخدام سلطتها التقديرية بتقرير األعوان اال
، )4(1996رة المعلن عنها في دستور تستبعدهم، وقد جاء تماشيا مع مبدأ حرية الصناعة والتجا

. فهذا المبدأ له عالقة مباشرة بمبدأ الحرية (حرية )5(2016والذي تم التأكيد عليه في دستور 
المنافسة)، فهو يتحقق عن طريقه، ومفاده انعدام أي تفضيل في إسناد الصفقة ألي عون 

  .)6(ياقتصاد
  كما يستند هذا المبدأ إلى شرطين هامين هما:

يين المشاركين لعروضهم قتصاديجب أن يكون تاريخ إيداع األعوان االوحدة الزمان:  –أ 
  نفسه، ويكون ذلك بضبط مواعيد محددة تطبق على جميع المشاركين.

يين المشاركين قتصاديجب أن يكون عنوان إيداع أو إرسال األعوان اال وحدة المكان: –ب 
  متاحا لجميع العارضين. لعروضهم نفسه، ويكون ذلك بضبط العنوان وجعله

                                                 

1  - GIBAL Michel, "Le nouveau code des marches publics, une réforme composite", la semaine 

juridique, Juris classeur périodique, édition général, N° 16 – 17, Paris, 2004, p 722. 

تطبق  «منه التي تنص على ما يلي:  2نظرا ألهمية المبدأ جاء تكريسه في قانون المنافسة بموجب أحكام المادة  - 2
أحكام هذا األمر على الصفقات العمومية ابتداءا من اإلعالن عن المناقصة إلى غاية المنح النهائي للصفقة، غير 

  .»أّنه يجب أن ال يعيق تطبيق هذه األحكام أداء مهام المرفق العام أو ممارسة صالحيات السلطة العمومية 
الملتقى الوطني حول المنافسة في التشريع  بدأ المنافسة،دور القاضي اإلداري في حماية محميد أحمد سرير،  - 3

  .03، ص 2013الجزائري، جامعة عنابة، 
متمم، مرجع المعدل و الالمتعلق بإصدار نص تعديل الدستور،  ،438-96من المرسوم الرئاسي رقم  37تنص المادة  - 4

  .»قانون حرية الصناعة والتجارة مضمونة وتمارس في إطار ال «سابق على ما يلي: 
  المتعلق بالمبادرة بمشروع تعديل الدستور، مرجع سابق. ،01-16من القانون رقم  1فقرة  43انظر المادة  -  5
، الملتقى الوطني حول قانون المنافسة بين تحرير المبادرة نظام المنافسة في إطار الصفقات العموميةعباسي سهام،  - 6

 16المة، يومي ڥ، 1945ماي  8ة، قسم العلوم القانونية اإلدارية، جامعة وضبط السوق، كلية الحقوق والعلوم السياسي
  .5، ص 2015مارس  17و
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  يتفرع هذا المبدأ إلى مبادئ أخرى تتمثل في: مبدأ شفافية اإلجراءات: – 3
يعد إعالن طلب العروض إجراء يستهدف  مبدأ اإلعالن، (إعالن طلب العروض): –أ 

يين متنافسين مع تخصيص الصفقة دون اقتصادالحصول على عروض من عدة متعاملين 
يكون  . إذ يمكن أن)1(يةقتصاداالمفاوضات، للمتعهد الذي يقدم أحسن عرض من حيث المزايا 

  وطنيا و/أو دوليا، إذ يتم حسب األشكال التالية:
  ،)2(طلب العروض المفتوح -
  ،)3(طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا -
  ،)4(طلب العروض المحدود -
  .)5(المسابقة -

يعد اإلعالن إجراء جوهري ووسيلة من وسائل ضمان الشفافية كونه يعمل على احترام 
  النصوص القانونية.

 61يكون اللجوء عن طريق اإلشهار الصحفي الذي ورد بصيغة اإللزام ضمن أحكام المادة 
المرفق  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات 247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 

  يكون اللجوء إلى اإلشهار الصحفي إلزاميا في الحاالت اآلتية: «، والتي تنص: )6(العام
  طلب العروض المفتوح، -
  طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا، -
  طلب العروض المحدود، -

                                                 

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،  ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم  40انظر المادة  - 1
  مرجع سابق.

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،  ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم  43انظر المادة  - 2
  مرجع سابق.

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،  ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم  44انظر المادة  - 3
  مرجع سابق.

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،  ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم  45انظر المادة  - 4
  مرجع سابق.

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم  48و 47انظر المادة  - 5
  العام، مرجع سابق.

ومية وتفويضات المرفق العام، مرجع المتضمن تنظيم الصفقات العم ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم  61المادة  - 6
  سابق.
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  ،المسابقة -
  .)1(»التراضي بعد االستشارة، عند االقتضاء -

إجراء شكلي جوهري تلزم المصالح المتعاقدة بمراعاته في كل فاإلعالن على هذا النحو 
أشكال طلب العروض المفتوحة أو المحدودة، الوطنية أو الدولية، وكذلك عند اتباعها أسلوب 

  االستشارة االنتقائية أو المسابقة.
كما يتم نشر اإلعالن عن طلب العروض في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي 

"BOMOP"  يتضمن إحداث نشرة رسمية خاصة بالصفقات  116-84المحدثة بموجب مرسوم رقم
- 15من المرسوم الرئاسي رقم  65، وهذا ما أكدت عليه المادة )2(التي يبرمها المتعامل العمومي

  .)3(المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 247
نشر اإلعالن عن طلب العروض ضمن من المرسوم ذاته بضرورة  65ألزمت المادة 

جريدتين يوميتين وطنيتين على األقل موزعتين على المستوى الوطني، وأن يتم تحرير اإلعالن عن 
  .)4(طلب العروض باللغة الوطنية وبلغة أجنبية واحدة على األقل

من المرسوم ذاته على ضرورة إعالن طلبات عروض الواليات  3فقرة  65تؤكد المادة 
يات والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها، والتي تتضمن صفقات أشغال أو لوازم والبلد

دج) أو يقل عنها وخمسين  100.000.000ودراسات وخدمات يساوي مبلغها مائة مليون دينار (
دج) أو يقل عنها، أن تكون محل إشهار محلي، حسب الكيفيات  50.000.000مليون دينار (

  اآلتية:
  طلب العروض في يوميتين محليتين أو جهويتين، نشر إعالن -
  إلصاق إعالن طلب العروض بالمقرات المعنية: -
 ،الوالية  

                                                 

المتضمن  ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم  51للمزيد من التفصيل حول التراضي بعد االستشارة، انظر: المادة  - 1
  تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، مرجع سابق.

نشرة رسمية خاصة بالصفقات التي يبرمها ، يتضمن إحداث 1984ماي  12مؤرخ في  ،116-84مرسوم رقم  - 2
  .1984ماي  15 في، صادر 20المتعامل العمومي، ج ر عدد 

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  65انظر المادة  - 3
  مرجع سابق.

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  ،247- 15من المرسوم الرئاسي رقم  1فقرة  65المادة  انظر - 4
  العام، مرجع سابق.
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 ،لكافة بلديات الوالية  
 ،لغرف التجارة والصناعة، والصناعة التقليدية والحرف والفالحة للوالية  
 1(للمديرية التقنية المعنية في الوالية(.  
من المرسوم ذاته على البيانات اإللزامية التي يجب أن يحتوي إعالن  62نصت المادة  وقد

  طلب العروض والمتمثلة فيما يلي:
  تسمية المصلحة المتعاقدة وعنوانها ورقم تعريفها الجبائي، -
  شروط التأهيل أو االنتقاء األولي، -
  موضوع العملية، -
حالة القائمة المحصلة إلى أحكام دفتر الشروط قائمة موجزة بالمستندات المطلوبة مع إ -

  ذات الصلة،
  مدة تحضير العروض ومكان إيداع العروض، -
  مدة صالحية العرض، -
  إلزامية كفالة التعهد، إذا اقتضى األمر، -
ال يفتح إال من طرف لجنة  «تقديم العروض في ظرف مغلق بإحكام، تكتب عليه عبارة  -

  ومراجع طلب العروض، » فتح األظرفة وتقييم العروض
  .)2(ثمن الوثائق، عند االقتضاء -

ي يريد التقدم بعرضه تحقيقا لمبدأ حرية الوصول للطلبات اقتصادوعليه، يمكن لكل متعامل 
العمومية الحصول على الوثائق المتعلقة بالمناقصة، من حيث موضوعها ومواصفاتها وشروطها 

المطلوبة من المتعهدين واللغة المستعملة وكيفيات التسديد، ية والتقنية والمالية والوثائق قتصاداال
وأجل تحضير العروض وصالحيتها وٕايداعها، وساعة فتح األظرفة والعنوان الدقيق إليداع 
التعهدات التي يحددها القانون، والتي تلزم المصلحة المتعاقدة بوضعها تحت تصرف المترشحين 

  وحتى إرسالها لهم إن طلبوها.
تعد أركان إبرام الصفقات العمومية شرطا مبدأ احترام أركان إبرام الصفقات العمومية:  –ب 

أساسيا لصحة الصفقة، فيحق لكل ذي مصلحة أن يطعن في حالة عدم توافرها، وبالتالي يمكن 
                                                 

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  ،247- 15من المرسوم الرئاسي رقم  3فقرة  65انظر المادة  - 1
  العام، مرجع سابق.

تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، مرجع  ، المتضمن247-15رقم مرسوم الرئاسي من ال 62المادة  - 2
  سابق.
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يين المشاركين المتنافسين أن يطعنوا في اختيار اإلدارة المتعاقدة للمتنافس الذي قتصادلألعوان اال
تعاقد معه أمام لجنة الصفقات المختصة، وذلك في حالة عدم توافر أركان إبرام الصفقة ت

  .)1(الصحيحة
  ومن أهم أركان إبرام الصفقات العمومية:

  : يعني اإليجاب والقبول بين المتعاقدين.التراضي -
يعني ما يلتزم به المتنافس (نقل حق عيني أو فعل)، ويشترط أن يكون موجودا  المحل: -

  إذا كان شيئا، وأن يكون ممكنا إذا كان عمال.
وهو العرض المباشر الذي يقصد الملتزم اإلدارة المتعاقدة الوصول إليه من وراء  السبب: -
  التزامه.
  لمتعاقد واإلدارة المتعاقدة.يجب أن تتوفر في كال الطرفين؛ المتعامل ا األهلية: -

ية المتنافسة الطعن في المنح المؤقت للصفقة أو من أجل إلغاء قتصادكما يمكن لألعوان اال
، أيام) عشرة 10اإلجراء في إطار طلب العروض أو إجراء التراضي بعد االستشارة في أجل (

رسمية لصفقات المتعامل ابتداًء من تاريخ أول نشر إلعالن المنح المؤقت للصفقة في النشرة ال
  .)2(العمومي أو في الصحافة أو في بوابة الصفقات العمومية
) خمسة عشر يوما، ابتداًء من تاريخ 15فتأخذ لجنة الصفقات العمومية قرار في أجل (

  .)3() أيام، ويبلغ هذا القرار للمصلحة المتعاقدة ولصاحب الطعن10انقضاء أجل (
قت للصفقة، ال يمكن أن يعرض مشروع الصفقة على لجنة ففي حالة الطعن في المنح المؤ 

) يوما، ابتداًء من تاريخ نشر إعالن 30الصفقات المختصة للدراسة إال بعد انقضاء أجل ثالثين (
المنح المؤقت للصفقة، وذلك من أجل تقديم الطعون ودراستها من طرف اللجنة المختصة وكذلك 

  .)4(تبليغ قرارها
                                                 

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  ،247- 15من المرسوم الرئاسي رقم  1فقرة  82انظر المادة  - 1
  العام، مرجع سابق.

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  ،247- 15ي رقم من المرسوم الرئاس 3فقرة  82انظر المادة  - 2
  العام، مرجع سابق. 

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  ،247- 15من المرسوم الرئاسي رقم  8فقرة  82انظر المادة  - 3
  العام، مرجع سابق.

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  ،247- 15المرسوم الرئاسي رقم  من 9فقرة  28انظر المادة  - 4
  العام، مرجع سابق.
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شفافية اإلجراءات من العوامل التي تضمن المنافسة الشريفة بين األعوان وبذلك يعتبر مبدأ 
ية المتدخلة في السوق بما يضمن السير العادي آللياته، وخاصة في مجال الصفقات قتصاداال

العمومية أين تلتزم المصلحة المتعاقدة بإعداد دفتر الشروط، واإلعالن عن شروط ومعايير 
وف يمنع الرشوة والمحاباة فيها، وبالتبعية يجنبها تبديد األموال المشاركة في طلب العروض، س

  .)1(العمومية
ي معين، في هذه الحالة اقتصادعندما يتم اختيار عون حقوق األطراف المتعاقدة:  –ثانيا 

ي المتعاقد مع قتصاديكون هناك حقوق متبادلة بين كل من العون اال إذنكون أمام رسو المزاد، 
ية. اقتصاديا تبرم عقودا اقتصادقدة من جهة، وحقوقا لهذه األخيرة بصفتها عونا المصلحة المتعا

  وهذا ما سيتم تبيانه.
من بين حقوق المتعامل المتعاقد مع اإلدارة (المصلحة حقوق المتعامل المتعاقد:  – 1

  المتعاقدة) ما يلي:
، فبعد تأكد )2(وضةتعتبر الصفقة العمومية عقد معاحق المتعامل في المقابل المالي:  –أ 

بمعنى آخر هو أن يتلقى  . أو)3(اإلدارة من حسن التنفيذ يتم تحويل المال إلى المتعامل المتعاقد
المتعامل المتعاقد من اإلدارة المبلغ المتفق عليه في العقد الذي يقابل بتنفيذه الشخصي للصفقة. 

  .)4(وقد خصص المشرع الجزائري حيزا كبيرا من المواد في كيفيات دفع الثمن
  ويتم تحديد مبلغ الصفقة بإحدى الطرق التالية:

أي تحديد السعر جملة واحدة وبصورة جزافية ويكون ذلك  بصورة إجمالية أو جزافية: -1- أ
على أساس الخدمة المقدمة، كما في عقود األشغال العامة أو في عقود الخدمات أين يصعب 

  تحديد السعر بصورة دقيقة، لذلك يكون تحديد السعر جزافيا.

                                                 

المجلة الجزائرية القانونية  السوق"، اقتصادي في ظل قتصاد"حدود تدخل الدولة في المجال االصبايحي ربيعة،  - 1
،        2010، 02عدد ية والسياسية، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، قتصاداال

  .121ص 
المعاوضة هو أن يلتزم المتعامل بتنفيذ العمل طبقا للمواصفات والشروط المتفق عليها، فيكون له الحق في اقتضاء  - 2

  المقابل المالي باألشكال والكيفيات التي حددها القانون.
، دار الريحانة، الجزائر، 2000 – 1962اجية القضاء اإلداري في الجزائر بين نظام الوحدة واالزدو بوضياف عمار،  -  3

  .221، ص 2000
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات  ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم  123إلى  96انظر المواد من  -  4

 المرفق العام، مرجع سابق.
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لسعر فيها ويكون ذلك في العقود التي يمكن تحديد ا بناًء على قائمة سعر الوحدة: -2- أ
  على أساس الوحدات، كما في عقود شراء المواد المعلبة أو آالت الحاسوب (عقد اقتناء اللوازم).

يكون تحديد السعر على أساس التكاليف التي قام بها بناًء على نفقات المراقبة:  -3- أ
  المتعامل المتعاقد وفقا للفواتير المقدمة أي يكون تحديد السعر على أساس الفواتير.

أي يكون الدفع بطريقتين على أساس الوحدات والمبلغ بناًء على سعر مختلط:  -4- أ
  .)1(اإلجمالي

يمكن للمصلحة المتعاقدة تفضيل دفع مستحقات الصفقة وفق صيغة السعر اإلجمالي 
  والجزائي وذلك لمراعاة مبدأ احترام األسعار.

للمتعامل المتعاقد أن يقدم  يسمح القانونحق المتعامل المتعاقد في مراجعة السعر:  –ب 
طلب إلى اإلدارة المتعاقدة معه بمراجعة سعر الصفقة إذا توفرت شروط المراجعة المتمثلة فيما 

  يلي:
يجب أن تحدد الصفقة صيغة أو صيغ مراجعة السعر وكذلك كيفيات تطبيق هذه الصيغة  -

  .)2(أو الصيغ الخاصة بالمراجعة
من المرسوم الرئاسي  1فقرة  13ود المنصوص في المادة أّال تقل مبالغ الصفقة عن الحد -

  يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. 247-15رقم 
  .)3() أشهر03أّال يقل أجل الصفقة عن ثالثة ( -
  .)4(في حالة ما إذا تسبب المتعامل المتعاقد في تأخير تنفيذ الصفقة -
  .)5()%5دره خمسة في المائة (حد استقرار التغيير في األجور ق -

                                                 

مومية وتفويضات المرفق العام، المتضمن تنظيم الصفقات الع ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم  96انظر المادة  - 1
  مرجع سابق.

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  ،247- 15من المرسوم الرئاسي رقم  4فقرة  97انظر المادة  - 2
  العام، مرجع سابق.

ات المرفق المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويض ،247- 15من المرسوم الرئاسي رقم  1فقرة  13انظر المادة  - 3
  العام، مرجع سابق.

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،  ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم  105انظر المادة  -  4
  مرجع سابق.

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم  3فقرة  102انظر المادة  - 5
  العام، مرجع سابق.
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  .غير الرسميةعلى أن يكون هذا التغيير قانونيا في السوق الرسمية وليس في السوق 
) أشهر كمبدأ عام واستثناءات يمكن 03تطبق بنود مراجعة األسعار مرة واحدة كل ثالثة (

  .)1(تحديد فترة تطبيق أطول في حالة وجود اتفاق بين األطراف المتعاقدة
أّن المشرع الجزائري نص على حاالت ال يمكن العمل ببند مراجعة السعر، حتى ولو  غير

  كان السعر قابال للمراجعة في الحاالت اآلتية:
  في الفترة التي تغطيها صالحية العرض. -
  في الفترة التي يغطيها بند تحيين األسعار عند االقتضاء. -
  ) أشهر.3أكثر من مرة واحدة كل ثالثة ( -

ستخلص أنه ال يمكن مراجعة األسعار إال فيما يخص الخدمات المنفذة فعال، كما يُ  ،هوعلي
أنه الصفقات المبرمة بأسعار ثابتة وغير قابلة للتجديد ال يمكن أن تتضمن صيغا لمراجعة 

  .)2(السعر
  وبذلك تختلف المراجعة عن التحيين، إذ يمكن قبول التحيين بتوفر شروط:

تاريخ المحدد إليداع العروض وتاريخ البدء في تنفيذ العقد أجل يفوق إذا كان يفصل بين ال -
  .)3(ية ذلكقتصاد) ثالثة أشهر وكذلك إذا تطلبت الظروف اال03مدة تحضير العرض زائد (

  .)4(عدم قدرة اإلدارة المتعاقدة مع الصفقة وتبليغها قبل انقضاء آجال صالحية العروض -
  .)5(اإلدارة في بداية تنفيذ الصفقة تأخر -

فقرة  97المنصوص عليها في المادة الحاالت التي ال يمكن أن تكون محل تحيين تلك  ومن

                                                 

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم  1فقرة  104انظر المادة  - 1
  العام، مرجع سابق.

لصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، المتضمن تنظيم ا ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم  101انظر المادة  -  2
  مرجع سابق.

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،  ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم  98انظر المادة  - 3
  مرجع سابق.

لمرفق العام، تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات ا ، المتضمن247-15رقم من المرسوم الرئاسي  99انظر المادة  - 4
  مرجع سابق.

تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،  ، المتضمن247-15رقم من المرسوم الرئاسي  100انظر المادة  -  5
  مرجع سابق.

  .ففي هذه الحالة يمكن تحيين أسعار الصفقات المبرمة بأسعار ثانية وغير قابلة للمراجعة -
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  .)2(، إضافة إلى الصفقات العمومية المبرمة عن طريق التراضي البسيط)1(أخيرة
رئاسي رقم من المرسوم ال 109عّرفته المادة حق المتعامل المتعاقد في التسبيق:  -جـ 

التسبيق: هو  «يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام كما يلي:  15-247
  .)3(» كل مبلغ يدفع قبل تنفيذ الخدمات موضوع العقد، وبدون مقابل للتنفيذ للخدمة

مفاد ذلك، أنه تقوم اإلدارة بدفع تسبيق في رقم الحساب الجاري للمتعامل المتعاقد قبل أن 
في تنفيذ الخدمات موضوع العقد وهذا بغرض مساعدته على البدء في األعمال وتمكينه من  يشرع

  تخذ التسبيق أحد األشكال التالية:توفير المواد التي يحتاجها أثناء البدء في تنفيذ الصفقة. ي
أوجب المشرع الجزائري كقاعدة عامة، أن ال يتجاوز قيمته كحد  التسبيق الجزافي: - 1-ـج
، حيث يمكن أن يدفع مرة واحدة كما يمكن )4() من السعر األولي للصفقة%15بالمائة ( 15أقصى 

                                                 

تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات  ، المتضمن247-15رقم فقرة أخيرة من المرسوم الرئاسي  97المادة  انظر -  1
  المرفق العام، مرجع سابق.

  وهذه الحاالت هي الحاالت نفسها التي ال يمكن أن تكون محل مراجعة السعر.
م الصفقات العمومية وتفويضات المرفق تنظي ، المتضمن247- 15رقم من المرسوم الرئاسي  2فقرة  98انظر المادة  - 2

  العام، مرجع سابق.
أسلوب التراضي قاعدة استثنائية إلبرام الصفقات العمومية، تلجأ إليه إدارة في حاالت محددة على سبيل الحصر وتعفى  -

تية: حالة حينها من اتباع إجراءات طلبات العروض ومن أشكاله نجد التراضي البسيط الذي تلجأ إليه في الحاالت اآل
بامتالك  ي وحيد يحتل وضعية احتكارية وينفرداقتصاداالحتكار: عندما ال يمكن تنفيذ الخدمات إال على يد متعامل 

  الطريقة التكنولوجية التي اختارتها المصلحة المتعاقدة.
  حاالت االستعمال الملح: المعلل بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار. -
  أو توفير حاجات السكان األساسية. قتصادالمستعجل: مخصص لضمان سير االحاالت التموين  -
  حاالت عند عندما يتعلق األمر بمشروع ذي أولوية وذي أهمية وطنية يكتسي طابعا استعجاليا. -
  عندما يتعلق األمر بترقية اإلنتاج و/أو األداة الوطنية لإلنتاج. -
مومية ذات طابع صناعي أو تجاري حقا حصريا للقيام بمهمة الخدمة عندما يمنح نص تشريعي أو تنظيمي مؤسسة ع -

  العمومية.
المتضمن تنظيم الصفقات  ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم  1فقرة  104المادة للتفصيل أكثر انظر وراجع: انظر 

  العمومية وتفويضات المرفق العام، مرجع سابق.
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،  ،247-15قم من المرسوم الرئاسي ر  1فقرة  109المادة  - 3

  مرجع سابق.
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم  2فقرة  111انظر المادة  - 4

 العام، مرجع سابق.
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، غير أنه أجاز المشرع الجزائري أن يتجاوز التسبيق )1(توزيعه على فترات أي في عدة أقساط
  الجزافي الحد المحدد أعاله إذا توفرت الشروط التالية: 

إذا رأت المصلحة المتعاقدة أثناء مرحلة التفاوض أن رفضها لقواعد الدفع أو التمويل المقرر 
على الصعيد الدولي سينجم عنه تحقيق ضرر أكبر (ضرر ثابت ومؤكد)، ضرورة استشارة لجنة 

  الصفقات المختصة. 
و ضرورة الحصول على موافقة صريحة من الوزير الوصي أو مسؤول الهيئة العمومية أ

  .)2(الوالي
هو ذلك المبلغ الذي تقدمه اإلدارة المتعاقدة للمتعامل  التسبيق على التموين: - 2-ـج

المتعاقد قبل شروعه في تنفيذ الصفقة، في حالة ما إذا اثبت المتعامل المتعاقد بموجب وثائق 
  .)3(وعقود تؤكد ارتباطه القانوني مع الغير، وذلك من أجل توفير المواد موضوع الصفقة

من المرسوم الرئاسي رقم  113ذكر المشرع الجزائري هذا النوع من الصفقات في المادة 
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، إذ تتعلق بنوعين من  15-247

  الصفقات وهما صفقات األشغال وصفقات اقتناء اللوازم.
للمتعامل المتعاقد التسبيق على التموين أن تشترط كما يحق لإلدارة المتعاقدة في حالة منحها 

التزاما صريحا من جانب المتعاقد بإيداع المواد والمنتجات المعنية في الورشة وهذا الشرط معقول، 
وذلك من أجل أّال يقوم المتعامل المتعاقد بتحويل مواد هذه الخدمة لخدمة مشروع آخر في حالة 

  .)4(استفادته من التسبيق
متى حدث الجمع بين التسبيق الجزافي والتسبيق على التموين فال يجوز كحد أقصى  غير أنه

  .)5() من المبلغ اإلجمالي للصفقة%50بمائة ( 50أن يتجاوز 
                                                 

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،  ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم  112انظر المادة  -  1
  مرجع سابق.

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم  3فقرة  111انظر المادة  - 2
  العام، مرجع سابق.

  .223بوضياف عمار، مرجع سابق، ص  -  3
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،  ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم  113المادة  انظر -  4

  مرجع سابق.
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،  ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم  115انظر المادة  -  5

  مرجع سابق.
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يحق للمتعامل المتعاقد مع اإلدارة الحصول على حق المتعامل المتعاقد في التعويض:  –د 
وتكون على أساس المسؤولية العقدية إذا ما التعويض عن األضرار التي لحقت به بسبب اإلدارة، 

أخلت بالتزاماتها التعاقدية اتجاه المتعامل المتعاقد معها، كما هي محددة في الصفقة ودفتر 
الشروط، فالمتعامل المتعاقد ال يستطيع أن يقوم الجزاء الذي تستطيع أن تقوم به اإلدارة، وليس 

  .)1(أمامه إال اللجوء إلى القضاء
  .)2(المتعامل المتعاقد إثبات خطأ أو تجاوزها ألحد بنود العقد للمطالبة بالتعويضوعلى 

تسمح المصلحة المتعاقدة للمتعامل المتعاقد معها حق المتعامل المتعاقد في الطعن:  -هـ 
الذي يحتج على المنح المؤقت للصفقة أو إلغائه أو إعالن عدم جدوى أو إلغاء اإلجراء، أي يرفع 

) أيام ابتداًء من تاريخ أّول 10لجنة الصفقات المختصة، ويرفع هذا الطعن في أجل (طعنا لدى 
نشر إلعالن المنح المؤقت، في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي أو في الصحافة أو في 

  بوابة الصفقات العمومية.
والراغبين في  يين المرشحينقتصادكما يتعين على المصلحة المتعاقدة دعوة المتعاملين اال

) أيام ابتداًء من 3االطالع على النتائج المفصلة لتقييم عروضهم التقنية والمالية، وذلك في أجل (
  اليوم األول لنشر إعالن المنح المؤقت للصفقة.

أّما في حالة إعالن عدم جدوى وٕالغاء إجراء إبرام الصفقة أو إلغاء منحها المؤقت يجب على 
ي المرشح برسالة موصى عليها مع وصل استالم، قتصادعلم المتعامل االالمصلحة المتعاقدة أن ت

) أيام ابتداًء من تاريخ استالم 03ودعوتهم إلى االطالع على مبررات قراراتها، وذلك في أجل (
  الرسالة الموصى عليها.

) أيام، ابتداًء من 10ففي هذه الحالة يمكن للمتعامل المتعاقد رفع طعن في أجل عشرة (
خ رسالة إعالم المرشحين، أما لجنة الصفقات المختصة التي تأخذ قرارا في أجل خمسة عشر تاري

) العشرة أيام، ويبلغ هذا القرار للمصلحة المتعاقدة 10) يوما، ابتداًء من تاريخ انقضاء أجل (15(
  .)3(لصاحب الطعن

                                                 

، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا تنفيذ الصفقات العمومية والمنازعات التي تتخللهادة، خير الدين نبيلة، عيشاوي سعي - 1
  .27، ص 2008للقضاء، الجزائر، 

  .228بوضياف عمار، مرجع سابق، ص  -  2
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،  ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم  82انظر المادة  - 3

  سابق. مرجع
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ل المتعاقد مع : يحق للمتعامحق المتعامل المتعاقد في تسوية النزاعات بطريقة ودية -و 
الصفقة موضوع  يمكن أن تنجم عن تنفيذاإلدارة أن يسلك الطريق الودي لفض النزاعات التي 

العقد، لذا يجب على اإلدارة أو المصلحة المتعاقدة أن تبحث عن حل ودي للنزاعات التي تطرأ 
ت في دفتر الشروط . فهي ملزمة بإدراج اللجوء إلجراء التسوية الودية للنزاعا)1(عند تنفيذ صفقاتها

  .)2(قبل كل مقاضاة أمام العدالة
وفي حالة عدم وجود اتفاقا بين الطرفين على حل النزاع بطريق ودي، يعرض النزاع أمام 

من المرسوم الرئاسي رقم  154لجنة التسوية الودية للنزاعات المختصة المنشأة بموجب المادة 
، الذي تدرسه في أجل )3(ضات المرفق العام، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفوي15-247

  ) يوما، ابتداًء من تاريخ جواب الطرف الخصم.30أقصاه ثالثون (
يبلغ رأي اللجنة لطرفي النزاع كما ترسل نسخة من هذا الرأي إلى سلطة ضبط الصفقات 

لمتعامل ، وتبلغ المصلحة المتعاقدة قرارها في رأي اللجنة ل)4(العمومية وتفويضات المرفق العام
  .)5() أيام08المتعاقد في أجل أقصاه ثمانية (

إلى جانب حقوق المتعامل المتعاقد مع اإلدارة المتعاقدة حقوق المصلحة المتعاقدة:  – 2
ية مع اقتصاديا تبرم عقودا اقتصادهناك حقوق لهذه األخيرة ال يجب تجاهال، وذلك بصفتها عونا 

  الحقوق.المتعامل المتعاقد معها. ومن بين هذه 
يحق للمصلحة المتعاقدة من أجل تحقيق أهدافها الحق في اختيار المتعامل المتعاقد:  –أ 

وتنفيذ خدماتها إبرام صفقات مع مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري، وكذلك مع مؤسسات 
                                                 

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم  2فقرة  153انظر المادة  - 1
  العام، مرجع سابق.

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم  3فقرة  153انظر المادة  - 2
  العام، مرجع سابق.

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،  ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم  154انظر المادة  -  3
  مرجع سابق.

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية      ،247- 15من المرسوم الرئاسي رقم  213أنشئت بموجب أحكام المادة  - 4
تنشأ لدى الوزير المكلف بالمالية، سلطة ضبط الصفقات  «وتفويضات المرفق العام، التي تنص على ما يلي: 

العمومية وتفويضات المرفق العام، تتمتع باستقاللية التسيير، وتشمل مرصدا للطلب العمومي وهيئة وطنية لتسوية 
  .»النزاعات... 

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،  ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم  155ظر المادة ان -  5
 مرجع سابق.
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، )2(يةقتصاد، متى استجابت إلى المعايير التي تشترطها المصلحة المتعاقدة من الناحية اال)1(أجنبية
ي الذي يقدم أحسن العروض من حيث المزايا قتصادبمعنى آخر يتم اختيار المتعامل اال

  ية.قتصاداال
  كما يتفرع عن هذا الحق حقوقا جانبية تتمثل أساسا:

من المرسوم  75نصت المادة حق اإلقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية:  -1- أ
، على )3(لعمومية وتفويضات المرفق العامالمتضمن تنظيم الصفقات ا 247-15الرئاسي رقم 

حاالت اإلقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية بشكل مؤقت أو نهائي والتي تتمثل أساسا 
  في:

يين الذين رفضوا استكمال عروضهم أو تنازلوا عن تنفيذ صفقة قتصادالمتعاملين اال -
  عمومية قبل نفاذ آجال صالحية العروض،

اإلفالس أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو  الذين هم في حالة -
  الصلح،
الذين هم محل إجراء عملية اإلفالس أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية  -

  القضائية أو الصالح،
الذين كانوا محل حكم قضائي حائز قوة الشيء المقضي فيه بسبب مخالفة تمس بنزاهتهم  -
  المهنية،
  الذين ال يستوفون واجباتهم الجبائية وشبه الجبائية، -
  الذين ال يستوفون اإليداع القانوني لحسابات شركاتهم، -
  الذين قاموا بتصريح كاذب، -
المسجلون في قائمة المؤسسات المخلة بالتزاماتها بعدما كانوا محل مقررات الفسخ تحت  -

  مسؤوليتهم من أصحاب المشاريع،

                                                 

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،  ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم  38انظر المادة  - 1
  مرجع سابق.

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،  ،247-15الرئاسي رقم من المرسوم  78انظر المادة  - 2
  مرجع سابق.

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،  ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم  75انظر المادة  - 3
  مرجع سابق.
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يين الممنوعين من المشاركة في الصفقات قتصادقائمة المتعاملين االالمسجلون في  -
  ،)1(العمومية
المسجلون في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريع  -

  والتنظيم في مجال الجباية والجمارك والتجارة،
  إدانة سبب مخالفة خطيرة لتشريع العمل والضمان االجتماعي، الذين كانوا محل -
 247-15 المرسوم الرئاسي رقممن  84الذين أخلوا بالتزاماتهم المنصوص في المادة  -

  .)2(المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
سات منح هامش األفضلية لصالح المؤس حق تطبيق مبدأ األفضلية الوطنية: -2- أ

، كما تستفيد منه %25الخاضعة للقانون الجزائري و/أو للمنتجات ذات المنشأ الجزائري والمقدر بـ
المؤسسات األجنبية في حالة التجمع مع مؤسسة جزائرية وبقدر نسبة حصص هذه األخيرة في 

فاء ، وهذا من أجل إرساء سوق وطنية قادرة على تلبية حاجياتها في سبيل تحقيق االكت)3(التجمع
يين الجزائريين على مستوى معين لدخول عالم قتصادالذاتي، وكذلك سعيا إلنجاح األعوان اال

المنافسة مع ترك المشاريع لمعقدة للمتعاملين األجانب، أي للمنافسة الدولية في إطار السياسات 
  .)4(العمومية للتنمية مع االلتزام باالستثمار بالشراكة

نص القانون على تخصيص الصفقات العمومية المرتبطة بالنشاطات الحرفية الفنية  كما
  .)5(للحرفيين كما هو معرفين في التشريع والتنظيم دون سواهم

أولى كذلك المشرع الجزائري أولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتخصيص الصفقات لها 
متعاقدة، إذ يمنح لها األفضلية لإلنتاج في حصريا متى كانت قادرة على تلبية حاجات المصلحة ال

                                                 

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم  89من التفصيل: انظر المادة  للمزيد - 1
  وتفويضات المرفق العام، مرجع سابق.

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم  84للمزيد من التفصيل راجع: المادة  - 2
  .وتفويضات المرفق العام، مرجع سابق

تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات  ، المتضمن247-15رقم من المرسوم الرئاسي  2و 1فقرة  83انظر المادة  - 3
  المرفق العام، مرجع سابق.

تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  ، المتضمن247- 15رقم من المرسوم الرئاسي  1فقرة  84انظر المادة  - 4
  العام، مرجع سابق.

تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،  ، المتضمن247-15رقم من المرسوم الرئاسي  86ر المادة انظ - 5
 مرجع سابق.
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، وهذا من أجل النهوض بسياستها في إنعاش البيئة الوطنية والمحلية بمنتوجات )1(الوطني قتصاداال
  .)2(يةقتصادوخدمات وطنية وٕانجاح سياسة إدماج وتشغيل الشباب في الحياة اال

إلدارة المتعاقدة بحق الرقابة تتمتع احق المصلحة المتعاقدة في المراقبة واإلشراف:  –ب 
، إذ يحق للمصلحة المتعاقدة أن تتأكد من )3(واإلشراف على تنفيذ المتعامل المتعاقد معها اللتزاماته

 .)4(تنفيذ االلتزامات المتفق عليها بهذا الشأن

فتخضع الصفقات العمومية التي تبرمها المصلحة المتعاقدة للرقابة قبل دخولها حيز وقبل 
  . )5(وبعده والتي تأخذ شكل رقابة داخلية ورقابة خارجية ورقابة الوصاية تنفيذها

بة الداخلية لجنة دائمة واحدة أو أكثر مكلفة احيث تحدث المصلحة المتعاقدة في إطار الرق
بفتح األظرفة وتحليل العروض والبدائل واألسعار االختيارية يطلق عليها سنتمية المعبئة فتح 

  . )6(العروضاألظرفة وتقييم 
أما الرقابة الخارجية فتمثل غايتها في التحقيق من مطابقة الصفقات العمومية المعروضة 

 حيث تحدث ،)7(والتحقق من مدى مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية
  .  )8(على مستوى المصلحة المتعاقدة لجنة تكليف بالرقابة القبلية الخارجية للصفقات العمومية

                                                 

تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،  ، المتضمن247-15رقم من المرسوم الرئاسي  85انظر المادة  - 1
  مرجع سابق.

، الملتقى الوطني حول قانون المنافسة بين سة قراءة في قانون الصفقات العموميةتفعيل مبدأ المناففارة سماح،  - 2
  .09، ص 2015مارس  17و 16تحرير المبادرة وضبط السوق، يومي 

تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  ، المتضمن247-15رقم من المرسوم الرئاسي  129/1انظر المادة  - 3
  العام، مرجع سابق.

تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  ، المتضمن247-15رقم من المرسوم الرئاسي  2فقرة  129المادة  انظر - 4
  العام، مرجع سابق.

تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،  ، المتضمن247-15رقم من المرسوم الرئاسي  156انظر المادة  -  5
  مرجع سابق.

تنظيم الصفقات  ، المتضمن247-15رقم من المرسوم الرئاسي  162إلى  159من التفصيل راجع المواد  للمزيد -  6
  العمومية وتفويضات المرفق العام، مرجع سابق.

تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،  ، المتضمن247-15رقم من المرسوم الرئاسي  163انظر المادة  -  7
  مرجع سابق.

تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،  ، المتضمن247-15رقم من المرسوم الرئاسي  165المادة  انظر -  8
  مرجع سابق.
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وأخيرا تتمثل غاية الرقابة الوصية التي تمارسها السلطة الوصية في التحقق من مطابقة 
  . )1(قتصادالصفقات المبرمة ألهداف الفعالية واال

  خ العقد: حق المصلحة المتعاقدة في تعديل أو فس - جـ 
يحق لإلدارة أن تعدل بنود العقد باإلرادة  حق المصلحة المتعاقدة في تعديل العقد: - 1-ـج

  المنفردة في أي وقت ترى فيه ضرورة ذلك لكن دون المساس بجوهر العقد. 
يمكن المصلحة المتعاقدة أن تقوم بفسخ  حق المصلحة المتعاقدة في فسخ العقد: - 2- ـج

العقد أما بصفة جزئية أو كلية إذا لم ينفذ المتعامل المتعاقد التزاماته في هذه الحالة لووجهت له 
اإلدارة إنذارا ليفي بها في أجل محدد وٕاذا لم يتدارك تقصيره في هذا األجل، يمكن لإلدارة أن 

أن تحجر عما يملكه من مواد في ورشته وستسند ، ويمكن لها )2(تفسخ العقد من جانب واحد
مواصلة التنفيذ لشخص آخر على حساب المتعامل المتعاقد األول ويكون ذلك أيضا لضرورة 
المصلحة العامة حتى ولو لم يخطأ المتعامل المتعاقد أو لظروف خارجة عن إرادة المتعامل 

  . )3(المتعاقد
ى المتعامل المتعاقد تقديم تعهد ضمان في فعل حق المصلحة المتعاقدة في الضمان: –د 

  الصفحات األولى للصفقة العمومية. 
أي تقديم مبلغ يسمى ضمان حسن لتنفيذ العقد فبواسطته يعبر المتعامل المتعاقد على حسن 

  تنفيذ العقد على أحسن وجه وفي اآلجال المحددة في العقد. 
ر كفالة التعهد من طرف بنك وفي ما يخص المؤسسات الخاصة للقانون الجزائري، تعب

خاضع للقانون الجزائري أو صندوق ضمان الصفقات العمومية أما بالنسبة للمتعهدين األجانب، 
تصدر كفالة التعهد من طرف بنك خاضع للقانون الجزائري يشملها ضمان مقابل صادر عن بنك 

  . )4(أجنبي من الدرجة األولى
                                                 

تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،  ، المتضمن247-15رقم من المرسوم الرئاسي  164انظر المادة  -  1
  مرجع سابق.

تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،  ، المتضمن247-15رقم الرئاسي من المرسوم  136انظر المادة  -  2
  مرجع سابق.

تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  ، المتضمن247-15رقم من المرسوم الرئاسي  151و 150انظر المادة  -  3
  العام، مرجع سابق.

تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  ، المتضمن247-15رقم من المرسوم الرئاسي  2فقرة  125انظر المادة  - 4
  العام، مرجع سابق.
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) من %10في المائة وعشرة في المائة ( %5مبلغ كفالة حسن التنفيذ بنسبة تتراوح بين  يحدد
  . )1(مبلغ الصفقة حسب طبيعة وأهمية الخدمات الواجب تنفيذها

د.ج) 1.000.000.000وفيما يخص الصفقات العمومية لألشغال التي ال تبلغ مليار دينار(
  . )2(ة من مبلغ كشف األشغالتحدد كفالة حسن التنفيذ بنسبة خمسة في المائ

 4فقرة  184أما الصفقات العمومية التي لم تبلغ الحدود المنصوص عليها في المادة 
يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتعويضات  247- 15من المرسوم الرئاسي رقم  4إلى

) %5( ) وخمسة في المائة%1تتراوح كفالة حسن التنفيذ بين واحد في المائة () 3(المؤقت العام
  . )4(من مبلغ الصفقة

يمكن لإلدارة المتعاقدة أن تفرض حق المصلحة المتعاقدة في توقيع جزاءات مالية:  –ه 
عقوبات مالية على عاتق المتعامل المتعاقد غير الملزم في تنفيذ التزاماته في اآلجال المقررة أو 

 والتي تأخذ شكل غرامات مالية تفرضها اإلدارة المتعاقدة.  )5(قلتنفيذها غير المطاب

ي المتعاقد قتصادأما إذا كان بين التأخير في تنفيذ الصفقة العمومية لم يسميه المتعامل اال
  .)6(مع اإلدارة أو أنه راجع لقوة قاهرة ففي هذه الحالة ال يترتب عن التأخير أية عقوبات مالية

التطرق إلى مختلف الضمانات التي يمنحها سواء قانون المنافسة أو قانون الصفقات  بعد
نته من أجل الدخول إلى السوق، كان البد من التطرق لبعض أي لطمقتصادالعمومية للعون اال

  الضمانات التي تمنحها بعض القوانين الخاصة.  
                                                 

تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  ، المتضمن247-15رقم من المرسوم الرئاسي  1فقرة  133انظر المادة  - 1
  العام، مرجع سابق.

تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  متضمن، ال247-15رقم من المرسوم الرئاسي  3فقرة  133انظر المادة  - 2
  العام، مرجع سابق.

تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  ، المتضمن247-15رقم من المرسوم الرئاسي  1فقرة  184انظر المادة  - 3
  العام، مرجع سابق.

م الصفقات العمومية وتفويضات المرفق تنظي ، المتضمن247-15رقم من المرسوم الرئاسي  2فقرة  133انظر المادة  - 4
  العام، مرجع سابق.

، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  4و 3و 2و 1فقرة  184انظر المادة  -  5
  وتفويضات المرفق العام، مرجع سابق.

الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  ، المتضمن تنظيم247-15من المرسوم الرئاسي رقم  2فقرة  133 انظر المادة - 6
  العام، مرجع سابق.
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  المطلب الثاني
  عن بعض القوانين الخاصة

القوانين العامة هناك قوانين خاصة تتدخل لمنح ضمانات وحقوقا لألعوان  إضافة إلى
ي، فمن بين هذه القوانين قتصاديين، وذلك بإزالة كل العراقيل المعيقة لنشاط العون االقتصاداال

 أو الذي يسعى إلى جذب أكبر قدر ممكن من المستثمرين سواء كانوا وطنيين )1(قانون االستثمار
الذي يمنح بدوره تحفيزات وتسهيالت جمركية من  )2(األول)، وكذلك قانون الجماركأجانب (الفرع 

  أجل تسهيل تداول السلع من وٕالى الجزائر (الفرع الثاني).
  الفرع األول

  في ظل قانون االستثمار
يرمي قانون االستثمار أساسا إلى توفير مناخ مالئم لجلب االستثمارات خاصة األجنبية 

تفاء الذاتي وخلق مناصب الشغل وفي األخير الوصول إلى تنمية مستدامة، كما بغرض تحقيق االك
هذا القانون بالدرجة األولى إلى دعم المستثمرين الجزائريين واألجانب ومرافقتهم في جميع مراحل 

  تجسيد مشاريعهم.
إضافة  إذ يحمل هذا القانون في طياته مجموعة من الضمانات للمستثمرين خاصة األجانب،

كما سعت الجزائر  ،لى مجموعة من االمتيازات ممنوحة للمستثمرين سواء أجانب أو وطنيين (أوال)إ
ية قتصادوكذا خوصصة المؤسسات اال ،(ثانيا) االستثماري لترقية قتصادإلى تعزيز التعاون اال

  (ثالثا). الوطني قتصادالعمومية وجلب القطاع الخاص للنهوض باال
  :االستثمارية الممنوحة واالمتيازاتالضمانات  - أوال 

، ، وضمانات ذات طابع قانونيتتمثل أساسا في ضمانات ذات طابع ماليالضمانات:  -1
 وضمانات ذات طابع قضائي.

: يرجع لجوء المستثمر، إلى استثمار أمواله أو خبرته الضمانات ذات الطابع المالي -أ 
الفنية أو التكنولوجية عبر الحدود الوطنية في حقيقة األمر إلى توفير مناخ مالئم في الدولة 

                                                 

  ، يتعلق بترقية االستثمار، مرجع سابق.09-16قانون رقم  -  1
جويلية  29، صادر في 30، يتضمن قانون الجمارك، ج ر عدد 1979جويلية  21، مؤرخ في 07-79قانون رقم  - 2

تضمن قانون الجمارك، ج ر عدد الم، 1998أوت  28 مؤرخ فيال، 10-98، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1979
  متمم.المعدل و ال، 1998لسنة  61
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ية واالجتماعية المكونة للبنية التي تتم قتصادالمستقطبة له، وتوفير مجمل األوضاع القانونية واال
  فيه عملية االستثمار. 

  مبادئ أساسية:  ةيظهر موقف المشرع الجزائري جليا عند تكريسه لثالث وعليه
تعلق بترقية ، الم01- 16من القانون رقم  3تنص المادة  ار:ضمان حرية االستثم - 1- أ

تنجز االستثمارات المذكورة في أحكام هذا القانون في ظل احترام القوانين والتنظيمات  «: االستثمار
  . )1(»... تلك المتعلقة بحماية البيئة وبالنشاطات والمهن المقننةالمعمول بها، السيما 

تطوير ، يتعلق ب03-01من األمر رقم  4وجاءت هذه المادة متماشية مع مضمون المادة 
 43، بل وتعتبر حرية االستثمار مكرسة في الدستور العام للبالد وذلك بموجب المادة )2(االستثمار

  . )3(حرية االستثمار والتجارة معترف بها وتمارس في إطار القانونمنه والتي تنص على  1فقرة 
نستنتج أن ضمان حرية االستثمار قد تجسد بصورة تدريجية إلى أن بلغ معناه الحقيقي  فبذلك

  ية أمام المستثمر األجنبي دون استثناء. قتصادوالكامل وذلك بفتح كل القطاعات اال
ء المستثمر األجنبي من طلب ترخيصات واعتمادات يقصد بمبدأ حرية االستثمار إعفا كما

، وكذلك تخليصه من العراقيل اإلدارية )4(من السلطات العمومية قصد إنجاز استثمار في الجزائر
  . )5(وتقليص اإلجراءات إلى أقصى حد بخلق جهاز فعال لتجنب إضاعة جهد ووقت المستثمر

إنشاء على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار أربعة مراكز تضم مجموع المصالح  تم
  . )6(المؤهلة لتقديم الخدمات الضرورية إلنشاء المؤسسات ودعمها وتطويرها وكذلك إنجاز المشاريع

: يعتبر ضمان تحويل رأس المال ضمان حرية تحويل رؤوس األموال وعائداته -2- أ
واألرباح من حيث أهم الضمانات القانونية التي عمل المشرع الجزائري على منحها المستثمرين 
األجانب، وعيا منها بالدور الحاسم والفعال الذي يلعبه هذا الضمان التخاذ قرارهم باالستثمار بها 

                                                 

  ، المتعلق بترقية االستثمار، مرجع سابق.09-16من القانون رقم  3المادة  -  1
  المعدل والمتمم، مرجع سابق. المتعلق بتطوير االستثمار، ،03- 01من األمر رقم  4انظر المادة  -  2
  التعديل الدستوري، مرجع سابق. تضمنالم، 01-16من القانون رقم  43/1انظر المادة  -  3
  ، المتعلق بترقية االستثمار، مرجع سابق.09-16من القانون رقم  4انظر المادة  -  4
  ، المتعلق بترقية االستثمار، مرجع سابق.09-16من القانون رقم  26انظر المادة  -  5

الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل  تعتبر -
المالي، تعمل على ضمان ترقية االستثمارات ومساعدة المستثمرين في إطار تنفيذ مشاريعهم االستثمارية، المنشأة 

  مرجع سابق. المعدل والمتمم، االستثمار،، المتعلق بتطوير 03-01من األمر رقم  6بموجب أحكام المادة 
  ، المتعلق بترقية االستثمار، مرجع سابق.09-16من القانون رقم  27انظر المادة  -  6
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أس ماله من موطنه إلى بلد معين هو وٕان كان الهدف األساسي الذي ينقل من أجله المستثمر ر 
في  دردتتحقيق الربح، ولكي حتى وٕان توفرت له كل العوامل المساعدة على ذلك، إال أنه حتما سي

  . )1(االستثمار في اتخاذ قراره 
عمل المشرع الجزائري على تكريس حق تحويل األرباح المحققة من عملية االستثمار بنص 

  . )2(2016ة صريح في قانون االستثمار لسن
وبذلك يحظى المستثمر األجنبي بضمان تحويل كل األرباح والفوائد الناتجة عن مشروعه 

  االستثماري. 
: يعتبر االستيالء على أموال األجانب (نزع الملكية ضمان الحماية من االستيالء -3- أ

لك عمل المشرع للمنفعة العامة) من أهم أسباب امتناع المستثمرين عن االستثمار خارج وطنهم، لذ
 الجزائري على طمأنة المستثمر األجنبي والتأكيد على عدم تعرضه لمثل هذا اإلجراء في ظل

، إال في الحاالت المنصوص )4(قانون االستثمار الساري المفعول وكذلك) 3(2016الدستور لسنة 
  .)5(عليها في القانون

ستثمر األجنبي من ملكيته في كما أقر المشرع الجزائري مبدأ التعويض في حالة حرمان الم
شكل عادل ومنصف، فهذا الضمان يوفر األمان القانوني للمستثمر األجنبي في عالقته بالدولة 

  الجزائرية.
تختص الدولة الجزائرية بتنظيم معامالت وحماية الضمانات ذات الطابع القانوني:  - ب

االستثمار الذي يقع فيها وذلك عن طريق وضع مجموعة من القواعد القانونية التي تراها كفيلة 
ها الوطني، فيتعين عليها اقتصادلتحقيق أهداف جذب رؤوس األموال األجنبية ورقابتها، بغية تنمية 

  بخلق ضمانات قانونية. توفير مناخ مالئم لجلب االستثمار وهذا
من الضمانات القانونية المعتبرة الممنوحة للمستثمرين ضمان المعاملة المنصفة:  -1- ب

األجانب أنهم يخضعون لمعاملة مساوية مع المستثمرين الوطني وذلك بالنظر إلى الحقوق 
تثمارات األجنبية وااللتزامات المرتبطة باالستثمار، كنتيجة حتمية لمسار الجزائر نحو استقطاب االس

                                                 

، رسالة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع: الضمانات الممنوحة لالستثمارات األجنبية في الجزائرحنافي آسيا،  - 1
  .44، ص 2008 – 2007قانون األعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، بن يوسف بن خدة، 

  االستثمار، مرجع سابق. بترقية، المتعلق 09-16من القانون رقم  25انظر المادة  -  2
  االستثمار، مرجع سابق. بترقية، المتعلق 09-16من القانون رقم  22انظر المادة  -  3
  ، المتعلق بتطوير االستثمار، مرجع سابق.09-16من القانون رقم  23انظر المادة  -  4
  سابق. التقنين المدني، المعدل والمتمم، مرجع، المتضمن 58-75من األمر رقم  774و 773انظر المواد  -  5
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ية للكافة دون أي تمييز بين المستثمر الوطني قتصادوتسهيل االستثمار في مختلف القطاعات اال
  والمستثمر األجنبي.

فالواقع أن المبدأ عدم التمييز، الذي يضمن معاملة متساوية بين المستثمرين بالنظر إلى 
  تقوم عليه القوانين. )1(يالحقوق وااللتزامات المتصلة باالستثمار، أصبح ضمان أول

فاألساس القانوني لمبدأ مساواة المستثمر األجنبي مع المستثمر الوطني أمام القانون لم 
، ليليه دستور )2(المتعلق بترقية االستثمار 12-93يصرح عنه إال بموجب المرسوم التشريعي رقم 

، ليعيد التأكيد عليه بموجب )4(2001ثم تّم التأكيد عليه بموجب قانون االستثمار لسنة ) 3(1996
  .)6(تعلق بترقية االستثمارالم، 09-16قانون رقم الو  )5(2016دستور 
يعتبر ضمان استقرار التشريع من الضمانات األساسية ضمان تجميد التشريع:  - 2- ب

التي يحرض المستثمر األجنبي على توافرها من أجل االطمئنان واإلقدام على االستثمار في 
  .)7(الجزائر

يراد بهذا المبدأ التزام تتعهد بموجبه الدولة الجزائرية بأن تضمن للمستثمر استمرار خضوعه 
لقانون االستمرار الساري المفعول وقت إنشاء مشروعه االستثماري، على حاله دون تغيير، أي 

لغاء استمرار تمتعه بكافة االمتيازات والضمانات الممنوحة له بموجب هذا القانون رغم تعديل أو إ
ال  «من قانون االستثمار الحالي  22قد يطرأ عليه في المستقبل، وهو ما جاء في نص المادة رقم 

تسري اآلثار الناجمة عن مراجعة أو إلغاء هذا القانون، التي قد تطرأ مستقبال على االستثمار 
  .)8(» المنجز في إطار هذا القانون، إال إذا طلب المستثمر ذلك صراحة

فتبقى الدولة الجزائرية محتفظة بحقها السيادي في إلغاء هذا القانون أو تعديل بعض أحكامه 
                                                 

، رسالة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، بن لحاليةاالستثمار األجنبي المباشر في ظل التشريعات ايوسفي آمال،  - 1
  .62، ص 1999 – 1998عكنون، 

  مرجع سابق.، المتعلق بترقية االستثمار، 12-93من المرسوم التشريعي رقم  38انظر المادة  -  2
متمم، مرجع والمعدل ال، المتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، 438-96من المرسوم الرئاسي رقم  37انظر المادة  -  3

  سابق. 
  متمم، مرجع سابق.، المتعلق بتطوير االستثمار، المعدل وال03- 01من األمر رقم  1انظر المادة  -  4
  ، المتضمن مشروع تعديل الدستور، مرجع سابق.01-16من القانون رقم  32انظر المادة  -  5
  ار، مرجع سابق.، المتعلق بترقية االستثم09-16من القانون رقم  21انظر المادة  -  6
  .29، مرجع سابق، ص احنافي آسي -  7
  ، المتعلق بترقية االستثمار، مرجع سابق.09-16من القانون رقم  22المادة  -  8
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  .)1(بعدم تطبيقه على المستثمر الذي شرع في إنجاز مشروعه في ظل قانون االستثمار الحالي
فهي بذلك تضمن احتفاظه بالمزايا الممنوحة له، في حالة إدخال تغيرات على التشريع 

  فعول، قد يعتبرها ال تخدم مصالحه.الساري الم
ضمانات قضائية لصالح كرس المشرع الجزائري  الضمانات ذات الطابع القضائي: -ـج

المستثمر األجنبي والمتمثلة في كل من حق اللجوء إلى القضاء المختص من جهة، وكذا اللجوء 
  إلى تسوية النزاع بطرق ودية من جهة أخرى.

يعتبر حق اللجوء إلى القضاء حق دستوري عمال بنص حق اللجوء إلى القضاء:  - 1-ـج
، المتعلق باإلجراءات المدنية 09-08، وكذا قانون رقم )2(1996من دستور  140المادة 
سواء كان المدعون مواطنين أو أجانب، وهذا ما أكد عليه قانون االستثمار الساري  )3(واإلدارية
ع كل خالف بين المستثمر األجنبي والدولة الجزائرية يتسبب فيه المستثمر أو ، إذ يخض)4(المفعول

  بسبب من جانب اإلدارة الجزائرية اتخذته في حقه للقضاء الجزائري المختص.
أو  يكون ذلك بموجب اتفاقية ثنائيةو حق اللجوء إلى تسوية النزاع بطريق ودي:  - 2-ـج

  .د االستثمارأو بموجب بند وارد في عق متعددة األطراف
قبل اللجوء إلى القضاء قد تساهم  بموجب اتفاقية ثنائية أو متعددة األطراف: -1- 2-ـج

الحلول األولوية في تقديم الحلول المناسبة لحسم النزاع التي يمكن أن تثور بين المستثمر والدولة 
دولي لفعاليتها المستقطبة لالستثمار، فهي وسيلة ودية معمول بها ومرغوب فيها على المستوى ال

عمليا، إذ يمكن اللجوء إليها في حالة إبرام الجزائر التفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف تتعلق 
  .)5(بالمصالحة والتحكيم

تعد مسألة تسوية النزاعات المتعلقة بموجب بند التحكيم في عقود االستثمار:  -2- 2-ـج
باالستثمار التي تنشأ بين المستثمر األجنبي من جهة، والدولة المضيفة من جهة أخرى، من أهم 

                                                 
    ، ص 2005، دار الجامعة الجديدة للنشر، القانون الواجب التطبيق في دعوى التحكيمجمال محمود الكردى،  - 1

 .35 - 34ص 

، مرجع المعدل والمتمم، المتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، 438-96من المرسوم الرئاسي رقم  140المادة  انظر - 2
  سابق.

، المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، 2008فيفري  23، المؤرخ في 09-08من القانون رقم  3انظر المادة  - 3
  .2008أفريل  23، صادر في 21ج ر عدد 

  ، المتعلق بترقية االستثمار، مرجع سابق.09-16من القانون رقم  24انظر المادة  -  4
  ، المتعلق بترقية االستثمار، مرجع سابق.09-16من القانون رقم  24انظر المادة  -  5
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عوامل استقطاب رؤوس األموال األجنبية، فالتحكيم قانونا هو االتفاق على طرح النزاع على 
  زاع معين بواسطة الغير.التحكيم الذي يعتبر الطريق اإلجرائي الخصوصي للفصل في ن

يقّر قانون االستثمار الحالي بموجب نص صريح بمبدأ التحكيم الدولي كوسيلة أساسية لحل 
  النزعات المحمل نشوبها بين الدولة الجزائرية والمستثمرين األجانب.

وبذلك أصبح المستثمر األجنبي يتمتع بضمان إضافي أال وهو ضمان حق تسوية المنازعات 
شأ بينه وبين الدولة المضيفة لالستثمار باللجوء إلى التحكيم أي أن المشرع أقّر إمكانية التي قد تن

  استبعاد اختصاص القضاء الوطني.
ثالثة أنواع من  2016: تناول قانون االستثمار لسنة االمتيازات الممنوحة للمستثمرين - 2

إذ هناك مزايا  )1(لتطوي االستثمار االمتيازات تمنح لكل االستثمارات المسجلة لدى الوكالة الوطنية
مشتركة لكل االستثمارات القابلة لالستفادة، ومزايا أخرى تمنح خصيصا للنشاطات المساهمة في 

  .الوطني قتصادخلق مناصب الشغل، إضافة إلى مزايا استثنائية لالستثمارات لها أهمية خاصة لال
تستفيد  )3(والجمركية )2(التحفيزات الجبائية: إضافة إلى المزايا المشتركة لكل االستثمارات  -  أ

بمزايا مختلفة سواء في محلة  )4(االستثمارات المسجلة لدى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار
اإلنجاز أو في مرحلة االستغالل، وكذلك االستثمارات المنجزة في المناطق الجنوبية والهضاب 

 العليا، والتي تتطلب تنميتها مساهمة من قبل الدولة.

تستفيد االستثمارات  االستثمارات المسجلة لدى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار: -1- أ
بمزايا مختلفة  ،المتعلق بترقية االستثمار 09-16قانون رقم المن  2ها في المادة المنصوص علي

  .)5(في مرحلة اإلنجاز واالستغالل

                                                 
  االستثمار، مرجع سابق. بترقية، المتعلق 09-16من القانون رقم  20إلى  15انظر المواد  -  1
ج ر ، 2016المتضمن قانون المالية لسنة ، 2015ديسمبر  30المؤرخ في ، 18-15من القانون رقم  2انظر المادة  - 2

  متمم.المعدل و ، ال2015ديسمبر  31، صادر في 72عدد 
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، 2016، المتضمن قانون المالية لسنة 18-15من القانون رقم  39و 38انظر المادة  -  3
  ، المتعلق بتطوير االستثمار، مرجع سابق.09-16من القانون رقم  26و 20انظر المادة  -  4
يقصد باالستثمار،  «، المتعلق بتطوير االستثمار، مرجع سابق على ما يلي: 09-16من القانون رقم  2تنص المادة  - 5

  في مفهوم هذا القانون ما يأتي:
  اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة، وتوسع قدرات اإلنتاج و/أو إعادة التأهيل. – 1
  .»المساهمات في رأسمال شركة  – 2

  ، المتعلق بتطوير االستثمار، مرجع سابق.09-16من القانون رقم  12انظر كذلك: المادة 
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   في مرحلة اإلنجاز: -1-1- أ
اإلعفاء من الحقوق الجمركية، فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز  -

  المشروع.
من الرسم على القيمة المضافة، فيما يخص السلع والخدمات المستوردة أو المقتناة  اإلعفاء -

  محليا التي تدخل مباشرة في إنجاز االستثمار.
اإلعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض والرسم على اإلشهار العقاري عن كل المقتنيات  -

  العقارية التي تتم في إطار االستثمار المعني.
حقوق التسجيل والرسم على اإلشهار العقاري ومبالغ األمالك الوطنية اإلعفاء من  -

المتضمنة حق االمتياز على األمالك العقارية المبينة وغير المبنية الموجهة إلنجاز المشاريع 
  .االستثمارية

من مبلغ األتاوة اإليجارية السنوية المحددة من قبل مصالح أمالك  %90تخفيض نسبة  -
  ة إنجاز االستثمار.الدولة خالل فتر 

اإلعفاء من حقوق التسجيل فيما يخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في رأس  -
  المال.
بناء على محضر تعده المصالح الجبائية بطلب من  في مرحلة االستغالل: -2-1- أ

  ) سنوات من المزايا اآلتية:3يستفيد هذا األخير ولمدة ثالث ( المستثمر،
  لضريبة على أرباح الشركات.اإلعفاء من ا -
  اإلعفاء من الرسم على النشاط المهني. -
من مبلغ اإلتاوة اإليجارية السنوية المحددة من قبل مصالح أمالك  %50تخفيض نسبة  -
  الدولة.
االستثمارات المنجزة في المناطق الجنوبية والهضاب العليا دائما يتطلب تنميتها  -2- أ

كما تستفيد االستثمارات المنجزة في المناطق الجنوبية والهضاب العليا،  مساهمة من قبل الدولة:
وكل المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من قبل الدولة من مزايا سواء في مرحلة 

  اإلنجاز أو في مرحلة االستغالل.
زيادة على المزايا الممنوحة لالستثمارات المتدخلة لدى الوكالة  في مرحلة اإلنجاز: -1-2- أ

  في هذه المرحلة أي مرحلة االدخار تستفيد هذه االستثمارات من المزايا التالية:
تكفل الدولة كليا أو جزئيا بنفقات األشغال المتعلقة بالمنشآت األساسية الضرورية إلنجاز  -

  الوكالة. االستثمار، وذلك بعد تقييمها من قبل
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التخفيض من مبلغ األتاوة اإليجارية السنوية المحددة من قبل مصالح أمالك الدولة،  -
  بعنوان منح األراضي عن طريق االمتياز من أجل إنجاز مشاريع استثمارية.

من اإلعفاء  13يستفيد االستثمارات المشار إليها في المادة  في مرحلة االستغالل: -2-2- أ
ة، فيما يخص السلع المستوردة التي تتدخل مباشرة في مرحلة اإلنجاز للمشروع من الحقوق الجمركي

) سنوات. تستفيد كذلك من اإلعفاء من الرسم على الفنية المضافة فيما 10االستثماري لمدة عشر (
يخص السلع والخدمات المستوردة أو المنشأ محليا التي تدخل مباشرة في إنجاز المشروع لمدة 

  .)1(ت) سنوا10عشر (
تستفيد  المزايا اإلضافية لفائدة النشاطات ذات االمتياز و/أو المنشئة لمناصب الشغل: -  ب

النشاطات السياحية والنشاطات الصناعية والنشاطات الفالحية من المزايا المنصوص عليها في 
س محضر ، حيث يمنح هذا اإلعفاء على أسا)2(إضافة إلى المزايا الجبائية والمالية 13و 12المادة 

  .)3(تعده المصالح الجبائية بطلب من المستثمر االستغاللمعاينة الدخول في 
في  المنصوص عليهاكما ترفع مزايا االستغالل لفائدة االستثمارات المنجزة خارج المناطق 

) سنوات عندما تنشئ 05) سنوات إلى خمس (03من القانون سالف الذكر من ثالث ( 13المادة 
، خالل الفترة الممتدة من تاريخ تسجيل االستثمار حتى )4() منصب شغل دائم100أكثر من مائة (

  .)5(نهاية السنة األولى من مرحلة االستغالل، على األكثر
يتم  الوطني: قتصاداالستثمارات ذات األهمية الخاصة لال المزايا االستثنائية لفائدة - ـ ج

تحديد االمتيازات التي تمنح لهذا النوع من االستثمارات بموجب اتفاقية تعد عن طريق التفاوض 
بين المستثمر والوكالة تحت إشراف الوزير المكلف بترقية االستثمارات وبعد أخذ رأي مطابق من 

إلى تلك التي  18ما تضاف المزايا المنصوص عليها في المادة ، ك)6(المجلس الوطني لالستثمار

                                                 

    االستثمار، مرجع سابق. ، المتعلق بترقية09-16من القانون رقم  13انظر المادة  -  1
  ، المتعلق بترقية االستثمار، مرجع سابق.09-16من القانون رقم  15انظر المادة  -  2
، المحدد لكيفيات تطبيق 2017مارس  5، المؤرخ في 105-17من المرسوم التنفيذي رقم  2فقرة  2انظر المادة  -  3

، 16) منصب شغل، ج ر عدد 100المزايا اإلضافية لالستغالل الممنوحة لالستثمارات المنشئة ألكثر من مائة (
  .2017مارس  8صادر في 

  ، المتعلق بترقية االستثمار، مرجع سابق.09-16من القانون رقم  16انظر المادة  -  4
، المحدد لكيفيات تطبيق المزايا اإلضافية لالستغالل 105-17من المرسوم التنفيذي رقم  3فقرة  2المادة  انظر - 5

   ) منصب شغل، مرجع سابق.100الممنوحة لالستثمارات المنشئة ألكثر من مائة (
  ، المتعلق بترقية االستثمار، مرجع سابق.09-16من القانون رقم  17انظر المادة  -  6
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، المتعلق بترقية 09- 16من القانون رقم  16، 13، 12يمكن الحصول عليها في المواد 
  .)1(االستثمارات
فرضت األزمة  :2018 ةمساعي الجزائر لتحسين مناخ األعمال في الجزائر لسن - ثانيا 

 إلى البحث عن 2014الجزائر بسبب انهيار أسعار النفط منذ سنة ية التي تعاني منها قتصاداال
، فكانت ضرورة تنويع شركاء الجزائر قتصادإستراتيجية لجلب االستثمارات قصد النهوض باال

  ية.قتصاديين ضرورة ملحة فرضتها األزمة االقتصاداال
 نمتعامليفي شمال إفريقيا بحضور  االستثماري حول اقتصادشاركت الجزائر في منتدى 

ية ألمانية يوم األربعاء والخميس اقتصاديين جزائريين ومن دول المنطقة وممثلي عدة هيئات اقتصاد
  ببرلين. 2017فيفري  08و 07

ي بالتعاون مع قتصادقام بتنظيم التظاهرة الجمعية العربية األوروبية المتوسطية للتعاون اال
  "الشراكة من أجل التنمية".غرفة التجارة والصناعة ببرلين تحت شعار 

جهود الجزائر  الستعراضولقد تم من خالله تدخله سفير الجزائر بألمانيا نور الدين عوام 
ية وتطوير مناخ األعمال في البالد والنتائج المحققة فيما يتعلق قتصادالمبذولة لدعم التنمية اال

ي جميع قطاعات النشاط بتحسين تموقع المتعاملين األجانب في سوق تزخر باإلمكانيات ف
  ، كما توجهت الجزائر إلى ربط عالقات مع بلدان أخرى من بينها: )2(يقتصاداال

صرح الوزير األول أحمد  ية مشتركة بين تونس والجزائر:اقتصادبعث مشروع منطقة  - 1
ألحداث  60بساقية سيدي يوسف بتونس، بمناسبة إحياء الذكرى  2018فيفري  06أويحي يوم 

ية بين قتصادساقية سيدي يوسف مؤكدا أن هذه المبادرة هدفها تعزيز مجاالت التعاون والشراكة اال
ية بهدف توسيع قتصادهذه المنطقة اال ، وتكون بفتح ورشة لبعث مشروع فيواالستثمارالبلدين 

  مجاالت التعاون بينهما وفتح فرص أكبر للمبادالت الحدودية الجزائرية والتونسية.
  .2018نه سيتم تزويد تونس بالغاز الطبيعي الجزائري في نهاية أ األولكما صرح الوزير 

أبرمت اتفاقية إلنشاء مجلس تعاون جزائري  :إنشاء مجلس تعاون جزائري فرنسي - 2
بين منتدى رؤساء المؤسسات "األفسيو"، مع رئيس أكبر تجمع رجال  2018فيفري  07فرنسي في 

أعمال في فرنسا "المديف" بيار غاتاز في فندق األوراسي بالجزائر العاصمة، كما ستفتح أربع 

                                                 
  ، المتعلق بترقية االستثمار، مرجع سابق.09-16من القانون رقم  19و 18انظر المادتين  -  1
 .10، ص 6415، عدد 2018فيفري  10جريدة المساء، ليوم خ.م، ترقية االستثمار بالتعاون االقتصادي،  -  2
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والخاص ويهدف هذا المجلس إلى بعث  ) ورشات عمل الالفت فيها الشركة بين القطاع العام04(
حركية للمؤسسات الجزائرية في باريس والعكس في الجزائر، وخلق شراكات جديدة وترقية العالقات 

  ية والتجارية والصناعية بين البلدين.قتصاداال
ولقد صرح رئيس المنتدى "الميداف" بيار غاتاز أن بالده تطمح لخلق شراكة مع الجزائر 

صة الشركات الصغيرة والمتوسطة في كال البلدين، منهم غير قلقون بخصوص بصفة دائمة خا
ية التي تمر بها الجزائر على إثر تراجع أسعار النفط، وال يعتبر عائقا، بل على قتصادالوضعية اال

  ها.اقتصادالعكس، فهم يرون فيه "فرصة" يجب على الجزائر استغاللها من خالل تنويع 
تخيف رجال األعمال  49/51اون البلدين، فال تزال قاعدة ولكن رغم ميالد مجلس تع

الفرنسيين، فهم يعتبرونها أحد اإلشكاليات التي تتسبب في تخويفهم من القدوم لالستثمار في الجزائر، 
خاصة عقب انهيار أسعار البترول  قتصادكما يتفهمون للتدابير التي تتخذها الجزائر قصد حماية اال

ها وعجز ميزانيتها، فهي جد مهمة بالمقابل يجدون طريقة تطبيقها استنفرت من أجل تخفيض مديونيت
رجال األعمال الفرنسيين والشركات الفرنسية المستثمرة في الجزائر وتلك التي تنوي االستثمار في 
الجزائر والتي ترغب في العمل على المدى الطويل، فكلما كانت هناك تسهيالت جمركية وتوضيحات 

 .)1(ستيراد، كانت الشروط جذابة، كانت االستثمارات كثيرةحول شروط اال

أثبتت كندا رغبتها في االستثمار في السوق الجزائرية في عدة  :زيز الشراكة مع كنداعت - 3
الوطني للحصول  قتصادقطاعات دون ضمان من الدولة الجزائرية، فهذا يعتبر فرصة حقيقة لال

  على التمويالت الضرورية السيما خالل المرحلة الحالية.
جمعت وزير المالية "عبد الرحمن راوية" مع سفيرة كندا بالجزائر "بتريسيا  جلسةففي إطار 

مك كوالني" حول سبل استغالل اإلمكانيات الهامة التي يقترحها السوق الوطني والعالقات الثنائية 
  . )2(ريع تعاون وشراكة ملموسةمن أجل تجسيد مشا

كما أكدت سفيرة كندا أن المحادثات مع رئيس منتدى الرؤساء "علي حداد" كشفت عن وجود 
ية، من أجل تجاوز قتصادالعديد من الفرص للتعاون بين متعاملي البلدين في مختلف القطاعات اال

  .)3(حقيقيةمرحلة المبادالت التجارية المحضة التي رسم عالقات شراكة وتعاون 

                                                 

  .2، ص 2023، عدد 2018فيفري  8الجزائر، ليوم جريدة ق.و، التعاون االقتصادي،  -  1
  .3، ص 2029، عدد 2018فيفري  10 جريدة الجزائر، ليومق.و، الشراكة مع كندا،  -  2
  .4، ص 2776، عدد 2018فيفري  22جريدة وقت الجزائر، يوم الخميس ك.ل، الشراكة مع كندا،  -  3
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يقصد بالخوصصة تحويل ملكية  ية:قتصادخوصصة المؤسسات العمومية اال -ثالثا 
  .)1(السوق اقتصادلتكريس  المؤسسات العمومية إلى الخواص، وتعتبر هذه العملية نتيجة منطقية

على أساس قواعد المنافسة، أين يكون  مبنى اقتصادفالخوصصة أسلوب يهدف إلى بناء 
فتح رأسمال المؤسسة للمساهمين ب ،)2(يةقتصادللدولة دور مناقض مما سيسمح بتحقيق الفعالية اال

  الخواص باإلضافة إلى إمكانية التنازل عن أصول المؤسسة لفائدة الخواص.
 ،)3(عشوائيارا ية لم يكن خياقتصادوتجدر اإلشارة إلى أن خوصصة المؤسسات العمومية اال

  .2014وصوال إلى سنة  1986من سنة  بتداءً ابل راجع إلى األزمات التي عانت منها الجزائر 
فعلي لعملية الخوصصة بمجموعة معتبرة من النطالق اال نقطة 1996صدور دستور  ريعتب

، لكن ذلك لم يجسد على 1996ة كليا على  برنامج الخوصصة في سنة دقالمؤسسات وبعد المصا
لها تدخل مباشر في  أرض الواقع ولم يتم تنفيذه، وهذا راجع لتضارب االختصاص بين عدة جهات

المتعلق بتنظيم  )4(04-01العملية وقد تم السير على هذا الوضع إلى غاية صدور القانون رقم 
ية وسيرها وخوصصتها، والذي جاء بتعريف جديد لعملية الخوصصة في قتصادالمؤسسات اال

كل صفقة تجسد في نقل الملكية إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين  « :نصتمنه التي  13المادة 
  خاضعين للقانون الخاص من غير المؤسسات العمومية وتشمل هذه الملكية:

كل رأسمال المؤسسات أو جزء منه تحوزه الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو 
عن طريق التنازل عن أسهم أو حصص األشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام وذلك 

اجتماعية أو اكتساب لزيادة في الرأسمال، وبذلك تدخل عملية الخوصصة المؤسسات العمومية 
      .» ...يقتصادية التابعة لمجموع قطاعات النشاط االقتصاداال

                                                 

1 - SAIDI Abdelmadjid, La privatisation des entreprise publique en Algérie, objectif modalitès et 

enjeux, 2ème Edition, OPU, Alger, 2006, p 13. 

ية قتصادأثر التحوالت اال: الوطني حول ىملتقل، من أعمال اية"قتصادالتنظيم آلية لإلصالحات اال إزالة"معاشو فطة،  -  2
  .35 ، ص2011سمبر يد 01نوفمبر و 30جامعة جيجل، يوم  على المنظومة القانونية الوطنية،

  مرجع سابق. ية،قتصاديتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات اال ،01-88قانون رقم  -  3
ج  ،ية وتسييرها وخوصصتهاقتصاديتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية اال ،2001أوت  20مؤرخ في  04-01رقم  أمر - 4

  .2001 أوت 22في  صادر 47عدد ، ر
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أنشأ مجلس مساهمات الدولة  ضمان السير الحسن وتأطير عملية الخوصصة أجلفمن 
 ،)1(الحكومة يتمثل مهامه األساسي في تحديد اإلستراتيجية الشاملة لمساهمات الدولةيترأسه رئيس 

وجود إرادة سياسية داعمة للتوجيه نحو  إلىفمن جهة االيجابيات يرمز إصدار قانون الخوصصة 
 تنقيحفي وفر الفرصة ت إلى ذلك ويعود سبب يجعل من الصعب التراجع عنها، و الخوصصة

القائمة وتنقيتها دفعة واحدة من كل النصوص التي تعيق التطبيق السليم لسياسة  المنظومة القانونية
  .)2(الخوصصة

تبني سياسة الخوصصة خاصة قي وقتنا الحالي إلى إضفاء المزيد من الشفافية يهدف 
واإلنصاف والنجاعة على الشركة بين القطاعيين العمومي والخاص، التي غالبا ما تشكل موضوع 

ويكون ذلك بالتنازل عن أسهم رطة تشبهها بنهب لألمالك الوطنية، الت مفللشكوك وتأوي
المؤسسات العمومية سواء في إطار الشراكة أو الخوصصة الجزئية أو الكلية منذ بدايته األولى في 

  منتصف التسعينات وٕالى غاية اليوم.
حصصها كما تحصلت سوناطراك على موافقة وزير الطاقة للتفاوض حول التنازل عن 

وسبب تبني هذه الخطوة  ،2018فيفري  05للشركاء األجانب بغرض جلب استثمارات أكثر يوم 
إلى مسعى الشركة الرامي إلى خلق جاذبية أكثر للشركاء األجانب وٕاحداث تغييرات في رقابة 

  غلقت رأسمالها لألجانب. 2018فيفري  06الشركات التابعة لسونطراك بالجزائر، ولكن بتاريخ 
 2018فيفري  09فلقد أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك "عبد المومن ولد قدور" يوم 

نافيا  ،» سوناطراك كانت وستبقى دوما شركة وطنية ملكا للدولة الجزائرية« بحاسي الرمل أن: 
% بالمائة 100وجود أي مخطط ألي تنازل عن حصصها، فهي ملك للدولة الجزائرية بنسبة 

بالمقابل فتح المجال أمام الخواص في عدة   مجال للحديث في هذا األمر.وستبقى كذلك وال
  قطاعات من بينها:

  
  

                                                 

 أعمال نم "،بين المرونة والتقليد الجزائريية في القانون قتصادخوصصة المؤسسة العمومية االكمال،"آيت منصور  - 1
 01نوفمبر و 30وم ي، جيجل جامعة ،ية على المنظومة القانونية الوطنيةقتصادالملتقي الوطني حول أثر التحوالت اال

  .41 ص ،د س
2 - NABIL Menasria, Analyse du rôle régulateur de l’état en économie de marche a travers le cas de 

l’ARPT dans le secteur des télécommunications, mémoire en vue de l’obtention du diplôme de 
magister en sciences économiques, Faculté de droit, Université de Bejaïa, 2007, p 25. 
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  خارج المحروقات: قتصادفي المجال الطاقوي: ضرورة إيجاد بدائل ال -  1
خارج المحروقات في ظل تذبذب أسعار  قتصادسعت الجزائر إلى ضرورة إيجاد بدائل ال

سوق النفط، حيث يتوجب الخروج من دائرة التبعية للمحروقات وٕايجاد آليات تمكن من استقطاب 
الكتلة النقدية المتداولة في السوق الموازية مع أهمية أكبر إلعادة النظر في المنظومة المصرفية 

من خالل  زيز الشراكة في الصناعة الطاقويةالتي  يبقى أداؤها غير مشجع على االستثمار فتم تع
مشاركة وزير الطاقة "مصطفى قيطوني" في فعاليات الطبعة الثانية لمعرض مصر الدولي للبترول 

ية قتصادإلى ضرورة إقامة شراكات بين البلدان المنتجة للطاقة، من شأنها تعزيز األساسيات اال
ة مع مراعاة أهداف التنمية المستدامة، حيث أبرز للصناعة الطاقوية والبترولية من أجل خلق الثرو 

الوزير في هذا الصدد، فرص االستثمار التي تتيحها الجزائر في المجال الطاقوي وكذا الجهود 
  المبذولة من أجل تحسين مناخ األعمال وتشجيع المقاوالتية.

ثابت ال رجعة الدولة الجزائرية بدعم القطاع الفالحي فهو  اهتمت في المجال الفالحي: -  2
فيه وهذا ما أكده وزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد عبد القادر بوعزغي، وذلك 

أكثر في الصناعات التحويلية الغذائية على أن يوجه لتنويع  االستثمارعن طريق فتح المجال أمام 
ك بهدف تدعيم السوق وذل ،يينقتصادعلى طلبات السوق وباقي المتعاملين اال اإلنتاج والرد

الحي ولم يستطع فوالوطنية بالمنتجات المصنعة والمحولة، فإذا كان هناك فائض في اإلنتاج ال
ما بين الفالح  اندماجالفالح تسويقه، فالوحدات الصناعية بإمكانها تحويل الفائض بما يسمح بخلق 

  والمستثمر.
الريفية من مصالحه الخروج للميدان والتقرب من الفالحين  فلقد طلب وزير الفالحة والتنمية

لهم لحل مشاكلهم ومدهم بالدعم التقني لتطوير القطاع الفالحي، وذلك حقق  واالستماعلمرافقتهم 
بعض الفواكه، وهذا ما ساهم في غرس عشر  استيرادمنع  نتائجا إيجابية في القطاع وخاصة بعد

  .)1(2015بعدما كان مليون ونصف شجيرة سنة   2016ماليين شجيرة خالل سنة  10
أكدت بورصة الجزائر النظر في عدة إجراءات تتعلق بتعامالتها  في مجال البورصة: -  3

بهدف إضفاء طابع المرونة عليها وتحسين مستوى سيولتها لجلب اهتمام المؤسسات الخاصة 
تميزت بتراجع السيولة  يةاقتصادالراغبة في دخولها خاصة في ظل ظرف تعيش الجزائر أزمة 

%، ما قد يترتب عنه تراجعا في منح القروض البنكية، لتبقى البورصة الحل 74البنكية بنسبة 
  الوحيد أمام المؤسسات لرفع رأسمالها أو إصدار سندات مالية.

                                                 

   .2، ص 6415، عدد 2018فيفري  10جريدة المساء، ليوم حي، خ.م، تشجيع القطاع الفال -  1
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فقامت إدارة بورصة الجزائر بمراجعة بعض الميكانيزمات واإلجراءات التي تحكم تعامالتها 
الوطني، موضحا بأن هذه اإلجراءات تتعلق  قتصادديناميكية وتنشط دور البورصة في االلخلق 

  أساسا بالتعامالت.
، 2019كما تسعى بورصة الجزائر إلى خلق نظام معلوماتي جديد يدخل حيز الخدمة سنة 

  يسمح بالقيام بتعامالت عن طريق االنترنت باستعمال الهاتف النقال. 
إلى المستوى المطلوب،  أن التعامالت في مجال البيع والشراء لم ترقَ ولكن ما يالحظ حاليا 

بسبب عزوف المؤسسات الخاصة عن دخول البورصة، كون أغلب هذه المؤسسات عائلية ترفض 
  فكرة فتح رأسمالها أمام شريك خارجي.

 ي الذي تعيشه الجزائر حاليا بسبب األزمة قد يطور عمل البورصةقتصادغير أنه الظرف اال
ويجعل العديد من المؤسسات تنَظُم إليها، فاالنضمام إلى البورصة يعطي المؤسسات صفة 

  .)1(المصداقية يزيد من شهرتها القتحام األسواق األجنبية
شجع والي والية تلمسان، السيد علي بن في المناطق الجبلية:  لالستثمارالدعوة  -  4

يين على ضرورة االستثمار في المناطق الجبلية والغابية، حيث تم فتح قتصاديعيش، المتعاملين اال
أبواب المبادرات والمرافقة الميدانية للمستثمرين بهدف المساهمة في خلق الثروات الفالحية 
والحيوانية وامتصاص البطالة بالمناطق الريفية ببلديات الوالية، وذلك في سبيل تشجيع االستثمار 

العديد من المناطق الغابية والجبلية بوالية تلمسان في انتظار من يشغل خاصة أنه ال تزال 
  .)2(، بدال من الكشف عن المساحات المسطحة النجاز مشاريع استثماريةزتهااحي

 قتصادتية للمساهمة في االفتح المجال أمام المرأة المقاوال :المقاوالتيةتشجيع المرأة  - 5
الوطني يجب أن يبني على توزيع الموارد خصوصا في هذه المرحلة الصعبة  قتصادباعتبار أن اال

الوطني وتحسين الظروف المعيشية للسكان،  قتصادنظرا لما يلعبه القطاع الخاص في النهوض باال
وكذا استحداث مناصب عمل واحد وخلق الثروة، فالمرأة الريفية تعتبر شريكا أساسيا ومساهما فعاال 

ية من خالل إنشاء مؤسساتها الخاصة وهو ما جسده منتدى رؤساء قتصاداع االفي تحسين األوض
نه في الوقت ذاته اعترف بوجود ، أل2014المؤسسات في استحداث لجنة سيدات األعمال منذ 

عمال بسبب عراقيل التمويل وغياب األصعوبات وعراقيل أمام دخول المرأة وخصوصا الريفية عالم 

                                                 
  .2، ص 6415، عدد 2018فيفري  10جريدة المساء، ليوم  .م، قطاع البورصة،خ - 1
  .2، ص 2023، عدد 2018فيفري  8جريدة الجزائر، ليوم ق.و، االستثمار في المناطق الجبلية،  - 2
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لمنتدى يتبنى سياسة إدماج المرأة الريفية في عالم المقاوالتية ومساعدتها المرافقة. وهو ما جعل ا
  .)1(ومرافقتها من أجل تجسيد مشاريعها االستثمارية

أمام تراكم المشاكل التي أدت إلى تأزم أوضاع الجوية  في مجال النقل الجوي والبحري: -  6
الخواص، فصرح وزير النقل واألشغال الجزائرية، فتح المجال الجوي والبحري لنقل البضائع أمام 

لجريدة وقت الجزائر خالل نزوله ضيفا على  2018فيفري  19العمومية "عبد الغاني زعالن" يوم 
بقرار الحكومة القاضي بفتح المجال الجوي والبحري لنقل البضائع أمام  ،منتدى اإلذاعة الوطنية

سنوات من خالل تخصيص  3مؤقتة منذ  التي كانت ،الخواص الستكمال إنجاز المشاريع القطاعية
سيعود بالفائدة على  الذيمليار دينار وهذا خالل السنة الجارية،  370غالف مالي يقدر بـ 

) 10في هذا الشأن اقتناء عشر ( تمفالوطني، والذي سيساهم في خلق مناصب شغل،  قتصاداال
االقتناء للرفع من حصة باخرة أخرى هي قيد  16بواخر لفائدة سكان شمال وسكان ما، فيما 

  الجزائر في النقل البحري للبضائع الذي تتحكم فيه الشركات األجنبية.
النقل الجوي للبضائع، فلقد تم الشروع في استقبال الطلبات لمتعاملين فيما يخص أما 

محترفين لهم خبرة في مجال النقل يرغبون في توسيع نشاطهم لنقل البضائع، الشيء الذي سيساهم 
) متعاملين خواص 09أودع تسعة ( إذقية الصادرات وتنشيط حركة المطارات الداخلية، في تر 

ملفات على مستوى وزارة النقل للحصول على الترخيص في مجال الشحن في النقل البحري والجوي 
  . )2() بين المتعاملين ينشطون اآلن في مجال النقل الجوي02مع اإلشارة إلى أن اثنين (

تم فتح أبواب االستثمار في المدينة الجديدة في المناطق الصحراوية:  لالستثمارالدعوة  -  7
فيفري  06حاسي مسعود، إذ صرح مدير التنمية بالنيابة بمؤسسة المدينة الجديدة لجريدة النهار يوم 

بفتح األبواب أمام الخواص لتجسيد مشاريع استثمارية من أجل بناء مركز للتسوق وفنادق  2018
إدارية، كما سيتم تخصيص أراضي  للراغبين في االستثمار في مجال النقل والخدمات، إضافة  ومقرات

إلى الطاقات المتجددة والجديدة والصناعة الدوائية والصناعة الغذائية ومواد البناء وغيرها من المشاريع 
  .)3(سياراتاالستثمارية في المجال الصناعي على غرار النسيج والمالبس واآلالت والمعدات وال

  
  

                                                 
  .3، ص 2776، عدد 2018فيفري  22وقت الجزائر، يوم الخميس جريدة ك.ل، تشجيع المرأة المقاوالتية،  - 1
  .2، ص 6415، عدد 2018فيفري  10جريدة المساء، ليوم  ،فتح المجال الجوي والبحري.م، خ - 2
  .3، ص 2023، عدد 2018فيفري  8ق.و، التعاون االقتصادي، جريدة الجزائر، ليوم  - 3
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  الفرع الثاني
  قانون الجمارك

يشكل ترقية االستثمار سواء الوطني وخاصة األجنبي محورا هاما لسياسة االنفتاح الجديدة 
السوق، تم الشروع  اقتصادالمعتمدة لدى الجزائر، فمنذ خوض اإلصالحيات تعرض االنتقال إلى 

التدريجي في وضع اإلطار المؤسساتي والتنظيمي لرفع كل الحواجز المفروضة في السابق على 
يين منح قتصاداالستثمار األجنبي مع أخذ التدابير الالزمة لتشجيعه، ومن أجل جذب المتعاملين اال

لمؤسسات خاصة تلك قانون الجمارك عدة تسهيالت لهم التي تعتبر مولدا للتنافسية بالنسبة ل
الموجهة أو الناشطة نحو أو في مجال التصدير (أوال)، إضافة إلى عدة إعفاءات جمركية (ثانيا)، 
كما أوجد المشرع طريق ودي لتسوية النزاعات المحتملة الوقوع بين إدارة الجمارك والعون 

 ي المخالف لتفادي اللجوء إلى القضاء (ثالثا).قتصاداال

منحت إدارة الجمارك مجموعة من اإلجراءات المبسطة راءات الجمركية: تسهيل اإلج –أوال 
يين، وهذا من أجل تشريع عملية التخليص الجمركي، واإلسهام في تسهيل قتصادللمتعاملين اال

التجارة الخارجية، من بينها تلك المتعلقة بالتصريح المفصل، وكذا الفحص في المحل، واعتماد 
  وكل ذلك بهدف تحسين السياسات واإلجراءات الجمركية.المسار (الرواق) األخضر، 

   تتمثل هذه التسهيالت في كل من:تسهيالت تتعلق بالتصريح المفصل:  – 1
في حالة ما إذا ال تتوفر لدى المصرح كل المعلومات الضرورية التصريح المؤقت:  –أ 

م التصريح على الفور تجيز لتحرير التصريح المفصل، أو ال يتسنى له تقديم الوثائق المطلوبة لدع
له إدارة الجمارك أن يودع تصريحا غير كامل يدعى بالتصريح المؤقت، يعد أن يتعهد بتقديم 

  .)1(الوثائق الناقصة، أو استكمال هذا التصريح في اآلجال المحددة من طرف إدارة الجمارك
إذا تعلق األمر  ي من هذا اإلجراء خاصةقتصاديستفيد المتعامل االالتصريح المسبق:  –ب 

بالبضائع الخطيرة أو القابلة للتلف والتي برز إرسالها المباشر إلى اإلقليم الجمركي وذلك بإمكانية 
مع إمكانية تعديله إلى غاية وصول البضائع في أجل ال  )2(إيداع تصريحا مفصال وصول البضائع

     أيام، وهذا إلقصاء أكثر مرونة وسرعة لعملية الجمركة. 8يتجاوز 

                                                 

متمم، ج المعدل و التضمن قانون الجمارك، الم، 1998أوت  22مؤرخ في ال، 10-98قانون رقم المن  86انظر المادة  - 1
  .1998أوت  23، صادر في 67ر عدد 

  متمم، مرجع سابق.المعدل و التضمن قانون الجمارك، الم، 10-98قانون رقم المكرر من  86انظر المادة  -  2
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يمكن للمصرح أن يطلب إلغاء التصريح الجمركي عند إلغاء التصريح الجمركي:  - جـ 
االستيراد، إذ أثبت أن البضائع تم التصريح بها بالتفصيل الخطأ تحت نظام جمركي غير 
مناسب، وعند التصدير إذا أثبت أن البضائع لم تغادر اإلقليم الجمركي وأنه لم يستفد من 

  .)1(التصدير أو قام بإعادتهاامتيازات مرتبطة ب
عند ما ال تتوفر لدى التصريح الجمركي، فإن مصالح الجمارك رخصة الفحص:  –د 

فحص البضائع قبل التصريح بها، ويأخذ عينات منها، وهذا بعد إيداع تصريح يسمى بترخص له 
  "."رخصة الفحص

خالل عملية الفحص كل عملية تؤدي إلى تغيير البضائع، فهو إجراء تمنحه  ُيحظرحين 
يين، قصد تسهيل إعداد التصريح المفصل وتفادي الوقوع في قتصادإدارة الجمارك للمتعاملين اال

  .)2(التصريحات الخاطئة
يعتبر المخزن المؤقت المكان العادي لفحص البضائع، غير أنه الفحص في المحل:  – 2
إلدارة الجمارك أن ترخص بتفتيش البضائع المصرح بها في محالت المعني بناًء على طلب يجوز 
، وفي كل الحاالت يتم نقل البضائع إلى أماكن الفحص وتداولها على نفقة المصرح وتحت )3(منه

  .)4(مسؤوليته
وما تجدر اإلشارة أن االستفادة من هذا اإلجراء يخضع لطلب المصرح ومن ثم فإدارة 

مارك السلطة التقديرية في منحه بعد توفر ضمانات المراقبة في المحل وكذا ضمانات دفع الج
ي المستفيد من تقليص مدة توقف البضاعة قتصادالضرائب والرسوم، فهذا اإلجراء يسمح للعون اال

  في المعابر الحدودية وكذلك يسمح للمصرح لضمان بضاعة من التلف أو الضياع.

                                                 

عدل المتضمن قانون الجمارك، الم، 2017فيفري  16مؤرخ في ال، 04-17قانون رقم المكرر من  89انظر المادة  -  1
  .2017فيفري  19، صادر في 11، ج ر عدد 07-79تمم القانون رقم المو 

، مذكرة ضمن متطلبات إصالحات إزالة القيود غير التعريفية وآثارها على التجارة الخارجية في الجزائرحفاف وليد،  - 2
ية، قسم علوم قتصادارة دولية، كلية الحقوق والعلوم االنيل شهادة الماجستير، الفرع: علوم التسيير، تخصص تج

  .171، ص 2009التسيير، 
  ، المتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق.04-17قانون رقم المن  2فقرة  94انظر المادة  -  3
  ، المتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق.04-17قانون رقم المن  4فقرة  94انظر المادة  -  4
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يين الذي قتصاديخصص هذا اإلجراء للمتعاملين االلرواق) األخضر: اعتماد المسار (ا – 3
، والذي يسمح لهم )1(يستوفون بعض الشروط، كالشهرة، السمعة الجيدة، الثقة ومركز مالي معتبر

بالرفع المباشر للبضائع بعد إيداع التصريح لدى الجمارك، حيث أن مرحلة المراقبة المسبقة على 
ئقية)، والفحص المادي للبضائع تعوض بالرقابة البعدية المركزة أساسا على التصريح (الرقابة الوثا

  المحاسبة الفعلية للمؤسسة المستفيدة من تقنية المسار األخضر.
من التقنيات الحديثة الخاصة بمجال يشير المخاطر، الذي يسمح  األخضريعتبر المسار 

يين قتصادإلدارة الجمارك االستعمال الجيد للوسائل والموارد البشرية كما يسمح أيضا للمتعاملين اال
  بأكثر مرونة وسرعة في اإلجراءات الجمركية.

ى مختلف تم تسجيل عدد معتبر من التصريحات المتعلقة بالمسار األخضر على مستو 
مصالح الجمارك الجزائرية، حيث كان العدد األكبر على مستوى ميناء الجزائر ثم على مستوى 
مكتب حاسي مسعود، وهذا نظرا ألن شركة سونطراك تتمتع بهذا التسهيل اإلجرائي إضافة إلى 

  مركب الحجار، وهذا يعتبر جد مشجع بالنية لتطبيق هذا التسهيل.
تعتبر األنظمة نوع من أنواع اإلعفاءات أو التسهيالت الجمركية:  األنظمة الجمركية –ثانيا 

الجمركية نوع من أنواع اإلعفاءات التي تستفيد منها البضائع والسلع سواء عند دخولها أو عند 
الوطني، والعمل على تشجيعه  قتصادخروجها من اإلقليم الجمركي الجزائري، وذلك حماية لال

  ونموه.
ية إلى عدة أنواع تتمثل في نظام االستيداع قتصادالجمركية االيمكن تصنيف األنظمة 

  .)2(الجمركي، نظام القبول المؤقت، إعادة التموين باإلعفاء، استرداد الرسوم الجمركية
يقصد باالستيداع لمحالت التي تعتمدها إدارة الجمارك  نظام االستيداع الجمركي: – 1

اخل اإلقليم الجمركي، مع توقيف الضرائب والرسوم لتخزين البضائع تحت المراقبة الجمركية، د
، ويمكن تمييز بين ثالثة )3(الجمركية وتدابير الخضر وغيرها من إجراء الجباية أو الجمركة األخرى

  أصناف من المنتوجات.

                                                 

ية وعلوم قتصادأطروحة دكتوراه، كلية العلوم اال السوق حالة الجزائر، اقتصاددور الجمارك في ظل زايد مراد،  -  1
  .359، ص 2006-2005التسيير، جامعة الجزائر، 

  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتضمن قانون الجمارك، 10-98قانون رقم المكرر من  115انظر المادة  -  2
  متمم، مرجع سابق.المعدل و التضمن قانون الجمارك، الم، 10-98نون رقم قاالمن  129انظر المادة  -  3
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يين إليداع مختلف قتصاديفتح لجميع األعوان (المتعاملين) اال المستودع العمومي: –أ 
المنشأة، ويتم إنشاؤه في الموانئ والمراكز الكبيرة للتوزيع داخل اإلقليم البضائع عند تلك 

   .)1(الجمركي
ي سواء كان اقتصاديمكن أن يمنح المستودع الخاص كل عون المستودع الخاص:  –ب 

شخصا طبيعيا أو معنويا الستعماله من أجل إيداع البضائع المرتبطة بنشاطه أي قصد استعماله 
  انتظار إلحاق بنظام جمركي آخر، مرخص به يدعى المستودع الخصوصي.الشخصي، وذلك في 

يشكل نظام المستودع المخصص لنوع خاص من المؤسسات المستودع المخصص:  -جـ 
  بقرار من وزير المالية باالشتراك مع الوزراء المعنيين التي تقوم بتخزين:

لتي من شأنها أن تفسد البضائع التي يشكل وجودها في المستودع العمومي خطر، أو ا -
  البضائع األخرى.

  البضائع التي يتطلب حفظها بتجهيزات خاصة. -
هي محالت توضع تحت رقابة إدارة الجمارك أين يتم الترخيص المستودع الصناعي:  -  د

للمؤسسات بتهيئة البضائع الموجهة إلعادة التصدير أو عرضها لالستهالك بعد إجراء التعديل 
  .)2(ع توقيف الرسوم والضرائب التي تخضع لها هذه البضائعوالتحويل عليها، م

 النظام ،Admission temporaire يقصد بالقبول المؤقت نظام القبول المؤقت: – 2
الجمركي الذي يسمح بقبول بعض البضائع المعدة للتصدير ثانية في اإلقليم الجمركي مع وقف 

  .)3(يقتصادالحقوق والرسوم، ودون تطبيق المحظورات ذات الطابع اال
إما على حالتها دون أن يطرأ عليها أي تغييرات، باستثناء النقص العادي للبضائع نتيجة  -

  استعمالها.

                                                 

 متمم، مرجع سابق.المعدل و التضمن قانون الجمارك، الم، 10-98قانون رقم المن  139انظر المادة  -  1

ى متمم، مرجع سابق، التي تنص علالمعدل و التضمن قانون الجمارك، الم، 10- 98قانون رقم المن  116وكذا المادة 
 ما يلي:

تعين البضائع المستثناة في تلك البضائع المقيدة أو المحظورة على أساس اعتبارات متعلقة باألخالق أو النظام «  
  ».العام أو األمن العمومي أو النظافة والصحة الهرمية... 

  .104 – 103، ص 2000، دار النهضة العربية، مصر، النظم الجمركيةعبد الباسط وفا،  -  2
  متمم، مرجع سابق.المعدل و التضمن قانون الجمارك، الم، 10-98قانون رقم المن  174انظر المادة  -  3
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بعد تعرضها لتحويل أو تصنيع أو معالجة إضافية أو تصليح في إطار القبول  وٕاما - 
المؤقت من أجل تحقيق الصنع ويحدد لنا تعليق الحقوق والرسوم الجمركية نوعان من هذا 

  النظام.
ويمنح للسلع التي سوف يعاد قبول مؤقت مع توقيف كلي للحقوق والرسوم الجمركية:  –أ 

  .)1(أن يطرأ عليها أي تغيير أو نقص نتيجة استعمالها تصديرها على حالتها دون
ويمنح للعتاد المعد قبول مؤقت مع توقيف جزئي للحقوق والرسوم الجمركية:  –ب 

  .)2(لالستعمال المؤقت من أجل إنتاج أو إنجاز القيام بعمليات داخلية
الذي يعفي  يقصد بهذا النظام ذلك النظام الجمركينظام إعادة التموين باإلعفاء:  – 3

تماما أو جزئيا من الضرائب والرسوم الجمركية استيراد بضائع متجانسة من حيث جنسها ونوعيتها 
وخصائصها التقنية مع البضائع التي طبقت في السوق الداخلية واستعملت للحصول على منتوجات 

  ، ويسمى هذا النظام كذلك نظام التصدير المسبق.)3(سبق تصديرها بشكل نهائي
ن البضائع التي تمنح نظام إعادة التموين باإلعفاء بمقتضى قرار صادر عن وزير وتعي

  :)4(المالية مع مراعاة الشروط التالية
  تبرير التصدير المسبق للبضائع. -
الوفاء بااللتزامات الخاصة المحددة من قبل إدارة الجمارك، السيما مسك سجالت أو  -

  صحة تأسيس طلب اإلعفاء من الحقوق والرسوم. محاسبة المواد التي تمكن من التحقق من
  ية بهذا النظام إلى اآلتي:قتصادوعادة ما تهدف السياسة اال

  تشجيع التصدير ومن ثم زيادة حجم وحصيلة الصادرات. -
  تشجيع الصناعات المحلية ودعم قدرتها التنافسية. -
تخفيف العبء الضريبي على المؤسسات الصناعية بتأجيل سداد الرسوم الجمركية  -

  والحقوق األخرى.
وهو النظام الذي يسمح بالتصدير المؤقت للبضائع المعدة نظام التصدير المؤقت:  – 4

والموجودة في اإلقليم الجمركي قصد أداء خدمة، الستعمالها وتحويلها وتصنيعها أو إصالحها، ثم 
                                                 

  متمم، مرجع سابق.المعدل و التضمن قانون الجمارك، الم، 10-98قانون رقم المن  180انظر المادة  -  1
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتضمن قانون الجمارك، 12-12قانون رقم المن  181انظر المادة  -  2
  متمم، مرجع سابق.المعدل و التضمن قانون الجمارك، الم، 10-98قانون رقم المن  186انظر المادة  -  3
  متمم، مرجع سابق.المعدل و التضمن قانون الجمارك، الم، 07-79قانون رقم المن  196انظر المادة  -  4
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يرادها ثانية باإلعفاء الكلي أو الجزئي من الضرائب والرسوم الجمركية، كما تستفيد من إجراء است
البضائع نفسه المعدة لالستيراد ثانية على حالها بعد أن يتم عرضها في المعارض أو التظاهرات 

  .)1(يقتصادفي الخارج، دون تطبيق تدابير الحظر ذي الطابع اال
ية جعل إدارة الجمارك الجزائرية، قتصادأنه مع تطور المبادالت االوما يمكن قوله في األخير 

ية كإجراءات جديدة يمكن أن تساهم في تسهيل قتصادتغطي اهتمام لموضوع األنظمة الجمركية اال
ية قتصادالتجارة الخارجية، كما يمكن أن نالحظ أن التعديالت المدخلة على األنظمة الجمركية اال

قد صبت تقريبا في اتجاه واحد لتلبية أحكام نظامي القبول المؤقت والتصدير المؤقت، وهما نظامان 
يان مهمان جدا للحصول على المواد األولية للصناعات الوطنية سواء كانت عامة أو اقتصاد

خاصة، وتسهيل عمليات التصدير ويتوافق مع اهتمامات الدولية في مجال الترقية وتشجيع 
  ادرات الوطنية من غير المحروقات.الص

ية في الجزائر ضعيفة، ألنها لم تحقق الدور الذي كان قتصادلكن تبقى األنظمة الجمركية اال
منتظر منها في ترقية المبادالت التجارية، خاصة إذا علمنا أن هذه األنظمة غير معروفة لدى 

األمر الذي يشكل تحدي تجب تخطيه يين، مما يزيد في عدم فعاليتها، قتصادجميع المتعاملين اال
  من خالل التعريف بها أكثر من السلطات المعنية.

أحاط المشرع الجزائري إجراء المصالحة المصالحة كطريق لفض النزاعات:  –ثالثا 
، وذلك بالتنظيم المفصل والدقيق نظر )2(الجمركية كسبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومية

ن الناحية العملية، حيث أوالها قانون الجمارك عناية خاصة لما يترتب لألهمية التي يتمتع بها م
عليها من نتائج بالغة األهمية، حيث تكون إدارة الجمارك طرفا وقاضيا في آن واحد بعيدا عن 

قانون المن  265العدالة وبمنأى عن أية رقابة قضائية، ومن خالل التمكن في أحكام نص المادة 
التي جعلت المصالحة نظام يتم اللجوء إليه لتسوية  ،قانون الجماركالمتضمن  04- 17رقم 

، يتبين أن المشرع الجزائري لم يعرف المصالحة من خالل هذه )3(النزاعات الجمركية بطريقة ودية
من القانون  459المادة خالفا ألحكام الشريعة العامة الذي عرف المصالحة في نص المادة 

  .)4(المدني

                                                 

  المتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق.  87، المعدلة بموجب المادة 04-17قانون رقم المن  193انظر المادة  -  1
  .246، ص 2009، الجزائر، ه، الطبعة الثالثة، دار هومالمنازعات الجمركيةبوسقيعة أحسن،  -  2
  سابق. ، المتضمن قانون الجمارك، مرجع04-17قانون رقم المن  110المعدلة بموجب المادة  265انظر المادة  -  3
  متمم، مرجع سابق.المعدل و التضمن القانون المدني، الم، 58-75مر رقم األمن  459انظر المادة  -  4
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في موضوع المصالحة الجمركية يتعين التطرق إلى األشخاص المرخص لهم ولإلحاطة أكثر 
  . إلى أشكال المصالحة الجمركية بالبضائع مع إدارة الجمارك

 265لقد ورد في المادة نفسها  األشخاص المرخص لهم بالتصالح مع إدارة الجمارك: – 1
، أنه يمكن إجراء المصالحة مع )1(المتضمن قانون الجمارك 04-17قانون رقم المن  2فقرة 

األشخاص المتابعين بسبب ارتكاب جريمة جمركية بناًء على طلبهم، فهنا نالحظ أن المشرع لم 
يستعمل مصطلح المتهم أو مرتكب المخالفة، بل عمد إلى استعمال مصطلح أعم ينطبق على 

أو المالية عن النتائج ي آخر جدير بالمسالة الجزائية اقتصادمرتكب المخالفة أو على ألي عون 
، هذا ما يؤدي بنا إلى القول أن المشرع قد وافق على تعميم )2(المترتبة على ارتكاب المخالفة

المصطلح المستعمل ليشمل كل من مرتكب المخالفة، الشريك والمستفيد من الغش والمسؤول 
  المدني.
قام باألفعال المادية وهو ما أصطلح عليه بالفاعل الرئيسي أي من مرتكب المخالفة:  –أ 

  .)3(التي تكتسب طابعا إجراميا في نظر التشريع الجمركي
ويتسم مفهوم الفاعل الرئيسي (المادي) في التشريع الجمركي ليشمل كل من الحائز والناقل 

  .)4(والمصرح والوكيل لدى الجمارك والموكل والكفيل
، واألصل )5(حل الغشيعتبر مسؤوال في الغش كل شخص يحوز بضاعة م الحائز: -1- أ

، )6(أن المالك هو حائز البضاعة ما لم يثبت انتقال المبادرة عن طريق التنازل المؤقت أو النهائي
وهذا ما نصت عليه المحكمة العليا بخصوص مستوردي السيارات بوكالته من المجاهدين، 

احية باإلعفاء معطوبي حرب التحرير المستفيدين من شهادة عطب تجيز لهم استيراد سيارات سي
من الحقوق والرسوم الجمركية واعتبرت أن المستورد هو الذي يعد حائزا للسيارة ومن ثم فهو 

                                                 

  ، المتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق.04-17قانون رقم المن  2فقرة  265انظر المادة  -  1
والتنظيمية في التشريع الجمركي  المصالحة في المواد الجمركية على ضوء النصوص القانونيةبوناب عبيدات اهللا،  - 2

،    2006 – 2003، مذكرة لنيل إجازة التخرج من المدرسة العليا للقضاء، الدفعة الرابعة عشر، الجزائر، الجزائري
  .45ص 

  متمم، مرجع سابق. المعدل و ال، المتضمن قانون العقوبات، 04-82قانون رقم المن  41انظر المادة  -  3
  .95، 94، 92، ص ص 2001، الديوان الوطني لألشغال التربوية، التشريع الجمركيبوسقيعة أحسن،  -  4
  ، المتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق.04-17من القانون رقم  303انظر المادة  -  5
، مرجع سابق،        المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام، وفي المادة الجمركية بوجه خاصبوسقيعة أحسن،  - 6

  .142ص 
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المسؤول جزائيا عن الغش وليس صاحب الشهادة بصرف النظر عن كون وثائق السيارة تحمل اسم 
  هذا األخير.

رة مستمرة وأن معفيا إذا أثبت قيامه بالتزاماته المهنية بصو  لالناق يعتبرالناقل:  -2- أ
م إخفاءها من طرف الغير، وكذلك إذا سهل إلدارة الجمارك من متابعة البضائع محل الغش ت

من  303بالرجوع إلى نص المادة  المرتكبين الحقيقيين للغش عن طريق التعيين الدقيق لآلمرين.
  .إال في حالة ارتكابه خطأ بصفة شخصيةال يكون مسؤوال فقانون الجمارك، 

وينطبق مفهوم الناقل على ربان السفن مهما كانت حمولتها، ربان المركبة، فهم مسؤولون 
  . )1(عن جميع أشكال السهو

، المتضمن قانون 04- 17قانون رقم المن  1فقرة  78تجيز المادة الوكيل لدى الجمارك:  - 3- أ
ألصحاب البضاعة المستوردة أو المعدة للتصديرات يصرحوا بصفة مفصلة بأنفسهم أو  )2(الجمارك

بواسطة الوكالء لدى الجمارك، ويحمل قانون الجمارك هذا األخير مسؤولية المخالفات التي تضبط في 
  والمرتكبة بصفة شخصية. )3(التصرفات الجمركية في إطار الوكالة التي منحت لهم

ذلك الشخص الذي يحوز التعهد باسمه والذي يهدف إلى ضمان الوفاء وهو المتعهد:  -4- أ
ية، والتي تمكن قتصادبالتزامات التي تقع على عاتق المستفيد من نظام من النظم الجمركية اال

تخزين البضاعة وتحويلها وتنقلها مستفيدة بتعليق الحقوق والرسوم، وكذا تدابير الحظر ذات الطابع 
  .)4(لهاي الخاضعة قتصاداال

أحالنا قانون الجمارك وقانون مكافحة التهريب إلى الشريك والمستفيد من الغش:  –ب 
أحكام قانون العقوبات، إذن الشريك هو من ساعد الفاعل على إخراج البضاعة محل الغش من 

، 156-66من قانون رقم  42الميناء دون المرور على المكتب الجمركي، وقد عرفت المادة 
يعتبر شريكا من لم يشترك اشتراكا مباشرا في ارتكاب الجريمة « ون العقوبات بأنه: المتضمن قان

ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب األفعال التحضيرية أو 
، بمعنى أن المشرع يشترط توافر الركن المعنوي لدى )5(»المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك 

  شريكا.الشخص لبسه 
                                                 

  ، المتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق.04-17قانون رقم المن  121، المعدلة بموجب المادة 304انظر المادة  -  1
  ، المتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق.04-17قانون رقم المن  33المعدلة بموجب المادة  1فقرة  78انظر المادة  -  2
  ، المتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق.04-17قانون رقم المن  121المعدلة بموجب المادة  307المادة  انظر -  3

  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتضمن قانون الجمارك، 10-98قانون رقم المكرر من  115انظر المادة  -  4
  متمم، مرجع سابق.الو معدل ال، المتضمن قانون العقوبات، 156-66من األمر رقم  20المادة  -  5
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أما المستفيد من الغش هو ذلك الشخص الذي شارك بصفة ما في جنحة تهربي والذي 
  .)1(سيستفيد مباشرة من هذا الغش

باستقراء نص المادة نستخلص أنها تشترط ثالثة شروط من أجل االستفادة من الغش تتمثل 
  فيما يلي:
تكون الجريمة جنحة تهريب أي المخالفة ال تدخل في مجال االستفادة من الغش،  أن -

وتستبعد جنحة االستيراد والتصدير بدون تصريح أو تبصير مزور المنصوص عليها في المادة 
  .)2(المتضمن قانون الجمارك 04-17من قانون رقم  325

  أن يشارك المستفيد من الغش بصفة ما في ارتكاب الجنحة. -
  .  )3(أن يستفيد الجاني مباشرة من الغش -

يتحمل مالكو البضاعة المسؤولية المدنية عن كل تصرفات المسؤول المدني:  - جـ 
، كما يحمل الكفيل )4(مستخدميهم، فيما يتعلق بالحقوق والرسوم والصادرات والغرامات والمصاريف

  .)5(المسؤولية نفسها عن عدم وفاء المدين بدينه
مسؤولية المقررة للمالك مسؤولية مطلقة، إذ يكفي إقامة الدليل على أنه صاحب نالحظ أن ال

البضاعة محل الغش لتحميله المسؤولية المدنية دون حاجة إلى البحث فيما إذا كان المستخدم 
ارتكب المخالفة أثناء أو بمناسبة أداء وظيفته، وال يهم أن يكون المتهم ارتكب المخالفة أثناء أو 

أداء وظيفته، وال يهم أن يكون المتهم ارتكب المخالفة أو تصرف دون علم المالك أو بمناسبة 
  .)6(مخالفة لتعليماته أو لحسابه الشخصي

                                                 

، صادر 59عدد ، المتعلق بمكافحة التهريب، ج ر 2005أوت  23مؤرخ في ال، 06- 05مر رقم األمن  26تنص المادة  -  1
تطبق على أفعال التهريب المنصوص عليها في هذا األمر األحكام المنصوص  «على أنه: ، 2005أوت  28بتاريخ 

  .»عليها في قانون العقوبات بالنسبة للمساهمين في الجريمة، وفي قانون الجمارك بالنسبة للمستفيدين من الغش 
  ك، مرجع سابق.، المتضمن قانون الجمار 04-17قانون رقم المن  130المعدلة بموجب المادة  325انظر المادة  -  2
، مرجع سابق، المصالحة الجمركية في المواد الجزائية بوجه عام، وفي المادة الجمركية بوجه خاصبوسقيعة أحسن،  -  3

  .146ص 
  ، المتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق.04-17قانون رقم المن  126المعدلة بموجب المادة  315انظر المادة  -  4
  ، المتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق.04- 17قانون رقم المن  56بموجب المادة المعدلة  117انظر المادة  -  5
، مرجع سابق،       المصالحة في المواد الجمركية بوجه عام، وفي المادة الجمركية بوجه خاصبوسقيعة أحسن،  - 6

  .147ص 
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كما يلتزم الكفيل بدفع الحقوق والرسوم والعقوبات المالية وغيرها من المبالغ المستحقة على 
يكون الكفيل هو اآلخر معنيا بالمصالحة ، فال غرابة إذن أن )1(المدينين الذين استفادوا من كفالته

  مع إدارة الجمارك.
أو معنويا متمتعا باألهلية الكاملة له الحق للقيام  وعليه، فكل شخص سواء كان طبيعي

  بإجراء المصالحة.
تقوم إدارة الجمارك بموجب طلب إلجراء المصالحة  أشكال المصالحة الجمركية: – 2

الجمركية، بإصدار قرار تكريس من خالله إجراء المصالحة التي تأخذ عدة أشكال، أما مصالحة 
  .)2(مؤقتة، وٕاما مصالحة نهائية، وٕاما أن تكون إذعان بالمنازعة

إدارة الجمارك تتمثل المصالحة المؤقتة في شكل محضر تحرره المصالحة المؤقتة:  –أ 
، للتوقيع عليه بعدما يعترف بالجريمة )3(التي عاينت المخافة وتعرضه على الشخص المخالف

    المنسوبة إليه، يترتب عنها توقيف المتابعة الجزائية مقابل التزامات مالية تتمثل في دفع
في طلب ، إلى غاية الفصل النهائي )4(% من مبلغ الغرامة المستحقة على سبيل الكفالة25

  المصالحة.
    يشير المحضر إلى أن الطرفان قد اتفقا على أنه في حالة موافقة الجهة المختصة 
  على هذه المصالحة، فإن القضية تكون قد سويت، أما في حالة العكسية فإن المصالحة 

كفالة تصبح ملغاة بقوة القانون، كما نشير إلى التزام المخالف بترك المبلغ المدفوع على سبيل ال
إلى غاية الحل النهائي في النزاع، يرجع إلى السلطة المختصة تحديد مبلغ المصالحة 

  .)5(النهائي

                                                 
  متمم، مرجع سابق.لامعدل و ال، المتضمن قانون الجمارك، 10-98قانون رقم المن  120انظر المادة  -  1

  انظر كذلك:
، مذكرة لنيل رتبة ضابط فرقة، المدرسة الوطنية للجمارك، وهران، المتابعة اإلدارية للمخالفات الجمركيةلعوادي بالل، 

  .14، ص 2014
  .344، ص 2009دار الهدى، الجزائر،  الجمارك،صقر نبيل،  -  2

3   - Circulaire fixant les modalités d’application de l’article 265 du code douane, relative au 

transactions douanières, N° 353, Alger, 1998, p 05. 

  .86ص  ،2006، الجزائر، 05دليل االجتهاد القضائي في المادة الجمركية، المصنف  -  4
المدرسة الوطنية للجمارك، وهران، ، مذكرة لنيل رتبة ضابط فرقة، المصالحة الجمركيةبوعزارة مليكة، أعمور سمية،  - 5

  .40، ص 2014
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تعتبر المصالحة النهائية شكل العقد الذي يتم بموجبه االتفاق بين المصالحة النهائية:  –ب 
، )1(المصالحةي المتهم حول شروط اكتتاب قتصادالمسؤول الجمركي المؤهل إلبرامها والعون اال

  وبالتالي التسوية النهائية للقضية.
وتكون المصالحة النهائية في الحاالت التي تستوجب أخذ رأي اللجنة الوطنية أو اللجنة 

  .)2(المحلية للمصالحة
ويتكون ملف المصالحة النهائية من شهادة التكفل بالبضاعة، بيان موجز يتعلق بمعاينة 

التسوية النهائية اإلدارية، بطاقة المعلومات عن الشخص المتابع، وال المخالفة الجمركية، وثيقة 
تكون المصالحة نهائية إال بصدور مقرر المصالحة النهائية، لكن يمكن للمخالف من اكتتاب 

  .)3(مصالحة مؤقتة أو إذعان بالمنازعة الجمركية قبل صدور مقرر المصالحة النهائية
وء إلى هذا النوع أو الشكل، بصفة عامة عندما تكون يتم اللجاإلذعان بالمنازعة:  -جـ 

الوقائع واألفعال المجرمة غير خطيرة وأن مرتكبيها غير محترفين أو عندما يتعذر على إدارة 
  .)4(الجمارك تحديد مبلغ المصالحة بصفة فورية

ي أو إعداد البيان المتضمن قتصادجرد تحفيز المحضر الجمركي ضد المتعامل االفبم
ع بصفة مختصرة بواسطة النموذج، واعتراف هذا األخير باألفعال المجرمة المنسوبة إليه، الوقائ

يقدم طلبا كتابيا من أجل إجراء المصالحة، الذي يتم دراسته من طرف المسؤول المؤهل قانونا من 
% من الغرامة المحددة في مقرر المصالحة، 50أجل تحديد الشروط المالية التي تكون غالبا دفع 

تم إرسال وثيقة المصالحة مرفقة بوصل الدفع قصد التأشير عليها من قبل طرفي النزاع، ثم ي
توضع المصالحة النهائية الممضاة تحت تصرف رئيس مفتشية األقسام الذي يقوم بالمصادقة 
عليها، لتعاد مرة ثانية إلى قابض المنازعات الذي يكلف بإعداد إشعار التصفية الذي يتم التصريح 

  به بتصنيف الملف نهائيا وبالتالي إنهاء النزاع الجمركي.بموج
وعليه، ففي حالة قبول المصالحة الجمركية يتم إصدار قرار المصالحة، من قبل السلطة 
المختصة يحتوي على مبلغ المصالحة واألجل الممنوح للشخص المتابع من أجل تسديد مبلغ 

                                                 

  .19عبيدات اهللا، مرجع سابق، ص  -  1
2  - Lanani Hamid, Les infractions douanières, rapport de fin de stage, inspection divisionnaire des 

douanes, Boumerdes, 2007, p 27. 

  .28، ص 2006التربصات، مفتشية أقسام الجمارك، األغواط، مديرية  تحصيل الديون الجمركية،تبسي رشيدة،  -  3
  .32بوعزارة مليكة، أعموري سمية، مرجع سابق، ص  -  4
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يوما من تاريخ  15معني باألمر خالل مهلة ، فيتم تبليغه لل)1(المصالحة إلى قباضة الجمارك
لدفع مبلغ المعين في القرار، وفي حالة عدم  )2(صدوره وذلك برسالة موصى عليها بوصل االستالم

  االمتثال خالل هذا األجل المحدد، يحال الملف إلى القضاء من أجل متابعته.
خ انعقاد المصالحة، كما يجب أن يتضمن قرار المصالحة إمضاء األطراف المتصالحة، تاري

أسماء أطراف المتصالحة، مقر إقامتهم، وصف المخالفة، النصوص المطبقة والعقوبة المقررة لها، 
اعتراف مقدم الطلب بالمخالفة، قرار إدارة الجمارك النهائي بشأن المصالحة ورقم إيصال دفع 

  المتصالح وتاريخه.
أن آلية المصالحة أداة سريعة وفعالة لتحصيل حقوق الخزينة العمومية عن طريق  يستخلص

وتعقيدها، وكذا تخفيف  تإدارة الجمارك دون اللجوء إلى القضاء، مما يوفر تفادي طول اإلجراءا
العبء على القضاء لكثرة المنازعات في القانون العام والقانون الجمركي بسبب تراكم القضايا نتيجة 

  ايد المفرط في عدد الجرائم. التز 
ي المخالف قتصادكما تعتبر المصالحة الجمركية إحدى اآلليات التي تخدم المتعامل اال

   واإلدارة الجمركية على حد سواء.
المذكور  195-99من المرسوم التنفيذي رقم  3تتشكل اللجنة الوطنية للمصالحة طبقا للمادة 

  أعاله:
  ثليه، رئيسا.المدير العام للجمارك أو مم -
  مدير التشريع والتنظيم والمبادالت التجارية، عضوا. -
  مدير الجباية والتحصيل، عضوا. -
  مدير األنظمة الجمركية والتحصيل، عضوا. -
  مدير الرقابة لالحقة، عضوا. -
  مدير االستعالم الجمركي، عضوا. -
  مدير المنازعات، عضوا. -

                                                 

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 02، مجلة اإلدارة، العدد "المصالحة الجمركية في القانون الجزائري" ر فتيحة، نعا - 1
  .23، ص 2002جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

يحدد إنشاء لجان المصالحة الذي ، 1999أوت  16مؤرخ في ال، 195-99من المرسوم التنفيذي رقم  11انظر المادة  - 2
، 118- 10متمم بالمرسوم التنفيذي رقم المعدل و ال، 1999أوت  18، صادر في 56وتشكيلها وسيرها، ج ر عدد 

  .2010أفريل  25، صادر في 27عدد  ، ج ر2010ل أفري 21مؤرخ في ال
  



 جل ترقية السوقأ ي من  قتصادالممنوحة للعون االالقـانونية  الضمانات  الفصل الثاني:            - األول    الباب

 145

لحات، مقررا مقرها المديرية العامة للجمارك، نائب مدير المنازعات التحصيل والمصا -
تعطي رأيها في طلبات المصالحة عندما يفوق مبلغ الحقوق والرسوم المتقاضى عنها أو المتملص 

  .)1(دج 1.000.000منها مليون دينا جزائري 
  ، مما يلي: 195- 99من المرسوم التنفيذي رقم  4تتشكل اللجنة المحلية للمصالحة حسب المادة 

  المدير الجهوي للجمارك رئيسا. -
  المدير الجهوي المساعد للشؤون التقنية عضوا. -
  ريس مفتشية األقسام المختص إقليميا، عضوا. -
  رئيس المكتب الجهوي لمكافحة الغش، عضوا. -
  رئيس المكتب الجهوي للمنازعات، عضوا. -

لمصالحة المتعلقة توجد لجنة محلية في مقر كل مديرية جهوية تعطي رأيها في طلبات ا
عندما يفوق مبلغ الحقوق والرسوم المتعاطي عنها أو المتملص منها  ،بالمخالفات الجمركية
  .)2() دج1.000.000) دج على أال تتجاوز مليون دينار (500.000خمسمائة ألف دينار (

  تنص على أنه تنشأ: أنها  195-99من المرسوم التنفيذي رقم  2بالرجوع إلى المادة يالحظ 
  في المديرية العامة للجمارك لجنة وطنية للمصالحة. -
  في مقر كل مديرية جهوية لجنة محلية للمصالحة. -

يون قتصادتكلف هذه اللجان بدراسة طلبات المصالحة المقدمة من طرف األعوان اال
    .)3(المتابعين بسبب مخالفة التشريع الجمركي وٕاعطاء رأيها فيها

                                                 

  تضمن قانون الجمارك، مرجع سابق.الم، 04-17قانون رقم المن  5فقرة  265انظر المادة  -  1
  .22، مرجع سابق، ص نعار فتيحة -  2
يحدد إنشاء لجان المصالحة الذي ، 1999أوت  16مؤرخ في ال، 195-99من المرسوم التنفيذي رقم  2انظر المادة  - 3

، 118- 10متمم بالمرسوم التنفيذي رقم المعدل و ال، 1999أوت  18، صادر في 56يلها وسيرها، ج ر عدد وتشك
  .2010أفريل  25، صادر في 27، ج ر عدد 2010أفريل  21مؤرخ في ال
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  الثانيالمبحث 
  ي من خالل تسوية المنازعاتقتصادالضمانات الممنوحة للعون اال

الوسيلة األصلية واألساسية لحل وفض النزاعات سواء كانت وطنية أو دولية، يعتبر القضاء  
يشكوا من  - القضاء–لكن مع تطور التجارة والخدمات واالستثمارات الداخلية والدولية، بات و 

معوقات تحول دون تحقيق أهدافه في الوصول إلى الغاية بسرعة وبأقل التكاليف مع المحافظة 
على العالقات االجتماعية، ومن هنا جاء التفكير في استحداث اآلليات البديلة لحل النزاعات نظرا 

من  ني منه القضاءألهميتها ومميزاتها وللدور الذي يمكن أن تؤديه في التخفيف من الثقل الذي يعا
يين عدة ضمانات متباينة (المطلب األول)، كما يتدخل القضاء بدوره قتصادخالل منح األعوان اال
  في حالة إحالة النزاع إلى القضاء(المطلب الثاني).  لمنح ضمانات قانونية

  المطلب األول
  حق اللجوء إلى الطرق الودية لفض النزاعات

ي وسبب التحوالت العميقة التي تشهدها الحياة قتصادمع مرور الوقت واتساع النشاط اال
ية، ظهرت ألوان كثيرة من المنازعات قتصادالمعاصرة في مختلف المجاالت (كضرورة حتمية) اال

ظهر التحكيم ليكون طريق ودي لفض هذه  األوضاع أمامفاالستثمارية لم تكن مألوفة من قبل، 
م الذي انتشر بطريقة سريعة بوصفه وسيلة مرنة وفعالة النزاعات (الفرع األول)، فإلى جانب التحكي

يسمى بالوسائل البديلة ذات الطابع التفاوضي مثل الصلح والتوفيق وأيضا  هناك ،لحسم المنازعات
    الوساطة (الفرع الثاني).

  الفرع األول
  يقتصادتحديد مقصود الطرق البديلة لتسوية نزاعات العون اال

ية التي تحمل قتصادي وظهور أنماط جديدة من العقود االقتصادزيادة حجم النشاط اال إثر
في طياتها سمة السرعة في تنفيذها، كان من الضروري من إيجاد وسائل تساير ذلك سواء داخليا 
أو دوليا، فلتحديد مفهوم هذه الوسائل البديلة البد من التطرق إلى تعريفها (أوال) ثم إلى المبادئ 

، وأخيرا إلى طبيعة يين في ظل هذه الوسائل البديلة (ثانيا)قتصادن االالتي تكفل حقوق األعوا
  . الطرق البديلة لفض النزاعات (ثالثا)

ي (تحديد المقصود قتصادتعريف الوسائل أو الطرق البديلة لفض نزاعات العون اال –أوال 
منازعات القائمة بين أصبح اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية ال بالوسائل البديلة لفض النزاعات):

يين أمرا ملحا ومفروغ منه، وذلك لما تتميز به هذه الوسائل من مزايا تتمثل أساسا قتصاداألعوان اال
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في المرونة والعدالة والسرعة في البت والحفاظ على السرية وما تضمنه من مشاركة األطراف في 
  إيجاد الحلول لمنازعاتهم. 

وجود طرف ثالث غير طرفي النزاع بدل الدعوى القضائية، يقصد منها تلك الوسائل التي تم ب
من حيث ال تخضع إلزامية أتباعها، مع األخذ بالجوانب أو األوضاع المحيطة بها سواء أكانت 

  عامة أو خاصة. 
يين أن كانت طبيعة قتصادتطبق هذه الوسائل البديلة عن المنازعة الواقعة بين األعوان اال

نونية محل النزاع التي ستعرضها على الجهة التي ستقوم بتسوية النزاع العالقة التعاقدية والقا
  . )1(بموجب اتفاق مسبق بين أطراف النزاع

فها البعض بأنها تلك اآلليات التي يلجأ لها األطراف عوضا عن القضاء العادي عند ولقد عرّ 
  .  )2(نشوء الخالف بينهم، بغية التوصل لحل لذلك الخالف 

: بأنها مجموعة غير محددة من اإلجراءات لفض "JARROSSOW"وعّرفها األستاذ 
النزاعات بتدخل في أغلب األحيان شخص ثالث يهدف إلى إيجاد حل غير قضائي لهذه 

  . )3(النزاعات
فالوسائل البديلة بصفة عامة هي طرق تتمكن من اجتناب، خالفات مستقبلية أو أنية 

خارج نطاق المحاكم كوسائل مالئمة لطائفة من منازعات التجارة وتسويتها حال نشوئها وذلك 
الدولية والمنازعات الناشئة في بيئة االنترنت والتجارة االلكترونية والملكية الفكرية وغيرها من 

  معامالت عصر تغلب عليه المعامالت الرقمية. 
لفض النزاعات مجموعة الوسائل البديلة  تكفل :يقتصادالحقوق المكفولة للعون اال –ثانيا 

  تشكل في حقيقتها توجيهات إلنجاح عملية التسوية الودية. تميزها و مبادئ من الحقوق التي تعتبر 
تتيح الوسائل البديلة لألطراف الوسائل البديلة آلية للتفاوض (الحق في التفاوض):  – 1

لحوار كونها وسيلة المتعاقدة فرصة المشاركة في إيجاد حل للنزاع وذلك عن طريق التفاوض وا
ية، وٕايجاد طرق قتصاديين من أجل إبرام عقد من العقود االقتصادلالتفاق والتفاهم بين األعوان اال
                                                 

، مجمع األطرش للنشر والتوزيع، الكتاب التحكيم الدولي في القانون التونسي والقانون المقارنأحمد الورفلي،  - 1
  .847، ص 2006المختص، تونس، 

، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، الوسائل البديلة لتسوية منازعات عقود االستثمار الدولية آزاد شكور صالح، - 2
  .102ص  ،2016

3  - Ch. JARROSSOW, "Les modes alternatives de règlement des conflits", cours D.E.S.S, filière 

francophone, U. L, 2001 – 2002, p 2. 
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أفضل لفض النزاعات مما يساعد في المحافظة على الروابط العقدية الموجودة بين األعوان 
  يين. قتصاداال

يتمثل الهدف المباشر دالة): الوسائل البديلة آلية لتحقيق العدالة (الحق في الع – 2
واألساسي للوسائل البديلة في حسم النزاعات الناشئة ورفع الخالفات المحتملة الوقوع بين األعوان 

يين، وذلك يستوجب توفر إطار قانونيا يضمن لألطراف المتعاقدة الحصول على عدالة قتصاداال
ناك توازن في العالقات بين تامة وسريعة تتميز بالبساطة والسرعة وبأقل تكلفة، فيكون ه

  . )1(المتخاصمين وكذا الحفاظ على العالقات المستقبلية فيما بينهم
يعتبر مبدأ الوسائل البديلة آلية لضمان الشفافية (الحق في ضمان الشفافية):  – 3

ي فالهدف منه هو تحقيق األمن القانوني قتصادالشفافية من أهم المبادئ المكفولة للعون اال
  والحوار بين أصحاب الحقوق، الذي يجب يسودا في كل مراحل العقد. 

فالوسائل البديلة تتطلب الفهم المتبادل على أساس متوازن لضمان شفافية التسوية التي 
  . )2(يتوصالن إليها

مفاد هذا المبدأ سن النية: الوسائل البديلة آلية تقوم على مبدأ حقوق الدفاع وتوافر ح – 4
يين فهو ضمان جوهري يمنع حدوث أي اختالل للتوازن قتصاداحترام الحقوق األساسية لألعوان اال

  ية بكامل حرية التصرف في حقوقهم. قتصادبين األطراف، حيث يجب أن يتمتع األعوان اال
النية، ومنع سوء إلى جانب هذا المبدأ، هناك ضرورة احترام مبدأ حياد الغير ومبدأ حسن 

يين قتصادالنية عند التفاوض على تسوية النزاع وعليه تعتبر هذه المبادئ ضمان لثقة األعوان اال
  فيما بينهم من البداية إلى غاية تسوية النزاعات.  

  تتجلى نقاط طبيعتها فيما يلي:  طبيعة الطرق البديلة لتسوية النزاعات: –ثالثا 
الطرق أساسا على إرادة األطراف في الوصول إلى حل  ترتكز هذه طرق اختيارية: – 1

يين المتنازعين فاللجوء إلى هذه السبل نابع من إرادة خالصة قتصاديلبي رغبات األعوان اال
لألطراف وهي حسن النية في فض نزاع قائم أو محتمل الوقوع، وهي تتأسس على االختيار، يفهم 

ة، فاإلرادة الفردية تفرض نفسها بنفسها دون تدخل من خالل هذا على أن أساسها هو حرية اإلراد
القضاء، لذلك فالطبيعة التعاقدية للطرق الودية هي الراجحة في تكييف طبيعتها سواء في عالقة 

                                                 

  .130آزاد شكور صالح، مرجع سابق، ص  -  1
بحث منشور في مجلة الدراسات القانونية،  "الفساد، تعريفه وأسبابه وآثاره ووسائل مكافحته"،رحيم حسن العكيلي،  - 2

  .90 – 89 ص ، ص2009، بغداد، 23الحكمة، العدد مجلة محكمة تصدر عن قسم الدراسات القانونية في بيت 
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يين فيما بينهم أو مع الغير الذي يشكل الطرف الثالث الموكل بحل النزاع قتصاداألعوان اال
  أو موفقا...  المعروض أمامه سواء أكان وسيطا أو مصلحا

تقوم الطرق البديلة أو الودية بتدخل شخص ثالث إما  ضرورة تدخل شخص ثالث: – 2
للتقريب بين وجهات النظر المتباينة، وتقديم المساعدة وتبادل المعلومات والوثائق من أجل الوصول 

  لحل يرضي األطراف. 
عروض أمامه واطالع يتمتع الشخص القائم بحل النزاع بحرية واسعة لدراسة النزاع الم

يين المتنازعين على تفاصيله والتقريب بين وجهات نظرهم وٕاقناعهم بالحلول التي قتصاداألعوان اال
  يقترحها.
اإلشارة أّن الطرف الثالث ليس له سلطة إصدار القرارات عموما، بل أّن سلطته تتجلى  مع

يين بهدف قتصادفي خلق الثقة لدى المتخاصمين وتسهيل التفاوض واالنفصال بين األعوان اال
  الوصول إلى حل ودي ينهي النزاع.

كنه من تقييم تكمن أهمية الطرف الثالث في ضرورة أن تكون له خبرة علمية وعملية تم
المراكز القانونية بأسلوب مقنع يحافظ على الثقة والحيادية، الخبرة العلمية، والعملية التي تمكنه من 

  ية.قتصاداإللمام بالمهارات واألساليب الفنية المستخدمة في التعامل مع األعوان اال
عليها هذه الطرق  يعتبر هذا المبدأ من المبادئ التي تقومتسهيل اإلجراءات والشكليات:  – 3

الودية للتسوية، إذ تتميز إجراءات هذه الطرق بالبساطة والمرونة وذلك لعدم وجود إجراءات 
وأساليب مرسوم ومحددة، فال يوجد مثال بالوساطة أي إجراء يترتب عليه البطالن إذا تم التجاوز 

تهدف إلى اتباع أي إجراء عنه أو إغفاله بشرط عدم مخالفة النظام العام وآلداب العامة، فالوساطة 
  يمكن أن يؤدي إلى التوصل إلى حل مرضي ألطراف النزاع.

تغلب على الطرق الودية لتسوية النزاعات سمة الشفافية في كيفية فض  الشفافية: – 4
النزاع للوصول إلى حل يرضي الطرفين بصفتهم يتمتعون بحق اختيار الشخص الوثيق في إنهاء 
خالفهم، فال يمكن رد الخصوم أو أحد أطراف النزاع إال في حدود االتفاق المبرم بين األعوان 

فهذه الطرق تقوم على التراضي كما سبق ذكره، كما أنها ال تحدد بمدة يين المتنازعين، قتصاداال
  زمنية ما دامت اختيارية، إال إذا اتفق األطراف على المدة المقررة في حل النزاع.
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بما أنها طرق بديلة عن القضاء وتساهم بال شك في  تخفيف العبء عن القضاء: – 5
، خصوصا أن )1(ات كانت ستحل بالتقاضيتخفيف العبء عن كاهل القضاء عن طريق حل نزاع

حجم القضايا في المحاكم في تزايد مستمر مما يشّكل عليها عبئا كبيرا. والذي بدوره يتميز بطول 
اإلجراءات والفصل في النزاعات، وعليه فقد ساهمت هذه الطرق نوعا ما في تخفيف العبء عن 

حل عدد هائل من النزاعات الدولية والداخلية القضاء، إذ تعتبر بديال جيدا كونها أثبتت فعاليتها ب
  .)2(في وقت جد قصير

تتمتع الوسائل البديلة بطبيعتها السرية إذ تعتبر من أحد المزايا التي سرية اإلجراءات:  – 6
تدفع أطراف النزاع، اللجوء إلى الطرق الودية لتسوية نزاعاتهم، خاصة إذا كانوا من أصحاب 

ل وكذلك أرباب العمل المعروفين الذين يخشون اآلثار السلبية الناتجة رؤوس األموال وأصحاب العم
عن النزاعات القضائية، والتي قد تؤدي إلى األضرار بسمعتهم وٕانتاجهم وتراجع سير أعمالهم، إذ 
ال يحق ألطراف النزاع أو غيرهم االحتجاج بإجراءات الوساطة أو ما تم بها من تنازالت أو 

كانت، كما أن الوسيط يلتزم السرية في النزاعات عكس القاضي الذي مفاوضات أمام أي جهة 
  تتوفر فيه خاصية السرية كون الجلسات علنية.

تتسم الطرق البديلة بالسرعة كونها يمكن أن تتوصل إلى حل أو اتفاق مرضي ألطراف  كما
  النزاع خالل جلسة واحدة أو خالل بضع جلسات مقارنة بالمدة التي يتطلبها القضاء.

  الفرع الثاني
  أنواع الطرق البديلة

من الوسائل  أهمية الوسائل البديلة لحل المنازعات السيما التحكيم، الوساطة والصلح، إنّ 
المالئمة للفصل في مجموعة هامة من المنازعات بصفة خاصة في ميدان حماية المستهلك من 

ي من جهة أخرى وبعض منازعات التجارة الدولية والمنازعات الناشئة في قتصادجهة والعون اال
بح اللجوء ، والملكية الفكرية في العصر الرقمي وغيرها من المنازعات، بل لقد أصاالنترنتالبيئة 

وال) بضرورة إلى الوساطة والصلح أ( إلى التحكيم كطريق أصلي مشروطا في غالب األحيان
  (ثانيا).

                                                 
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع: قانون األعمال، كلية الطرق البديلة لتسوية النزاعات التجاريةنبهي محمد،  - 1

  .47، ص 2012 – 2011، 1الحقوق، جامعة الجزائر 
دار النهضة التحكيم ومدى جواز اللجوء إليه لفقه المنازعات في مجال العقود اإلدارية، جورجي شفيق ساري،  - 2

  .35، ص 1999العربية، 
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يعتبر التحكيم من أهم األنظمة أو التحكيم كطريق بديل أصيل لفض النزاعات:  –أوال 
الخصوص، الوسائل البديلة عن القضاء لتسوية المنازعات عموما، واالستثمارية منها على وجه 

ولعل التحكيم قد اكتسب من الشهرة ما يجعله غنيا عن التعريف والتفصيل كونه من السبل الشائعة 
واألساسية في تسوية منازعات عقود االستثمار الدولية، فهو ذو أهمية كبيرة فعلى لما يحتويه من 

كيم الذي يريده، ي اختيار نوع من التحقتصادمزايا إلى جانب طبيعته الخاصة، إذ يحق للعون اال
  .حترامهااوفق مبادئ البد من 

لقد تعددت تعريفات التحكيم، فهناك من يعّرفه أنه الطريقة التي  المقصود بالتحكيم: – 1
يختارها األطراف لفض المنازعات التي تنشأ بينهم، عن طريق طرح النزاع والبت فيه أمام شخص 

  .)1(دون اللجوء إلى القضاءأو أكثر يطلق عليهم تسمية المحكم أو المحكمين، 
كما عّرف أّنه اتفاق بين طرفين أو أكثر على إخراج النزاع، من اختصاص القضاء العادي 

  .)2(وأن يعهد به إلى هيئة تتكون من محكم أو أكثر للفصل فيه بقضاء ملزم
وقد تناول المشرع الجزائري موضوع التحكيم، وتبناه كطريق بديل لحل النزاعات في الباب 

  .)3(لثاني من الكتاب الخامس من قانون اإلجراءات المدنية واإلداريةا
ويعتبر التحكيم األكثر شيوعا لحل النزاعات التجارية، فوجد مجاله الخصب، خصوصا مع 
تنامي العالقات التجارية بين الدول وازدهار المشروعات االستثمارية، إذ أصبح ضرورة في مجال 

  .)4(خاصةالعالقات الدولية العامة وال
تأسيسا على ما ذكر، إّن التحكيم هو اتفاق بين األطراف على حسم نزاعهم الحالي أو 

لى إالمستقبلي بواسطة شخص أو أشخاص يختارونهم بأنفسهم وذلك في إقامة خاصة دون اللجوء 
  القضاء، ويحددون موضوع النزاع والقانون الذين يرغبون في تطبيقه على النزاع.

كل هذه التعاريف، من حيث المبدأ: أّنه يقوم على اتفاق األطراف، وال يمكن يتبين من خالل 
  .)5(يين أو أكثرقتصادأن يتم إال بإرادة فريقين من األعوان اال

                                                 
  .13، ص 2006، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، التحكيم التجاري الدوليفوزي محمد سامي،  -  1
  .210، ص مرجع سابقآزاد شكور صالح،  -  2
  ، المتعلق بقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مرجع سابق.09- 08من القانون رقم  1061إلى  1006انظر المواد من  -  3
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع: قانون األعمال، كلية الطرق البديلة لتسوية النزاعات التجارية، نبهي محمد - 4

  .11 ، ص2012 – 2011، 1الحقوق، جامعة الجزائر 
  .535، ص 2009، الجزائر، 2، ط شرح قانون اإلجراءات المدنية واإلداريةبربارة عبد الرحمان،  -  5
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  تمر عملية التحكيم بثالث مراحل أساسية:
يين) بإرادتهم التحكيم لحل منازعاتهم (اتفاق قتصادمرحلة اختيار األطراف (األعوان اال –أ 

  ،)1( حكيم)الت
مرحلة تولية الخصوم لشخص أو أكثر سلطة النظر في نزاعهم والبت فيه (اختيار  –ب 

  ،)2(المحكم والمحكمين)
مرحلة بداية عمل المحكم وممارسته الختصاصه بنظر النزاع وحتى إصدار حكمه في  - جـ 

  النزاع، ويكون هذا الحكم ملزما ألطراف الخصومة.
من أبرز آليات التسوية منذ إتباع  يعتبر التحكيم أهمية التحكيم وطبيعته القانونية: – 2

السوق، فهو من أهم وسائل الفصل في  اقتصادالدولة الجزائرية للنهج االشتراكي إلى غاية األخذ ب
  .االستثماريةالمنازعة 

  إلى أهمية التحكيم وٕالى طبيعته. فلتوضيح هذه الفكرة يستوجب األمر التطرق
   يعتبر التحكيم وسيلة فعالة في إنهاء  أهمية التحكيم في عقود االستثمار: –أ 

يين، وتتجلى مميزات التحكيم في النقاط قتصادالنزاعات التجارية التي تقوم بين األعوان اال
  التالية:
يكونون متفرغين للفصل في : ألن المحكمين عادة ما السرعة في فض المنازعات -1- أ

  خصومة واحدة عموما ال تتعدى أكثر من ستة أشهر.
إذ أن نفقات التحكيم أقل كثيرا من نفقات رسوم المحاكم  في المصروفات: قتصاداال -2- أ

  وأتعاب المحاماة وٕاجراءات التنفيذ.
فيبقى ملف الخصومة بين الطرفين تحت علم المحكمين حصرا في حين  السرية: -3- أ

لسات التقاضي في المحاكم علنية، وال ننسى أن المحكمين يقسمون اليمين في كل قضية يتولون ج
  التحكيم فيها للمحافظة على الحياد والسرية.

: يمتاز التحكيم ببساطة إجراءات والحرية المتاحة إلى هيئة التحكيم بساطة اإلجراءات -4- أ
  .بحسم الخالف غير مقيدة إال بما ينفع حسم الموضوع

                                                 
 :   ، المتعلق بقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مرجع سابق كما يلي09-08من القانون رقم  1011عرفت المادة  - 1

  .»عرض نزاع مسبق نشوؤه على التحكيم اتفاق التحكيم هو االتفاق الذي يقبل األطراف بموجبه  «
  ية.قتصاديين اختيار المحكم أو المحكمين من أجل الدفاع عن مصالحهم االقتصاديحق لألعوان اال -  2
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ألن التحكيم تم من محكمين حائزين على ثقة الجميع، فيؤدي القرار إلى  االطمئنان: -5- أ
  .)1(اطمئنان النفوس والرضا وٕاعادة العالقات الطيبة

ية، إذ أّن المستثمرين سواء كانوا وطنيين قتصادكما يلعب التحكيم دورا مهما في الحركة اال -
  ستثماراتهم عن طريق قانون مرن وسريع.أو أجانب، فهم يبحثون دائما عن حماية ا

وبذلك يكتسي التحكيم أهمية كبيرة كنظام بديل لحل النزاعات، فهو ال يختلف كثيرا عن 
القضاء العادي، فكالهما يهدفان إلى الفصل في النزاع بحكم عادل وملزم، إال أن التحكيم يتميز 

جارية التي هي بطبيعتها مستعجلة عن القضاء العادي التي ال تكون مقبولة في المعامالت الت
الرتباطها بحركة األموال وتداولها، لذلك بات التحكيم وسيلة مقنعة من وجهة نظر قطاع األعمال 

  .)2(وخاصة االستثمار األجنبي، لتسوية وفض نزاعاته
ارتكاز التحكيم على االتفاق (العقد) في مصدره، وانتهاءه  الطبيعة القانونية للتحكيم: –ب 

بقرار ملزم يشبه إلى حّد كبير الحكم القضائي، أدى إلى اختالف الفقهاء وتعدد اآلراء حول طبيعته 
القانونية. فذهب البعض إلى أّن التحكيم ذو طبيعة تعاقدية، في حين ذهب البعض اآلخر إلى أنه 

  .غيرهم فاعتبروا أن للتحكيم طبيعة مختلطةوتوسط  ،ذو طبيعة قضائية

يرون أصحاب هذه النظرية أي التحكيم عقد من بدايته الطبيعة العقدية للتحكيم:  -1- ب
، فنجد قرارات التحكيم قوتها التنفيذية إال في اتفاق )3(إلى نهايته، إذ يقوم على أساس إرادة األطراف
ألن األفراد وافقوا عليها مسبقا بإرادتهم الحرة، وهذه التحكيم، وأن هذه القرارات غير قابلة للطعن 
  .)4(اآلثار تبّين بوضوح الطبيعة العقدية للتحكيم

يرى أنصار هذه النظرية أن الطابع القضائي يغلب على  الطبيعة القضائية للتحكيم: -2- ب
بإرادة الخصوم  طبيعة التحكيم، ذلك أّنه قضاء ملزم للخصوم متى اتفقوا عليه، وأّن المحكم ال يعمل

وحدها وأّن عمله قضائي، إذ أنه وٕان بدأ بعقد إال أّنه ينتهي بحكم وهذا ما يجعله يتسم بطبيعة 
  قضائية.

                                                 

  .32 – 31، ص ص 2010، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، التحكيم طريق بديل لحل النزاعاتمناني فراح،  -  1
  

2   - TERKI Nour-Eddine, L’arbitrage commercial international en Algérie, OPU, Alger, 1999, p 58. 

 الفكر العربي، د ب ن،، اتفاق التحكيم، دار 1، ج النظرية العامة للتحكيم في المواد المدنية والتجاريةمحمود هاشم،  - 3
  .211، ص 1990

 .227آزاد شكور صالح، مرجع سابق، ص  -  4
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أصحاب هذه النظرية يرون أن التحكيم له طبيعة  الطبيعة المختلطة للتحكيم: -3- ب
إلرادي لألطراف، مختلطة، فهو عقد بالنظر إلى الوجوه التي تشتق من أجل التحكيم وهو العمل ا

وهو كذلك قضاء بالنظر إلى كون الحكم الصادر يلزم األطراف بقوة غير القوة الملزمة للعقد، فهو 
ليس اتفاقا محضا وال قضاء محضا وٕانما هو نظام يمر بمراحل متعددة، فهو في أوله اتفاق وفي 

  وسطه إجراء وفي آخره حكم. 
قي يستمد قوته من إرادة األطراف فهو يقوم يستخلص مما تقدم إن التحكيم قضاء خاص اتفا

أساسا على مبدأ سلطان اإلرادة حتى ولو كان إلزاميا، فإذا عابت إرادة المتنازعين أصبح قضاء 
دولة وال يعتبر تحكيما، وعليه يقوم على ثالث عناصر، نزاع قائم، محكم له سلطة الفصل في 

بين المتنازعين إلى اللجوء إلى التحكيم وهو ما  النزاع بقرار ملزم للجانبين ورضائي وأخيرا اتفاق
يشجع االستثمارات ويؤكد للمستثمرين األجانب يجعل القول أن التحكيم هو عدالة خاصة، فهو 

الحياد الالزم والضمانات الضرورية لحماية استثماراتهم والمساهمة  في تحسين مناخ األعمال وذلك 
  خالفا للقضاء الرسمي.

: يجب على المحكم أو المحكمين أثناء قيامهم بمهمة التحكيم مراعاة مبادئ التحكيم – 3
  المبادئ التالية: 

ي وجهة نظره أمام هيئة التحكيم، قتصادويقصد به إبداء العون اال :احترام حقوق الدفاع –أ 
راء يتم ي سواء كان مدعي أو مدعى عليه، وحق الدفاع إجقتصادوهذا الحق مقرر سواء للعون اال

  أعماله بالقوانين الداخلية أو بالتحكيم الداخلي أكثر من أعماله بالتحكيم الدولي. 
لم يأِت التحكيم على الوجاهية، ولكنها تبقى حتما جزءا من النظام الداخلي  :الوجاهية –ب 

  وفي قاعها أساس في األصول القضائية، فال يمكن تجاهلها في إجراءات التحكيم الداخلي. 
) أربعة أشهر تبدأ من 04يجب على المحكمين إتمام العمل خالل ( :مدة التحكيم -جـ 

تاريخ تعيينهم أو من تاريخ صدور أمر رئيس المحكمة بالتعيين، وفي حالة عدم إتمام المحكمة 
يجوز لألطراف أن تتفق على تمديد المهلة، والتمديد جائز فهو يقوم على أساس مبدأ سلطان 

نقضت المهلة، ولم يتوصل اتعذر ذلك، فيعود األمر للنظام التحكيمي المطبق، فإذا اإلرادة، أما إذا 
  .)1(الطرفان إلى اتفاق على التمديد، فيعود هذا األخير إلى القضاء المختص

في حالة الطعن بالتزوير مدنيا في ورقة، أو إذا حصل عارض جنائي،  توقف التحكيم: –د 
القضائية المختصة، ويتوقف سير التحكيم ليستأنف سير يحيل المحكمون األطراف إلى الجهة 

                                                 

  ، المتعلق بقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مرجع سابق.09-08من القانون رقم  1018انظر المادة  -  1
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آجاله من تاريخ الحكم في المسألة العارضة أما فيما يخص التدبير التحفظية المؤقتة، فإن القانون 
لم ينص عليها، وبالتالي فهي تبقى في اختصاص القضاء كما هو الشأن بالنسبة للحاالت 

  . )1(االستعجالية
المحاضر وأعمال التحقيق ال تطرح إشكاال في حالة ما  إن تحقيق:المحاضر وأعمال ال –ه 

إذا كان المحكم شخصا طبيعيا واحدا، وٕانما المشكل يطرح في حالة تعدد المحكمين، أوجب عليهم 
(المحكمين) جميعا القيام بأعمال التحقيق والمحاضر، إال إذا كان هناك اتفاق يخول لهم انتداب 

المحكمون يلزمون بتقرير المحاضر واالطالع عليها وفي حالة امتناع أحدهم للقيام بها، إذن ف
 . )2(األقلية عن التوقيع يثير بقية المحكمين إلى ذلك في المحضر

تتمثل الوسائل البديلة ذات الطابع الوسائل البديلة ذات الطابع التفاوضي:  –ثانيا  
  والصلح والمفاوضات. ،التفاوضي في كل من الوساطة

  الوساطة كوسيلة لحل النزاعات بطريقة ودية: – 1
  سيتم التطرق إلى التعريف الفقهي ثم التعريف التشريعي. تحديد مقصود الوساطة: –أ 
يعّرفها البعض على أنها: أسلوب من أساليب الحلول  التعريف الفقهي للوساطة: -1- أ

القضاء عن طريق الحوار  البديلة لحل النزاعات، تقوم على إيجاد حل ودي للنزاع خارج أروقة
  .)3(وتقريب وجهات النظر بمساعدة شخص محايد

كما اعتبروها إجراء يقوم بموجبه عرض كل النزاع أو جزء منه على شخص أو جمعية، 
  .)4(يكون خارج الخصومة القضائية محاولة منه إيجاد حل للنزاع

بين الفرقاء بمساعدة وكذلك هناك من يراها طريقة ودية لحل النزاع، تقوم على التفاوض 
طرف ثالث يكون محايدا ونزيها في كافة مراحلها، ألن الوسيط ال يقترح حال وال سلطة له إللزامهم 

  .)5(بأي رأي

                                                 

  ، المتعلق بقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مرجع سابق.09-08من القانون رقم  1021انظر المادة  -  1
  ، المتعلق بقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مرجع سابق.09-08من القانون رقم  1020انظر المادة  -  2
  .523بربارة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص  -  3
لجزء األول، "، نشرة القضاة، االطرق البديلة لحل النزاعات طبقا للقانون اإلجراءات المدنية واإلداريةمزاري رشيد، " - 4

  .495، ص 2009، 64عدد 
، مجلة المحكمة العليا، الجزء األول، عدد خاص، الطرق البديلة لحل النزاعات في القانون التونسي"بور عامر، " - 5

  .335، ص 2009حول الطرق البديلة لحل النزاعات، الوساطة والصلح والتحكيم، 
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أنها إجراء حوار أخالقي مبني على مسؤولية واستقاللية األطراف، أين شخص أيضا  عّرفت
سلطة واحدة التي يمنحها له  ثالث محايد، ومستقل، ليس له سلطة القرار أو االستشارة، له

  .)1(الخصوم، يساعد عن طريق الحوار على بناء أو إعادة بناء الروابط االجتماعية
طريقة ودية لحل المنازعات بين  «: MONETTE Pierre-Yvesعّرفها األستاذ  كما

شخصين أو أكثر تحت قيادة شخص محايد ومؤهل، ليس له سلطة إلزام لكن لديه سلطة 
التوجيه، مهمته التوسط بين أطراف النزاع لتسهيل التواصل بينهم للبحث عن حّل رضائي دائم 

  .)2(»يتم موافقتهم 
الحصر، أّنها تتفق في مضامينها يتضح من التعريفات السابقة، وهي على سبيل المثال ال 

وٕان اختلفت في ألفاظها فهي جميعها تتفق على أن الوساطة هي إحدى الوسائل الفعالة لفض 
يين بعيدا عن القضاء عن طريق شخص يختارونه يسمى قتصادالنزاعات الناشئة بين األعوان اال

ت ومهارات شخصية تمكنه الوسيط، الذي يعد أحد األشخاص الخارجين عن المنازعة، يتمتع بقدرا
  من تسوية المنازعة.

بالرجوع إلى قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، ومن التعريف التشريعي للوساطة:  -2- أ
لم يعّرف الوساطة، وٕانما نص على وجوب  يتضحخالل اإلطالع على المواد المتعلقة بالوساطة 

أو معنوي، فالمشرع لم يقدم  عرض الوساطة كما نص على إسناد الوساطة إلى شخص طبيعي
تعريفا صريحا لمصطلح الوساطة، مفضال التعمق في تحديد آليات تطبيقها، فقد يكون الزواج 
المتزايد لهذا المصطلح في البلدان األنجلوسكسونية، وفي عدد من البلدان األوروبية وبعض الدول 

  لتوسع فيها.العربية من بين األسباب التي دفعت المشرع الجزائري إلى عدم ا
المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في  02-90من قانون رقم  10ولكن جاءت المادة 

إجراء يتفق بموجبه طرفا الخالف  «العمل وتسويتها وممارسة حق اإلضراب على الوساطة بأنها: 
الجماعي على إسناد مهمة اقتراح تسوية ودية للنزاع إلى شخص من الغير يدعى الوسيط 

، وٕاذا كانت الوساطة في النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة )3(» يشتركان في تعيينه
                                                 

1  - VEROUGS Traetel, "Le juge et la médiation", Revue de la coir se prêuve, Tome 2, numéro spécial, 

Modes alternatifs de regleurat des litiges : Médiation, concialiation et arbitrage, 2009, p 52. 
 

2  - MONETTE Pierre-Yves, De la médiation comme mode de résolution de conflits et de ses 

différents applications : http://democratie.francophonie.org/IMG/pdf/bamako.301.pdf 

تعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل الم، 1990فيفري  06مؤرخ في ال، 02-90من القانون رقم  10المادة  - 3
  .1990فيفري  07، صادر في 6وتسويتها وممارسة حق اإلضراب، ج ر عدد 
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حق اإلضرار إجراء اختياري قبل اللجوء إلى القضاء، وبالتالي فهي من حيث اإلجراء تكون عكس 
على  الوساطة في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية التي يكون عرضها من طرف القاضي إجباريا

  الخصوم.
فالوساطة تعتبر وسيلة اختيارية يتم اللجوء برغبة األطراف خالل أي مرحلة من مراحل 

إجراءات وأسلوب الوساطة من أجل فهم الموضوع النزاع ووضع  اختيارالنزاع، لهم الحق في 
إجبار  الحلول المناسبة له. وعلى عكس التحكيم فإّن الوساطة ال تكون إلزامية بنتيجتها، وال يمكن

األطراف بقبول ما يتمخض عن الوساطة. كما أن في ذلك تقليل من العبء الملتقى على عاتق 
  الجهاز القضائي المثقل بالدعاوى.

إجراء الوساطة قد يكون باتفاق األطراف مباشرة وتسمى في هذه أنواع الوساطة:  –ب 
  .تسمى بالوساطة القضائيةوبذلك الحالة بالوساطة االتفاقية، أو تكون باقتراح من القاضي 

تستمد الوساطة االتفاقية أساسها من اإلرادة المشتركة ألطراف الوساطة االتفاقية:  -1- ب
النزاع الذي يقررون وبإرادتهم المشتركة اللجوء إلى هذا النوع من الوساطة، بعد حصول النزاع أو 

شخص يكون محايدا مفوض بموجب نص في اتفاق تعاقدي سابق. فلهم كامل الحرية في اختيار 
لهذا الغرض (الوسيط)، كما يملكون سلطة تحديد مهام الوسيط، باإلضافة إلى اإلجراءات األخرى 
مثال: تحديد المدة، األتعاب، فكلها من اختصاص طرفي النزاع، كما يحرصون على اختيار وسيط، 

  .يتمتع بالكفاءة الالزمة والقدرة الكافية للتوفيق بين أطراف الخصومة
بالعودة للمواد التي تنظم الوساطة في ظل قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري ال نجد أية 

  .)1(مادة تشير إلى الوساطة االتفاقية، فالمشرع الجزائري يكون قد استبعد الوساطة االتفاقية بصفة نظرية
إحالته إلى قاضي جاء هذا النوع من التسمية كون النزاع يتم الوساطة القضائية:  -2- ب

  .)2(وسيط، الذي يقوم بدور الوسيط فقط، دون سلطة الفصل في النزاع كقاضي موضوع
فهذا النوع من الوساطة معمول به في النظام األنجلوسكسوني والتي فضلها المشرع الجزائري، 

  .)3(إذ تقوم المحاكم قبل الفصل في النزاع باقتراح على األطراف اللجوء بداية إلى الوساطة

                                                 

1  - EL AHDAB Jala, "Le nouveau droit Algérien de l’arbitrage : Approche comparée Franco-

Algérienne", Bulletin de l’a*ot édité par L’ordre des avocats de Setif, N° 09, 2009, p 85.  

  .306آزاد شكور صالح، مرجع سابق، ص  -  2
ني، عدد خاص حول الطرق البديلة لحل النزاعات، الوساطة ، مجلة المحكمة العليا، الجزء الثاالوساطة" فنيش كمال، " - 3

  . 574 ص، 2009والصلح والتحكيم، 
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يقوم القاضي باقتراح الوساطة على األطراف، فيعرضها عند رفع الدعوى القضائية، فهم 
، )1(أحرار في قبولها أو رفضها، ففي حالة قبولها يعين القاضي الذي عرض عليه النزاع وسيطا

يعمل على تسهيل الحوار بين األطراف ومساعدتهم في تسوية النزاع الناشئ بينهم تحت رقابة 
  .)2(وفي حالة فشلها يعود االختصاص للقاضي في فصل النزاع القاضي،

تمر الوساطة بمجوعة من اإلجراءات بدءا  إجراءات الوساطة (مبادئ الوساطة): –جـ 
  باختيار الوسيط، وعرض الوساطة على األطراف.

ي قتصادوتعيين الوسيط إلى غاية حل النزاع المطروح والتي تعتبر أيضا حقوقا للعون اال
  ازع. وكون المشرع الجزائري يفضل الوساطة القضائية سنركز على إجراءاتها:المن

تسند الوساطة بمفهوم قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية إلى كل  اعتماد الوسيط: - 1-ـج
ي اختيار الوسيط الذي تتوفر فيه قتصاد، إذ يحق للعون اال)3(شخص طبيعي أو جمعية خيرية

  في:ثالثة شروط أساسية تتمثل 
  عدم تعرضه إلى عقوبة عن جريمة مخلة بالشرف وعدم حرمانه من الحقوق المدنية. -
  أن يكون مؤهال للنظر في المنازعة المعروضة عليه. -
  .)4(أن يكون محايدا ومستقال في ممارسة مهامه -

ويشترط أيضا في الوسيط أن يكون معتمدا في إحدى قوائم الوسطاء القضائيين بموجب قرار 
، الذي يبين كيفية تعيين 100-09من المرسوم التنفيذي رقم  9من وزارة العدل، إذ تنص المادة 
ترسل القوائم إلى وزير العدل حافظ األختام للموافقة عليها  «: الوسيط القضائي على ما يلي

  .)5(»قرار بعد انتفاء من لجنة على مستوى المجلس القضائي  بموجب
من قانون اإلجراءات المدنية  998وألن الشروط الواجب توفرها في الوسيط وفقا للمادة 

واإلدارية تتطلب الكثير من التوضيح ألن الوساطة ليست بمهنة منظمة، أحال المشرع كيفيات 

                                                 

"، مجلة المحكمة العليا، الجزء الثاني، عدد خاص حول الطرق البديلة الطرق البديلة لحل النزاعات الزاهي عمر، " - 1
  .589، ص 2009لحل النزاعات، الوساطة والصلح والتحكيم، 

  .23، ص 2009، 9، نشرة المحامي لمنظمة سطيف، عدد الوساطة في القانون الجزائريخضار نور الدين،  -  2
  ، المتعلق بقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مرجع سابق.09-08من القانون رقم  997انظر المادة  -  3
  المدنية واإلدارية، مرجع سابق. ، المتعلق بقانون اإلجراءات09-08من القانون رقم  998انظر المادة  -  4
، الذي يبين كيفية تعيين الوسيط 2009 مارس 10، المؤرخ في 100-09من المرسوم التنفيذي رقم  9المادة  - 5

 .2009مارس  15، صادر في 6القضائي، ج ر عدد 
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المحدد لكيفيات تعيين الوسيط  100-90التنفيذي رقم  ممارستها إلى التنظيم، كما أضاف المرسوم
  تتمثل في: من القانون الجديد التي 998القضائي بعض الشروط لم ترد في المادة 

أّال يكون المترشح ضابطا عموميا وقع عزله أو محاميا تم شطب اسمه أو موظفا عموميا  -
  عزل بمقتضى إجراء تأديبي نهائي.

  جل جنحة اإلفالس ولم يرد اعتباره.أمسير من أو يكون قد حكم عليه ك -
  .)1(أو قد حكم عليه بسبب جناية أو جنحة مخلة للشرف -

إقرار القانون للشرط المتعلق بسلوك الوسيط نتيجة حتمية لكون شخصية الوسيط محل  يعتبر
اعتبار في مهنة الوساطة القضائية، فهي قد تكون السبب الرئيسي في قبول األطراف بإجراء 

  الوساطة والتجاوب مع الوسيط، كما قد تكون سببا لرفضها.
لنجاح مهمته، ألن المسألة تتعلق  يين في الوسيط عامل أساسيقتصادفثقة األعوان اال

يين التي ال يمكن أن نضعها إّال بين أيادي أمينة قادرة على حفظ قتصادبحقوق األعوان اال
  الحقوق.
من القانون  994لقد جاءت المادة عرض الوساطة على األطراف وتعيين الوسيط:  - 2-ـج

يغة الوجوب، تلزم القاضي ، المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية في ص09- 08رقم 
بعرض إجراء الوساطة على الخصوم في جميع المواد المدنية ما عدا االستثناءات الواردة في نص 

، ألن عرض الوساطة ال يخضع للسلطة التقديرية للقاضين فعلى هذا )2(ق.إ.م.إ 994المادة 
عليه لكن الخصوم رفضوا  األخير أن يشير في الحكم الصادر في النزاع إلى أّنه قام بما هو واجب

ذلك، كما يثبت ذلك بمحضر يسجل فيه قبول أو رفض الوساطة مؤرخ بتاريخ أول جلسة، أي أّن 
القاضي مجبر على عرض الوساطة على األطراف، ولهم الحق في القبول أو الرفض أو القبول 

  الجزئي.
ب محضر، يعين بعد موافقة الخصوم على الوساطة عليهم من طرف القاضي والمثبتة بموج

الوسيط من طرف القاضي كتابيا وذلك بأمر يذكر فيه القاضي الوسيط المعين وكاتب الجلسة 

                                                 

  ، مرجع سابق.، المحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي100-90من المرسوم التنفيذي رقم  2انظر المادة  -  1
المتضمن قانون اإلجراءات لمدنية واإلدارية، مرجع سابق على ما يلي:     09-08من القانون رقم  994تنص المادة  - 2

يجب على القاضي عرض إجراء الوساطة على الخصومة في جميع المواد باستثناء قضايا شؤون األسرة  «
العام، إذا قبل الخصوم هذا اإلجراء يعين القاضي وسيطا لتلقي  والقضايا العمالية وكل ما من شأنه أن يمس بالنظام

  .»وجهة نظر كل واحد منهم ومحاولة التوفيق بينهم، لتمكينهم من إيجاد حل للنزاع 
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والسند القانوني ويبين فيه موافقة الخصوم، وتحدد مهمة الوسيط أن كانت تشمل جزء أو كل النزاع 
ألخير يوقع مصدر بدون اإلخالل بشرط المهلة المحددة قانونا وتاريخ رجوع القضية الحالية، وفي ا

األمر مع األمر بتبليغ نسخة منه إلى الخصوم والوسيط والتنبيه بضرورة إخطاره للقاضي بقبوله 
  لمهمة الوساطة دون تأخير ويكون تبليغ الخصوم والوسيط بموجب إشهاد.

يقوم الوسيط باستدعاء الخصوم إلى أول لقاء ويجوز له  محضر الوساطة وآثاره: - 3-ـج
بعد موافقة الخصوم سماع كل شخص يقبل ذلك ويرى في سماعه فائدة لتسوية النزاع ويخطر 

  .)1(القاضي بكل الصعوبات التي تعترضه
، )2(بأمر من القاضي تلقائيا أو بطلب من الخصوم عند انتهاء الوسيط لمهمته ما لم تنتهِ 

، وعليه فإذا تم إنهاء )3(سيط القضائي كتابيا بما توصل إليه الخصوم من اتفاق أو عدمهيخطر الو 
مهام الوسيط سواء من قبل القاضي أو من طرف الخصوم، فال مجال للحديث عن محضر 
الوساطة كون القضية يعاد جدولتها من جديد للفصل فيما بموجب حكم قضائي، أّما في حالة 

لمسندة إليه، فإّنه ملزم بتحرير محضر عن االتفاق المتوصل إليه ويقوم إكمال الوسيط للمهام ا
بار محضر الوساطة سندا تنفيذيا، بالتوقيع عليه بمعية الخصوم، إلى حّد هذه المرحلة، ال يمكن اعت

للمهمة المراد إنجازها، وفي  الذي عينه نفسه القاضي إلىالوسيط بإرجاع القضية يقوم  ذلك بعدف
األخير يقوم القاضي بالمصادقة على محضر الوساطة، فيكتسب بذلك صفة السند الرسمي أي ال 

  .)4(يمكن الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن
  الصلح كإجراء بديل لفض النزاعات: – 2
يعتبر الصلح من الوسائل البديلة لفض النزاعات، إذ أقره التشريع  مفهوم الصلح: –أ 

من ق. م. ج على  459الجزائري قبل صدور قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، فقد عرفته المادة 
عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتمال وذلك بأن يتنازل كل منهما  «أنه: 

  .)5(»عن حقه  على وجه التبادل

                                                 

  تضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مرجع سابق.الم، 09-08قانون رقم المن  1001انظر المادة  -  1
  تضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مرجع سابق.الم، 09-08قانون رقم المن  1002انظر المادة  -  2
  تضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مرجع سابق.الم، 09-08قانون رقم المن  1003انظر المادة  -  3
  تضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مرجع سابق على ما يلي: الم، 09- 08قانون رقم المن  1003تنص المادة  -  4

  .»يقوم القاضي بالمصادقة على محضر االتفاق بموجب أمر غير قابل ألي طعن، ويعد محضر االتفاق سندا تنفيذيا  «
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتضمن القانون المدني، 58-75من األمر رقم  459المادة  -  5
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يتم بواسطة شخص ثالث حيادي ونزيه يحاول أن يقرب وجهات النظر لألطراف المتنازعة 
كمرحلة مبدئية (أولية)، يطلق عليه "المصطلح" أو "الموقف" كما يقدم اقتراحات أطراف النزاع في 

  نهاية عمله بهدف الوصول إلى حلول مرضية.
ية، قتصادبها الصلح في مجال تسوية المنازعات اال ونظرا لطابع اإلجرائي للمزايا التي يتسم

  يين المتنازعين اللجوء إليه كوسيلة ودية لفض نزاعاتهم.قتصاددفع باألعوان اال
  : الصلح نوعان؛ صلح اتفاقي (غير قضائي) وصلح قضائي.أنواع الصلح –ب 
أجاز المشرع الجزائري اللجوء إلى الصلح تلقائيا  الصلح االتفاقي (غير القضائي): -1- ب

باإلرادة المنفردة أي خارجا عن نطاق القضاء، ويكون ذلك بصفة اختيارية يسمى بالصلح االتفاقي 
  أو غير القضائي، ويكون ذلك:

  لتوقي نزاع محتمل بين الطرفين. -
  قد يثور نزاع وال ترفع أية دعوى أمام القضاء. -

  يعقد الطرفان صلحا بينهما لحسم النزاع لتفادي اللجوء إلى القضاء.ففي هذه الحالة، 
ي المتنازع اللجوء إلى قتصادأجاز المشرع الجزائري للعون اال الصلح القضائي: -2- ب

  .)1(القضاء في أية مرحلة كانت عليها الدعوى
أن يكون الصلح القضائي بموجب دعوى قضائية مطروحة، قد يرى الطرفان أنه من األفضل 

  يتصالحان مع العلم أّنه يمكن أن يتصالحان تلقائيا أو بسعي من القاضي.
يرتكز اللجوء إلى طريق الصلح على شروط البد من مراعاتها، تتمثل شروط الصلح:  -جـ 
  فيما يلي:
ويقصد من ذلك أن يكون هناك نزاع قائم أو على األقل  وجود نزاع قائم أو محتمل: - 1-ـج

، وبالتالي يكون الصلح كإجراء أثناء سير )2(نزاع محتمل، أي أن تكون هناك مطالبة قضائية قائمة
الخصومة، أو قد يكون مجرد مصالح متعارضة مع إمكانية المطالبة القضائية أو مجرد احتمال 

  النزاع يكفي.
وهو اتجاه إرادة الطرفين من خالل الصلح إلى حسم النزاع القائم ع: نية إنهاء النزا - 2-ـج

بينهما أو بتوقيفه إذا كان محتمال، والمقصود بإنهاء النزاع هو حسمه نهائيا أو التصالح في جزء 
من النزاع، ويبقى جزء آخر لتبت فيه المحكمة، ويمكن للطرفين أيضا أن يتصالحا إلنهاء النزاع 

                                                 

  المتضمن قانون اإلجراءات المدينة واإلدارية، مرجع سابق.، 09-08من القانون رقم  990المادة انظر  -  1
  المتضمن القانون المدني، مرجع سابق. ،58-75من األمر رقم  459انظر المادة  -  2
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ستصدرا حكما من المحكمة بما يتصالحا عليه فيكون هذا صلحا بالرغم من ويتفقان على أن ي
صدور الحكم. كما يجوز لألطراف التصالح تلقائيا، أو بسعي من القاضي في جميع مراحل 

  .)1(الخصومة
وحتى نكون أمام صلح يجب أن يكون هناك  النزول المتبادل عن اإلدعاءات: - 3- ـج

 يمكن اعتبار تمسك أحد الخصوم بإدعاءاته وتنازل الخصم تنازل متبادل عن اإلدعاءات، فال
           اآلخر عن إدعاءاته صلحا، بل يجب أن يكون هناك تنازل جزئي من كال الطرفين

أو الخصمين، كما ال يشترط من جهة أخرى أن يكون التضحية من الجانبين متعادلة، وال 
يشترط أن يكون التنازل على جزء من أصل الحق فقد يكون حتى على المصاريف القضائية أو 
جزء منها، فيكون صلحا مهما كانت تضحية الطرف اآلخر قليلة بالنسبة لتضحية الطرف 

  .)2(األول
  وقضائيا. اقيافتا ما كان صلحا اتلف إجراءات الصلح إذتخ الصلح: إجراءات -د 
يقوم الموفق أو المصلح الذي وقع عليه االختيار من قبل  إجراءات الصلح االتفاقي: -1-د

  :ـيين المتنازعين بقتصاداألعوان اال
  تقريب وجهات النظر بين األطراف المتنازعة. -
مناسب للنزاع أو على األقل يحيطهم علما بالقرار جعلهم يشتركون معه في إيجاد حل  -

  الذي سوف يتخذه في هذا الشأن مع العلم أن قراراته غير ملزمة، ال يمكن تنفيذها جبرا.

  تتمثل في:إجراءات الصلح القضائي:  -2-د
حضور الطرفين أمام المحكمة وٕاقرارهما بالصلح: وحتى يأخذ الصلح الصيغة القضائية  -

بالحضور أمام الجهة القضائية الناظرة في النزاع بنفسيهما ويوقعا على محضر يلزم الطرفان 
  .)3(الصلح

والمادة  04محاولة التوفيق بين الطرفين أثناء سير الخصومة: نصت على ذلك المادة  -
من ق.إ.م.إ ومحاولة التوفيق أو الصلح هذه تكون بتدخل القاضي المختص بالنظر في  990

، كما يجوز )5(للقاضي سلطة اختيار الزمان والمكان المناسبين إلجراء الصلح ، إذ منحت)4(الدعوى
                                                 

  رجع سابق.المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، م ،09-08من القانون رقم  990انظر المادة  -  1

  مرجع سابق.المعدل والمتمم، المتضمن القانون المدني،  ،58-75من األمر رقم  461انظر المادة  -  2
  المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مرجع سابق. ،09-08من القانون رقم  992انظر المادة  -  3
  اءات المدنية واإلدارية، مرجع سابق.المتضمن قانون اإلجر  ،09-08من القانون رقم  4انظر المادة  -  4
  المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مرجع سابق. ،09-08من القانون رقم  990انظر المادة  -  5
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عرض الصلح حتى بعد قفل باب المرافعات، وذلك إذا طلب أحد الخصوم فتح باب المرافعة من 
  جديد أو عند وضع القضية في التقرير.

حضر الذي في حالة نجاح القاضي للمصالحة بين األطراف المتنازعة، يثبت الصلح في الم
  يعد سندا تنفيذيا ملزما لألطراف المتنازعة.

  المطلب الثاني
  حق اللجوء إلى القضاء

يين، إذ يمنح قتصاديعتبر حق اللجوء إلى القضاء من بين الحقوق المكرسة لألعوان اال
ي سواء في ظل قانون اإلجراءات الجزائية (الفرع األول)، أو قتصادالقضاء عدة ضمانات للعون اال

  ظل قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية (الفرع الثاني).في 
  الفرع األول

  ي المتهم في ظل قانون اإلجراءات الجزائيةقتصادالضمانات القضائية الممنوحة للعون اال
في مرحلة التحقيق  )1(يسعى قانون اإلجراءات الجزائية إلى حماية وضمان الحقوق والحريات

  االبتدائي، وكذا في مرحلة التحقيق القضائي أو المحاكمة.
ي المتهم تساعده على قتصادوضع قانون اإلجراءات الجزائية ضمانات عامة للعون اال

الوصول إلى مرحلة المحاكمة بصفة عادلة، دون أن تكون قد انتهكت حقوقه أو حرياته، إال في 
فهذه الضمانات هي بمثابة الحصن المنيع من تعسف السلطة القضائية حدود ما يسمح به القانون، 

، فهي تختلف ما إذا كانت أثناء مرحلة التحقيق يين المحمية دستورياقتصادوبين حقوق األعوان اال
  (أوال)، أو أثناء المرافعات (ثانيا)، أو عند مواجهة األحكام القضائية (ثالثا).

لعل أهم ضمانة وضعها المشرع ء مرحلة التحقيق االبتدائي: جرائية أثناالضمانات اإل - أوال 
في يد المتهم هي تمكينه من االستعانة بمحام، فهو إجراء جوهري يترتب على أعقاله البطالن 

ي المتهم حقوقا تتعلق خاصة بحق إخطاره بكل إجراء وكذل قتصادوأتاح كذلك المشرع للعون اال
ي المتهم قتصادمكينه منه، وكذا حق اتصال العون االبحقه في االطالع على ملف الموضوع وت

  .بمحاميالمحبوس 

                                                 

تحمي السلطة  « ، مرجع سابق على ما يلي:يتعديل الدستور التضمن الم ،01-16من القانون رقم  157تنص المادة  - 1
  .» والحريات، وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم األساسيةالقضائية المجتمع 
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وهو النهج  ،)1(ا قانونيافي الدفاع مضمونالمتهم حق  يعتبرحق المتهم في الدفاع:  - 1
الذي انتهجته قانون اإلجراءات الجزائية باعتباره دستور الحريات والفصل بين السلطة  هنفس

  .)2(تطبيق لمبدأ الشرعية القضائية وبين حقوق المواطنين
   فسعى المشرع الجزائري إلى تدعيم حقوق الدفاع من خالل التعديالت العديدة والهامة

      رقم ، ثم القانون)3(08- 01التي مست قانون اإلجراءات الجزائية بداية من القانون رقم 
المتضمن تعديل وتتميم  07-17، وصوال إلى القانون رقم )5(02-15، ثم األمر رقم )4(06-22

، وكل ذلك في ظل تطبيق برنامج إصالح العدالة الذي يشرف عليه )6(قانون اإلجراءات الجزائية
ي قتصادوزير العدل حافظ األختام، وفقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، حيث يمكن للعون اال

من قانون اإلجراءات  100المتهم االستعانة بمحام في مرحلة التحقيق القضائي، فأوجبت المادة 
منه أن ينبه  157الجزائية على قاضي التحقيق وتحت طائلة بطالن اإلجراءات تطبيقا للمادة 

  .)7(المتهم لحقه في اختيار محام، وأن يعين له محاميا إذا طلب المتهم ذلك
 ويلعب الدفاع دورا هاما وبارزا وفعاال في الوصول إلى تحقيق محاكمة جزائية عادلة تحفظ

ي قتصادكرامة المتهم وتصون حقوقه، ألن هذا الحق هو حق دستوري ال يمكن حرمان العون اال

                                                 

  ، مرجع سابق.يتعديل الدستور التضمن الم، 01-16من القانون رقم  169المادة  -  1
أساس القضاء مبادئ الشرعية  « 2016من دستور  158يعتبر مبدأ الشرعية من أسس القضاء، إذ تنص المادة  - 2

  =                                                                                                      والمساواة.
الكل سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون فالشرعية هي شرعية التحريم والعقاب، =

  رمة، تطبق على مرتكبيها.أي وجود نصوص عقابية سابقة تقابل هذه األفعال المج
  .» كما أن الجميع متساوون أمام القضاء، وهو في متناول كل المواطنين

 ،1966يونيو  8مؤرخ في ال، 155-66، يعدل ويتمم األمر رقم 2001يونيو  26مؤرخ في  08-01قانون رقم  -  3
  ، معدل ومتمم.2001يونيو  27، صادر في 34المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، ج ر عدد 

، 1966 يونيو 8مؤرخ في ال، 155-66، يعدل ويتمم األمر رقم 2006ديسمبر  20، مؤرخ في 22-06قانون رقم  - 4
  متمم.، معدل و 2006ديسمبر  24، صادر في 84المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، ج ر عدد 

يوليو  29، صادر في 41الجزائية، ج ر عدد  اإلجراءاتتضمن قانون ي، 215يوليو  23، مؤرخ في 02-15أمر رقم  - 5
  ، معدل ومتمم.2015

 29، صادر في 20ج ر عدد  ،تضمن قانون اإلجراءات الجزائيةي، 2017مارس  27، مؤرخ في 07-17قانون رقم  - 6
  .2017مارس 

  مرجع سابق متمم،المعدل و ال تضمن قانون اإلجراءات الجزائية،الم ،02-15القانون رقم  من 157انظر المادة  -  7
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منه، نظرا تكون المحامي يقوم بمراقبة سالمة اإلجراءات، وبالمرافعة عن المتهم، إضافة للخبرة 
  .)1(والصالحيات التي يتمتع بها وليست في إمكان المتهم القيام بها

ي لشرح طلباته بكل طريق مشروع مدعيا قتصادللعون اال حق ممنوححق الدفاع  يعتبر كبذلف
  كان أو مدعي عليه.

تضمن كذلك قانون اإلجراءات الجزائية حق اإلطالع على الملف واإلخطار بكل إجراء:  - 2
ي قتصادقواعد إجرائية مهتمة يقوم عليها مسار التحقيق من أهمها حق تمكين محامي العون اال

المتهم من اإلطالع على ملف القضية، سواء على مستوى الدرجة األولى أو الثانية من التحقيق، 
       المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية أنه  02-15قانون رقم المن  3فقرة  105فتنص المادة 

يجب أن يوضع ملف اإلجراءات تحت طلب محامي المتهم قبل كل استجواب بأربع عشرين  «
  .)2(» على األقل... ساعة

ي المتهم ومحاميه في أن يخطروا بكل قتصادقر قانون اإلجراءات الجزائية للعون االأكما 
، ويعتبر ضمانة جد )3(ساعة من صدور األمر القضائي لكتاب موصى عليه 24إجراء خالل 

ومحاميه ي المتهم قتصادهامة للوصول لمحاكمة عادلة، إذ أن اإلخطار هو الذي يمكن العون اال
من قانون اإلجراءات الجزائية  172من الطعن في األوامر التي صدرت في مواجهته، وفقا للمادة 

  في اآلجال القانونية.
ي المتهم المحبوس إلى وجود قتصاديحتاج العون االحق االتصال بالمتهم المحبوس:  - 3

المتهم واتصاله به بصفة  ، فوجود المحامي إلى جانب)4(محام إلى جانبه في أي وقت ودون أي قيد
مباشرة، يطمئن المتهم بأن هناك رقابة على سالمة اإلجراءات المتخذة في مواجهته من قبل قاض 
التحقيق، إضافة إلى سمو المحامي على تقديم الطلبات التي يراها الزمة، خاصة طلبات اإلفراج 

  وفق األوضاع التي استوجبها القانون.
إذا كان المشرع في مرحلة التحقيق االبتدائي الضمانات المتعلقة بقواعد المرافعات:  -ثانيا 

قد تبنى نظاما مختلطا يغلب عليه النظام التنقيبي، فإنه في مرحلة المحاكمة أو التحقق النهائي قد 
  تهامي الذي يبني على قواعد ثالث هي العالنية والوجاهية والشفافية.تبنى النظام اال

                                                 

  .51، ص2005 ،، الجزائره، دار هومالوجيز في ضمانات المحاكمة العادلةيوسف دالندة،  -  1
  مرجع سابق. متمم،المعدل و ال الجزائية،تضمن قانون اإلجراءات الم ،02-15من القانون رقم  3فقرة  105المادة  -  2
  مرجع سابق.متمم، المعدل و ال، المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، 02-15من القانون رقم  168انظر المادة  -  3
  مرجع سابق. متمم،المعدل و ال المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، ،02-15من القانون رقم  102المادة انظر  -  4
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تعتبر العالنية من المبادئ األساسية التي يرتكز عليها ان الحق في العالنية: ضم - 1
النظام القضائي الجزائري، والتي يجب احترامها تحت طائلة بطالن إجراءات المحاكمة، فقد جعل 
جلسات القضاء مفتوحة للجميع سواء المعنيين أو غير المعنيين على عكس مرحلة التحقيق التي 

  .)1(تتسم بالسرية
 "10"لقد حظي هذا الحق باهتمام كبير على المستوى العالمي، ورد النص عليه في المادة 

لكل إنسان الحق في أن تنظر  «من الميثاق العالمي لحقوق اإلنسان، والتي نصت على أنه 
  .)2( » قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة، نظرا عادال عالنيا

تعلل األحكام  «منه هذا الشكل الجوهري بنصها:  162تضمن الدستور في المادة  كما
  القضائية، وينطق بها في جلسات عالنية.

  .)3(»تكون األوامر القضائية معللة 
  .)4(يتم النطق باألحكام في جلسة علنية سواء على مستوى المحكمة أو المحكمة العلنية

: من قانون اإلجراءات الجزائية على أنه 285المادة كما نصت على مبدأ عالنية المرافعات 
  .)5(»المرافعات علنية ما لم يكن في عالنيتها خطر على النظام العام أو اآلداب...  «

فباستقراء نص هذه المادة نجد أن المشرع قد استثنى من مبدأ العالنية بعض الحاالت التي 
سبب بأن تعقد الجلسة سرية، على أن يكون تبررها مصلحة المجتمع فتأمر المحكمة بموجب حكم م

  النطق بالحكم في جلسة علنية.
من قانون  463و 461المادتان  أوردتإضافة إلى هذا االستثناء المتعلق بالنظام العام، 

سرية المرافعات واألحكام أمام بينصان على مبدأ العالنية يتعلق  اإلجراءات الجزائية استثناءً 
    من قانون اإلجراءات الجزائية أنه:  461جهات الحكم الخاصة باألحداث، إذ تنص المادة 

                                                 

تكون إجراءات التحري والتحقيق «  تضمن قانون اإلجراءات الجزائية:الم، 02-15من القانون رقم  22تنص المادة  - 1
  .» سرية، ما لم ينص القانون على خالف ذلك...

  العالمي لحقوق اإلنسان. اإلعالنمن  11المادة  -  2
  رجع سابق.، ميتعديل الدستور التضمن الم، 01-16من القانون رقم  162المادة  -  3
مرجع متمم، المعدل و ال، المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، 02-15من القانون رقم  521و 355المادة انظر  - 4

  سابق.
  ، مرجع سابق.يتعديل الدستور التضمن الم، 01-16من القانون رقم  285المادة  -  5
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يصدر القرار في جلسة  «فتنص أنه:  463، أما المادة )1(»تحصل المرافعات في سرية  «
  .)2(»سرية

 ةالثقة في مرفق القضاء وفي مصداقي دعم إلىيتمثل الهدف من خالل إقرار مبدأ العالنية 
لى حمل القضاء على التطبيق السليم للقانون، وعدم التمييز في إ حكام الجزائية من جهة و األ

وزيادة حرص الهيئات القضائية على إتباع مسار اإلجراءات  ،يينقتصادالمعاملة بين األعوان اال
  أخرى.الجزائية الذي اسمه قانون اإلجراءات الجزائية من جهة 

يعتبر هذا المبدأ من أهم ضمانات ضمان الحق في وجاهية إجراءات المحاكمة:  - 2
  .)3(المحاكمة العادلة، ألنه يجسد الشرعية والمساواة بين الموطنين أمام القضاء

ضرورة حضور األطراف والخصوم أما القاضي في جميع  - الوجاهية - مبدأب والمقصود
وهذا مبدأ مستمد من صلب النظام االتهامي، حيث يقوم في أساسه ، )4(مراحل التحقيق النهائي

دلة والحجج بين الخصوم ومناقشتها في معرض الجلسة، وهي التي يؤسس عليها على تبادل األ
ن تتحقق إال إذا كان كل خصم خاصة المتهم، قد مكن من أال يمكن ، ف)5(قاضي الحكم حكمه

يكون إال بصحة استدعائه قانونا بواسطة التكليف حضور جلسات المحاكمة، وهذا التمكين ال 

                                                 

  مرجع سابق.متمم، المعدل و ال، المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، 02-15من القانون رقم  461المادة  -  1
  مرجع سابق. متمم،المعدل و ال ، المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية،02-15من القانون رقم  463المادة  -  2
والذي يضمن عدم إدانة أي شخص ما لم يكن  2016المشرع على تكريس مبدأ الشرعية الذي جاء به الدستور  عمل - 3

الفعل الذي ارتكبه هذا األخير يعد من قبل الجرائم التي يتم التخصيص مسبقا. كما كرس الحق في المساواة أمام 
ماثلة لألشخاص الذين تتحقق فيهم نفس الشروط أي تخلو القوانين من التمييز وتمنح معاملة مت به أنالقضاء: ويقصد 

  عدم التمييز في حالة تساوي المراكز القانونية.
، دار وائل اإلنسان وحرياته السياسية في القانون والشريعة اإلسالمية حقوقراجع: إبراهيم الواوي،  أكثرللتوضيح 

    .202، ص1999، عمان، األردن، 1ط للطباعة والنشر، 
ساس أ « :على ما يلي ، مرجع سابقيتعديل الدستور ال، المتضمن 01-16من القانون رقم  158دة تنص الما كما

  ». ...القضاء مبادئ الشرعية والمساواة
، الديوان الوطني لألشغال التربوية، 1ط ، في قانون اإلجراءات الجزائية، دراسة مقارنة البطالنأحمد الشافعي،  -  4

  .95، ص2006الجزائر، 
  مرجع سابق.متمم، المعدل و التضمن اإلجراءات الجزائية، الم، 02-15من القانون رقم  212المادة انظر  -  5
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بالحضور الذي يقوم على تبليغه النيابة العامة محترمة كل الشروط الشكلية في ذلك، حيث يجب 
  يترتب على إغفال احدها بطالن نسبي يمكن تصحيحه. )1(أن يتضمن (وجوبا) بيانات

من بين أهم المبادئ األساسية التي يجب  عد مبدأ الشفاهيةيالمرافعات: شفاهية  -  3
مراعاتها أثناء مرحلة التحقيق النهائي، خالفا للمحاكمات المدنية التي تتسم بالكتابة، وهو مبدأ 
يطبق على مستوى درجتي التقاضي وعلى مستوى قضاء المحكمة العليا التي يكون التداعي أمامها 

بناء على ما تمت مناقشته من من تكوين قناعته  كتابيا. ومبدأ الشفاهية هو الذي يمكن القاضي
 أدلة في جلسة المحاكمة، واستفتاء الدليل من تصريحات األطراف أمامه، أي من التحقيق النهائي

، وليس من محاضر التحقيق أو جمع االستدالالت. وذلك يعطي للمتهم الجلسةيجريه في الذي 
  .)2(يم الدليل على براءتهبعض الطمأنينة بأنه يمكنه الدفاع عن نفسه وتقد

ية وال يمكن لهما أن يتحقق إال ة وصل بين مبدأي العالنية والوجاهفمبدأ الشفافية هو حلق
من قانون اإلجراءات  1فقرة  212صوص في المادة المن يبوجوده، وكذلك مبدأ االقتناع الشخص

األطراف وأدلتهم التي  يمكن لقاضي الحكم أن يبني قناعته إال من خالل تصريحات فالالجزائية، 
نوقشت أمامه، خاصة إذا كّنا أمام محكمة الجنايات التي هي محكمة قناعة وليست محكمة دليل 

  .)3(هيكما هو الحال في قضاء الجنح على درجت
وفر المشرع الجزائري حماية قانونية ضمانات المتهم في مواجهة األحكام القضائية:  -ثالثا 
ي المتهم لمواجهة األحكام القضائية تتمثل في الحق في الطعن، الذي يعتبر وسيلة قتصادللعون اال

  بارة عن وسيلة غير مباشرة يمارسلألطراف إللغاء الحكم أو تعديله، فهو عقانونية قررها القانون 
  قضاء الدرجة الثانية رقابته على قضاء الدرجة األولى.من خاللها 

                                                 

ولقب المعني والواقعة محل المتابعة، والنص  اسم«  :التكليف بالحضور في يحتويهاتتمثل البيانات التي يجب أن  - 1
القانوني المعاقب عليهما والمحكمة المحال أمامها الدعوى، وساعة وتاريخ الجلسة، وصفة المكلف (متهم، شاهد، 

  .» طرف مدني، مسؤول مدني)
ن اإلجراءات تضمن قانو الم، 02-15من القانون رقم  439و 334مكرر والمادة  337أو  440في ذلك المادة انظر  -

  مرجع سابق. متمم،المعدل و ال الجزائية،
مرجع سابق  متمم،المعدل و ال ، المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية،02-15فقرة من القانون رقم  212تنص المادة  - 2

وال يسوغ للقاضي أن يبدي قراره إال على األدلة المقدمة له في معرض المرافعات، والتي حصلت  « على أنه:
  .» اقشة فيها حضوري أمامهالمن

  مرجع سابق.متمم، المعدل و الالمتضمن قانون اإلجراءات الجزائية،  ،02-15رقم قانون المن  1فقرة  212المادة انظر  -  3
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يين المتضررين قتصادبا على حالته يمكن لألعوان االكان الحكم معي ففي حالة ما إذا
المطالبة بإصالح وتصحيح القصور أو الخطأ موضوعيا كان أو قانونيا، أو المطالبة بالتعويض 
عن األخطاء القضائية التي ألحقت بهم أضرار مادية أو معنوية، فقد فسح لهم المجال لمواجهة 

  لطعن والمطالبة بالتعويض في األخطاء القضائية.مثل هذه األحكام الحائزة بطريقتين هما: ا
يعد حق الطعن في الحكام القضائية من الحقوق الجوهرية للمتهم فليس مجرد وسائل إجرائية 

فالطعن يحمل إحدى الصور التالية  ،)1(أنشأتها المشرع لمواجهة الحكام القضائية الصادرة ضده
   الطعن بالمعارضة الطعن باالستئناف، الطعن بالنقض، بالتماس إعادة النظر.

يعد الطعن بالمعارضة إحدى الطرق العادية من طرق الطعن في الطعن بالمعارضة:  -1
ب المتهم فلم المواد الجزائية وهو إجراء رسمه القانون لمراجعة الحكام الغيابية التي صدرت في غيا

يتمكن من الدفاع عن نفسه، وتقديم حججه وأدلته في الجلسة، فهو جزاء تخلف شرط الوجاهية، 
  .)2(لذلك يرفع أمام نفس الجهة المصدرة الحكم المعارض فيه

فالهدف من المعارضة هو احترام وتكريس مبادئ استقرت في مجال المحاكمات الجنائية 
، الشفوية، المواجهة أو المجابهة باألدلة، ال إدانة نهائية بغير الحضورالحق في  «وهي 

حكام المعارضة طريق من طرق الطعن يتم اللجوء إليها في حالة األتعتبر  ، لذلك»حضور 
  الغيابية.

من قانون اإلجراءات الجزائية بعشرة أيام  411أما فيما يخص آجال المعارضة فحددته المادة 
جل الطعن ساري المفعول قبل تبليغ الحكم أالي لتبليغ الحكم الغيابي، ويظل من اليوم المو  ابتداءً 

  تسقط العقوبة بالتقادم.إلى أن 
تعاد المحاكمة من جديد فيعيد الحكم المعارض فيه،  الحكم في المعارضة يلغي عند صدور
الدعوى برّمتها سواء ما تعلق بالدعوى العمومية أو المدنية، ويعيد بذلك مناقشة  القاضي النظر في

كل الوقائع وأدلة اإلثبات، فيصدر حكما جديدا بكل عناصره، على أن يتقيد بشخص المعارض 
  وبوقائع الدعوى.

يعتبر االستئناف الطريق الثاني العادي من طرق ضمان الحق في الطعن باالستئناف:  -  2
ن، يلجأ إليه الطرف الذي يعتقد أن أضرارا قد لحق به بسبب صدور الحكم من محكمة أول الطع

درجة ضده، فهو إجراء قضائي يهدف لمراجعة األحكام االبتدائية إن قضت بعقوبة الحبس تطبيقا 
                                                 

  .227 ، ص2000، اإلسكندريةة المعارف، أ، منشبحق المتهم في الدفاع اإلخاللمحمد خميس،  -  1
  .106 ، ص2006، الجزائر، ه، دار هوم3 ط، والقرارات القضائيةطرق الطعن في الحكام عبد العزيز،  -  2
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، كما يهدف إلى تصحيح األخطاء الموضوعية أو )1(من قانون اإلجراءات الجزائية 416للمادة 
أو القانونية التي يكون قد احتواها الحكم االبتدائي الذي يرى المتهم أنه مجحف بحقوقه  اإلجرائية

  أو غير عادل أو مخالف للقانون.

أيام من يوم النطق بالحكم أو من تاريخ تبليغه يرفع المحكوم عليه استئنافية في اجل عشرة 
المؤسسة العقابية بواسطة  داخل ، فهو حق مقرر للمتهم يمارسه ولو من)2(به مباشرة وشخصيا

من تصريح االستئناف إلى كاتب  كاتب ضبط المؤسسة العقابية، ويرسل مدير المؤسسة نسخة
  .)3(ضبط الجهة القضائية المختصة

  ثر ناقل.، وأولالستئناف أثر موقف

فهو ذلك االستئناف الذي يوقف تنفيذ الحكم الجزائي الصادر ضد المتهم في فاألثر الموقف: 
  .)4(الجزائي، أما الشق المدني فيجوز استثناء المطالبة بتنفيذهشقه 

هو ذلك الطعن باالستئناف الذي ينقل ملف الدعوى كامال للمجلس تطبيقا  األثر الناقل:
من قانون اإلجراءات الجزائية، على أنه ال يجب أن يضار المتهم في  433و 428للمادتين 

  .)5(نفاستئنافه إذا كان هو وحده الطرف المستأ

الطريقتين السابقتين، فإن الطعن  فعلى خالضمان الحق في الطعن بالنقض:  - 3
بالنقض هو طريق غير عادي وهو الصورة أو الوسيلة، تراقب المحكمة العليا من خاللها سالمة 

  .)6(تطبيق القانون من قبل محاكم الدرجة األولى والثانية في المجالين اإلجرائي والموضوعي

  
  

                                                 

   ، مرجع سابق.ضمن قانون اإلجراءات الجزائيةالمت، 07-17قانون رقم المن  416انظر المادة  -  1
  مرجع سابق.المعدل والمتمم،  ، المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية،02-15من القانون رقم  418المادة انظر  -  2
  مرجع سابق. ،متممالمعدل و ال، المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، 02-15قانون رقم المن  422المادة  انظر -  3
  مرجع سابق. ،متممالمعدل و الالمتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، ، 02-15قانون رقم المن  425انظر المادة  -  4
  مرجع سابق. المعدل والمتمم، المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، ،02- 15قانون رقم المن  433و 428المادة انظر  -  5
مرجع سابق على  متمم،المعدل و ال، المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية ،02-15قانون رقم المن  171تنص المادة  -  6

 ةهذه المحكمة مقوم واعتبرت ». ...كمتتمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة ألعمال المجالس القضائية والمحا «ه أن
  ألعمال المجالس والمحاكم كافال بذلك طريق النقض لكل من يرغب في مواصلة مسيرته الدفاعية.
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أوجه الطعن بالنقض على سبيل الحصر،  )1(من قانون اإلجراءات جزائية 500المادة أوردت 
  فال يجوز القياس عليها أو إضافة حاالت أخرى غير واردة في نص هذه المادة.

ليه من اجل ق المتهم المحكوم عليه، إذ يلجأ إالمشرع الجزائري كحق من حقو  كفلهفلقد 
عبر عنه ي وهذا ماالمطالبة بإلغاء الحكم المطعون فيه وليس بهدف الحكم في موضوع الدعوى، 

فقط بمراقبة صحة  تختصأن المحكمة العليا محكمة قانون وليست محكمة موضوع ألنها  بالقول
 تأويله. تطبيق القانون أو

الطعن غير العادية التي كفلها يعد طريقة ثانية من طرق الطعن بالتماس إعادة النظر:  - 4
المشرع الجزائري للمتهم في إطار ضمان حقه في الطعن في األحكام القضائية، فهو وسيلة إلثبات 

  براءة المتهم المحكوم عليه.
ويخص هذا الطريق األحكام الحائزة على قوة الشيء المقضي فيه، والتي قضت باإلدانة، 

من  531وه أربع وردت على سبيل الحصر في المادة ويؤسس التماس إعادة النظر على أحد وج
  المتهم المحكوم بإدانته طعنه على:حيث يؤسس قانون اإلجراءات الجزائية، 

إما على تقديم مستندات بعد الحكم باإلدانة على حياته قبل يترتب عليها قيام أدلة كافية  -1
 على وجود المجني عليه المزعوم قتله على قيد الحياة.

سبق أن ساهم بشهادته في إثبات  شاهد يهالمحكوم علضد الزور إذا أدين بشهادة  أو -2
 إدانة المحكوم عليه،

                                                 
مرجع سابق على  متمم،المعدل و ال جراءات الجزائية،المتضمن قانون اإل ،02-15قانون رقم المن  500تنص المادة  -  1

  الوجه اآلتية: ال يجوز أن يبني الطعن بالنقض إال على أحد : «أنه
 ،االختصاصعدم  .1

 تجاوز السلطة، .2

 جراءات، مخالفة قواعد جوهرية في اإل .3

 أو قصور األسباب انعدام .4

 إغفال الفصل في وجه الطلب أو في نحو طلبات النيابة العامة، .5

القرارات الصادرة من جهات قضائية مختلفة في آخر درجة أو التناقض فيما قضى به الحكم نفسه أو  تناقض .6
 القرار.

 مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، .7

 انعدام األساس القانوني، .8

  ». ويجوز للمحكمة العليا أن تثير من تلقاء نفسها األوجه السابقة الذكر
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أو الجنحة نفسها بحيث ال يمكن  جنايةأجل ارتكاب أو على إدانة متهم آخر من  -3
 التوفيق بين الحكمين،

الذين  )1(أو أخيرا يكشف واقعة جديدة أو تقديم مستندات كانت مجهولة من القضاة -4
 حكموا باإلدانة مع أنه يبدو منها أن من شأنها التدليل على براءة المحكوم عليه. 

سير العدالة، فهو ساهم في تحقيق  فالطعن بالنقض حظي بأهمية فائقة في مجال ،وعليه
   وفي ذلك الضمان الكافي ،نوع من اإلشراف والرقابة على سالمة تطبيق القانون وتفسيره

 هم في محاكمة عادلة، ألن التطبيق الصحيح للقانون يؤدي بالضرورة إلى لكفالة حق المت
وذلك من خالل سد  ،كافة الضمانات المقررة لحماية حق المتهم في محاكمة عادلة مراعاة

الثغرات واألخطاء القانونية التي يمكن أن تشوب أحكام القضاء الموضوعي فتخل بتوازنها 
  القانوني.

وم عليه أن يستمر في مسيرته الدفاعية باللجوء إلى قمة القضاء فبالنقض يستطيع المحك
  .)2(ليحتمي من هذا االختالل

  الفرع الثاني
  ي المتهم في ظل قانون اإلجراءات المدنية واإلداريةقتصادالضمانات القضائية الممنوحة للعون اال

أقر المشرع الجزائري مجموعة من المبادئ األساسية كونها ضمانات أساسية لحماية الحقوق 
والحريات األساسية للمواطن، تحفظ للمتقاضي محاكمة عادلة وفقا للدستور ومبادئ العدالة مع 

 ،دراسة المبادئ التي يرتكز عليها موقف القضاء (أوال) سيتمضمان حسن سير مرفق القضاء، لهذا 
  لمبادئ المتعلقة بإجراءات الخصومة القضائية (ثانيا).ابعدها و 

يقوم الجهاز القضائي على جملة من المبادئ المبادئ األساسية للجهاز القضائي:  -أوال 
أو الضمانات التي وجدت لخدمة هدف سامي هو السير الحسن للعدالة وٕارساء دعائم دولة 

  ات فيما يلي:القانون، ويمكن إجمال هذه المبادئ والضمان
يشكل مبدأ المساواة بين أطراف النزاع أمام القضاء حجر مبدأ المساواة أمام القضاء:  -  1

  الزاوية لضمان محاكمة عادلة:

                                                 

  مرجع سابق. متمم،المعدل و ال ، المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية،02-15رقم قانون المن  531المادة انظر  -  1
  .242 -  241ص ص  مرجع سابق،، خميسمحمد  -  2
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يقصد بهذا المبدأ هو استفادة الخصوم من فرص متكافئة في و المقصود بمبدأ المساواة:  - أ
يين بما فيهم المواطنين لحق قتصادممارسة جميع األعوان االو عرض طلباتهم ووسائل دفاعهم 

التقاضي على قدم المساواة أمام محاكم واحدة، وفق إجراءات تقاضي موحدة بالنسبة للجميع فضال 
على وحدة القانون المطبق على الجميع وخضوع الكل لمعاملة متساوية دون أي تفرقة وتمييز بينهم 

أساس القضاء مبادئ الشرعية  «من الدستور:  185أي سبب كان عمال بأحكام المادة 
  .)1(»والمساواة. الكل سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون 

من قانون اإلجراءات المدنية  2فقرة  3في ظل المادة  أيضا هذا المبدأ المشرع الجزائريكرس 
ن فرص متكافئة لعرض استفادة الخصوم أثناء سير الخصوم م «واإلدارية، التي نصت على: 

  .)2(»طلباتهم ووسائل دفاعهم 
المتضمن القانون األساسي للقضاء  11-04من القانون العضوي رقم  08وكذلك المادة 

يجب على القاضي أن يصدر أحكامه طبقا لمبدأ الشرعية والمساواة. وال يخضع  «بنصها على: 
  .)3(»في ذلك إال للقانون وأن يحرص على حماية المصلحة العليا للمجتمع 

القضاء تأخذ معنى المعاملة المتساوية لكل أطراف الخصومة دون  موعليه فالمساواة أما
بأن يمنح القاضي نفس  ،لغة أو اآلراء الشخصيةتمييز بسبب األصل أو الجنس أو العرق أو ال

الفرص لتقديم الدفوع والسندات والوثائق واالستماع لجميع األطراف كي يشعر كل طرف بأن 
  .)4(القاضي منحه ذات فرص الدفاع التي استفاد منها خصمه

من مقتضيات مبدأ المساواة أمام القضاء  إنّ االستثناءات الواردة على هذا المبدأ:  -  ب
توحيد الجهات القضائية المختصة، والتي ال ينبغي أن يختلف أو يبتعد اختصاصها بسبب موضوع 
الدعوى، أو بسبب صفة ومركز أطرافها، كما ينبغي إال يتعدد التشريع الواجب التطبيق على 

  اإلجراءات المتعلقة بالمحاكمات المماثلة.
الستثناء في النظام القضائي الجزائري في إنشاء المحاكم الخاصة التي تخضع وعليه يبرز ا

لنظام وٕاجراءات وقانون خاص في كيفية سيرها، ومن ذلك نجد المحاكم الخاصة بالعمال اإلرهابية، 
لى إنشاء محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة إية التي تم إلغاءها باإلضافة قتصادالمحاكم اال

                                                 

  تضمن التعديل الدستوري، مرجع سابق.الم، 01-16من القانون رقم  158المادة  -  1
  لمدنية واإلدارية، مرجع سابق.ا اإلجراءاتالمتعلق بقانون  ،09-08قانون رقم المن  2فقرة  3المادة  -  2
، المتضمن القانون األساسي للقضاء، ج ر 2004سبتمبر  06، المؤرخ في 11-04من القانون العضوي رقم  8المادة  - 3

  .2004سبتمبر  08، صادر في 57عدد 
  .21 بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص -  4
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ة عن األفعال الموضوعة بالجناية العظمى ورئيس الحكومة عن الجنايات والجنح، رئيس الجمهوري
  .)1(التي يرتكبها بمناسبة تأديتها مهامها

يعتبر هذا المبدأ أهم ميزة تمتاز بها الخصومة القضائية وقد جاء مبدأ الوجاهية:  - 2
يلتزم الخصوم  «بنصها:  من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 3فقرة  3النص عليها بالمادة 

، فيقصد بالوجاهية اتخاذ كافة اإلجراءات القضائية في مواجهة )2(»والقاضي بمبدأ الوجاهية 
الخصم اآلخر، ويتم ذلك بطريق تمكينهم من العلم بها سواء عن طريق إجراءها في حضورهم 

بها أو تمكينهم من لتمكينهم من إبداء الطلبات والدفوع وٕاجراء التحقيقات أو طريق إعالنهم 
  اإلطالع عليها ومناقشتها.

والوجاهية طبقا لقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية هو التزام يقع على الخصوم والقاضي 
على حّد. فأطراف الخصومة القضائية يبادرون إلى تكليف خصمهم للحضور أمام المحكمة قبل 

اضي يقع عليه التثبيت من سالمة إجراءات انعقادها عن طريق تبليغه بالعريضة االفتتاحية. والق
. يترتب على مبدأ الوجاهية )3(التبليغ وتمكين كل خصم من مستندات وادعاءات الخصم اآلخر

تحقيق مبدأ المساواة بين الخصوم أمام القضاء، كما يهدف هذا المبدأ إلى ضمان تطبيق حق 
اقشة الطلبات والرد عليها عن طريق الدفاع للخصوم عبر اإلحاطة بكل اإلجراءات وتمكينهم من من

  الدفوع.
يعتبر الحق في الدفاع، من أهم الحقوق التي اهتم به قانون مبدأ احترام حق الدفاع:  - 3

اإلجراءات المدنية واإلدارية، من حيث كونها هي المعينة بالنص على مختلف الضمانات 
  حق التقاضي.القضائية، التي تقررت لممارسة 

باعتباره نجد أن المشرع قد كفل حق الدفاع لكل شخص  بالحق في الدفاع:المقصود  -  أ
والذي يعني أن أطراف الخصومة سواء كان  ،أهم مبدأ إجرائي في مختلف اإلجراءات القضائية

متدخل في الخصام طالما له صفة الخصم في  ي مدعي أو مدعى عليه أوقتصادالعون اال
يدعيها وذلك بالطرق القانونية، ويتحقق ذلك بتمكين  الدعوى، له حق الدفاع عن حقوقه التي

القاضي كل طرف من الدفاع عن حقوقه وتقديم كل وسائل واألسانيد القانونية لتفادي االستجابة 
  لطلبات خصمه وذلك بفرص متكافئة.

                                                 

  ، المتضمن التعديل الدستوري، مرجع سابق.01-16 من القانون رقم 177المادة انظر  -  1
  واإلدارية، مرجع سابق.المدنية  اإلجراءات، المتضمن قانون 09-08قانون رقم المن  3فقرة  3المادة  -  2
  .22 بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص -  3
  



 جل ترقية السوقأ ي من  قتصادالممنوحة للعون االالقـانونية  الضمانات  الفصل الثاني:            - األول    الباب

 175

يعتبر مبدأ احترام حق الدفاع أهم ضمانة لحسن أداء العمل القضائي، ومن أهميته:  - ب 
ين الخصوم من تقديم المذكرات المكتوبة والمرافعات الشفوية ومنح آجال لتحضير مظاهره تمك

الدفاع واالطالع على المستندات والّرد عليها، وهذا الحق مقدس يجب على القاضي احترامه 
  والدفاع عنه.

 ءالوجاهية نجده في القضااالستثناء الوحيد على مبدأ االستثناءات الواردة على مبدأ:  - ـ ج
قانون اإلجراءات المدنية من  310فطبقا لنص المادة  ،الوالئي أو ما يعرف باألوامر على العرائض

فإن األوامر على العرائض تصدر دون حضور الخصم اآلخر. فما يميز القضاء  ،)1(واإلدارية
ر دون األمالوالئي عن القضاء الموضوعي هو المنازعة دون وجاهية بإمكان القاضي أن يصدر 

ر الخصم غير أن هذا ال يؤثر على مبدأ حق الدفاع باعتبار أن األمر هو تدبير مؤقت فقط حضو 
  ومرتبط بالفصل في موضوع النزاع.

نه استثناء على كون األوامر الوالئية غير وجاهية نجد أن األمر بمنح صيغة تنفيذية أغير 
يتم بعد استدعاء  ،كوم لهثانية في حال ضياعها الذي يصدره رئيس المحكمة بناء على طلب المح

جميع األطراف للحضور أمامه إلبداء مالحظاتهم التي يجب تدوينها في محضر يرفق باألمر الذي 
  .)2(من ق إ م إ 603يصدر بعد التأكد من عدم التنفيذ عمال بأحكام المادة 

أهم المبادئ التي يرتكز عليها النظام  يعد مبدأ علنية الجلسات، منمبدأ العلنية:  -  4
  القضائي الجزائري.

يعد مبدأ العلنية من أهم المبادئ القانونية التي كفلتها القوانين اإلجرائية مضمون المبدأ:  - أ
المنظمة للمحاكمة وهو مبدأ يقتضي ضمان حق كل شخص في معرفة مجريات القضية إلضفاء 

هي إحدى الضمانات لضمان حياد القاضي وحمله على دراسة  العدالة والثقة في القضاء والعلنية
  الملف بعناية.

ضي في : تمكين المواطنين من حضور الجلسة ومتابعة مجرياتها ويعود للقاوالمراد بالعلنية
تتطلب العلنية عقد الجلسة في إحدى القاعات المخصصة لذلك كل األحوال ضبط سير الجلسة، ال 

في مكتب على أن يظل الباب مفتوحا وهو ما استقرت عليه المحكمة  إنما يكفي لتحقق انعقادها
العليا في اجتهادها على أن العلنية تتحقق بمجرد فتح األبواب ولو لم يحضر أي شخص لسير 

  الجلسة.
                                                 

  ، مرجع سابق.واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتالمتضمن قانون  ،09-08قانون رقم المن  310المادة انظر  -  1
  ، مرجع سابق.واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتالمتضمن قانون  ،09-08قانون رقم المن  603المادة انظر  -  2
  



 جل ترقية السوقأ ي من  قتصادالممنوحة للعون االالقـانونية  الضمانات  الفصل الثاني:            - األول    الباب

 176

تعلل الحكام  «منه بنصها:  162المؤسس الدستوري بدوره المبدأ في نص المادة كرس 
  .)1(»القضائية وينطلق بها في جلسات عالنية... 

       منه بنصها: 07كما كفل قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية هذا المبدأ بموجب المادة 
. وفي )2(» الجلسات علنية ما لم تمس العلنية بالنظام العام واآلداب العامة أو حرمة األسرة «

من قانون اإلجراءات  272كم في جلسة علنية وهو ما أكدته المادة كل الحاالت وجب النطق بالح
  .)3(المدنية واإلدارية

قانون اإلجراءات المدنية  7طبقا لنص المادة االستثناءات الواردة على هذا المبدأ:  - ب
  واإلدارية، يمكن أن تكون الجلسة سرية العتبارات تتعلق بالنظام العام أو اآلداب العامة.

حيث ينظر في  ،)4(قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 491قره المشرع طبقا المادة أ ما وهذا
الدعاوى المتعلقة باالعتراف بالنسب، بالبنوة أو األبوة أو باألمومة لشخص مجهول النسب أو إنكار 

الة بالنسبة لدعاوى إلغاء الكف )5(496بوة بحضور ممثل النيابة العامة وفي جلسة سرية والمادة األ
  آو التخلي عنها ينظر فيها بعد سماع ممثل النيابة العامة في طلباته في جلسة سرية.

حد أسباب السرية للمحكمة النظر في الدعوى في جلسة سرية والقاضي أيه متى توافرت وعل
ما لم ينص القانون صراحة على وجوب عقدها  ،سلطة تقدير مدى توافر العناصر المبررة لالستثناء

  مثل قضايا األحداث والقضايا الماسة باألخالق على أن يكون النطق بالحكم علنيا.في سرية 
يجوز للخصم الذي حقق في الضمانات القانونية في مواجهة األحكام القضائية:  - ثانيا 

فصلت فيه أن يلي إلى درجة ثانية أعلى منها إلعادة النظر في  التيدعواه أمام الدرجة األولى 
  قضاء الدرجة األولى.

تقاضي على درجتين، المبادئ الجوهرية التي يرتكز عليها القضاء اإلداري والذي يجد ال قرأ
      من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية التي نصت على أّن  6سنده القانوني في نص المادة 

  .)6(» المبدأ أن التقاضي يقوم على درجتين، ما لم ينص القانون على خالف ذلك «

                                                 

  عديل الدستوري، مرجع سابق.تتضمن الالم، 01-16 رقم من القانون 162المادة  -  1
  المدنية واإلدارية، مرجع سابق. اإلجراءاتالمتضمن قانون  ،09-08من القانون رقم  7المادة  -  2
  المدنية واإلدارية، مرجع سابق. اإلجراءاتالمتضمن قانون  ،09-08من القانون رقم  272انظر المادة  -  3
  المدنية واإلدارية، مرجع سابق. اإلجراءاتالمتضمن قانون  ،09-08من القانون رقم  491المادة انظر  -  4
  المدنية واإلدارية، مرجع سابق. اإلجراءاتالمتضمن قانون  ،09-08رقم من القانون  496انظر المادة   -  5
  المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مرجع سابق. ،09-08قانون رقم المن  06المادة  -  6
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، )1(في أّول درجة بأحكام قابلة لالستئناف أمام مجلس الدولة اإلدارية بدورها تفصل المحاكم
  .)2(من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 880طبقا للمادة 

ائية نجد الطعن بطرقه قانونا لمواجهة األحكام القض مكرسةوسائل  كرس المشرع الجزائري
  غير العادية.العادية و 
منح المشرع الحق في االلتجاء إلى جهة قضائية أعلى للقيام الطرق العادية للطعن:  -  1

  بالطعن باالستئناف في حالة ما إذا كان حكم القاضي عرضة للخطأ والنسيان.
عرض القضية من جديد على القاضي الذي قضى  قر المشرع للمحكوم عليه، الحق فيأكما 

  فيها مرة ثانية، في حالة صدور الحكم غيابيا في شكل معارضة.
يعتبر الطعن باالستئناف، طريقة من طرق الطعن العادية في الحق في االستئناف:  -  أ

م المسائل التي تحول أي طرف من أطراف القرار القضائي الصادر من أية محكمة إدارية، التقد
بما  للطعن باالستئناف معبرا فيه عن عدم رضاه ألعلى درجة لها، وهي مجلس الدولةإلى الجهة ا

من  بتداءً اشهرين كاملين  أجل حقه فيصادر فيه حكمت به المحكمة اإلدارية في أي قرار قضائي 
صدر غير أنه إذا كان الحكم المراد الطعن فيه عن طريق االستئناف ، )3(يوم التبليغ الرسمي

فإن األجل يسري من تاريخ انقضاء أجل المعارضة، ويمدد أجل االستئناف شهرين بالنسبة  ،غيابيا
  .)4(المقيمة المعلم  الوطني لألشخاص

ي المحكوم قتصاديمكن للعون اال «: )5(من القانون نفسه 12باإلضافة إلى نص المادة 
 .»عليه أن يطعن باالستئناف األحكام الصادرة عن الجهات القضائية اإلدارية... 

، المتعلق بالمحاكم اإلدارية بالنص على ما يلي: 02- 98من القانون رقم  2فقرة  2كما أيدت ذلك المادة 
  .)6(» على خالف ذلكأمام مجلس الدولة، ما لم ينص القانون  لالستئنافأحكام المحاكم اإلدارية قابلة  «

                                                 
يمثل مجلس الدولة الهيئة  «، المتضمن التعديل الدستوري، مرجع سابق: 01- 16من القانون رقم  2فقرة  171تنص المادة  - 1

  .»المقومة ألعمال الجهات القضائية اإلدارية 
  ، المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مرجع سابق.09- 08من القانون رقم  880انظر المادة  -  2
  بق.، المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مرجع سا09- 08القانون رقم  من 950انظر المادة  -  3
ال  «، المتضمن  قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مرجع سابق على ما يلي:    09- 08من القانون رقم  314تنص المادة  -  4

يكون الحكم الحضوري الفاصل في موضوع النزاع والحكم الفاصل في أحد الدفوع الشكلية أو الدفع بعدم القبول أو أي دفع من 
  .») من تاريخ النطق به، ولو لم يتم تبليغه رسميا 2لخصومة، قابال ألي طعن بعد انقضاء سنتين(الدفوع األخرى التي تنهي ا

  .1998، لسنة 37، المتعلق بالمحاكم اإلدارية، ج ر عدد 1998ماي  30، المؤرخ في 02- 98من القانون رقم  2فقرة  2المادة  -  5
، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة 1998ماي  30، المؤرخ في 01-98من القانون العضوي رقم  10نظر المادة ا - 6

جويلية  26، المؤرخ في 13-11، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 1998، لسنة 37مه وعمله، ج ر عدد وتنظي
  .2011أوت  03، صادر في 3، ج ر عدد 2011
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من قانون اإلجراءات المدنية  949، وكذا المادة )1(باستقراء نص المادة سالفة الذكر
قرتا قاعدة عامة تتمثل في قابلية استئناف الحكام واألوامر الصادرة عن أأنهما  يالحظواإلدارية، 

  المحاكم اإلدارية إال أن هذه القاعدة يرد عليها استثناء.
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  902بالرجوع إلى نص المادة  العامة:القاعدة  -1- أ

يختص مجلس الدولة بالفضل في استئناف الحكام واألوامر الصادرة عن المحاكم  «التي تنص: 
، )2(»بالقضايا المخولة له بموجب نصوص خاصته  استئنافاإلدارية كما يختص أيضا كجهة 

  ورتين.يتضح أن االستئناف يأخذ ص
ينصب هذا النوع من االستئناف على مراجعة أو إلغاء االستئناف األصلي:  -1-1- أ

  .)3(األحكام االبتدائية واألوامر الصادرة عن الجهات القضائية اإلدارية
  ثل الحاالت التي يحوز الطعن فيها باالستئناف هي:وتتم

به مجلس الدولة في  وهذا ما قضىقانون القيام بعمل يخالف ما ينص عليه الحالة في  -
  أحد قراراته حيث جاء فيها:

  .)4(»تقدير  الوقائع  أساءالذي  المستأنفعليها... مما يتعين إلغاء القرار  المستأنف.. أن .«
  .)5(018977في قرار مجلس الدولة رقم  وهذا ما جاء أيضا

التكييف القانوني ، ويكون ذلك في حالة الخطأ في تأويلهحالة الخطأ في تطبيق قانون أو  -
لوقائع النزاع، أّما الخطأ في تأويل القانون فهو إعطاء النص الواجب التطبيق معنى غير معناه 

 .)6(الحقيقي

                                                 

  .»تئنافا ضد الحكم أو األمر الصادر عن المحكمة اإلدارية... .. أن يرفع اس. «التي تنص بما يلي:  -  1
  تضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مرجع سابق.الم، 09-08من القانون رقم  902المادة  -  2

3 - KHELOUFI RACHID, "Réflexion à propos de l’impact de code de procédure civile et 

administrative sur le contentieux administratif", revue IDARA, volume 18, N°36, 2008, p 70. 

صدر بلدية موالي )، قضية م ع، ، الصادر عن مجلس الدولة (الغرفة الثانية2004مارس  16في  009993قرار رقم  - 4
  .150 ، ص2004، 5المنشور في مجلة مجلس الدولة، عدد  السعيدة)،العربي والية 

، 7عدد  الدولة،مجلس مجلة ، الصادر من مجلس الدولة الجزائري، 2005أكتوبر  04، مؤرخ في 018977قرار رقم  - 5
(الغرفة الرابعة)، (قضية الشركة ذات المسؤولية المحدودة ''....'' ضد بلدية عين التوتة ومن معها)،  136، ص2005

ف ألحكام القانون وتجاوز سلطة رئيس بلدية عين توتة حيث أن المطعون فيه باإللغاء جاء مخال «ومن حيثياته 
والفصل من جديد بإلغاء المقرر جاء مخالف ألحكام القانون وتجاوز سلطة رئيس  المستأنفوبالتالي إلغاء المقرر 

  .   »بلدية عين توتة وبالتالي إلغاء المقرر المستأنف والفصل من جديد بإلغاء المقرر الصادر عن بلدية عين توتة 
، رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون، كلية الحقوق، اختصاص القضاء اإلداري في الجزائربوجادي عمر،  - 6

  .328 ، ص2011 ،جامعة مولود معمري، تيزي وزو
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. وهذا ما ذهب إليه مجلس )1(2004لسنة  009898وهذا ما سلكه مجلس الدولة في قراره 
في تطبيق  ؤواطالمجلس أخ.. أن قضاة . «الذي قضي بما يلي:  20217الدولة في قراره رقم 

  .)2(» القانون...
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية،  951تناولت المادة الفرعي:  االستئناف -2-1- أ

يجوز للمستأنف عليه استئناف الحكم فرعيا  «هذا النوع من الطعون  والتي تنص على ما يلي: 
يقبل االستئناف الفرعي إذا كان صلي، ال حتى في حالة سقوط حقه في رفع االستئناف األ

  .)3(» االستئناف األصلي ال يقبل االستئناف الفرعي إذا كان االستئناف األصلي غير مقبول...
ستخلص من استقراء نص المادة، أن االستئناف الفرعي، اشترط لتحققه ضرورة ارتباطه يُ 

  بثالثة شروط هي:
ي المستأنف عليه برفع االستئناف الفرعي، قتصاد: ويتعلق بحق العون االالشرط األول -

في قرار قضائي ما أن يقوم برفع دعوى فرعية  استأنفمفاد ذلك أنه بحق للشخص الذي 
 ناف األصلي.ئباالستئناف أمام مجلس الدولة، إذا ما ظهر له أن هناك فرعية مرتبطة باالست

ناف ئبع بعدم قبول االستالستئناف األصلي، يتا: يرتبط االستئناف الفرعي بالشرط الثاني -
 .)4(الفرعي

: يترتب عن التنازل عن االستئناف األصلي، عدم قبول االستئناف الفرعي الشرط الثالث -
 .)5(إذا وقع بعد التنازل عن االستئناف األصلي

، المتعلق بالمحاكم 02-98من القانون رقم  2فقرة  2تناولته المادة االستثناء:  -2- أ
ما  «عبارة:  أوردتا، بحيث )7(واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتمن قانون  949، وكذا المادة )6(اإلدارية

ي المحكوم قتصادن ذلك، أنه ال يمكن للعون االم، فيتضح » لم ينص القانون على خالف ذلك
                                                 

، صادر عن مجلس الدولة، (الغرفة الثانية)، (قضية  م ع وعلى والية 2004أفريل  20، مؤرخ في 009898قرار رقم  - 1
... أن قضاة الدرجة األولى بما اعتبروا... قد أخطأوا في تطبيق القانون، مما  «سكيكدة) الذي ورد فيه ما يلي: 

  .145، 143 صص ، 2004، 5، المنشور في مجلة مجلس الدولة، عدد »يعرض قرارهم لإللغاء 
  .124، 123 صص ، 2005، 5 ، صادر عن مجلس الدولة، عدد2005أكتوبر  18، مؤرخ في 020217قم قرار ر  -  2
  المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مرجع سابق. ،09-08قانون رقم المن  951المادة  -  3
  واإلدارية، مرجع سابق.، المتضمن قانون اإلجراءات المدنية 09-08قانون رقم المن  2فقرة  951انظر المادة  -  4
.. يترتب عن . «تضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية: الم، 09-08قانون رقم المن  3فقرة  951تنص المادة  -  5

   .» التنازل عن االستئناف األصلي عدم قبول االستئناف الفرعي إذا وقع بعد التنازل
  تعلق بالمحاكم اإلدارية، مرجع سابق.، الم02-98من القانون رقم  2فقرة  2انظر المادة  -  6
  ، المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مرجع سابق.09-08قانون رقم المن  949انظر المادة  -  7
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عليه أن يقدم استئنافا أمام مجلس الدولة إال في الحاالت المنصوص عليها في القانون، وهو 
  المدنية واإلدارية التي تنص على ما يلي: اإلجراءاتمن قانون  936الشيء  الذي تناولته المادة 

  .)1(»وأعاله غير قابلة ألي طعن  922و 921و 919األوامر الصادرة تطبيقا للمواد  «
المادة أن األوامر غير القابلة للطعن باالستئناف مذكورة على سبيل الحصر  ىيستخلص من فحو 

  .)2(من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 920أما األوامر القابلة لالستئناف فلقد نص عليها المادة 
يين الصادرة ضدهم أحكاما قتصاداال لألعوانيحق ضمان الحق في المعارضة:  - ب

ة، الطعن فيها بالمعرضة أمام نفس الجهة مصدره الحكم اإلداري وكذلك يمكن الطعن  غيابي
، وعليه يطلب من المحكمة )3(بالمعرضة في القرارات القضائية الصادرة غيابيا عن مجلس الدولة

اإلدارية أو مجلس الدولة إعادة النظر في الحكم أو القرار القضائي الغيابي عن طريق الطعن 
دلة والحجج، والدفوع التي لم يقدمها من قبل إصدار الحكم أو القرار بالمعارضة، الذي يشمل األ

  .)4(القضائي النيابي المطعون فيه بالمعارضة
والقرارات الغيابية ترفع خالل أجل شهر واحد من  فاألحكامأما فيما يخص آجال المعرضة 

  .)5(أو مجلس الدولة اإلداريةيابيا، من المحكمة تاريخ التبليغ الّرسمي للحكم أو القرار الصادر غ

                                                 

  المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مرجع سابق. ،09-08قانون رقم المن  936المادة  -  1
  القابلة لالستئناف في: تتمثل األحكام الغير -  2

  حالة االستعجال القصوى: -
، دون عرقلة تنفيذ أي قرار إداري بموجب أمر على ىيجوز لقاضي االستعجال أن يأمر بكل التدابير الضرورية األخر 

  عريضة ولو في غياب القرار اإلداري المسبق.
التعدي أو االستيالء أو الغلق اإلداري، يمكن للقاضي االستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ القرار اإلداري المطعون  حالة -

  فيه.
مصلحة أن يعدل في أي وقت وبناء على مقتضيات جديدة، التدابير التي ذي  يجوز لقاضي االستعجال بطلب من كل -

 سبق أن أمر بها أو يضع حّدا لها

كلي أو جزئي ففي هذه الحالة يجوز لقاضي  إلغاءيتعلق األمر بقرار إداري ولو بالرفض، وموضوعه يكون طلب  عندما -
  االستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار متى كانت ظروف االستعجال تبرر ذلك.

  مرجع سابق. ، المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية،09-08قانون رقم المن  920انظر المادة  -  3
  ، المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مرجع سابق.09-08قانون رقم المن  953انظر المادة  -  4
  ، المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مرجع سابق.09-08قانون رقم المن  327انظر المادة  -  5
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كما أنه للمعارضة أثر  ،)1(يمدد األجل لمدة شهرين لألشخاص المقيمين خارج اإلقليم الوطني
من قانون  955موقف ما لم ينص القانون على خالف ذلك وهو ما نصت عليه صراحة المادة 

  .)2(واإلداريةاإلجراءات المدنية 
لمطعون فيه عن طريق المعرضة ال ينفذ وال تعطى له الحجية إال إذا فات بمعنى أن الحكم ا

أجل المعرضة أو تم الفصل في دعوى المعارضة، كما هو معلوم، فالمعارضة طريق أمن طرق 
ثر الحكم المعارض فيه إلى أن يتم الفصل أثر موقف بمجرد مباشرتها يتوقف أالطعن العادية، لها 

  في المعارضة.
إلى جانب الطرق الطعن العادية، منح المشرع للعون الطعن غير العادية:  طرق -  2

ي طرق طعن غير عادية تتمثل في الطعن بالنقض واعتراض الغير الخارج عن قتصاداال
  لى جانب دعوى تصحيح الخطاء المادية ودعوى التماس إعادة النظر.إالخصومة، 

طريق غير  اإلداريةلنقض في المواد يتمثل الطعن باضمان الحق في الطعن بالنقض:  - أ
ي المحكوم عليه أن يرفع طعنا بالنقض أمام قتصاد، حيث يحق للعون اال)3(عادي من طرق الطعن

 مجلس الدولة بالقرارات القضائية اإلدارية الصادرة نهائيا.

المدنية  اإلجراءاتمن قانون  358تبط الطعن بالنقض بوجه منصوص عليها في المادة وير 
. مذكورة على سبيل الحصر، بالتالي ال يجوز تأسيس )4(حالة 18واإلدارية، وهي أوجه تقدر بـ 

  .التأسيسالطعن بالنقض خارج هذه الحاالت وٕاال ترفض الدعوى لعدم 
المدنية  اإلجراءاتمن قانون  956أما فيما يخص ميعاد الطعن بالنقض، فحسب المادة 

) من تاريخ التبليغ الّرسمي ما لم ينص القانون على خالف 02شهرين (واإلدارية، فالمدة محددة ب
                                                 

  نون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مرجع سابق.، المتضمن قا09-08قانون رقم المن  404انظر المادة  -  1
  ، المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مرجع سابق.09-08قانون رقم المن  955انظر المادة  -  2
               ، المتعلق بمجلس الدولة.01-98قانون العضوي رقم المن  11نص عليها المشرع الجزائري في المادة  -  3

  كثر انظر:وللتفصيل أ
جلس الدولة مصات القضائية األصلية، اختصاصات ااالختص ، تشكيل واختصاصات مجلس الدولةمعاشو عمار -

فهو اختصاص جديد تبناه  .63 - 51ص  ، ص2004 ،5، مجلة مجلس الدولة، عددوطرق الطعن غير العادية
  المشرع الجزائري في ظل االزدواجية القضائية.

  .115 ، ص2002، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، الوجيز في المنازعات اإلداريةبعلي محمد الصغير،  -
المتضمن قانون اإلجراءات المدنية  09- 08قانون رقم المن  358من بين أوجه الطعن بالنقض حسب المادة  - 4

قرارات صادرة في آخر واإلدارية، مرجع سابق، تناقض التسبيب مع المنطق، تحريف المضمون، تناقض أحكام أو 
  لخ.ا درجة، وجود تناقض ضمن منطوق الحكم أو القرار...
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 هوحسابه وتمديد تحديدهذلك، ويخضع شرط الميعاد للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة في 
  .)1(واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتوانقطاعه لقانون 

القاعدة يرد عليها عام إال أن هذه  كأصل، )2(انعدام األثر الموقف له ضالنقكما يترتب على 
  وقف تنفيذ القرار محل الطعن إذا وجدت دعوى تزوير. إمكانيةاستثناًء، أي 

لى الحالة التي كانوا إففي حالة قبول الطعن بالنقض: يترتب على ذلك إعادة الخصوم  -
من قانون  2فقرة  364عليها قبل صدور القرار المطعون فيه وهذا ما نصت عليه المادة 

كل حكم قضائي صدر بعد الحكم المنقوض وكان هناك  و إبقاء ،)3(المدنية واإلداريةاإلجراءات 
، وكذا إلغاء أحكام السابقة عليه، إذا ترتب على النقض إلغاءها بالنتيجة حسب نص )4(ارتباط بينها

  .)5( من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 3 فقرة 365المادة 
سلطة اإلحالة بعد نقض الحكم، وذلك بتحديد جهة  فعند قبول الطعن، فلمجلس الدولة

اإلحالة، والتي تتمثل في نفس الجهة القضائية التي فصلت في الحكم المطعون فيه بتشكيلة 
  مغايرة.

حالة الفصل في نقاط قانونية ال يترك النزاع ما يتطلب الحكم فيه، فالنقض يكون  أما في
بدون إحالة ويكون كذلك النقض بدون إحالة والفصل في النزاع نهائيا، عندما يكون قضاة 
الموضوع قد عاينوا أو قدروا الوقائع بكيفية تسمح  لمجلس الدولة أن تطبق القاعدة القانونية 

  المالئمة.
يعتبر هذا الضمان شكل من ضمان الحق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة:  - ب
الطرق غير عادية للطعن، وهي ال تشكل طعنا حقيقيا في الحكم أو القرار، ألن الطعن ال  أشغال

  يعتبر طعنا حقيقيا، ألن الطاعن ليس طرفا في القرار أو الحكم المطعون فيه.
والقرارات  حكاماألالمدنية واإلدارية، أن  اإلجراءاتن من قانو  960المادة  أحكامويفهم من 

وبمفهوم المخالفة، فإن األحكام   أصلهي تلك الفاصلة في  اإلداريةعتراض في المواد القابلة لال

                                                 

  جراءات المدنية واإلدارية، مرجع سابق.، المتضمن قانون اإل09-08نون رقم قاالمن  832انظر المادة  -  1
  سابق. ، المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مرجع09-08قانون رقم المن  909انظر المادة  -  2
  المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مرجع سابق. ،09-08قانون رقم المن  2فقرة  364انظر المادة  -  3
  ، المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مرجع سابق.09-08قانون رقم المن  3فقرة  364انظر المادة  -  4
  ، المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مرجع سابق.09-08قانون رقم المن  3فقرة  365انظر المادة  -  5
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والقرارات الصادرة قبل الفصل في الموضوع غير قابلة للطعن فيها عن طريق اعتراض الغير الخارج 
  هذا النوع من األحكام والقرارات لم تمس بحق من حقوق الغير.، والعلة أّن )1(عن الخصومة

فللمعترض الحق في الطعن في القرار الذي مس حقوقه، وكقاعدة عامة في أجل ال يتعدى 
  ) سنة من تاريخ صدور القرار المراد الطعن فيه عن طريق االعتراض.15خمسة عشر (

هرين ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي نه إذا بلغ بالحكم أو القرار فإن األجل حدد شأغير 
  .)2(للحكم أو القرار أو األمر

لى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار الذي إيهدف اعتراض الغير الخارج عن الخصومة 
فصل الموضوع، على أن يقتصر في قضائه على المقتضيات التي اعترض عليها الغير والضارة 

  الموضوع للتجزئة.به ما عدا في حالة عدم قابلية 
ي المحكوم قتصاديحق لعون االالحق في رفع دعوى لتصحيح األخطاء المادية:  -ـ ج

التي تكون مشوبة  )3(عليه، رجع دعوى تصحيح الخطاء المادية ضد الحكام والقرارات القضائية
  ، مما يسمح قانونا بضرورة تصحيحها.أركانها، يكون أصابها في ركن من )4(بخطأ مادي

الطعن على األحكام والقرارات الصادرة قضائيا مهما كانت درجتها ولو كان القرار ينصب 
 إلغفالالمادي، أو حامال  الخطأالمقضي فيه، بشرط أن يكون مشوبا بعيب  ءحائز القوة الشي

 بالخطأالحكم أو القرار المشوب  أصدرتقدم طلب التصحيح إلى الجهة القضائية التي في، )5(يشوبه
في  الخصوم أو بعريضة مشتركة وفقا لألشكال المقررة في رفع الدعوى أحدالمادي بعريضة من 

  .)6(أجل  شهرين مع التبليغ الرسمي للحكم أو القرار المشوب بالخطأ المادي
خالفا لما هو عليه األمر بالنسبة ألحكام المحاكم اإلدارية لتماس إعادة النظر: ادعوى  - د

اإلجراءات المدنية واإلدارية نصت صراحة على جواز الطعن بااللتماس في القرارات فغن قانون 
  .)7(الصادرة عن مجلس الدولة فقط
                                                 

  المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مرجع سابق. ،09-08قانون رقم المن  960انظر المادة  -  1
  المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مرجع سابق. ،09-08قانون رقم المن  384انظر المادة  -  2
  المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مرجع سابق. ،09-08قانون رقم المن  963انظر المادة  -  3
  المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مرجع سابق. ،09-08قانون رقم المن  286انظر المادة  -  4
  راءات المدنية واإلدارية، مرجع سابق.المتضمن قانون اإلج ،09-08قانون رقم المن  1فقرة  964انظر المادة  -  5
مرجع سابق:   ،، المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية09-08قانون رقم المن  1فقرة  287حيث تعرف المادة  - 6

  .»يقصد بالخطأ المادي عرض غير صحيح لواقعة مادية أو تجاهل وجودها  «الخطأ المادي بما يلي: 
  المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مرجع سابق. ،09-08قانون رقم المن  966انظر المادة  -  7
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فبمعنى لكل شخص يدعي حقا، رفع دعوى أمام القضاء للحصول على ذلك الحق أو 
  .المدنية واإلدارية اإلجراءاتقانون   967في حالتين حددتها المادة  )1(المطالبة بحماية

إذا اكتشفت أن القرار قد صدر بناء على وثائق مزورة قدمت ألول مرة أمام مجلس  -
 الدولة.

 .)2(إذا حكم على خصم بسبب عدم تقديم وثيقة قاطعة كانت محتجزة عند الخصم -

  وذلك في الجل المحدد كالتالي:
 شهرين ابتداء من تاريخ التبليغ للقرار. -

 شهرين من تاريخ اكتشاف التزوير. -

 .)3(شهرين من تاريخ استرداد الوثيقة المحتجزة بغير حق من طرف الخصم -

وااللتماس كغيره من طرف الطعن غير العادية ال أثر موقف له، كما ال يجوز التماس إعادة 
  النظر من جديد في القرار الفاصل في دعوى االلتماس.

   

                                                 

يجوز لكل  «: ، مرجع سابقالمتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ،09- 08قانون رقم المن  3تنص المادة  -  1
  .»شخص يدعي حقا، رفع دعوى أمام القضاء للحصول على ذلك الحق او حمايته... 

  المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مرجع سابق. ،09-08قانون رقم المن  967المادة  انظر -  2
  المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مرجع سابق. ،09-08قانون رقم المن  968انظر المادة  -  3
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  المبحث الثالث
  يقتصاداالارسة النشاط ممالتخصص في ممارسة الضبط كضمان ل

 من بينها االختصاص  )1(منح المشرع الجزائري السلطات اإلدارية المستقلة عدة اختصاصات
اعترف المشرع  ، لذلكالذي يعود أصال للسلطة التنفيذية وذلك بموجب نصوص قانونيةالضبطي 

وذلك  ،)2(في السوق الجزائري لبعض السلطات اإلدارية المستقلة بممارستها لالختصاص التنظيمي
سواء في المجال المالي (المطلب األول)، أو في المجال المنافسة (المطلب الثاني)، وكذا في 

  ية أخرى (المطلب الثالث).اقتصادمجاالت 

  المطلب األول
  التخصص الضبطي في المجال المالي

القرض (الفرع و  كل من مجلس النقدفي ينحصر االختصاص الضبطي في المجال المالي 
  مراقبتها (الفرع الثاني).و  لجنة تنظيم عمليات البورصةو  األول)،

  الفرع األول
  مجلس النقد والقرضل الختصاص التنظيميا 

أول نص ليبرالي صريح في الجزائر  )3(، المتعلق بالنقد والقرض10- 90يعتبر القانون رقم 
مجلس النقد والقرض  ، حيث يمارسية التي قام بها المشرع الجزائريقتصاديجسد اإلصالحات اال

، وصالحيات بوصفه )4(بموجب هذا القانون صالحيات واسعة بوصفه مجلس إدارة للبنك المركزي
، المتعلق بالنقد 11-03مر رقم األلكن سرعان ما تم إلغاء هذا القانون، واستبدل ب )5(سلطة نقدية

                                                 

تتمتع باختصاص رقابي، اختصاص استشاري،  تتمتع السلطات اإلدارية المستقلة بعدة اختصاصات، فهناك هيئات - 1
  اختصاص تحكيمي، اختصاص تأديبي، باإلضافة إلى االختصاص التنظيمي.

2 - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique 

en Algérie, Ed houma, Alger, 2005, p74. 

  مرجع سابق (ملغى). معدل ومتمم، علق بالنقد والقرض،تي، 10-90قانون رقم  -  3
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع: قانون النظام القانوني للبنوك في القانون الجزائريكريمة،  تدريست - 4

  .33 ، ص2003 -  2002األعمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
، يتمتع النقد والقرض بوظيفتين: وظيفة مجلس إدارة البنك المركزي (الوظيفة اإلدارية) ووظيفة 10- 90قانون رقم الفي ظل  -  5

تتصرف مجلس النقد والقرض كمجلس إدارة البنك المركزي وكسلطة  «: 2فقرة  19نقدية، وهذا ما نصت عليه المادة 
 =، أصبح المجلس ينفرد بالوظيفة01- 01صدور األمر رقم . لكن بعد »إدارية تصدر تنظيمات نقدية ومالية ومصرفية 
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، بموجب هذا القانون الجديد الذي يمارس مجلس النقد والقرض سلطات واسعة وذا تأثير )1(والقرض
مباشر على النظام المصرفي. ولقد منحه القانون حق إصدار أنظمة في مجاله، مثل تحديد القواعد 

  .)2(المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية أو حماية الزبائن، وٕاصدار قرارات فردية

إبراز طبيعتها من الناحية القانونية (أوال)، ثم نبين  سيتماطة أكثر بهذه الهيئة أجل اإلح فمن
  مجاالت ممارسة االختصاص التنظيمي للمجلس (ثانيا). 

حصر التشريع الجزائري السلطة النقدية في الطبيعة القانونية لمجلس النقد والقرض:  -أوال 
  يزيد من فعالية السياسة النقدية.جهاز واحد هو مجلس النقد والقرض، األمر الذي 

ما يالحظ أن مجلس النقد والقرض بصفته سلطة إدارية مستقلة ال يتمتع بالشخصية و 
المعنوية كونه يخضع إلى قواعد مخالفة لما هو معروف عليه في القانون اإلداري التقليدي، فهذا 

ذو الطابع اإلداري، والطابع  إلى البحث عن طبيعته القانونية، أي مدى اعتبار المجلس يدفعاألمر 
  .والطابع االستقاللي السلطوي
يتخذ مجلس النقد والقرض من أجل ضبط المهنة المصرفية، الطابع اإلداري للمجلس:  -  1

، فمن أجل توضيح )3(قرارات فردية وتنظيمية، كانت في األصل من اختصاص السلطة التنفيذية
طبيعة القرارات التي يصدرها، وكذا كيفية الطعن في الطابع اإلداري للمجلس، يتوجب البحث عن 

  هذه القرارات.
يتولى مجلس النقد والقرض طبيعة القرارات التي يصدرها مجلس النقد والقرض:  - أ

  بإصدار األنظمة، في مجاالت عدة تتمثل أساسا في:
 الميادين المتعلقة بإصدار النقد، -

مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات  حفتشروط إقامة البنوك والمؤسسات المالية وشروط  -
 المالية األجنبية في الجزائر،

                                                                                                                                                         

النقدية دون الوظيفة اإلدارية، فوكلت مهمة إدارة البنك المركزي، وأكد المشرع الجزائري هذا األصل في إدارة البنك المركزي =
  سابق. متمم، مرجع المعدل و الالمتعلق بالنقد والقرض،  11- 03وبين مجلس النقد والقرض بموجب األمر رقم 

، يتعلق بالنقد والقرض، معدل ومتمم، مرجع سابق.11-03أمر رقم  - 1  
  متمم، مرجع سابق.المعدل و التعلق بالنقد والقرض، الم، 11-03من األمر رقم  62انظر في ذلك المادة  -  2
الماجستير في القانون، فرع قانون  شهادة ، مذكرة لنيلالسلطات اإلدارية المستقلة في المجال المصرفيأعراب أحمد،  - 3

  .12 ، ص2007األعمال، كلية الحقوق بودواو، جامعة بوقرة، بومرداس، 
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الشروط التقنية لممارسة مهن االستشارة والوساطة في المجالين المصرفي والمالي، وتنظيم  -
 ،)1(سوقه

التي عرضها  )2(وكما يقوم بإصدار قرارات فردية تتعلق بمنح التراخيص وسحب االعتماد -
 .)3(تنظيم وتقنين النشاط المصرفي

، des règlementsستخلص أن مجلس النقد والقرض، يتخذ قرارات في شكل أنظمة يُ وعليه 
  فهذه األخيرة تعتبر قرارات إدارية.

ينتمي مجلس النقد والقرض إلى الهيئات  الطعن في قرارات مجلس النقد والقرض: -  ب
وبالتالي يظهر الطابع اإلداري له من خالل إمكانية الطعن في قراراته أمام ، )4(العمومية الوطنية

، من تاريخ ، ويقدم الوزير المكلف بالمالية الطعن خالل أجل ستين يوما ابتداءً )5(مجلس الدولة
  .)6(نشره، وال يكون لهذا الطعن أثر موقف

من  800رة في المادة فمجلس النقد والقرض جهاز إداري ذو طابع خاص عن األجهزة المذكو 
  .)7(قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية

يتمتع بسلطة حقيقية، كما يعتبر شكال جديدا من أشكال الطابع السلطوي للمجلس:  - 2
، فال يعتبر مجرد تنظيم عادي استشاري، وٕانما يتمتع بسلطة إصدار قرارات يعود )8(السلطة العامة

  .)9(يةاختصاصاتها األصلي للسلطة التنفيذ
                                                 

1 - ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique, éd. Berti, Alger, 2006, p 25. 
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بالنقد والقرض، 11-03من األمر رقم  62انظر المادة  -  2
، الملتقى الوطني حول سلطات اختصاصات مجلس النقد والقرض في تنظيم وتأطير القطاع المصرفيفاطمة،  إقرشاح - 3

  .178 ، ص2007ماي  24و 23ي والمالي، جامعة بجاية، أيام قتصادالضبط المستقلة في المجال اال
نون العام ا، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع القيتصادقاالختصاص التنظيمي لسلطات الضبط االفتوس خديجة،  - 4

  .56 ، ص2010لألعمال، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
تعلق باختصاصات مجلس الدولة الم، 1998ماي  30مؤرخ في ال ،01- 98من القانون العضوي رقم  9انظر المادة  -  5

  يفصل مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا في: «، التي تنص: 1998جوان  01صادر في  ،37وتنظيمه وعمله، ج ر عدد 
الطعون باإللغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات اإلدارية المركزية والهيئات  - 1

  العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية.
  .»شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة  الطعون الخاصة بالتفسير ومدى -  2

  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بالنقد والقرض، 11-03من األمر رقم  2و 1فقرة  65انظر المادة  -  6
  تضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مرجع سابق.الم، 09-08قانون رقم المن  800انظر المادة  -  7
  .20أعراب أحمد، مرجع سابق، ص -  8
  تضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مرجع سابق.الم، 09-08قانون رقم المن  800انظر المادة  -  9
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  تتجسد استقاللية المجلس من ناحيتين هما: الطابع االستقاللي للمجلس:  -  3
يظهر استقاللية المجلس من خالل تعدد أعضائه، فهو هيئة  االستقاللية العضوية: -  أ

، كما تظهر االستقاللية من )1(مشكلة تشكيال جماعيا مع اختالف صفات ومراكز هؤالء األعضاء
الذي يتضمن بدوره نظام التنافي وٕاجراء االمتناع، وكذا من خالل مدة عهدة خالل مبدأ الحياد 

  .)2(األعضاء
: تظهر االستقاللية الوظيفية للمجلس من خالل عدم خضوعه االستقاللية الوظيفية - ب

للرقابة الوصائية وال الرئاسية، فهو مستقل في اتخاذ قراراته بحرية مطلقة دون الرجوع إلى أية 
ووضع المجلس لنظامه الداخلي، فقد خول القانون للمجلس الحرية في اختيار مجموعة ، )3(جهة

، لكن ال يعني استبعاده من الخضوع )4(القواعد التي من خاللها تقرر كيفية تنظيم وتسيير المجلس
، إذا إن كان المجلس يتمتع باالستقاللية إال أنها ليست )5(لرقابة القاضي، ألنه يعمل باسم الدولة

  مطلقة بل نسبية خاصة من الناحية الوظيفية.
باعتبار مجلس النقد مجاالت ممارسة االختصاص التنظيمي لمجلس النقد والقرض:  - ثانيا 

والقرض سلطة إدارية مستقلة ضابطة في المجال المصرفي، فإن قانون النقد والقرض فوض له 
ة المصرفية، فله صالحية اتخاذ ، حيث يقوم بتأطير المهن)6(إمكانيته تقنين مجاالت جد هامة

                                                 
ي قتصاد، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط االمفهوم السلطات اإلدارية وٕاشكالية االستقالليةحدري سمير،  - 1

  .46 ، بجاية، ص2007ماي  24و 23والمالي، يومي 
خاللها إثبات مدى استقالليته، ألن ذلك ن يعتبر تحديد مدة انتداب أعضاء المجلس من بين المظاهر التي يمكن م - 2

يسمح لهم بأداء مهامهم بكل حرية وال يمكن عزلهم من وظائفهم إال في الظروف االستثنائية وهذا ما كرسه المشرع في 
 ،01-01 رقم ، لكن بعد صدور األمر22متعلق بالنقد والقرض وتحديدا في المادة ، ال10-90قانون رقم الإطار 

، ويم إلغاء مدة انتداب المحافظ ونوابه وبقي الحال حتى 22، ألغيت أحكام المادة 10- 90 رقم المعدل والمتمم للقانون
  ، المتعلق بالنقد والقرض.11-03 رقم بعد صدور األمر

قراراته عن طريق إعداد االجتماعات ونظام التصويت، يعقد المجلس أربع دورات عادية في يتخذ مجلس النقد والقرض  - 3
أعضاء، وتكون هذه القرارات خاضعة لنظام  06السنة على األقل، ولشرعية هذه االجتماعات البد من حضور 

  لرئيس مرجحا.التصويت الذي يعتمد على األغلبية البسيطة لألصوات، وفي حال تساوي األصوات، يكون صوت ا
، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال مفهوم السلطات اإلدارية المستقلةراشدي سعيدة،  - 4

  .396 ، ص2007ماي  24، 23ي والمالي، جامعة بجاية، أيام قتصاداال
، الجزائر 2القانونية والسياسية، عدد ، المجلة النقدية للعلوم "األجهزة الرقابية على القطاع المصرفي" شكالط رحمة،  - 5

  .139 ، ص2006
، 24"، مجلة إدارة، العدد السلطات اإلدارية المستقلة في المجال المصرفي:"وجه جديد لدور الدولة "بن لطرش منى، -  6

  .59، ص2002الجزائر 
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  ، فإصدار أنظمة تهدف إلى تطبيق نصوص تشريعية وتنظيمية سابقة.)1(قرارات فردية
فقد تبنى المشرع الجزائري سياسة تنظيمية أكثر مرونة تتماشى مع مختلف التطورات التي 

الفعالية ، والنشاط المصرفي بصفة خاصة الذي يتطلب )2(يةقتصادطرأت على الساحة اال
  والتخصيص والخبرة.

، يمكن تقسيم األنظمة التي يصدرها المجلس 11-03من األمر رقم  620بالرجوع إلى المادة 
  إلى أنظمة تعتني بتنظيم المهنة المصرفية وأخرى تنظم حركة رؤوس األموال وسوق الصرف.

جلس النقد بهدف تأطير وتنظيم المهنة المصرفية، يقوم متنظيم المهنة المصرفية:  - 1
  والقرض تنظيم عمليات بنك الجزائر وكذا عمليات البنوك والمؤسسات المالية.

يقوم مجلس النقد والقرض بوضع األطراف العامة للعمليات تنظيم عمليات بنك الجزائر:  - أ
التي يتخذ فيها بنك الجزائر على المستوى المركزي، كما يقوم بتحديد السياسة النقدية واإلشراف 

، وذلك عن طريق األنظمة التي أصدرها تطبيقا لهذه المهام والتي نصت عليها )3(ومتابعتها عليها
  فقرة "ج" وهي: 62

 .1990ديسمبر  30، المؤرخ في 05-90النظام رقم  -

 ،1990ديسمبر  30، المؤرخ في 06-90النظام رقم  -

 .2004مارس  04، المؤرخ في 02-04النظام رقم  -

بتحديد مقاييس وشروط عمليات البنك المركزي السيما فيما يخص الخصم  بنك الجزائر  يقوم
، كما )6(يسهر على حسن سير نظم الدفع وأمنها كما، )5(01-2000، كالنظام رقم )4(والسندات

يمكن لبنك الجزائر أن يتدل في سوق النقد أو أن يشتري ويبيع على الخصوص سندات عمومية 
  .)7(دة الخصم أو لمنح التسبيقاتوسندات خاصة يمكن قبولها إلعا

                                                 
 رقم من األمر 62المادة  اعترف المشرع الجزائري لمجلس النقد والقرض بسلطة إصدار قرارات فردية وذلك بموجب - 1

  ، المتعلق بالنقد والقرض، فهو يقوم بمنح التراخيص واالعتماد. 03-11
  .178 فاطمة، مرجع سابق، ص حاقرشا -  2
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بالنقد والقرض، 11-03فقرة "ج" من األمر رقم  62انظر المادة  -  3
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بالنقد والقرض، 11-03''ب'' من األمر رقم  ةفقر  62والمادة  41انظر المادة  -  4
، يتعلق بعمليات إعادة الخصم والقروض الممنوحة للبنوك 2000فيفري  13، مؤرخ في 01-2000نظام رقم  - 5

  .2000مارس  12، صادر في 12والمؤسسات المالية، ج ر عدد 
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بالنقد والقرض، 11- 03ألمر رقم فقرة ه من ا 62انظر المادة  -  6
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بالنقد والقرض، 11-03من األمر رقم  45انظر المادة  -  7
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  ، من أجل تنظيم السوق النقدية.)1(08-91لذا أصدر المجلس النظام رقم 
  فمجلس النقد والقرض، يلعب دور المنظم والمسير لسوق النقد.

يلعب م عمليات البنوك والمؤسسات المالية وكذا تعاونيات االدخار والقرض: يتنظ - ب
في تنظيم عمليات البنوك والمؤسسات المالية إذ يقوم بإصدار مجلس النقد والقرض دور فعال 

أنظمة تتعلق بشروط إقامة البنوك والمؤسسات المالية وفروعها، كذا شروط فتح مكاتب تمثيل 
، ومن األنظمة )2(البنوك والمؤسسات المالية األجنبية في الجزائر وكذا شروط إقامة شبكاتها

، الذي يحدد شروط تأسيس بنك أو مؤسسة مالية 02-06 نظام رقمال الصادرة في هذا الشأن،
  .)3(وشروط إقامة فرع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية

مجلس النقد والقرض بتحديد المقاييس والنسب التي تطبق على البنوك والمؤسسات  يقوم
المالية السيما فيما يخص المخاطر، توزيعها، والسيولة والقدرة على الوفاء والمخاطر بوجه 

  .)4(عام
يحدد النسبة المسماة معامل األموال الخاصة الذي  )5(04-04ومثال على ذلك النظام رقم 

  الدائمة.والمواد 
ئع المصرفية بالعملة مجلس النقد والقرض كذلك أنظمة تتعلق بتسيير صندوق الودا يصدر
بتحديد الشروط المتعلقة  كما يقوم، )6(مبلغ الضمان األقصى الممنوح لكل مودع دديالوطنية وتح

تها بالترخيص بإقامة تعاونيات االدخار والقرض واعتمادها، كما يفصل في طلبات الترخيص بإقام
  .)7() أشهر05في أجل أقصاه خمسة (

                                                 

مارس  25، صادر في 24، يتضمن تنظيم السوق النقدية، ج ر عدد 1991أوت  14، مؤرخ في 08-91نظام رقم  - 1
فيفري  02 فيصادر  ،07، ج ر عدد 2002جانفي  09مؤرخ في ال، 04-02معدل ومتمم بالنظام رقم  ،1992
2003.  

  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بالنقد والقرض، 11-03فقرات رقم "و" و"ز" من األمر رقم  62انظر المادة  -  2
، يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك 2006سبتمبر  24، مؤرخ في 02-06رقم  نظام - 3

  .2006ديسمبر  23، صادر في 77ومؤسسة مالية أجنبية، ج ر عدد 
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بالنقد والقرض، 11- 03فقرة ج من األمر رقم  62انظر المادة  -  4
، يحدد النسبة المسماة معامل األموال الخاصة والمواد الدائمة، ج ر 2004جويلية  19، مؤرخ في 04-04نظام رقم  - 5

  .2004أكتوبر  24، صادر في 24عدد 
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بالنقد والقرض، 11-03من األمر رقم  118انظر المادة  -  6
يحدد شروط الترخيص بإقامة الذي ، 2008جويلية  21مؤرخ في ال، 03-08من النظام رقم  7و 1انظر المادة  - 7

  .2009مارس  08، صادر في 15تعاونيات االدخار والقرض واعتمادها، ج ر عدد 
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تنظيم القواعد المتعلقة بمؤسسي البنوك والمؤسسات المالية ومسيرها وممثليها:  - ـ ج
، أخالق المسيرين ومدى المتعلق بالنقد والقرض )1(11-03 رقم من األمر 80المادة حددت 

، المتضمن الشروط )2(05-92مصداقيتهم ونزاهتهم، فقد أصدر المجلس في هذا الصدد النظام رقم 
الواجب توافرها في مؤسستي، مديري وممثلي البنوك والمؤسسات المالية، وصفة المهنيين الذين 

  .)3(بإمكانهم ممارسة النشاط المصرفي وشروط التحاقهم بالمهنة المصرفية
تعتبر عملية تنظيم حركة رؤوس األموال تنظيم حركة رؤوس األموال وسوق الصرف:  - 2

ق الصرف من أهم العمليات المعقدة التي منح لها قانون النقد والقرض، وسائل لتنظيمها وسو 
  .)4(تنظيما دقيقا، وتسهيل عملياتها من طرف مجلس النقد والقرض

يتمتع مجلس النقد والقرض بصالحية حركة رؤوس تنظيم حركة رؤوس األموال:  - أ
إصدار أنظمة من أجل التكيف مع المستجدات األموال من والي الجزائر، وكون ذلك عن طريق 

  الوطنية والدولية.
فهذه العملية ال تكون نشيطة إال إذا تم تشجيع االستثمار األجنبي ويكون ذلك بمنح 
الترخيص للمقيمين في الجزائر من اجل تحويل رؤوس الموال إلى الخارج لضمان تمويل نشاطات 

الخدمات. وعلى هذا األساس يتدخل المجلس لتحديد مكملة لنشاطاتهم المتعلقة بإنتاج السلع و 
 ،03-05ومن أجل ذلك صدر نظام رقم شروط هذه العملية والضوابط التي تنظم هذه العملية، 

  .)5(المتعلق باالستثمارات األجنبية
خول المشرع الجزائري لمجلس النقد والقرض سلطة إصدار  تنظيم سوق الصرف: -  ب

  .)6(متعلقة بالصرف وسوق الصرفأنظمة قصد ضبط المجاالت ال
 )7(تظهر عملية الصرف في حالة تبادل مختلف العمالت فيما بين الدول في سوق الصرف

                                                 

  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بالنقد والقرض، 11-03من األمر رقم  80انظر المادة  -  1
تعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر الم، 1992مارس  22مؤرخ في ال، 05-92نظام رقم المن  5و 4و 3انظر المواد  - 2

  .1993 لسنة ،8في مؤسسي البنوك والمؤسسات المالية ومسيرها، ج ر عدد 
  .53 أعراب أحمد، مرجع سابق، ص -  3
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بالنقد والقرض، 11-03من األمر رقم  126انظر المادة  -  4
  .2005جويلية  31، صادر في 53، يتعلق باالستثمارات األجنبية، ج ر عدد 2005جوان  6، مؤرخ في 03- 05نظام رقم  -  5
تعلق بقواعد الصرف وشروطه، ج ر الم ،1991أوت  14مؤرخ في ال، 07-91نظام رقم المن  16و 8انظر المادة  - 6

  .1992مارس  29، صادر في 24عدد 
  .59 ، مرجع سابق، صكز القانوني لمجلس النقد والقرضالمر فاطمة،  حاقرشا -  7



 جل ترقية السوقأ ي من  قتصادالممنوحة للعون االالقـانونية  الضمانات  الفصل الثاني:            - األول    الباب

 192

، لذا صدر نظام يعتني )1(الذي ال يقصد منه مكان محدد بحيز جغرافي، وٕانها شبكات العمالت
الخارج والحسابات بالعملة ، يتعلق بالقواعد المطبقة على المعامالت التجارية مع )2(بهذا المجال

  الصعبة.
فالصرف يمكن أن يكون نقدا، أي شراء وبيع العمالت الصعبة مقابل الدينار، بسعره محّدد  

يسمى السعر نقدا، ويمكن أن يكون ألجل يتم فيه تسليم إحدى العملتين المتبادلتين أو كلتيهما، أي 
  .)3(ستحقاقالدينار والعمالت الصعبة، في تاريخ الحق يسمى أجل اال
 الفرع الثاني

  لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهال التنظيمي  االختصاص
ي الّليبرالي الذي تبنته الدولة قتصادتعتبر بورصة الجزائر إحدى المعالم الجديدة للنظام اال

الجزائرية، وذلك بهدف إعطاء إنعاش جديد للسوق المالية بإدخال طرق حديثة في حركة رؤوس 
  .)4(األموال، وتشجيع المستثمرين

بموجب المرسوم  1993تم إنشاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في الجزائر سنة 
، والتي منح لها القانون عّدة اختصاصات المتعلق ببورصة القيم المنقولة )5(10-93 رقم التشريعي

الذي عّدل المرسوم  04-03قانون رقم المنها تنظيم نشاطات البورصة والمتدخلين فيها، ثم جاء 
والذي اعتبر اللجنة سلطة ضبط مستقلة،  المتعلق ببورصة القيم المنقولة، 10- 93التشريعي رقم 

تؤسس سلطة ضبط مستقلة لتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،  « 12وذلك في نص المادة 
لجنة موجودة ضمن هيئات بورصة القيم  ، فهي)6(» تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي

تعتبر  ،)7(المنقولة، وثاني جهاز استحدثه المشرع الجزائري بالموازاة مع شركة تسيير البورصة

                                                 

  .95، ص 2001، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، تقنيات البنوكلطرش الطاهر،  -  1
، يتعلق بالقواعد الطبقة على المعامالت الجارية، مع الخارج 2007فيفري  03، مؤرخ في 01-07نظام رقم  - 2

  .2007ماي  13، صادر في 3عدد والحسابات بالعملة الصعبة، ج ر 
تعلق بقواعد الصرف وشروطه، ج ر الم، 1991أوت  14مؤرخ في ال، 07-91نظام رقم المن  16و 8انظر المادة  - 3

  .1992مارس  29، صادر في 24عدد 
لنيل شهادة مذكرة عمليات بورصة القيم المنقولة في النظام القانوني الجزائري وقوانين المقارنة، حمليل نوارة،  - 4

  .10 ، ص2005الماجستير في الحقوق، فرع: قانون األعمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
  تعلق ببورصة القيم المنقولة، معدل ومتمم، مرجع سابق.ي، 10-93مرسوم تشريعي رقم  -  5
- 93مرسوم تشريعي رقم ، المعدل والمتمم لل2003فيفري  17، المؤرخ في 04-03قانون رقم المن  12انظر المادة  - 6

  ، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق.1993ماي  23، المؤرخ في 10
  .91، مرجع سابق، ص عمليات بورصة القيم المنقولة في النظام القانوني الجزائري والقوانين المقارنةحمليل نوارة،  -  7
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، كما تعتبر المصدر األول لجميع رؤوس األموال سواء )1(السوق اقتصاداللجنة وسيلة مهمة لتنظيم 
  .)2(اراتطويلة األجل أو قصيرة األجل وتحويلها إلى استثم

التنظيمي بضبط  االختصاصصالحيات بموجب القانون والمتمثلة في  للجنة أوكل المشرع
أهمية عمليات البورصة في  يبررهو ما سوق واتخاذ قرارات إدارية فردية مع تقديم اقتراحات، و 

 سيتمية. ومن أجل اإلحاطة أكثر بهذه اللجنة قتصادالبالد ومدى مساهمتها في التطوير والتنمية اال
التنظيمي المخول للجنة (أوال) ثم إلى نطاق  االختصاصإلى الطبيعة القانونية للجنة وتبرير  تبيان

  التدخل التنظيمي للجنة تنظم عمليات مراقبتها (ثانيا).

 االختصاصالطبيعة القانونية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وتبرير  - أوال 
 لالختصاصسيتم التطرق إلى الطبيعة القانونية للجنة ويليها التبرير : التنظيمي المخول للجنة
  التنظيمي الممنوح للجنة.

 االختصاصالطبيعة القانونية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وتبرير  - 1
القانونية للجنة تنظيم عمليات لم ينص المشرع الجزائري على الطبيعة : التنظيمي المخول للجنة

من المرسوم  20سالف الذكر، نص في المادة  2003البورصة ومراقبتها صراحة، ولكن في تعديل 
على أنها سلطة ضبط مستقلة ومنح لها  12والتي عّدلها بالنص المادة  ،10-93 رقم التشريعي
  المالي والشخصية المعنوية. االستقالل

بيعة القانونية لهذه اللجنة، أدى بنا األمر إلى دراسة كل من ولعدم ذكر المشرع صراحة لط
  الطابع اإلداري، سلطوي واالستقاللي لها لتحديد طبيعتها القانونية.

رغم عدم النص صراحة على الطابع اإلداري لّلجنة إال أنه يظهر الطابع اإلداري لّلجنة:  - أ
ما يضفي الصبغة  ،)3(تشكيلة اللجنةمعالمه من خالل صفة األعضاء، إذ هناك قاضي واحد في 

تنص على ضرورة هيكلة  10-93 رقم من المرسوم التشريعي 29اإلدارية عليها، كما أن المادة 
 ، ويقوم الطابع)4(03-2000اللجنة بمصالح إدارية وتقنية وذلك بصدور نظام ل.ت.ع.ب.و.م رقم 

                                                 
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع القانون العام، ، االختصاص التحكيمي للسلطات اإلداريةمخلوف باهية،  -  1

  .14 ، ص2010 ،جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية
وظيفة الوساطة المالية في البورصة ودورها في تنمية التعامالت المالية (دراسة مقارنة لبلدان عيجولي خالد،  - 2

ية علوم قتصادالتسيير، تخصص نقود ومالية، كلية العلوم اال، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علوم المغرب العربي)
  .15 ، ص2006التسيير، الجزائر، 

المتعلق ببورصة القيم ، 10- 93من المرسوم التشريعي رقم  22المعدلة للمادة  04-03قانون رقم المن  13المادة  -  3
  مرجع سابق.المنقولة، 

وسير  ، يتضمن تنظيم2000سبتمبر  28مؤرخ في  ،03-2000 نظام ل.ت.ع.ب.م رقممن  02المادة انظر  - 4
  .2001جانفي  31، مؤرخ في 08 ج ر عددلل.ت.ع.ب.م،  المصالح اإلدارية والتقنية
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  .)1(اإلداري على معيارين
الهدف من إنشاء هذه اللجنة هو تنظيم وضبط سوق القيم  يتمثل :المعيار المادي -1- أ

المنقولة وضمان حماية ادخار المستثمر في القيم المنقولة التي تتم في إطار اللجوء العلني 
سلطة الرقابة وتوقيع العقوبات،  سلطاتها نجد أيضا. ومن بين )2(لالدخار، وكذا ضمان الشفافية

في الجريدة الرسمية واتخاذ قرارات إدارية فردية كالتأشير  تقوم اللجنة بإصدار أنظمة تنشر كما
على  كما تسهر للقيم المنقولة،واعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وهيئات توظيف الجماعي 

تنفيذ هذه القرارات، ولهذا تعتبر مهام هذه اللجنة ضمن األعمال اإلدارية، وكذا تتخذ هذه األخيرة 
، التوبيخ واإلنذار وحظر النشاط كله أو جزئه بصفة االعتمادسحب عقوبات تأديبية تنحصر في 

. فمجال )3(مؤقتة أو نهائية، دون توقيع العقوبات السالبة للحرية، حيث هي من اختصاص القضاء
تدخل اللجنة في اختصاصها القمعي هو ضيق مقارنة بمجال تدخل السلطة القضائية التي لها 

إخالل بأخالقيات المهنة  وجوداللجنة ينحصر في حالة اختصاص عام، في حين مجال تدخل 
والواجبات المهنية أو مخالفة لألحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالبورصة والمرتكبة من قبل 

  الوسطاء في عمليات البورصة وهيئات التوظيف الجماعي.
إصدارها لألنظمة التي  هذا المعيار أن هذه اللجنة سلطة إدارية عندا من خالل يتضح جلي 

  تتخذ شكل قرارات إدارية قابلة للطعن باإللغاء.
الذي نعني به أن األعمال الصادرة عن هذه اللجنة تدخل في  :معيار المنازعات -2- أ

للطعن  العادية. ونجد أن أنظمتها قابلةاختصاص القاضي اإلداري، وفي نفس درجة األعمال 
مما يثير نوع من  )4("الطعن القضائي" باإللغاء أمام مجلس الدولة، ولقد استعمل المشرع عبارة

، المتعلق ببورصة القيم 10-93من المرسوم التشريعي رقم  33الغموض وذلك عند استقراء المادة 
كام يمكن في حالة حصول على طعن قضائي أن يأمر بتأجيل تنفيذ أح «المنقولة التي تنص: 

الالئحة المطعون فيها، إذا كانت هذه األحكام مما يمكن أن ينجز عنه نتائج واضحة الّشدة 
  .» واإلفراط أو طرأت وقائع جديدة بالغة الخطورة منذ نشرها

                                                 

1 - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en 

Algérie, éd Houma, Alger, 2005, p 95. 

  مرجع سابق. ،المتعلق ببورصة القيم المنقولة، 10- 93من المرسوم التشريعي رقم  30المادة  - 2
، مذكرة لنيل الماجستير في القانون، فرع: المركز القانوني للجنة تنظيم العمليات البورصة ومراقبتهاتواتي نصيرة،  - 3

  .18 ، ص2005قانون األعمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
4 - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes et la régulation économique en 

Algérie, éd. Houma, Alger, 2005, p 22. 
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المنصوص عليها في  )1(القضائي باالختصاصلكن عند استقراء القواعد العامة المتعلقة 
أن الطعون المقدمة ضد الّلجنة يختص مجلس الدولة  يالحظ، )2(قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية

  بالنظر فيها.
خالل هذا التحليل أن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تتسم بالطابع  نم ستشفيُ 
وذلك من خالل اختصاص القضاء اإلداري في دعاوي اإللغاء األنظمة التي تقوم  ،اإلداري

  بإصدارها اللجنة وبالتالي استبعاد إضفاء الطابع القضائي عليها.
لقد اعترف المشرع صراحة بالطابع السلطوي للجنة تنظيم  الطابع السلطوي للجنة: - ب

، المتعلق ببورصة القيم 04- 03قانون رقم لامن  12عمليات البورصة ومراقبتها وذلك في المادة 
  .»تؤسس سلطة...  «التي تنص:  )3(المنقولة
فاللجنة ليست مجرد هيئة استشارية، وٕانما تتمتع سلطة إصدار قرارات يعود اختصاصها  

. وهذا ما يجعلها )4(األصلي للسلطة التنفيذية، كما تعتبر سلطة ضابطة في مجال السوق المالية
  .)5(خاصتتسم بطابع 

الجوهري بين السلطات اإلدارية المستقلة  االختالفيكمن  الطابع االستقاللي للجنة: -جـ 
، وهو عدم خضوع هذه السلطات لمبدأ التدرج االستقالليةوبين الهيئات اإلدارية التقليدية في طابع 

فتمارس في السلم اإلداري، حيث أنها ال تتلقى من طرف الحكومة األوامر أو التعليمات، 
  .صالحياتها بكل استقاللية، فال تخضع ال للرقابة الرئاسية أو الوصائية

    يتجسد الطابع االستقاللي للجنة في عدم خضوعها ألي رقابة رئاسية كانت أو 
 12وصائية كانت، فلقد أكد المشرع الجزائري على الطابع االستقاللي للجنة من خالل المادة 

 تؤسس سلطة ضبط مستقلة لتنظيم  «صريحة والتي تنص:  بصفة 04- 03قانون رقم المن 
 .)6(» عمليات...

                                                 
1 - ZOUAIMIA (R), Les autorités de régulation indépendantes et la régulation économique en 

Algérie, op.cit, p 23. 
  مرجع سابق.، يتضمن قانون إجراءات مدنية وٕادارية، 2008فيفري  25مؤرخ في  ،09-08رقم قانون  -  2
  .المتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق ،04-03قانون رقم المن  12المادة  -  3
، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في حماية االدخار المستثمر في القيم المنقولة في القانون الجزائري أيت مولود فاتح، - 4

  .174، ص 2012العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع تحوالت الدولة، ضبط السوق على ضوء قانون المنافسةجراي يمينة،  - 5

  .52 ، ص2007ي وزو، جامعة مولود معمري، تيز 
  ، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق.04-03من القانون  12المادة  -  6
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  فتظهر استقالليتها من ناحيتين:
اللجنة من الناحية العضوية، بالنظر إلى  استقاللية: تظهر من الناحية العضوية - 1-جـ

إذ تتشكل من رئيس وستة أعضاء، إضافة إلى نظام االنتداب وذلك في  تعدد أعضاء اللجنة،
تحديد مدة االنتداب أعضاءها المحددة بأربع سنوات وكذلك لنظام التنافي الذي نصت عليه المادة 

وكذلك من الناحية الوظيفية، كما أضفى التعديل  ،)1(10-03 رقم من المرسوم التشريعي 245
 المالي. باالستقاللعليها الشخصية المعنوية واعترف لها  04-03 رقم ونقانالالجديد الذي جاء به 

: تظهر استقاللية اللجنة من الناحية الوظيفية من خالل تمتعها الناحية الوظيفية من - 2-جـ
  .)2(بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي

اللجنة بسلطة إصدار أنظمة وقرارات فردية، تسهر على تنفيذها، بحيث تعتبر  تتمتع
اللجنة أكثر استقاللية في جانبها المالي مقارنة بالسلطات اإلدارية المستقلة األخرى الضابطة 

  . )3(يقتصادفي المجال اال
قاللية تامة على هذه اللجنة، إّال أنه ال نلتمس أن هناك است االستقالليرغم إضفاء الطابع 

  ومطلقة باعتبارها تخضع دائما لتبعية السلطة التنفيذية.
إن : التنظيمي المخول للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها االختصاصتبرير  - 2

التنظيمي للسلطات اإلدارية المستقلة الذي كان سابقا حكرا فقط على السلطة  االختصاصمنح 
التنفيذية، هدفه ضبط السوق وخاصة بالنسبة لل.ت.ع.ب.م اّلتي تقوم بضمان حسن سير سوق 
القيم المنقولة، فأمام هذه الفكرة الجديدة حاول الفقهاء إيجاد مبررات على أساسها تم التخويل 

لهذه الهيئات اإلدارية المستقلة وعلى رأسها لجنة تنظيم عمليات البورصة  السلطة التنظيمية
أما بعض اآلخر يستند على  ،يقتصادومراقبتها، فالبعض يرى أنه منحت لها خدمة للضبط اال

  فكرة امتيازات السلطة العامة.
تعتبر التنظيمي لل.ت.ع.ب.م:  االختصاصي هو أساس قتصادخدمة الضبط اال -أ 
التنظيمية المخولة للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها صبغة جديدة للضبط، وذلك السلطة 

  الوطني. قتصادبهدف تحقيق الفعالية في سوق القيم المنقولة وٕانعاش اال
                                                 

  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، 10-93من المرسوم التشريعي  24انظر المادة  -  1
ة الشخصية المعنوية واالستقالل المالي، وذلك بموجب يضفي على اللجن 04-03قانون رقم الالتعديالت التي جاء بها  - 2

  المتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق. ،04-03قانون رقم المن  27المادة 
  .175، صمرجع سابق أيت مولود فاتح، -  3
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فمنح هذه السلطة التنظيمية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبها هو نتيجة عدم نجاعة 
لذي يتسم بالركود والجمود، مما أدى بالبحث عن آليات  األسلوب المعتمد من طرف الدولة ا

ي، قتصادجديدة، بالتالي أسند الفقه تبرير هذه السلطة التنظيمية على أساس أو خدمة لضبط اال
حيث أن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تعتبر األداة الرئيسية لضبط سوق القيم المنقولة، 

، وبالتالي تحقيق الحيوية في )1(وس األموال وتشجيع االستثماروأنها الطريقة األنسب لحركة رؤ 
  لمختلف متطلبات السوق. واالستجابةي قتصادالمجال المالي واال

إن تمتع التنظيمي لل.ت.ع.ب.م:  لالختصاصفكرة امتيازات السلطة العامة كأساس  -  ب
التنظيمي يعد مظهرا من مظاهر ممارسة امتيازات السلطة  باالختصاصالسلطات اإلدارية المستقلة 

التنظيمي والذي هو حكرا على الدولة وتم  االختصاصالعامة، وذلك يظهر من خالل منحها هذا 
والذي يعبر حقيقة عن رغبة الدولة التجديد من منظومتها  ،نقله لهذه الهيئات اإلدارية المستقلة

التسيير المباشر لسوق القيم المنقولة، ألن لجنة تنظيم عمليات ية وتخلي هذه األخيرة عن قتصاداال
 االدخارالبورصة ومراقبها هي المختصة في ضبط سوق القيم المنقولة وضمان سيره، وحماية 

  ي حيوي.اقتصادوالمستثمرين لتحقيق نمط 
تعد لجنة تنظيم عمليات البورصة  لل.ت.ع.ب.م: نطاق التدخل التنظيمي -  ثانيا

ومراقبتها األداة الرئيسية لتنظيم سوق القيم المنقولة وضبطه، لذا خّول لها المشرع الجزائري 
جملة من المهام والصالحيات خصوصا من الناحية التنظيمية تتمثل في سلطة إصدار اللجنة 

 واع االختصاص التنظيمي لهذه لألنظمة المتعلقة بتنظيم سوق القيم المنقولة، ثم نركز على أن
  اللجنة.
خّولت للجنة تنظيم إصدار اللجنة لألنظمة المتعلقة بتنظيم سوق القيم المنقولة:  -  1

 ،عمليات البورصة ومراقبتها صالحية إصدار األنظمة المتعلقة بتنظيم سير سوق القيم المنقولة
من  31 لمعدلة للمادةا 04- 03من القانون  15استقراء المادة  يستخلص ذلك من خالل

ّسن ل.ت.ع.ب.م  تقومإذ  المتعلق ببورصة القيم المنقولة، ،10- 93 رقم التشريعيالمرسوم 
سوق القيم المنقولة. تقوم الّلجنة بنشر هذه  األنظمة التي تراها مناسبة بهدف تنظيم سير

األنظمة في الجريدة الرسمية مرفوقة بالنص القانوني الذي يتضمن الموافقة عليها ويكون وزير 
  الموافقة. المالية هو صاحب 

                                                 

  .10 مرجع سابق، ص عمليات بورصة القيم المنقولة في النظام القانوني الجزائري"،حمليل نوارة، " - 1
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إلى  سيتم التطرقأكثر في هذه الصالحية التنظيمية التي تهدف إلى ضبط السوق، وللتمعن 
متعلقة النظمة األ تتمثل في والتي صدرها حسب الهدف الذي تريد تحقيقهمختلف األنظمة التي ت

إنفراد اللجنة بمهام ضمان  تبيانالقواعد المتعلقة بالمتدخلين في البورصة، ثم و بالقيم المنقولة، 
  الشفافية.
بالقيم المنقولة األسهم والسندات، حيث  ُيقصدإصدار األنظمة المتعلقة بالقيم المنقولة:  - أ

بها  االهتمامأنها تقوم بكل العمليات الموجودة داخل البورصة، لذلك يتوجب على هذه اللجنة 
. وكما يمكن للجنة أن تقوم بشطب )1(وٕاصدار قواعد تبين شروط إصدار هذه القيم وعملية تداولها

لجنة أو برغبة من المصدر وذلك من خالل هذه القيم إذا تخلفت إحدى الشروط التي حددتها ال
  .)2(المتعلق ببورصة القيم المنقولة 03-97نظامها رقم 
التنظيمي وعليه تقوم  االختصاصمجال أو نطاق ممارسة المشرع الجزائري حدد 

  قواعد متعلقة خصوصا: نّ نظيم سير سوق القيم المنقولة وبسل.ت.ع.ب.م بت
 في عمليات البورصة.رؤوس األموال التي يمكن استثمارها  -

 اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة والقواعد المهنية المطبقة عليهم. -

 نطاق مسؤولية الوسطاء ومحتواها والضمانات الواجب اإليفاء بها اتجاه زبائنهم. -

الشروط والقواعد التي تحكم العالقات بين المؤتمن المركزي على السندات والمستفيدين  -
 من خدماته.

 المتعلقة بحفظ السندات وتسيير وٕادارة الحسابات الجارية.القواعد  -

 القواعد المتعلقة بتسيير التسوية وتسليم السندات.  -

  .)3(شروط تأهيل وممارسة نشاط حفظ وٕادارة السندات -
تضع اللجنة هذه القواعد التي وضع القواعد المتعلقة بالمتدخلين في البورصة:  -  ب

وتتمثل في المصدرين للقيم المنقولة وهم األوائل الذين يبيعون  ،تتعلق بالمتدخلين في البورصة
الورقة ألول مرة والمجّسدون في كل من الدولة، الجماعات المحلية، وكل هيئة عمومية أو 

                                                 

  .90 مرجع سابق، ص تواتي نصيرة، -  1
نظام رقم ال، معدل ب1997ديسمبر  29في  صادر ،87، ج ر عدد 1997نوفمبر  18في  ل.ت.ع.ب.م مؤرخنظام  - 2

، 73ر عدد  ج ،متعلق بالنظام العام للمؤتمن المركزي على السنداتال، 2003مارس  18مؤرخ في ال ،03-01
  .2003نوفمبر  30في  صادر

، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم، فرع : قانون، دراسة مقارنة–ضبط سوق القيم المنقولة الجزائرينصيرة،  تواتي - 3
  .182 ص ،2013 جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
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 10- 93من المرسوم التشريعي رقم  1مكرر  19والتي نصت عليها المادة  ،شركة ذات أسهم
ب عليهم اإلعالم ويتم نشره من قبل هذه الشركات ، ويتوج04- 03المعدل بموجب القانون رقم 

وبعد ذلك يتم تقديم  ،التي تريد اللجوء إلى عالنية اإلدخار عند إصدارها للقيم المنقولة
المستثمرين لشراء تلك األوراق المالية والمتمثلون في كل شخص أو شركة خاصة أو عامة 
قامت بإجراء االكتتاب في هذه القيم، ويمكن أن تكون البنوك أو المؤسسات المالية مستثمرا 

ا قام بعمليات وذلك في حالة تدخلها لشراء هذه األوراق، كما يمكن أن يكون الوسيط مستثمرا إذ
  مقابل حسابه الشخصي.

ثم تأتي فئة الوسطاء التي تقوم بمهمة إجراء المفاوضات تتعلق بالقيم المنقولة المقبولة في 
منه قد  4في المادة  04-03بورصة الشراء وذلك مقابل عمولة تدفع لهم، كما نذكر أن قانون رقم 
المعنوية ومنع األشخاص اص ضيق من نطاق الوسطاء حيث جعله مقتصرا فقط على األشخ

  الطبيعية
الوساطة في عملية البورصة في تنمية السوق المالية وهي أداة لتحقيق الفعالية تساهم 

  .)1(يةقتصاداال
جانب اختصاص  إلى: االدخارنفراد الّلجنة بمهام ضمان الشفافية وحماية ا -ـ ج

ل.ت.ع.ب.م بضبط سوق القيم المنقولة وذلك بإصدار أنظمة لضمان السير الحسن له، فقد منح 
المستثمر في سوق القيم المنقولة والذي كان  االدخارلهذه األخيرة مهمة ضمان الشفافية وحماية 

ل المعلومات تقوم الّلجنة بنشر ك إذمن اختصاص سلطة بنك الجزائر ليتم منحها لهذه اللجنة، 
الالزمة ووضعها لقواعد صارمة مع تقديم شروحات لكل الشركات التي تّود الدخول إلى البورصة 

خاطئة فإنها تشكل مساس يمس إعالم  ، فكل معلومة تكون)2(وهذا ما يكتسي صفة الشفافية فيها
  التي تسهر اللجنة لحمايته. لالدخار. وهذا ضمانا )3(الجمهور
إلى جانب  التنظيمي للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها: االختصاصتنوع  -  2

دراسة هذا ستتم سلطة ل.ت.ع.ب.م في إصدار األنظمة المتعلقة بضبط سوق القيم المنقولة، 

                                                 

"، مجلة العلوم القانونية واإلدارية، ، "خوصصة البنوك العمومية عن طريق بورصة القيم المنقولةأيت منصور كمال -  1
  .182 ، ص2006، 02العدد

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة كسلطة إداريةزوار حفيظة،  -  2
  .52 ، ص2004اإلدارة المالية، جامعة بن عكنون، الجزائر، 

"، االستثمار في المجال البورصي والماليدور لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في ترقية  زقموط فريد، " - 3
  .294 ، ص2014، 01 المجلة األكاديمية للبحث القانوني، عدد
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حسب المجال الذي تقوم الّلجنة  االختصاصتنوع هذا  لتبريرمن ثالث نواحي  االختصاص
  .بتنظيمه
التنظيمي للسلطة اإلدارية المستقلة  االختصاصالتنظيمي العام للجنة:  االختصاص -  أ

يتخذ في شكل لوائح تصدر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، وتقبل الطعن أمام الهيئات 
  القضائية المختصة.

وقد منح المشرع هذه السلطة التنظيمية العامة لكل من مجلس النقد والقرض إلى جانب لجنة 
تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. كما يمكن اعتبار هذه الّلوائح اإلدارية هي مجموعة قرارات ال

  .)1(إدارية وهي قواعد عامة ومجردة تتعلق بجملة من الحاالت والمراكز القانونية
منح المشرع الجزائري السلطة مجال ممارسة اللجنة لسلطتها التنظيمية العامة:  -1- أ

وذلك بهدف تنظيم المجال  ،لل.ت.ع.ب.م والمتمثلة في سلطة إصدار الّلوائحالتنظيمية العامة 
)، ونص I.O.B( المالي وخاصة سوق القيم المنقولة بوضعها قواعد تنظيمية للبورصة والوسطاء

، المتعلق )2(10-93 رقم من المرسوم التشريعي 31المشرع على ذلك صراحة في نص المادة 
، المتعلق 04- 03 رقم قانونال، إال أن هذا القانون عرف تعديل بموجب ببورصة القيم المنقولة
اختصاص هذه  وّسع المشرع أكثر من 31المعدلة للمادة  13، حيث المادة ببورصة القيم المنقولة

 31اللجنة وخّولت لها الحق في ّسن لوائح ووضع قواعد في مجاالت جديدة لم تنص عليها المادة 
  .)3(سابقا

تخويل المشرع ممارسة السلطة  إنّ المصادقة على الّلوائح التي تصدرها اللجنة:  -2- أ
 ،التنظيمية لل.ت.ع.ب.م والمتمثلة في إصدار الّلوائح في الجريدة الرسمية لم يكن بصفة مطلقة

وهذا ما  ،وٕانما قيدها بعدم إمكانية نشرها إال بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية بموجب قرار يصدره
من المرسوم  32، الذي يتضمن تطبيق المادة )4(102-96ص عليه المرسوم التنفيذي رقم ن

وتعتبر الموافقة التي تصدر عن وزير  ،المعدل والمتممالتشريعي ، المتعلق ببورصة القيم المنقولة 
يوم  15المالية هي ضمنية، فإذا سكت هذا األخير ولم يقدم ال موافقته وال رفضه لالئحة في أجل 

                                                 

   ،1999 ، الجزائر،هدار هوم ،2ط "، نظرية القرارات اإلدارية بين علم اإلدارة والقانون اإلداري عوابدي عمار، " - 1
  .12 ص

  متمم، مرجع سابق.المعدل و التعلق ببورصة القيم المنقولة، الم، 10- 93رقم  من المرسوم التشريعي 31المادة  -  2
  .81 زوار حفيظة، مرجع سابق، ص -  3
-93مرسوم تشريعي رقم المن  32 ، يتضمن تطبيق مادة1996مارس  11مؤرخ في  102-96مرسوم تنفيذي رقم  -  4

  ، مرجع سابق. 10
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من  باالستالميبدأ ميعادها من تاريخ إيداع الئحة ويقدم إلى األمانة العامة للحكومة مع إشعار 
  .)1(طرف وزير المالية الستكمال إجراءات نشره في الجريدة الرسمية

رغم أن ل.ت.ع.ب.م عند إصدارها للوائح يجب سلطة إصدار قرارات إدارية فردية:  - ب  
 المالية، إّال أن المشرع منح لها سلطة إصدار القرارات إدارية فردية،إرفاقها بمصادقة من وزير 

دون أية مصادقة، وهذه السلطة ليس بسلطة تنظيمية وٕانما مساهمة فيها والتي يمكن أن تأخذ شكل 
  التأشير أو االعتماد.

نعني به أن ل.ت.ع.ب.م لها صالحية تنظيمية في إصدار قرارات تتسم التأشير:  -1- ب
اإلداري وبصفة فردية، كالتأشير على المصدر للقيم المنقولة قبل أن تقوم بنشر مذكرة  بالطابع

  إعالمية متعلقة بإعالم الجمهور، ثم تقوم هذه اللجنة بالتأشير عليها.
، 10- 93 رقم من فقرتها الثالثة من المرسوم التشريعي 41وهذا ما نصت عليه المادة 

ويعتبر التأشير من أهم القرارات التي تصدرها اللجنة حتى تسمح المتعلق ببورصة القيم المنقولة، 
  .)2(للمصدر بضمان قبول تداول قيمه المنقولة في البورصة

منح القانون لل.ت.ع.ب.م، إمكانية توجيه طلب المصدر لتوضيح المعلومات المقدمة، 
تأشير على المذكرة فيمكن لها إصدار قرار رفض ال تعديلها، أو إلغائها، وذلك حماية للمستثمر.

  اإلعالمية وذلك ألسباب تتمثل فيما يلي:
  إذا كانت المذكرة اإلعالمية غير مطابقة ألنظمة اللجنة وتعليماتها. -
  إذا كانت المذكرة غير مرفقة بالوثائق المنصوص عليها في أنظمة اللجنة. -
  إذا كانت المذكرة غير مكتملة، أو إذا أهملت ذكر الوقائع الالزمة. -
  إذا كانت الطلبات الخاصة بالتعديالت المذكرة المبلغة من طرف اللجنة غير مرضية. -
  .)3(إذا كانت حماية المدخر تقتضي ذلك -

  التأشيرات التي وضعتها اللجنة: عن أمثلة
، وضعت اللجنة تأشيرة على مذكرة إعالمية متعلقة بإصدار قرض 2014أكتوبر 23في  -

  .مليار دينار 160بمبلغ (FNI) الوطني  االستثمارسندي مؤسساتي من قبل صندوق 
، وضعت اللجنة تأشيرة على مذكرة إعالمية متعلقة 2015جانفي  06أما مستحدثا في  -

                                                 

  .82 سابق، صمرجع زوار حفيظة،  -  1
  .228 ص سابق، نصيرة، مرجع تواتي -  2

.25 ، صمرجع نفسهال -   3 



 جل ترقية السوقأ ي من  قتصادالممنوحة للعون االالقـانونية  الضمانات  الفصل الثاني:            - األول    الباب

 202

 02بمبلغ (MLA) بإصدار قرض سندي مؤسساتي من قبل شركة المغاربية لإلجارة الجزائر
 .)1(مليار

النشاطات أو الخدمات المتعلقة  نقصد باالعتماد أو الترخيص أن بعضاالعتماد:  -2- ب
بسوق القيم المنقولة ال يمكن ممارستها إطالقا إال بعد الحصول على اعتماد مسبق من طرف 

على اعتماد من  )(I.O.Bحصول الوسطاء في عمليات البورصة  فمن الضروري ،ل.ت.ع.ب.م
ءة المهنيين وتأهيلهم . حيث أن االعتماد يكتسي نوع من الرقابة والتحقق من مستوى كفا)2(اللجنة

لدخول السوق، وهذه الرقابة تندرج على شكل منح قرار االعتماد وال تصبح الرخصة جائزة إال بعد 
اكتتاب الوسيط في رأسمال شركة تسيير سوق القيم المنقولة لتمكينه من مزاولة نشاطه بكل حرية إذ 

  .)3(أنه تّحصل على كل من االعتماد واالكتتاب المسبق
  عتمادات التي قامت بها اللجنة:اال عن أمثلة

 BNPـ، منحت اللجنة االعتماد النهائي ل2013جويلية  01بتاريخ  01-13قرار رقم  - 

  الجزائر بصفتها وسيط في عمليات البورصة. Paris Basـ
لسوسيتي  2014-01، يحتوي على اعتماد رقم 2014أفريل  03بتاريخ  06-14قرار رقم  - 
 .)4(بصفتها وسيط في عمليات البورصة )Société Générale Algérie( جنرال

التنظيمي، وكذا  باالختصاصإلى جانب تمتع ل.ت.ع.ب.م : ختصاص شبه تنظيميا -ـ ج
سلطة إصدار قرارات إدارية فردية، فقد خول لها المشرع أيضا سلطة شبه تنظيمية، كونها تتمتع 

راء واقتراحات وتنشر كلها على شكل آبإمكانية إصدارها لسلطة األمر، تعليمات، توصيات وكذا 
  كشوف في التقرير السنوي الذي تقدمه للحكومة.

لل.ت.ع.ب.م سلطة األمر ويمكن إدراجها  pouvoir d’injectionسلطة األمر : - 1-ـج
ضمن سلطة التدخل وهي عبارة عن سلطة تتمتع بها وتسمح بأن تصدر قرارات تكون ملزمة 
لألطراف وذلك قصد تصحيح أعمالها حتى تتوافق مع التنظيم المعمول به وقد نصت عليها 

لهذه اللجنة أن تقوم بإصدار هذه ، ويمكن 10-93من المرسوم التشريعي رقم  40و 35المادتين 

                                                 
1 - http://www.cosob.org/ar/decision-et-visas/ 

  .83زوار حفيظة، مرجع سابق، ص. -  2
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، اختصاص منح االعتماد لدى السلطات اإلدارية المستقلةعبديش ليلة،  -  3

  .34 ، ص2010جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  والعلوم السياسية،كلية الحقوق  فرع: تحوالت الدولة،
4 - http://www.cosob.org/ar/decision-et-visas/ 
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  .)1(األوامر اإلدارية بنفسها أو تطلب من القاضي إصدارها
أخذ المشرع الجزائري هو اآلخر على غرار نظيره  les instructions تعليمات:  - 2-ـج

من  31الفرنسي بتقنية التعليمات لل.ت.ع.ب.م ومنح لها سلطة إصدارها وهذا عند استقراء المادة 
النظام الداخلي للجنة، ويمكن القول أن هذه التعليمات ال تتسم بالطابع اإللزامي أو الرسمي إذ أنها 
ال تنشر في الجريدة الرسمية وال تخضع إلجراء الموافقة من الوزير األول، فهي تهدف إلى تحديد 

  .)2(الشروط العامة
إصدار لل.ت.ع.ب.م صالحية  Les recommandationsالتوصيات:  - 3- ـج

وتتسم بالطابع  ،توصيات التي تهدف باألساس إلى تفسير النصوص التنظيمية والتشريعية
وقد نصت  ،التفسيري وتصدر في المجال الذي ال تتمتع اللجنة بسلطة إصدار قرارات فردية فيه

من النظام الداخلي للجنة على أن هذه التوصيات تهدف إلى تحقيق أحسن إعالم  32المادة 
ميع الفاعلين في سوق القيم المنقولة واحترام المساواة بين المستثمرين، وقد جّرد من طرف ج

عليها أمام  االستنادال يمكن  حيثمجلس الدولة الفرنسي هذه التوصيات من كل قيمة قانونية 
  .)3(القضاء

هذا ال يعني عدم فعاليتها، فالتوصيات تلعب دور تفسيري مهم في ضبط سوق القيم 
  المنقولة.
المشرع الجزائري لل.ت.ع.ب.م من باب اختصاصها  خول :إبداء أراء ومقترحات - 4-ـج

تهدف لضبط ل.ت.ع.ب.م وذلك بإبداء اللجنة  فاآلراءراء ومقترحات، آالشبه التنظيمي تقديم 
راء لوزير المالية حول سلطة إبداء آ وكذلكلوجهة نظرها حول المسائل التنظيمية المتعلقة بها، 

مكرر  19وهذا ما نصت عليه المادة  ،بورصة القيم المنقولة وكذا المؤتمن المركزيشركة تسيير 
، أما بالنسبة المتعلق ببورصة القيم المنقولة )4(04-03قانون رقم المن  2 مكرر 19والمادة 

مقترحات نصوص تشريعية وتنظيمية تخص حاملي القيم  تقديمللمقترحات فقد خول لهذه اللجنة 
وهذا ما  وكذا الوضعية التي يوجد فيها الوسطاء في البورصة وتقدمها للحكومة ،هورالمنقولة والجم

إّال  المتعلق ببورصة القيم المنقولة، ،)5(10-93رقم  من المرسوم التشريعي 34 نصت عليها المادة
                                                 

  .87 زوار حفيظة، مرجع سابق، ص -  1
  .187 - 186 ص تواتي نصيرة، مرجع سابق، ص -  2
  .188 ، صالمرجع نفسه -3
  سابق. المتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع  ،04-03من القانون رقم  2مكرر 19انظر المادة  -  4
   مرجع سابق.المتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم،  ،10-93 قمر تشريعي المرسوم المن  34نظر المادة ا -  5
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في التشريع الفرنسي أين تقوم هذه األخيرة  LA COBأن الحكومة غير ملزمة باألخذ بها، عكس 
  اقتراحاتها في التقارير السنوية. بإرفاق

بهذه المقترحات كما هو مأخوذ في التشريع الفرنسي،  االستعانةفكان من األفضل لو تم 
باعتبار أن ل.ت.ع.ب.م هي المختصة والمحترفة في المجال البورصي وضبط األسواق 

 المالية.

طار المحدد لها ويختلف تماما عن في اإل لها االختصاص التنظيمي المخول تمارس اللجنة
الممنوح للوزير األول باعتباره أوسع منها، ويعود الفضل للقاضي الفرنسي الذي قدم  ختصاصاال

  هذه الحلول الصائبة.
التنظيمي المّخول لها بموجب  االختصاصتمارس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها 

التي تتعلق بتنظيم سوق القيم المنقولة، حيث تضع القانون، ويتمثل أساسا في إصدارها األنظمة 
. وتقوم أيضا بإصدار االدخارقواعد متعلقة بالمتدخلين وتسهر على ضمان الشفافية لحماية 

الّلوائح، التأشير واالعتماد. كما منح لها كذلك اختصاص شبه تنظيمي كسلطة إعطاء األوامر، 
  راء ومقترحات.آمنح تعليمات وتوصيات، وتقديم 

فعلى المشرع أن يقوم بتغيير في المنظومة القانونية الخاصة بهذه اللجنة وذلك بتكريسه 
ية لمواكبة البورصات قتصادالتنظيمي في الدستور، وٕانعاشها من الناحية اال لالختصاص

  العالمية.

 المطلب الثاني

  في مجال المنافسة الضبطياالختصاص 
         ي ليبرالي لالنتقال اقتصاديعتبر مجلس المنافسة استجابة قانونية هامة لسياق 

فإن لى المنافسة الحرة، ومن خالل ذلك من االحتكار العمومي الممارس من طرف الدولة إ
ية تتعلق بإرساء قواعد المنافسة اقتصادالمجلس يضطلع بمهمة جد حساسة لنجاح أية سياسة 

لذلك  العمل على ترقيتها سواًء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي،الحرة وكذا 
عليه فالبد من التوقف و  ،خول المشرع الجزائري لمجلس المنافسة سلطة ضبط وتنظيم السوق

(الفرع  (الفرع األول)، ثم إلى نطاق تخصصه التنظيمي إلى الطبيعة القانونية لهذا المجلس
  الثاني).
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 األول الفرع

  الطبيعة القانونية لمجلس المنافسة 
، في السوق ضبطهاو  يعد مجلس المنافسة أهم األجهزة التي أنشأتها الدولة لحماية المنافسة 
، تمارس اختصاصات ومزايا السلطة العامة المتمثلة )2(، إدارية)1(صراحة بأنه سلطة مجلسالفكيف 

القانونية يكتنفها نوع من الغموض في ظل قانون المنافسة في السلطة التنفيذية بعدما كانت طبيعته 
ين اكتفى فيه المشرع بالنص فقط على المهام المنوطة به أ، الملغى )3(، المتعلق بالمنافسة95-06

األمر رقم  من 23المادة  وتمتعه باالستقالل اإلداري والمالي، أصبح يتمتع بها صراحة في ظل
 ، المتعلق بالمنافسة.03-03

الحظ من هذه المادة أن المشرع لم يحدد بدقة الطبيعة القانونية لمجلس المنافسة حيث الم
ن تتوفر في أبالنص على أنه سلطة إدارية، دون التطرق لخاصية االستقاللية التي يجب  اكتفى

 أحكامالتي تعدل  )4(2008من قانون المنافسة لسنة  09المستقلة، لكن المادة  اإلداريةالسلطة 
    المتعلق بالمنافسة حددت بوضوح الطبيعة القانونية للمجلس. 03-03رقم  األمرمن  23المادة 

مستقلة، يتعين البحث عن مدى توفر الخصائص  إداريةوالعتبار مجلس المنافسة سلطة 
 (ثانيا)، للمجلس اإلداريةالخاصية  )،أوال( التي تتمثل في كل من خاصية السلطةو  الضرورية لذلك

  (ثالثا). خاصية االستقالليةو 
يظهر الطابع السلطوي من خالل الصالحيات الممنوحة لها التي  :خاصية السلطة -  أوال

  كانت في السابق تمارس من قبل السلطة التنفيذية.
اعترف المشرع الجزائري صراحة بأن مجلس المنافسة سلطة، إذ له الحق في اتخاذ القرارات 

مناسبة عند القيام بالمهام المخولة له في إطار عملية ضبط السوق وهذا من االنفرادية التي يراها 
، المتعلق بالمنافسة، وذلك من خالل اتخاذ أي تدبير أو 03- 03من األمر رقم  34خالل المادة 

، مما )5(تعليمة أو منشور من أجل ضمان الضبط الفعال للسوق والسير الحسن للمنافسة، وترقيتها

                                                 

  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بالمنافسة، 03-03 مر رقماألمن  23انظر المادة  -  1
2  - ZOUAIMIA Rachid, "Remarque sur les contentieux des décisions du conseil de la concurrence 

Algérien", Revue des avocats de la région de Tizi-Ouzou ? n°02, 2004, p 165. 
  .، مرجع سابقملغىتعلق بالمنافسة، ي، 06-95أمر رقم  -  3

متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بالمنافسة، 12-08قانون رقم المن  09نظر المادة ا -   4  
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بالمنافسة، 03-03مر رقم األمن  34انظر المادة  -  5
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ي، يسمح للمؤسسات الناشئة بالدخول إلى السوق وعرض مختلف اقتصاداء يؤدي إلى خلق فض
  جل ضمان توازنه.أالسلع والخدمات فيه من 

وأهم ما يجسد فكرة سلطة مجلس المنافسة، هو سلطة القمع والعقاب الممنوحة للمجلس، 
المنافسة ، كما يقوم مجلس )1(حيث يستطيع توقيع جزاءات المخالفين لقانون المنافسة في السوق

بفرض التزامات قمعية على المؤسسة المحتكرة للسوق أو المتعسفة في وضعيتها المهيمنة، وهذا 
من اجل  السماح ألعوان حدد بالدخول إليه، إذ تساهم العقوبات والجزاءات في إعادة التوازن على 

  السوق والحفاظ عليه.
 اإلداريةصراحة على الطبيعة  نص المشرع :لمجلس المنافسة اإلداريالطابع  - ثانيا
كذا القانون و  المتعلق بالمنافسة 03-03أمكنه من الشخصية القانونية في ظل األمر رقم و  للمجلس

يترتب عن كون مجلس المنافسة و  ، كما وضعه تحت إشراف وزارة التجارة.12-08المعدل له 
أعمال تتسم  واقتراحات راءآبداء إ و  قرارات اتخاذكل األعمال الصادرة عنه من  اعتبار، إداريةسلطة 

  بالطابع اإلداري.
ويقصد باالستقاللية، عدم خضوع مجلس المنافسة ألية رقابة  :االستقالليةخاصية  -  ثالثا

، والمشرع الجزائري بدوره نص بنصوص صريحة على استقاللية بعض )2(سلمية أو وصائية
في حين لم ينص في بعض القوانين  بالمستقلة،السلطات اإلدارية المستقلة، حيث وصفها صراحة 

 ولكن .)3(المتعلقة بالسلطة اإلدارية المستقلة صراحة على طابع االستقاللية، مثل مجلس المنافسة
س ، المتعلق بالمنافسة إلى االعتراف بمجل12- 08المشرع الجزائري عبر القانون رقم  انتهى

عدم تبعيته الرئاسية أو الوصائية ألي من هو ما يعني و  مستقلة، إداريةالمنافسة كسلطة 
وظيفية في و  أي مجلس غير مستقل يخضع لرقابة رئاسية عضوية غني عن القول أنو  اإلدارات،
  آن واحد.

كون االستقاللية من أهم المسائل المتعلقة بسلطة ضبط النشاط  هو ما يمكن استخالصه
السمعي البصري، فقد اعترف المشرع الجزائري صراحة باالستقاللية لهذه السلطة في النص المنشئ 

                                                 
، المجلة النقدية  للقانون والعلوم السياسية، جامعة "مجلس المنافسة دوحيامدى استقاللية " ،جالل مسعد محتوت - 1

  .226 ، ص2009، 1مولود  معمري، تيزي وزو، العدد 
2 - ZOUAIMIA Rachid, Les autorité…de régulation indépendantes, faces aux exigences de la 

gouvernance, Ed Belkeise, Alger, 2013, p14. 
الملتقى الوطني  ،دراسة نقدية قي سلطات الضبط المستقلة: في شرعية سلطات الضبط المستقلةأيت وازو زاينة،  - 3

  .356ص ، 2007، ماي 24-23ي والمالي، جامعة بجاية، أيام قتصادحول سلطات الضبط المستقلة في المجال اال
  .سابق متمم، مرجعالل و معدال، المتعلق بالمنافسة، 03-03مر رقم األمن  23انظر المادة  -
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، وذلك بعدم خضوعها ألية رقابة وصائية كانت أو رئاسية مع عدم تلقيها ألية تعليمات من )1(لها
  أية جهة.
ال تكتفي أن يعترف المشرع باستقاللية سلطة ضبط معينة حتى نقول إنها مستقلة فعال،  لكن

  .)2(إذ نجده يقر باستقالليتها من جهة ولكنه من جهة أخرى يخضع بعضها لوزير القطاع
  الفرع الثاني

  تدخل مجلس المنافسة لتنظيم السوق كيفية
يمكن أن يكون ذلك عن التنظيمي، إذ  الختصاصهتختلف كيفية ممارسة مجلس المنافسة  
   .وتوصيات (ثانيا) اقتراحاتم يتقد وأ(أوال)،  االستشارةطريق 

بأنها إجراء  االستشارةعرفت تشارة: رسة االختصاص التنظيمي عن طريق االسامم –أوال 
خال  اقتراحسابق على صدور بعض القرارات من جانب واحد، فقد تكون ثابتة بنص وتعد بمثابة 

من األثر القانوني، كما أن مصدر القرار هو من يطلبها، وليس لهذا اإلجراء أثر في تقسيم 
  .ختياريةاال واالستشارةالوجوبية،  االستشارةنوعين:  إلىبدورها  االستشارةوتنقسم . )3(االختصاص

اإلجبارية والتي منح لها الصفة اإللزامية  االستشارةيقصد بها تلك الوجوبية:  االستشارة - 1
، سميت )4(بموجب نصوص قانونية، تكون اإلدارة ملزمة بطلبها غير أنها ليست ملزمة بالتقيد بها

   .الوجوبية، كون أن النصوص القانونية ألزمت السلطة التنفيذية باللجوء إليها االستشارة
السلطات التشريعية والتنفيذية فيما يخص تحضير  أمام استشاريةيعتبر مجلس المنافسة هيئة 

  .)5(والتنظيمية التي لها عالقة بالمنافسةمشاريع النصوص القانونية 
، أوجب 12-08المعدل والمتمم بالقانون رقم  03-03من األمر رقم  36وبمقتضى المادة 

  ع التالية:مجلس المنافسة في المواضي استشارةالمشرع على البرلمان والسلطة التنفيذية 
يستشار مجلس المنافسة في كل مشروع نص تشريعي وتنظيمي له صلة بالمنافسة أو يدرج  

                                                 

  تعلق بالسمعي البصري، مرجع سابق.الم، 04-14قانون رقم المن  64انظر المادة  -  1
، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع القانون العام، النظام القانوني لسلطات الضبط المستقلةرابح نادية،  - 2

  .47، ص2012السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،  والعلومتخصص القانون العام لألعمال، كلية الحقوق 
   .46 - 45فتوس خدوجة، مرجع سابق، ص ص  -  3
 :فرع في القانون، الماجستير، مذكرة لنيل شهادة ستشاري لمجلس المنافسة، (دراسة تطبيقية)إلالدور اعليان مالك،  -  4

  .31 ص ،2003 جامعة الجزائر، والمالية، اإلدارة
 .46 ناصري نبيل، مرجع سابق، ص -  5
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  تدابير من شأنها السيما:
  إخضاع ممارسة مهنة ما أو نشاط ما، أو دخول سوق ما إلى قيود من ناحية الكم. -
  فرض شروط خاصة لممارسة نشاطات اإلنتاج والتوزيع والخدمة. -
  .)1(ممارسات موحدة في ميدان شروط البيع تحديد -

كما يستشار مجلس المنافسة وجوبا عند تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الخاصة التي 
  .)2(تعتبرها الدولة ذات طابع إستراتيجي

وما يمكن اإلشارة إليه هو أن الوزير المكلف بالتجارة هو الذي يستشير إجباريا مجلس 
  .)3(أي نص في قانون المنافسة يلزم الوزير بأخذ رأي مجلس المنافسةالمنافسة، لكن ال يوجد 

لدى السلطة التنفيذية فيما يخص تحضير  استشاريةفمجلس المنافسة إذن يلعب دور هيئة 
تسعت لتشمل أيضا مشاريع القوانين، فهو ملزم بالرد على ا مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية،

عن الوقائع القانونية التي لها عالقة  االستفسارالتي تتقدم بها الهيئات من أجل  االستشارات
  بالمنافسة، كونه الخبير المختص في مجال المنافسة.

  رغم ذلك، ترد بعض القيود على الرأي المقدم من قبل مجلس المنافسة حيث:
يمكن فحص مشروعية أو تفسير أو تأويل أي نص تشريعي أو تنظيمي، ألن ذلك من  ال -

  الجهات القضائية، اختصاص
ال يمكن أن يبدي رأيه في األحكام القضائية أو أي إجراء قضائي ساري المفعول، ألن  -
 .)4(جهات الطعن القضائية اختصاصذلك من 

ألن السلطة التي تطلبها حرة في طلبها أو القيام  اختياريةسميت  :االختيارية االستشارة -  2
وٕاذا طلبتها اإلدارة فهي غير ملزمة بالرأي  ،كون أن القانون لم يفرض عليها ذلك االستشارةبإجراء 

في بعض  اختيارياالذي تقدمه سلطات الضبط لها، وتستشير السلطة التنفيذية هيئات الضبط 
  لس المنافسة.، فمن بين تلك الهيئات نجد مجالمجاالت

                                                 

 25مؤرخ في ال ،12- 08قانون رقم المتمم بالمعدل و ال ،المتعلق بالمنافسة ،03-03 رقم مراألمن  36انظر المادة  -  1
  .2008 حويلية 02في  صادر، 36 ر عدد ج ،2008جوان 

  .40 عليان مالك، مرجع سابق، ص -  2
   متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بالمنافسة، 12-08 قانون رقمالمن  18انظر المادة  -  3
ر في الحقوق، فرع: قانون األعمال، جامعة ي، مذكرة لنيل شهادة الماجستالقانون اإلجرائي للمنافسة عيساوي محمد، - 4

   .15 ص ،2006 مولود معمري، تيزي وزو،
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عن ذلك بكل حرية ودون أن يترتب  االمتناعمجلس المنافسة أو  إلىاللجوء  فبذلك يمكن
، يبدي مجلس المنافسة رأيه في )2(وذلك لعدم وجود أي نص يعطيها صفة اإللزامية )1(عليه أي أثر

  .   )3(في مجاالت المنافسة اقتراحكل مسألة ترتبط بالمنافسة إذا طلبت الحكومة منه ذلك، ويبدي كل 
ويعتبر مجلس المنافسة في هذه الحالة كثير التدخل في المسائل المتعلقة بالمنافسة وال يترتب 

  .)4(أي أثر قانوني استشارتهعلى عدم 
ية والمالية قتصاديمكن أن تستشيره أيضا في المواضيع نفسها الجماعات المحلية والهيئات اال

  .)5(مهنية والنقابية وكذا جمعيات المستهلكينوالمؤسسات والجماعات ال
المساهمة  إنّ وتوصيات:  اقتراحاتالتنظيمي عن طريق تقديم  االختصاصممارسة  –ثانيا 

يخلق عالقة مباشرة بين الهيئة المقترحة والسلطة المتخذة القرار األخير  اقتراحاتعن طريق تقديم 
يعني تقديم نصيحة ومعلومة من صاحب الخبرة لشخص  فاالقتراح، )6(المتمثلة في السلطة التنفيذية

آخر أو هيئة أخرى لتطبيقها، أما التوصيات فتتمثل في تفسير مختلف النصوص التشريعية 
وهذا ما تقوم به بعض سلطات الضبط والتي تقدم  ،والتنظيمية والتعليق عليها بغرض تصحيحها

ها كونها خبيرة في مجاالتها، لكن وتوصيات للسلطة التنفيذية في مجاالت تخصص اقتراحات
  والتوصيات. االقتراحاتالسلطة التنفيذية ليست ملزمة  بأخذ هذه 

وتوصيات في  اقتراحاتبسلطة تقديم  لمجلس المنافسةالمشرع الجزائري  اعترففقد 
المعدل  12- 08من القانون رقم  18أحكام المادة يظهر ذلك في و  له،المجاالت المخصصة 

 اتخاذمجلس المنافسة بسلطة  يتمتع « :التي تنص على ما يلي 03- 03رقم  والمتمم لألمر
خر آوٕابداء الرأي بمبادرة منه أو بطلب من الوزير المكلف بالتجارة أو كل طرف  واالقتراحالقرار 
كل تدبير في شكل نظام أو  اتخاذيمكن مجلس المنافسة ...  « نفسهاوتضيف المادة  ،» معني

من هذا  49تعليمة أو منشور ينشر في النشرة الرسمية للمنافسة المنصوص عليها في المادة 

                                                 

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع: تحوالت ، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوقخمايلة سمير،  - 1
  .35، ص 2013الدولة، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

  .35 عليان مالك، مرجع سابق، ص -  2
  متعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق.ال ،03-03من األمر رقم  35/1انظر المادة  -  3
  .39 عليان مالك، مرجع سابق، ص -  4
  متعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق.ال ،03-03من األمر رقم  35/2انظر المادة  -  5

6 - THEOFANIDOU Catherine, op cit, p.51. 
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لمجلس المنافسة بل منح له  االستشاريبالدور  فهنا يمكن القول أن المشرع لم يكتفِ  )1(»األمر 
 التنظيمي، عكس ما االختصاصأنظمة، لكن لم يحدد له مجاالت وحدود ممارسة  اتخاذسلطة 

من  34المادة  فعله في مجلس النقد والقرض وكذا لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، فنص
 .34ضف إلى ذلك لم يصدر أي مرسوم تنفيذي لتطبيق المادة أقانون المنافسة جاء غامضا، و 

وقات تعلق بالطلب الذي أودعته سلطة ضبط المحر ي 2016- 01أمثلة عن اآلراء: رأي رقم 
يتضمن المطالبة برأي مجلس المنافسة في ، 2016 أفريل 24على مستوى مجلس المنافسة بتاريخ 

  .المسافة بين محطات الخدمات، بيع الوقود
ممارسات مقيدة  متعلق بطلب شركة التأمين "ألياس للتأمين" حول 2016-02رأي رقم 
المسجل على مستوى مجلس المنافسة  ،من طرف شركة "كوسيدار" ارتكابها للمنافسة المحتمل

  .)2(2015ماي  18بتاريخ 
  أمثلة عن القرارات: 

ماي  18الصادر عن مجلس المنافسة في جلسته المنعقدة يوم  01/2016القرار رقم 
أفريل  16، بعد اإلطالع على اإلخطار المسجل بتاريخ 51/2013، في القضية رقم 2016
الكائنة  SARL IMACOR ، والذي تقدمت به الشركة ذات المسؤولية المحدودة ايماكور 2013

الكائن   LAFARGE – SPA ALGERIEالفارج الجزائر  األسهمبمدينة وهران، ضد شركة 
  .)3(لباب الزوار الجزائر العاصمة بالمركز التجاريمقرها 

  المطلب الثالث
  األخرىية قتصادالتخصص التنظيمي في المجاالت اال

قلة بممارستها لالختصاص عترف المشرع الجزائري لبعض السلطات اإلدارية المستا
سلطة ضبط البريد هذه الهيئات  من بين، )4(للصالحيات الممنوحة لها قانونا، وذلك نظرا التنظيمي

)، ولجنة (الفرع الثاني ، ولجنة ضبط الكهرباء والغازمواصالت السلكية والالسلكية (الفرع األول)وال
                                                 

  ، المعدل والمتمم، مرجع سابق.34، المتعلق بالمنافسة، المعدلة والمتممة للمادة 12- 08من القانون رقم  18انظر المادة  -  1
تضمن المطالبة برأي مجلس المنافسة في المسافة بين محطات ، الم2016- 01الرأي  :يتضمن 1 رقمملحق  نظرا -  2

تعلق بطلب شركة التأمين "ألياس للتأمين" حول ممارسات مقيدة للمنافسة الم ،2016- 02رأي رقم وال .الخدمات، بيع الوقود
  .14 – 12، ص ص 11في النشرة الرسمية للمنافسة، رقم  ينمنشور ال ،كوسيدار""من طرف شركة  ارتكابهاالمحتملة 

  .18 – 16 ، ص ص11، منشور في النشرة الرسمية للمنافسة، رقم 01/2016المتضمن القرار رقم  2ملحق رقم  نظرا -  3
4 - ZOUAIMIA Rachid, les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 

Algérie, éd Houma, Alger, 2005, p74. 
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 على التأمينات (الفرع الثالث). اإلشراف
   األولالفرع 

  المواصالت و  ضبط البريدطة لسل االختصاص التنظيمي
ذلك سواء عن و  ة الالسلكية باالختصاص التنظيمي المواصالت السلكيةو  تتمتع سلطة البريد

   (ثانيا). راءآو  )، أو عن طريق تقديم اقتراحاتأوال( طريق االستشارة
 لسلطة ضبط البريد والمواصالت السلكية والالسلكية: االختصاص االستشاري -أوال 

استحدث المشرع في مجال البريد والمواصالت سلطة ضبط البريد والمواصالت السلكية والالسلكية 
، )1(، يحدد القواعد المتعلقة بالبريد والمواصالت السلكية، والالسلكية03-2000بموجب القانون رقم 

لضبط ، باعتبار التنظيم أهم متطلبات ا)2(الدولة لهذا القطاع الحتكارالذي جاء لوضع حد 
ي، ألن السهر على وجود بيئة نشاط قانونية وتنافسية في إطار تنظيم محكم، ال يمكن أن قتصاداال

يين، لذلك اعترف المشرع لهذه قتصاديتم إال بأحكام قواعد التنظيم على مختلف المتعاملين اال
  الهيئة بالمساهمة في تنظيم السوق.

هذه السلطة من مدير عام ومجلس، وهذا األخير يتكون من سبعة أعضاء من بينهم  تتكون
  .)3(رئيس، يتولى تعيينهم كلهم رئيس الجمهورية

تعتبر هذه السلطة النموذج األمثل لسلطات الضبط في الجزائر فرغم إنشائها مؤخرا إال أنها 
ا تعتبر من الهيئات التي لم يكيفها كم األكثر نشاطا مقارنة بالسلطات المنظمة للقطاعات األخرى.

بهذا الطابع، وذلك  اتصافهاالمشرع صراحة بالطابع اإلداري إال أن كل ما يمسها يحمل داللة على 
من خالل تمتعها بامتيازات السلطة العامة، من حيث شرعيتها ومن خالل خضوعها لرقابة القاضي 

  .)4(اإلداري

                                                 

يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد الذي ، 2000وت أ 05مؤرخ في ال، 03-2000من القانون رقم  10انظر المادة  - 1
  .2000أوت  06، صادر في 48والمواصالت السلكية والالسلكية، ج ر عدد 

يحدد القواعد العامة المتعلقة العامة المتعلقة بالبريد والمواصالت الذي ، 03-2000من القانون رقم  150انظر المادة  - 2
  السلكية والالسلكية، مرجع سابق.

، يتضمن تعيين أعضاء مجلس ضبط البريد والمواصالت 2001ماي  03، مؤرخ في 109-01مرسوم رئاسي رقم  -  3
  .03ص، 2001ماي  09، صادر في 26السلكية والالسلكية، ج ر عدد 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، إعادة هيكلة قطاع البريد والمواصالت السلكية والالسلكيةنشادي عائشة،  - 4
  .178، ص 2005 -  2004فرع: إدارة ومالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
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الالسلكية باالختصاص االستشاري الذي و  سلكيةالمواصالت الو  تتمتع سلطة ضبط البريد 
  .، أو االستشارة االختياريةن تحمل صفة االستشارة الوجوبيةأيمكن 

المحدد للقواعد  03-2000من القانون رقم  13تنص المادة االستشارة الوجوبية:  -  1
والمواصالت يستشير الوزير المكلف بالبريد  « نهأوالمواصالت على  العامة المتعلقة بالبريد

  السلكية والالسلكية سلطة الضبط بخصوص ما يأتي:
تحضير أية مشاريع نصوص تنظيمية تتعلق بقطاعي البريد والمواصالت السلكية  -

  .» والالسلكية

للوزير المكلف بالبريد  استشارةفحسب هذه المادة سلطة ضبط البريد والمواصالت تقدم 
تتعلق بقطاعي البريد والمواصالت، و  والمواصالت فيما يتعلق بتحضير مشاريع نصوص تنظيمية

المترشحين  انتفاءوكذا تحضير  ،سلطة الضبط في تحضير دفتر الشروط باستشارةملزم الذي بدوره 
   .)1(المواصالت السلكية والالسلكية الستغالل

سلطة  تقدم: الالسلكيةو  السلكية االتصاالتاالختيارية لسلطة ضبط البريد  االستشارة -  2
  للسلطة التنفيذية في المجاالت المخصصة لها. استشاراتالبريد والموصالت  طضب

 ARPTمن عدمها وأيضا عندما تصدر  االستشارةتعتبر السلطة اإلدارية حرة في طلب 
في  باالستشارة ARPTالرأي المطلوب فهنا اإلدارة غير ملزمة بأخذ هذا الرأي، عموما تقوم 

  الميادين التالية: 
  جميع القضايا المتعلقة بالبريد والمواصالت السلكية والالسلكية. -
  .)2(تحديد التعريفات القصوى للخدمات العامة بالبريد والمواصالت السلكية والالسلكية -

يمكن لسلطة : راءآو  ممارسة االختصاص التنظيمي عن طريق تقديم اقتراحات -  ثانيا 
  قتراحات فيما يلي:اضبط البريد والمواصالت أن تقدم توصيات و 

  تقديم كل توصية للسلطة المختصة قبل منح الرخص أو تعليقها أو سحبها. -
  .)3(لتزامات الخدمة العامةاقتراح مبالغ المساهمات في تمويل ا -

                                                 

  .118 قوراري مجدوب، مرجع سابق، ص -  1
  .119 ص ،المرجع نفسه -  2
  ، المتعلق بالمواصالت السلكية والالسلكية، مرجع سابق.03-2000قانون رقم المن  13انظر المادة  -  3
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  الثاني الفرع
  للجنة ضبط الكهرباء والغاز التنظيمياالختصاص  

 يستخلص ذلك من خاللو  للجنة االستشارةالتنظيمي للجنة عن طريق  االختصاصيظهر  
مهمة  -تضطلع اللجنة بالمهام اآلتية:...... «التي تنص على ما يلي:  114/2المادة 

السلطات العمومية فيما يتعلق بتنظيم سوق الكهرباء والسوق الوطنية للغاز  أدىاستشارية 
 .)1(» وسيرها

إذا طلبت  في إطار القوانين المعمول بها اقتراحاتراء مبررة وتقديم آبداء بإ CREGتقوم 
ن اللجنة تتمتع باالختصاص أيفهم من ذلك  منها الحكومة ذلك أثناء إعدادها للتنظيمات التطبيقية،

 وما يمكن القول عن هذه اللجنة هو أن المشرع الجزائري قام بتقليد اللجنةاالستشاري االختياري 
  . « La commission française de régulation de l’énergie « La CREالفرنسية 
نجد أن  القنوات،توزيع الغاز عبر و  المتعلق بالكهرباء ،01-2002الرجوع إلى القانون وب

لجنة ضبط قطاع الكهرباء والغاز تقوم بالمساهمة في إعداد التنظيمات التطبيقية المنصوص عليها 
، بحيث منحها القانون إمكانية المشاركة في إعداد )2(في القانون والنصوص التطبيقية المرتبطة بها

  .)3(اختصاصهاالنصوص التطبيقية في مجال 
القرار  اتخاذالحكومة في إعداد هذه األنظمة التطبيقية لكن سلطة CREG تساهم وتشارك 
  .)4(النهائي يكون للحكومة

  الفرع الثالث
  لجنة اإلشراف على التأميناتل االختصاص التنظيمي

حّر يدفع به  اقتصاديعتبر قطاع التأمين من بين أهم القطاعات ذات الدعامة األساسية لبناء 
أجانب) و  فتح المجال للخواص (وطنيينو  لتحريره من احتكار الدولة له،ي، فتم قتصادإلى النمو اال

نه يعتبر في الوقت ذاته من النشاطات الخطيرة التي تستوجب تنظيم أللدخول إلى سوقه، كما 
المتعلق بالتأمينات،  04-06محدد، فتم إنشاء لجنة اإلشراف على التأمينات بموجب القانون رقم 

                                                 
  زيع الغاز عبر القنوات، مرجع سابق.و تعلق بالكهرباء وتالم، 01-02قانون رقم المن  2فقرة  114 المادة -  1
  زيع الغاز عبر القنوات، مرجع سابق.و بالكهرباء وتتعلق الم ،01-02قانون رقم المن  1فقرة  115انظر المادة  -  2
  .157 عسالي عبد الكريم، مرجع سابق، ص -  3
  .53 فتوس خدوجة، مرجع سابق، ص -  4
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المؤرخ في  07-95مر رقم من األ 209تعدل المادة  « على ما يلي:منه  26حيث تنص المادة 
  تحرر كما يلي:و  1995جانفي  25

: تنشأ لجنة اإلشراف على التأمينات التي تتصرف كإدارة رقابة بواسطة الهيكل 209المادة 
التأمين من ٕاعادة و  المكلف بالتأمينات لدى وزارة المالية، تمارس رقابة الدولة على نشاط التأمين

  .)1(» ...طرف لجنة اإلشراف على التأمينات المذكورة أعاله
هذه المادة، أنه تعتبر اللجنة هيئة تساهم في تنظيم نشاط التأمين في  ىيستخلص من فحو 

أعضاء من بينهم الرئيس، يعينون بموجب مرسوم رئاسي بناء على  05، تتشكل من )2(الجزائر
  .)3(اقتراح وزير المالية

 اقتراحاتتقديم  من خاللاإلشراف على التأمينات  للجنة االختصاص التنظيمي يتبين
   بموجب  االقتراحوتوصيات التي لها عالقة بمجال التأمينات، فقد منح لهذه الهيئة سلطة 

 الذي  2008أفريل  09المؤرخ في  ،113- 08من المرسوم التنفيذي رقم  13نص المادة 
، وهذا يعد دليال على تبعية اللجنة )4(اإلشراف على التأميناتيوضح مهام ومجال تدخل لجنة 

، بحيث تقترح اللجنة على وزير المالية التعديالت التي –وزارة المالية  – )5(للسلطة التنفيذية
كونها المختصة بهذا  ،تراها ضرورية للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا مجال التأمينات

  .المجال
  

                                                 

صادر في  ،15تعلق بالتأمينات، ج ر عدد الم، 2006فيفري  20المؤرخ في  ،04-06قانون رقم المن  26المادة  -  1
، صادر في 13، ج ر عدد 1995جانفي  25مؤرخ في ال، 07- 95المتمم لألمر رقم و  المعدل ،2006مارس  12
  .1995مارس  08

دور لجنة اإلشراف على التأمينات في ضبط سوق التامين الملتقى الوطني األول حول سلطات أرزيل الكاهنة،  -  2
  .116 ، ص2007 ماي 24و 23، جامعة عبد الرحمان ميرة، يومي الضبط المستقلة

  تعلق بالتأمينات، مرجع سابق.الم، 04-06قانون رقم المن  2مكرر 209و 1 مكرر 209مكرر،  209نظر المواد ا -  3
ر عدد  ، يوضح مهام لجنة اإلشراف على التأمينات، ج2008أفريل  09مؤرخ في  ،113-08مرسوم تنفيذي رقم  - 4

  .2008أفريل  13، صادر في 20
  للجنة بالمساهمة في السلطة التنفيذية تم بموجب مرسوم تنفيذي على خالف الهيئات السابقة. االعترافكون  -  5



  

  

  
  الباب الثاني

محدودية حرية العون  
في ممارسة نشاطه    يقتصاداال

  في السوق
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بكل حرية وذلك  يقتصاداالممارسة النشاط  يينقتصاداالتفرض قواعد السوق على األعوان 
الوطني بتحسين  قتصادااللتحقيق هدف مزدوج، فمن جهة تضمن المنافسة تحقيق تطور 

يين قتصادا وكما، ومن جهة أخرى فإنها تسمح لألعوان االالمنتوجات والخدمات المقدمة نوع
  كل أو جزء من السوق، بغرض تحقيق أكبر قدر من األرباح. باحتالل

ثم إن ذلك ال يقف عند هذا الحد، بل قد يتعداه إلى ظهور الكثير من األنشطة غير الرسمية 
ي، فكل قتصادتوى االومختلف اآلفات كالغش التي تنطوي عموما على مخاطر جسيمة على المس

ذلك يؤدي في الكثير من األحيان خرق لقواعد السوق،  فلذلك كان البد من تدخل المشرع الجزائري 
حفاظا على  بموجب نصوص قانونية منظمة لحدود هذه الحريةي قتصادلتقييد حرية العون اال
نشاطات العون ية في السوق وحمايتها، مستخدمة عدة وسائل لرقابة قتصادتوازن المصالح اال

ي من بينها الترخيص اإلداري الذي يعتبر إجراء ضروري أولي لممارسة النشاط قتصاداال
ي كضابط للحرية التنافسية (الفصل قتصادي وكذا ضرورة التصدي للنظام العام االقتصاداال

 األول).

السوق  اقتصادتجسد دور الدولة في السعي إلى المحافظة على المنافسة الحرة وترقيتها في 
ومحاربة كل أشكال التصرفات والممارسات التي تمس السير العادي للسوق، مستحدثة لذلك هيئات 

ي في السوق تتمثل أساسا في هيئات قتصادأو سلطات مهمتها ضبط ورقابة نشاطات العون اال
  تقليدية إلى جانبها هيئات مستحدثة (الفصل الثاني).   
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  األولالفصل  
  يقتصادفروضة على نشاطات العون االالرقـابة الم  موضوع 

ية صلبة اقتصادتحرير المنافسة الحرة تعتبر من أهم الخطوات األساسية لبناء دولة  إنّ 
يين من جهة ومصالح المستهلكين من جهة أخرى، فهذا قتصادتراعي فيها مصالح األعوان اال

ه يمكن أن يستغل هذا ي، إال أناقتصادلكل عون  اكبير  االتحرير وكقاعدة عامة يعتبر متنفس
ية تؤدي إلى قتل المنافسة في حد ذاتها، وعلى اقتصادالتحرير في غير موضعه، فتنشأ أوضاع 

هذا األساس كان على الدولة التدخل بغرض ضبط وتأطير السوق حفاظا على النظام العام 
  ي (المبحث األول).قتصاداال

أخضع المشرع  -  يقتصادعام االتأطير السوق وحماية النظام ال –ومن أجل  تحقيق ذلك 
من بينها ضرورة الحصول على الترخيص  ،ي إلى عدة إجراءاتقتصادالجزائري ممارسة النشاط اال

تفاديا  ،يقتصاداإلداري بمختلف صوره  الذي يعد وسيلة في يد الدولة لمراقبة نشاطات العون اال
 اتجاهي آخر أو اقتصادعون  جاهاتسواء  ارتكابهاي قتصادالتي يمكن للعون اال االنحرافاتكل 

  المستهلك (المبحث الثاني).
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  المبحث األول 
  ي في السوققتصادالتدخل كضرورة حتمية لضبط ورقابة نشاط العون اال

ية التي أدت إلى نشأة أوضاع قتصادية الجزائرية العديد من التحوالت االقتصادشهدت البيئة اال
غير  قتصادي، التي صاحبها نمو رهيب لالقتصادة االنفتاح االية  جديدة تدور حول تبني سياساقتصاد

ية اللذان يعتبران عامالن أو سببان أساسيان لتدخل قتصادالرسمي إلى جانبه الغش في السوق اال
ي من اقتصادالدولة من أجل تنظيم السوق (المطلب األول)، كما تسعى الجزائر إلى تكريس نظام عام ٌ 

 يهة والفعالة في السوق (المطلب الثاني).شأنه ضمان المنافسة النز 
  المطلب األول

  مبررات تدخل الدولة في رقابة السوق
عمد المشرع على العمل جاهدا من أجل القضاء على السوق الموازية لما لها من آثار سلبية 
ومن جهة أخرى عمل على مكافحة الغش كونه أخطر اآلفات التي تؤدي إلى هدم الثقة بين األعوان 

يين والمستهلكين في السوق من جهة أخرى، قتصاديين في السوق من جهة وبين األعوان االقتصاداال
غير  قتصادي. لذا البد من التوقف لتحليل خطورة كل من االقتصادوذلك بهدف رقابة النشاط اال

 الرسمي من جهة (الفرع األول)، والغش من جهة أخرى (الفرع الثاني).
 الفرع األول

 ر الرسميغي قتصاداال
وتغلغت في مختلف  متختضية مخالفة للقانون، اقتصادآفة  )1(غير الرسمي قتصاديعتبر اال
ية رغم عدم شرعيتها، إذ تطورت بشكل أصبح ينظر إليها المستهلك على أنه قتصادالمعامالت اال
  نشاط عادي.

مي يكاد الجزائري تطورا مذهال، من المظهر الرسمي إلى المظهر غير الرس قتصادسجل اال
ي، وذلك راجع إلى عدة عوامل وأسباب أدت إلى ظهوره (أوال) قتصاديغطي جميع مجاالت النشاط اال

  الجزائري (ثانيا). قتصادمسببا في ذلك عدة انعكاسات على اال
هناك مجموعة من العوامل غير الرسمي:  قتصادالعوامل التي أدت على ظهور اال -  أوال

                                                 
 غير الرسمي مجموعة من األنشطة التي تحقق دخال ال يتم تسجيله رسميا ضمن حسابات الناتج القومي قتصاديقصد باال - 1

ن االلتزامات القانونية المرتبطة بالكشف عن هذه األنشطة وما بسبب أن هذه النشاطات المولدة ، تهربا مإخفائهأما لتعتمد 
  للدخل بحكم طبيعتها.
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 ،)1(غير الرسمي في الجزائر قتصاداهمت في ظهور وتكوين ظاهرة االالمتعددة والمتشابكة التي س
  .وٕادارية يةاقتصادالرسمي، منها عوامل  قتصادوالذي فرض مكانته إلى جانب اال

وهو ما يطلق عليه في األنظمة الليبرالية بمفهوم االنحراف  ية:قتصادالعوامل اال -  1
ل المفرط للدولة، وذلك بواسطة مؤسساتها اإلدارية في ي، والذي يعود سببه الرئيسي إلى التدخقتصاداال

ي، وفرضها قيودا صارمة فيما يتعلق بممارسة النشطة الصناعية والتجارية لدرجة قتصادالنشاط اال
، مما )2(سيطرتها الشبه كلية على ذلك النشاط من خالل تغليب القطاع العمومي على القطاع الخاص

  فع تؤدي إلى بروز القطاع غير الرسمي، ونذكر منها ما يلي:ية ودوااقتصادنتج عن ذلك مشاكل 
غير الرسمي هو نقص عرض السلع،  قتصادمن أحد األسباب في نمو االو ندرة السلع:  -  أ

ن يتم توزيعها من خالل المنافذ أوسهولة التالعب هذه األخيرة التي توفرها الحكومة والتي يفترض 
. بحيث عادة ما يكون النظام الخاص بالسعار غير )3(ف عليهاالمختلفة التي تتولى الحكومة اإلشرا

مناسب، وال يعكس مستوى الندرة فالسلع األساسية تباع بأسعار مدعمة، فتؤدي هذه السعار المنخفضة 
الخفي، إما  قتصادإلى زيادة فائض الطلب على السلع االستهالكية، ويؤدي ذلك إلى ازدهار أنشطة اال

ه السلع بصورة غير قانونية، أو من خالل محاولة إنتاج هذه السلع في من خالل إعادة بيع هذ
  .)4(غير الرسمي للوفاء باحتياجات الطلب عليها قتصاداال

غير الرسمي،   قتصادتلعب الضرائب دورا هاما في تكوين ونمو االالعبء الضريبي:  -  ب
ء عليهم، وهذا ما يشجع التهرب يين كعبقتصادفكلما زادت أسعار الضرائب كلما اعتبرها األعوان اال

منها بصفة غير مشروعة، ويعني ذلك مخالفة المكلف ألحكام والنصوص القانونية بوسائل الغش 
  .)5(واالحتيال على القانون، بغية التوصل على عدم االلتزام بدفع الضريبة

، حيث غير الرسمي قتصادكما يؤدي ارتفاع العبء الضريبي إلى تحويل بعض األنشطة إلى اال
تصبح هذه األنشطة غير مسجلة، وبالتالي ال تدفع ضرائب، من أجل تعظيم الدخل والمنفعة، ويكون 

                                                 
، قتصاد، دراسة سوق الصرف الموازي، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في االغير الرسمي في الجزائر قتصاداالبورعدة حورية،  -  1

دارة إ و  قتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، المدرسة الدكترالية في االقتصاداالالدولي، كلية العلوم  قتصادتخصص: اال
   .28و 14ص  ، ص2014 -  2013عمال، جامعة وهران، األ

ية على قانون قتصاد، الملتقى الدولي، انعكاسات التحوالت االدور السوق الموازية في مجال التشغيللكاهنة، ارزيل إ -  2
االجتماعية، تحديات جديدة على ضوء التجارب المغاربية والفرنسية، كلية الحقوق، كلية الحقوق والعلوم التشغيل والحماية 

  .4 ، ص2014أكتوبر  21، 20، 19، أيام يالسياسية، جامعة مولود معمر 
  .28بورعدة حورية، مرجع سابق، ص  -  3
جمعية ثقافية - جماعة تحوتي للدراسات المصرية ،"اأثاره- غير الرسمي، أسبابها قتصاداال ظاهرة، " سعيد عبد الخالق -  4

  .2000نوفمبر  27، 17 علمية، نشرت بسلسلة تحوتي، عدد
  .33 قارة مالك، مرجع سابق، ص -  5
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ذلك بعدم اإلعالن كامل الدخل في حالة المشاريع غير المشروعة واإلعالن عن جزء من الدخل في 
  .)1(حالة المشاريع المشروعة

سمي مهم جّدا بالنسبة للمشروعات غير الر  قتصاديعتبر اال دور المشروعات الصغيرة: -  ـج
الصغيرة التي تميل إلى إجراء معامالتها باستخدام النقود السائلة، ومن المعلوم أن مجاالت األعمال 
التي تقوم على استخدام النقود السائلة في إجراء المعامالت تسهل من األنشطة غير الشرعية (الخفية)، 

الضريبية بالقوة سيترتب عليه حتما إفالس عدد كبير من ولذلك يالحظ أن أي محاولة لتطبيق النظم 
  .)2(المشروعات تعمل أصال في ظل افتراض عدم وجود ضرائب

 قتصادتلعب العوامل اإلدارية دورا هاما في بروز تنامي ظاهرة االالعوامل اإلدارية:  - 2
الحكومية، والفساد  غير الرسمي، وتتمثل أساس في النظم واإلجراءات اإلدارية، والضوابط والقيود

  اإلداري.
يا اقتصادن تعقد اإلجراءات اإلدارية الضرورية لخلق نشاطا إتعقد اإلجراءات اإلدارية:  -  أ

معينا، والمتمثلة استخراج الوثائق مرورا بإيداعات حتى مرحلة الحصول على السجل التجاري ورخصة 
  االعتماد، وكذا إجراءات الحصول على قروض بنكية.

يين من تأسيس شركات أعمال واستثمار، مما يدفع قتصادإلجراءات تعرقل األعوان االكل هذه ا
  .)3(واإلجراءات اإلدارية الخضوع للتسجيل الرسمي عدمرقابة الّدولة و بهم إلى محاولة التهرب من 

ي احد أسباب قتصادتعتبر القيود المفروضة على النشاط االالضوابط والقيود الحكومية:  -  ب
زادت محاولة التهرب من اللوائح مما يؤدي  قتصاد، فكلما زاد ضبط اال)4(غير الرسمي قتصاداال ظهور

غير الرسمي، وقد تتعلق لوائح التدخل  قتصادعلى خلق أنشطة ال يمكن مراقبتها ترتبط بظاهرة اال
  الدولة بأسواق المال، أسواق السلع الصرف األجنبي...

البضائع، ضوابط األسعار...، فكل هذه القوانين تدفع كما تضم اللوائح قوانين متعلقة بسوق 
  منها والتوجه نحو األسواق الموازية. باإلفالتي المنتج، والمستهلك قتصادبالعون اال

وتتضمن أيضا هذه اللوائح القوانين التي تضبط أسواق العمالت األجنبية، والتي تكون مرتبطة 
. كأن يبالغ في فواتير الواردات مما )5(ت الموازيةبأسعار الصرف مما يساعد على تنامي سوق العمال

فيترك  ،ي المستورد بالحصول على بعض العمالت الصعبة بالسعر الرسميقتصاديسمح للعون اال
                                                 

 قتصاد، ملتقى دولي حول اال"التطبيقغير الرسمي بين غير الرسمي بين النظرية و  قتصاداال ةشكاليإبوخاوة إسماعيل، "  -  1
  .21 ، ص2000نوفمبر  16، 15، 14بكر بلقايد، تلمسان، أيام  أبوئر، جامعة الموازي في الجزا

  .31 ة حورية، مرجع سابق، صرعدبو  -  2
  .32 -  31 ، صالمرجع نفسه -  3
  .69 -  47 ص مرجع سابق، عاطف وليم اندراوس، -  4
   .40قارة مالك، مرجع سابق، ص  -  5



 يقتصادموضوع الرقـابة المفروضة على نشاطات العون االالفصل األول:                        -الباب الثاني  

 221

  جزء منها في الخارج ليبيعه في السوق السوداء.
إلى  يينقتصادي الشيء الذي يدفع باألعوان االقتصادكما يمنع القانون ممارسة بعض النشاط اال

  ممارستها بصفة سرية.
من أهم الظواهر التي يعرفها الفساد اإلداري  ذتعتبر الرشوة واستغالل النفو الفساد اإلداري:  -  ـج

في الجزائر، إذ يستخدم بعض الموظفين العموميين سلطاتهم في الحصول على مكاسب خاصة غير 
  .)1(عض الوظائف العامةمشروعة من جراءة إساءة استخدام النفوذ والسلطات الممنوحة لب

تتعدد صور االستغالل للوظائف في سبيل الحصول على الرشاوى، كإرساء العقود لألعوان 
 ي منح تراخيص ممارسة بعض األنشطةيين المستبعدين لدفع شيء بالمقابل والتالعب فقتصاداال

  وتراخيص االستثمار واالستيراد...
 ، المتعلق01- 06من القانون رقم  17المادة  ولقد ترجمت الخطورة اإلجرامية للفساد في نص

هيئة وطنية مكلفة بالوقاية من الفساد  تنشأ « ا يلي:إذ جاء فيهومكافحته  من الفساد بالوقاية
  .)2(»راتيجية الوطنية في مكافحة الفسادومكافحته قصد اإلست

ا مع تطور على الفساد بكل صوره، تماشي فكون الجزائر واحدة من الدول التي تسعى للقضاء
الوقاية والمكافحة للقضاء على جرائم الفساد، وبالخص في إطار مكافحة الفساد وٕانشاء  أساليب

أجهزة تكلف بالرقابة أنشئت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. وبذلك بدأ العمل من اجل 
لى القضاء إدف جة الفساد وفق أسلوب قانوني عالمي قانوني عالمي يهلوضع آليات تسمح بمعا

  .)3(على هذه الظاهرة
  غير الرسمي على المستويات التالية: قتصادتظهر آثار اال: غير الرسمي قتصادآثار اال - ثانيا 

إن أول وأهم اآلثار السلبية المترتبة على وجود على مستوى الضرائب وتوازن الميزانية:  -  1
ال يدفع عنه الضرائب.  قتصادتوليده داخل االغير الرسمي هي أن جانبا من الدخل الذي يتم  قتصاداال

غير الرسمي نجد استقرارا في ميزانيته  قتصادالرسمي أكثر تطورا من اال قتصادفالبلد الذي يكون فيه اال

                                                 
ته الفساد، ح، الملتقى حول اآلليات القانونية لمكافهوأساليب معالجت دارياإلالرشوة مظاهر من مظاهر الفساد عالل قاسي،  -  1

  .2008ديسمبر  03- 02بتاريخ سم الحقوق، جامعة ورقلة، ق ،يةقتصادكلية الحقوق والعلوم اال
، 14 ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر عدد2006فيفري  20مؤرخ في ال  ،01- 06قانون رقم المن  2مادة  -  2

   .2006مارس  08صادر في 
، الملتقى حول اآلليات القانونية لجتهامعوأساليب  اإلداريالرشوة مظاهر من مظاهر الفساد عالل قاسي، نظر كذلك: ا

 .2008ديسمبر  03- 02سم الحقوق، جامعة ورقلة، بتاريخ قالفساد، كلية الحقوق والعلوم االقتصادية  حةلمكاف

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير لصفقات العمومية وآليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفسادجرائم ازوليخة،  زوزو -  3
  .179 ، ص 2012، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ةئي، كلية الحقوق والعلوم السياسيفي الحقوق، تخصص قانون جنا
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ية في القطاعات الرسمية، قتصادالعامة، والتي طريقتها نستطيع الدولة أن تؤمن صيرورة األنشطة اال
  .)1(قتصادتطور االلى إوهذا يؤدي بطبيعة الحال 

ال يدفعون ضرائب ما يساعد على خسارة خزينة الدولة جراء  فالعاملين في القطاع غير الرسمي
زيادة مستويات الضرائب التي يتم جمعها على الدخول  ، حيث يترتب على ذلك)2(التهرب الضريبي

  المسجلة تصبح اكبر من الالزم.
لى الضرائب على الدخل في ظل وجود حجم كبير وبهذا الشكل يصبح النظام الضريبي القائم ع

كبر نحو تبني نظم الضرائب غير أغير الرسمي غير عادل، األمر الذي يولد ضغوطا  قتصادلال
المباشرة. كذلك فإن هناك مخاطرة من أن انتشار عملية التهرب الضريبي سوف تدفع باألعوان 

  يين اآلخرين على التهرب الضريبي.قتصاداال
الجزائري بمرحلة انتقالية جد صعبة بدءا  قتصادلقد مر االي: قتصادمستوى االعلى ال -  2

السوق مرورا  اقتصادباألزمات وما صاحبها من التغيرات المتعاقبة في الدولة، باإلضافة إلى تبني 
باإلضافة إلى االستقرار األمني، كل هذا ترك أثرا  لية للتخلي عن النظام االشتراكي.باإلصالحات الهيك

  ية.قتصادسلبيا على الناحية اال
ي هي تشجيع تطور قتصادغير الرسمي على المستوى اال قتصادفمن اآلثار التي يخلفها اال

السوق غير الرسمي وبالتالي تنامي تداول استخدام الكتلة النقدية غير الرسمية. وهذا ما يؤثر سلبيا 
الرسمي، مما يؤثر سلبيا على  صادقتعلى النظام البنكي، حيث تضعف لديه قدرة منح القروض لال

  .)3(ككل قتصاداال
يؤثر على المجال الصناعي والتجاري، وذلك من خالل قدرته على  قتصادكما أن هذا اال
قل من أسعار السلع في القطاع الرسمي، وهذا ما يتولد تشجيع تنامي ظاهرة أتامين السلع بأسعار 

  .)4(التزييف والتقليد
  الفرع الثاني
  الغش

ي، إذ يستخدمونه األعوان قتصادحت ظاهرة الغش من أخطر الظواهر في العالم االأصب
، بموجب اتفاق صادر عن االحتياليةمختلف الطرق  باستعماليين بهدف تحقيق غايات قتصاداال

                                                 
1  - Bakandeja Wampungu, L’informel et le droit économique, journées des droits de l’homme, Unikin, 

Février 2002, p 02.  
 .128 بورعدة حورية، مرجع سابق، ص -  2

3  - Gérard Fields, La méthodologie et la théorie en nouvelles approches du secteur informel, Ocde, 
Paris, 1990, p 69. 

  .49 قارة مالك، مرجع سابق، ص -  4
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، وعلى هذا األساس نميز بين الغش الضريبي (أوال) )1(جماعة للتهرب من تطبيق قاعدة قانونية آمرة
  ي (ثانيا).والغش الجمرك

يعتبر الغش الضريبي بمختلف تصنيفاته، وسيلة يلجأ  إليها الخاضع  :الغش الضريبي - أوال 
للضريبة من اجل عدم أداء واجبه اتجاه الخزينة العمومية، ومخالفة التشريعات الجبائية، وذلك ألسباب 

آثار غير مرغوبة  لإلفالت عن دفع الضريبة  وهذا ما يولد وأساليبعّدة، متخذا بذلك عدة طرق 
  .)2(فيها

  تختلف أشكال الغش الضريبي فيمكن تصنيفه حسب عدة معايير:أنواع الغش الضريبي:  -  1
  حسب هذا المعيار نجد غش مشروع وغش غير مشروع.حسب معيار المشروعية:  -  أ
يتمثل هذا النوع من الغش في استغالل المكلف بالضريبة  الغش الجبائي المشروع:  - 1- أ

 رات الموجودة في القانون وذلك عن طريق إنقاص  حقوقه الجبائية.للثغ

يتم عن طريق المخالفة المباشرة أو الصريحة للقوانين و الغش الجبائي غير المشروع:  - 2- أ
فكل طرق الغش المالي، منها الطرق االحتيالية للتخلص من أداء الضريبة وقد يقع الغش غير 

أو عند تحصيلها، ومن أمثلة الغش الضريبي، في الحالة األولى، المشروع عند تحديد وعاء الضريبة 
يتضمن بيانات غير  اخاطئ اأن يمتنع المكلف عن تقديم إقرار بدخله طبقا للقانون أو يقدم إقرار 

صحيحة، أما الغش عند تحصيل الضريبة فيكون بإخفاء الشخص لمواله، حيث يتعذر على مصلحة 
 .)3(وال مبلغ الضريبةالضرائب أن تستوفي من تلك األم

  نجد حسب هذا التصنيف غش بسيط، وغش مركب.حسب معيار الشكل:  -  ب
جل مخادعة اإلدارة الجبائية أهو كل فعل مرتكب بسوء نية من الغش الجبائي البسيط:  - 1- ب

قل للضريبة من خالل تقديم معلومات خاطئة أو ناقصة لتقدير الضريبة على أللوصول إلى خضوع 
 ، ومن أهم هذه المخالفات نذكر:)4(أساسها

لى تطبيق إعدم دقة التصريحات المقدمة من قبل المكلف، وكفايتها وهذا الغش يؤدي  - 
 مجموعة من الغرامات والعقوبات التي يحددها القانون الجبائي.

ي المكلف عن قصد وسوء فيه من اجل التخلص من قتصادفالغش البسيط يقوم بتصرف العون اال
لى الطرق االحتيالية، فهو يمتنع عن القيام ببعض اإلجراءات التي ينص عليها إون اللجوء دفع الضريبة د

                                                 

  .53 ، ص2005، الجزائر، ه، دار هومالغش نحو القانون، فوضيل نادية -  1
  .181 ، ص، مرجع سابقغازيعناية  -  2
  .181ه، ص المرجع نفس -  3
 .96 ، ص2012، دار الهدى، الجزائر، التحقيق المحاسبي والنزاع الضريبيعباس عبد الرزاق،  -  4
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  .)1(القانون الجبائي لعرقلة إدارة الجباية في تقديرها للمادة الخاضعة للضريبة والمفروضة عليه
هو كل محاولة إدارية يقوم بها المكلف بسوء الغش الموصوف (المركب) أو المعقد:  - 2- ب

جل تظليل اإلدارة الجبائية مستعمال طرقا تدليسية، فالغش المركب ما هو إال نتيجة لليد أمن نية 
 .)2(العاملة الغشاشة والتي تتوفر على نية الغش

نجد حسب هذا المعيار، الغش الجبائي المحلي، والغش حسب معيار الحدود الجغرافية:  -  ـج
  الجبائي الّدولي.

هو قيام المكلف بالضريبة بالتخلص من دفع الضريبة بطريقة لغش الجبائي المحلي: ا - 1- ـج
غير قانونية داخل الحدود الجغرافية للبلد الذي ينتمي إليه، والذي يكون تابع إلدارة جبائية واحدة إال 
وهي اإلدارة الجبائية المحلية التي تقوم بمتابعة ومراقبة ومعاقبة إذا احدث  إن أمسكت عليه دليال على 

 الغش الجبائي.ارتكابه 

هو ذلك الغش الذي يتم خارج اإلقليم الجزائري بهدف اإلفالت الغش الضريبي الدولي:  - 2- ـج
من اإلدارة الجبائية الجزائرية عن طريق األشخاص الطبيعة الذين يتواجدون في مقرات اجتماعية خارج 

 .)3(الحدود الوطنية

  ش الضريبي ما يلي:ومن بين األعمال التي يقوم بها المكلف في إطار الغ
 إنشاء مؤسسات صورية وهمية في الخارج. - 

 التالعب في التصريح بأسعار الصفقات التجارية. - 

ية لها قتصادإن ظاهرة الغش الجبائي كغيرها من الظواهر االأسباب الغش الجبائي:  -  2
خرى متعلقة ية، وأاقتصادأسبابها ودوافعها التي أدت إلى انتشارها بصورة واسعة. من أهمها أسباب 

  باإلدارة وكذا أسباب متعلقة بالنظام الجبائي.
ية دورا مهما في الغش قتصادتلعب األسباب االي: قتصاداألسباب ذات الطابع اال -  أ

ية العامة، كلما قتصادية متدهورة، إلى جانب الحالة االقتصادالضريبي، فكلما كانت حالة المكلف اال
  .كان الغش الجبائي كبير والعكس صحيح

ية للمكلف من الدوافع التي تؤدي قتصادتعتبر الوضعية االية للمكلف: قتصادالوضعية اال - 1- أ
لى الغش الضريبي، ويظهر سلوك المكلف اتجاه الضريبة بشكل واضح في حالة األزمات المالية التي إ

                                                 
، 2003-2002تير قسم الحقوق، جامعة الجزائر، ، مذكرة لنيل شهادة ماجسالغش الضريبيأوهيب بن سالمة ياقوت،  - 1

  .13ص 
ة ماجستير، قسم العلوم دمذكرة لنيل شها ،الرقابة الجبائية كأداة لمحاربة التهرب والغش الضريبينلواخوخ عيسى،  -  2

  .07 ، ص2004- 2003ية، جامعة باتنة، الجزائر، قتصاداال
ي، اقتصادية، فرع تحليل قتصادر، معهد العلوم االينيل شهادة الماجست، مذكرة لالغش والتهرب الجبائيينيحياوي نصيرة،  -  3

  .51ص  ،1998 جامعة الجزائر،
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تهلكين ية، حيث تضعف المداخيل من جراء ضعف القدرة الشرائية للمسقتصادتمر بها المشروعات اال
ي حين تزيد المداخيل، فقد يدفع المكلف قتصادللحفاظ في مؤسساته من اإلفالس. ففي حالة الرخاء اال
 ي الصالح.قتصادبالضريبة ما عليه اتجاه الخزينة ليظهر مظهر العون اال

ية العامة دورا هاما في تفشي قتصادتلعب الوضعية االية العامة: قتصادالوضعية اال - 2- أ
الضريبي، ففي فترات األزمات، تحاول الدولة تنظيم السوق لتغطية  النقص في الحاجات ظاهرة الغش 

الضرورية، وهذا التنظيم يخلق بيوتا موازية تجعل من المداخيل المحققة في هذا اإلطار تقلب من كل 
 .)1(مراقبة جبائية، وبالتالي ال تخضع ألي اقتطاع ضريبي

 قتصادلى اختالالت في بنية االإالسوق الموازي ويؤدي  ي تنتشرقتصادأما في حالة الركود اال
  .)2(الوطني
تحتل اإلدارة الجبائية مكانة بارزة في المنظومة الضريبية، وذلك  أسباب متعلقة باإلدارة: -  ب

يجعل أساس، إلى مدى نجاعة اإلدارة  لذلك، فعجز الجهاز اإلداري يعد سببا أساسيا في استفحال 
  وأهم مظاهره:ظاهرة الغش الضريبي 

 نقص اإلمكانيات المادية والبشرية رغم مجهوداتها المتواصلة للتحكم في ذلك. - 

الرشوة التي تعتبر أكثر خطر من نقص الكفاءة وهي فعل مرتكب من قبل موظفي اإلدارة  - 
 الجبائية، وذلك يعود إلى نقص المراقبة الحكومية لألجهزة التابعة لها.

ة الجبائية في تقديم أوعية الضرائب، ما يشجع المكلف على الصعوبات التي تالقيها اإلدار  - 
الغش الجبائي، وفق تعتمد اإلدارة إلى ربط الضريبة جزافيا بأقل من القيمة الحقيقية أو بأكثر من قيمتها 

 .)3(الحقيقية مما يؤدي على إحداث آثار معنوية تشجع على الغش الضريبي

د عدة عوامل تؤثر على الغش، والتي ترتبط بطبيعة توجأسباب متعلقة بالنظام الجبائي:  -  ـج
  التي نجملها في العناصر التالية:الجبائيين و التنظيم الفني الجبائي ومدى استقرار التشريع 

تطلب الضريبة إجراءات عديدة ومعقدة سواء أثناء ربطها أو تتعدد النظام الجبائي:  - 1- ج
 تحصيلها، ما يدفع المكلفين على الغش.

تؤدي التغيرات الّدائمة في التشريع الجبائي إلى غموض  دم استقرار التشريع الجبائي:ع - 2- ـج
النظام الجبائي لسبب تعدد القوانين، كما تؤدي إلى عدم ثقة المكلف بالنظام الجبائي وبالتالي زيادة 

 توجههم نحو الغش الضريبي.

                                                 
  .23أوهيب بن سالمة ياقوت، مرجع سابق، ص  -  1
ر في العلوم ي، رسالة لنيل شهادة الماجستيةقتصادالغش الجبائي وتأثيره على دور الجباية في التنمية االفالح محمد ،  -  2

  .37، ص 1997ة، الجزائر، يقتصاداال
، 2010، مطبعة سخري، الجزائر، الغش والتهرب الضريبي في النظام الضريبي الجزائريعوادي مصطفى، رحال نصر،  -  3

  .66ص 
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لتحديد الوعاء وبالتالي  تصريح المكلف األساس يعد:  النظام الجبائي نظام تصريحي - 3- ـج
لكل تصريح، ينتهز المكلفون هذه  ن في ظل عدم إمكانية إجراء تحقيقحساب مبلغ الضريبة  ولك

 .)1(الفرصة في تقديم تصريحات كاذبة

حصر كل أشكال الغش الضريبي  يمكنفي حقيقة األمر ليس طرق الغش الضريبي:  -  3
فنن المكلفين بالضريبة للتخلص من عبئها سالكين حصرا شامال، لن الغش من مرتبط بمدى براعة وت

بذلك، أو متخذين عدة طرق، فمنهم من يعتمد على التالعب عن طريق العمليات المحاسبية،  الذي 
يسعى من خاللها المكلف تضخيم األعباء من جهة  وتخفيض اإليرادات من جهة أخرى، ومنهم من 

لى غاية  إجل الوصول في الخير أيات المادية، وهذا من يعتمد على استغالل الثغرات القانونية والعمل
  واحدة وهي التهدب والتخلص من الضريبة.

غن المكلف بالضريبة مجبر على تقديم تصريحات الغش عن طريق التالعب المحاسبي:  - أ 
ثائق لإلدارة الجبائية يوضح فيها نتائج نشاطه (اإليرادات والنفقات) خالل السنة المالية مدعما ذلك بو 

تثبت تصريحاته كالفواتير، السجالت المحاسبية (اليومية، دفتر الجرد...)، ووصوالت التسليم، وذلك 
 في آجال محددة قانونا.

فالقانون التجاري يلزم على المكلفين بالضريبة مسك محاسبة كاملة وحقيقة، وتتبين أهمية هذه 
ات هي األساس الذي تعتمد عليه المصالح المحاسبة بالنسبة للقانون الجبائي، في كون هذه التصريح

الضريبية في تأسيس الضريبة، فيسعى المكلف بالضريبة شخص طبيعي أو معنوي إلى إخفاء بعض 
  العمليات المحاسبي، وذلك بالتخفيف في اإليرادات والتضخيم في النفقات.

يبية، وذلك  فالمحاسبة هي العمود األساسي إلجراء التحقيق الجبائي من قبل المصالح الضر 
عن طريق التأكد من مطابقة التصريحات مع الدفاتر المحاسبية والفواتير، ومن هنا يبدأ المكلف 

، فتبقى ممارسة الغش تمتد من )2(بالضريبة التهرب عن طريق التالعب أو التحايل المحاسبي
رادات مرورا التخفيض التافه لمبالغ المبيعات واالستيراد بدون تصريح، إلى إهمال  تسجيل اإلي

  .)3(بتضخيم التكاليف القابلة للخصم
  ولهذا النوع من الغش طريقتين هما: 

جل أمن ضمن الطرق التي يلجأ المكلف من الغش عن طريق تخفيض اإليرادات:  - 1- أ
، ساعيا في ذلك لتقديم اإليراداتتخفيض قيمة هي التقليص أو السهو العمدي التقييد المحاسبي لبعض 

                                                 
  .66وص  38 فالح محمد، مرجع سابق، ص -  1
ر، قسم ينيل شهادة ماجست، مذكرة لمحاولة تشخيص ظاهرة التهرب الضريبي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةرحال نصيرة،  -  2

  .37ص  ،2007 -  2006 الجزائر، ية، جامعة ورقلة،قتصادالعلوم اال
3  - Martinez (A), La fraude fiscale et ses succedannées, 2ème édition, 1977, p 74. 
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 بكثير من القيمة الحقيقية المحققة من اجل تقليص الوعاء الضريبي. قيمة ألرباحه

وهي الطريقة األكثر استعماال في ممارسة الغش الضريبي، وذلك باالمتناع أو تفادي التصريح 
تدخل في حساب األرباح الخاضعة للضريبة فهنا يسعى المكلف بالضريبة  اإليراداتبجزء كبير من 

لذي قدمه مطابقا لسجالته المحاسبية، مستعمال مختلف التقنيات لتخفيض جاهدا أن يكون التصريح ا
  إيراداته.

  ما يلي:  اإليراداتومن بين صور الغش عن طريق تخفيض 
لى البيع دون استعمال الفواتير إاستبعاد بعض المبيعات، وهذا بعدم تسجيل المبيعات واللجوء  - 

 اثر لعملية البيع. أيلكي ال يكون 

حد األشخاص المقربين لصحاب المشروع أو شركائه، وفارق البيع ما هو غال ربح البيع أل - 
 موزع بينهم دون أن يخضع للضريبة.

عدم التسجيل المحاسبي لفائض القيمة الناتجة عن التنازل عن عنصر من عناصر  - 
 االستثمار.

    الغش عن طريق زيادة األعباء:  - 2- أ
  وهذا بشروط محددة: ،اإلجمالية األرباحفي حدود نشاطه من 

 .لها عالقة مباشرة بالنشاط الذي يقوم به المكلف األعباءأن تكون  - 

 .)1(مبرر بوثائق رسمية (فواتير، وصوالت،...) األعباءأن تكون  - 

 .)2(أن تكون في الحدود التي وضعها القانون - 

ب : إضافة لطريقة الغش عن طريق التالعالغش عن طريق التالعب المادي والقانوني - ب 
  من طرق الغش الضريبي عن طريق الوسائل المادية والقانونية. آخرالمحاسبي، يوجد نوع 

 إخفاءعلى  أساسايقوم هذا النوع من الغش الغش عن طريق التالعب المادي:  -1- ب
 أعوانالمكلف بالسلع والمنتوجات والمواد الخاصة في الواقع للضريبة، وجعلها بعيدة عن مراقبة 

الغش الضريبي لمساهمة في تفشي ظاهرة  أشكالخطر أية، وبعد هذا النوع من الجبائ اإلدارة
 دعائمه. وٕارساءالموازي  قتصاداال

هو تصرف صوري وهو العملية التي تنشأ بواسطتها وضعية قانونية ظاهرية  اإلخفاءفهذا 
الجزئي،  اءاإلخفكلي أو جزئي، ففي حالة  اإلخفاءسواء كان هذا  )3(مختلفة عن الوضعية الحقيقية

الجبائية، ولكنه يخفي جزءا من ممتلكاته تهربا من دفع الضريبة،  اإلدارةيكون المكلف معرفا لدى 
                                                 

  .55ص مرجع سابق،  فالح محمد، -  1
  اثلة.من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المم 168المادة  انظر -  2

3  - Taddel (B), La fraude fiscale, libraire technique, Paris, 1974, p 125. 
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بيعها في السوق  إلعادةبضائع مستوردة بهدف التخلص من الرسوم الجمركية  والضريبة معا  كإخفاء
ا لدى اإلدارة الجبائية، فهو ف بالضريبة يكون غير معروف تماملخفاء الكلي، فان المكاإل أماالسوداء، 

يمتنع عن التصريح بالنشاط الذي يمارسه، مستغال في ذلك غياب الرقابة الجبائية في مواجهة هذا 
 ذ يمارس نشاطه في سرية تامة من خالل السوق السوداء، دون وصوالت أو فواتير،إالنوع من الغش 

أدنى معايير الجودة لإلنتاج المحددة قانونا،  وفي غالب األحيان تفتقد المنتوجات المنتجة والمسوقة إلى
  وعلى البيئة بدرجة ثانية. فهذا النوع من النشاطات له اثر سلبي على المستهلك بدرجة أولى،

كثر آخر أتي غش أإلى جانب التالعب المادي يالغش عن طريق التالعب القانوني:  - 2- ب
عله معفى من الضريبة أو يخضع القتطاع تنظيما يقوم به المكلف عن طريق خلق وضعية قانونية تج

لية، فالغش عن طريق التالعب بالنصوص التشريعية يمثل في آاقل من الذي كان يجب أن يخضع 
 .)1(حالة قانونية تظهر مخالفة للحالة الحقيقية على اثر عملية وهمية أو تكييف خاطئ لحالة ما

 األكثرى وضعية أخرى، والمثال فيقوم المكلف بتحويل وتصنيف وتزييف وضعية قانونية إل
نه عقد بيع صوري وليس عقد أشيوعا في هذا الصدد يتمثل في عقد الهبة، حيث يصرح المكلف على 

هبة حتى ال يدفع رسوم التسجيل المقررة في التركات والهبات، فالعقد موجود وليس وهميا وٕانما هناك 
 .)2(غش في تكييفه

طه التجاري، وهذا بشطب اسمه من السجل التجاري، مع كما يلجأ بعض المكلفين إلى وقف نشا
وهم مصلحة نه أغير خاضعة للضريبة، أل أرباحمواصلة ممارسة نشاطه، وبالتالي الحصول على 

  الضرائب بتوقيف نشاطه التجاري.
ي هام، ولهذا السبب ينتج عن الغش اقتصادالضريبة هي متغير  :الغش الضريبي ثارآ -  4

الوطني يظهر من خالل عجز الدولة عن تنفيذ المشاريع  قتصادلبية على االالضريبي انعكاسات س
إلى زيادة في المعدالت الضريبية أو فرض ضرائب  األحيان، كما تضطر الدولة في معظم )3(العامة

الخزينة العمومية من جراء التهرب الضريبي. وعلى ذكر  أصابجديدة من اجل تعويض النقص الذي 
  ية واجتماعية.اقتصادمالية و  ثارآالغش الضريبي إلى  آثاريف ما سبق يمكننا تصن

ثار مالية تسبب عجزا في ميزانية الدولة، مما آ: ينتج عن الغش الضريبي المالية اآلثار  -  أ
وصوره يهدد المداخيل  أشكاله، فالتملص من الضريبة بمختلف اإلنفاقيصعب التحكم في سياسة 

أمام تحقيق  اية وهو ما يعد عائقاقتصادخول خلل ألي سياسة المالية للخزينة العامة، ويتسبب في د

                                                 
1  - Texier (G), op.cit, p 258. 
2  - Duccini (R), Fiscalité des contrats internationaux, éd. Litec, librairie de la cour de cassation, 1991,     

p 125. 

   .253، ص 1975دار النشر، القاهرة، ، فن المالية، ةعلم الماليحمد، أجامع  -  3



 يقتصادموضوع الرقـابة المفروضة على نشاطات العون االالفصل األول:                        -الباب الثاني  

 229

الرئيسي للضريبة والمتمثل في تمويل خزينة الدولة ومواجهة النفقات العامة للدولة، وحتى تتمكن الدولة 
 من سد هذه الثغرة والفجوة تلجأ إلى البحث عن مصادر تمويل أخرى ومن بين هذه المصادر:  

هو ما يعرف أيضا بالتمويل بالتضخم، تنتج عنه آثار سلبية منها زيادة و اإلصدار النقدي:  - 1- أ
يقابله زيادة في اإلنتاج، كذلك نقص القدرة الشرائية للمواطنين، ينعكس سلبا  أنمفرطة لألسعار دون 

 الوطني. قتصادعلى اال

تيجة يساهم التهرب والغش الضريبي إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية نالدين العام:  - 2- أ
لعملية اكتناز األموال المتهرب بها وغير المصرحة، التي تسبب في ظهور التضخم النقدي، وبالتالي 
تتجه الدولة إلى تبني سياسة القروض من الخارج والوقوع في المديونية التي ينتج عنها آثار وخيمة 

هالكية، كما يمكن تتحمل عبئها األجيال المستقبلية خاصة إذا استهلكت هذه القروض كمصاريف است
أن تتاح الفرصة أمام الدول األجنبية للتدخل في الشؤون الداخلية للدولة نتيجة عدم القدرة على تسديد 

  .)1(ية عليهااقتصادهذه الديون، وبالتالي الخضوع للتبعية األجنبية وفرض قيود 
فإن التملص منها له ي الهام الذي تلعبه الضريبة قتصادنظرا للدور اال ية: قتصاداآلثار اال -  ب

  الوطني تمس عدة جوانب منها: قتصادانعكاسات سلبية على اال
ية حسنة اقتصادالمكلفين المتهربين في وضعية يصبحون  التأثير على المنافسة: - 1- ب

 أسعارهم يفرضونيين الذين ال يتهربون من الضريبة، وبالتالي قتصادمقارنة مع األعوان اال
فرصة في احتكار السوق وخلق ظاهرة أخرى خطيرة وهي المنافسة غير ال متتاح لهفالتنافسية، 
 .)2(المشروعة

ي، قتصادوتأخير النمو اال إبطاءيساهم الغش الضريبي في ي: قتصادعرقلة النمو اال - 2- ب
للخزينة العمومية والمتمثلة في نقص إيراداتها ال يسمح  -  الغش الضريبي - فالخسارة  التي يحدثها 

ار العام، وعليه يتعذر على الّدولة القيام بالمشاريع االستثمارية التي تقتضيها التنمية بتشجيع االدخ
ية، وبذلك يدفع بالدولة إلى تقليص حجم اإلعفاءات واإلعانات الممنوحة على مستوى الحياة قتصاداال
 .)3(ية في إطار ترقية االستثمارقتصاداال

لى استبدال نشاطات إرات كبيرة، التي تؤدي يساعد الغش الجبائي على تهريب أموال واستثما
استثمارية نشاطات تجارية بسيطة (حالة الصينيين في بالدنا الذين استثمروا في نشاطات تجارية 
بسيطة تتمثل في محالت لبيع مختلف األلبسة واألحذية، وانعدام النشاطات اإلنتاجية)، واألموال 

                                                 
   .17 ، ص2004، دار قرطبة، الجزائر، الضريبي في الجزائر الغش والتهربمراد ناصر،  -  1

2  - Martinez (A), op.cit, p 37. 
3  - Ngaosyvathin (P), Le rôle de l’impôt dans les pays en voi de développement, librairie générale de 

Droit et jurisprudence, Paris, 1974, p 30. 
 



 يقتصادموضوع الرقـابة المفروضة على نشاطات العون االالفصل األول:                        -الباب الثاني  

 230

ئية تساهم التي يفترض تحصيلها من طرف اإلدارة الجباالمهربة وغير المصرح بها للجهات اإلدارية و 
  ).Le marché noir( في ظهور السوق السوداء

تعتبر الضريبة من أهم الوسائل إلعادة توزيع الثروات الوطنية، ولكن اآلثار االجتماعية:  -  ـج
الغش الضريبي يتسبب في آثار جد سلبية على الجانب االجتماعي إذ يؤدي إلى إضعاف روح 

لى عدم المساواة بين األفراد، إذ يتحمل البعض إالتضامن بين األفراد في المجتمع، كما يؤدي 
الضريبة، بينما يتخلص منها الذين افلحوا في التهرب منها، وتقع فيما يسمى بعدم العدالة في توزيع 

ئب الموجودة الضريبي، وقد يؤدي كثرة الغش الضريبي إلى لجوء الدولة إلى رفع معدالت الضرا ءالعب
  .)1(على من ال يتهرب من الضريبة ءأو إضافة ضرائب جديدة، فيزداد العب

فبذلك تصبح الضريبة عامل إفساد أخالقي من خالل البحث عن جميع الوسائل سواء المشروعة 
  .)2(أو غير المشروعة قصد التحايل واإلفالت من الواجب الجبائي

كي عملية غير شرعية مخالفة للقوانين والتنظيمات يعتبر الغش الجمر الغش الجمركي:  - ثانيا 
التي كلفت اإلدارة الجمركية بتطبيقها، وذلك بهدف التملص من تحصيل الضرائب والرسوم والتهرب من 

 .تطبيق إجراءات التقييد والحظر المنصوص عليها في التشريع

كية خرق وعدم احترام باعتبارات الغش الجمركي مخالفة للقوانين واألنظمة، فتعد مخالفة جمر و 
 .)3(قانون أو نظام أو التزام ما

لى القيام بالغش مهما كانت أشكاله، ألسباب عدة، والتي لها آثار إيين قتصادفيلجأ األعوان اال
  على مختلف الميادين غير مرغوب فيها.

إن تطور ظاهرة الغش الجمركي وانتشارها السريع،  أسباب اللجوء إلى الغش الجمركي: -  1
يين المحتالين إلى اللجوء إليها قتصادرض البحث عن الدوافع واألسباب التي تؤدي باألعوان االيف

ية، فهناك أسباب تتعلق بإدارة الجمارك نفسها وهناك أسباب قتصادوتطبيقها في شتى المعامالت اال
  ية والنفسية واالجتماعية.قتصادمرتبطة بعوامل عدة منها اال

يين ليس لهم دراية كاملة قتصادإن المتعاملين االعوامل الجمركية: األسباب المرتبطة بال -  أ
وكافية لجميع القوانين والتشريعات والتنظيمات الجمركية التي تتعرض إلى تعديالت مستمرة ومعقدة 
لتطور سياسات المبادالت التجارية، هذا التجاهل للقوانين ينتج عنه عدة أخطاء أو مخالفات دون قصد 

  معلومات أو التصريحات أو الوثائق المقدمة.على مستوى ال
وبما أن القانون الجمركي يصرح بعدم تبرئة المخالفين استنادا إلى نيتهم وال تخفيض الغرامات 

                                                 
  .188 ينب، مرجع سابق، صز حسن عوض اهللا  -  1
  .18 ناصر، مرجع سابق، صمراد  -  2

3  - C. BERR et H. TREMEANU, Le droit douaniers, ED economica, Paris, 1988, p 428. 
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نتيجة لذلك، فهذا النوع يعتبر غش جمركي، بالمقابل ال يستطيع بعض المتعاملين  )1(الجبائية
د تغطية تصرفاتهم غير القانونية، للتهرب من دفع يين اللجوء أو التمسك بهذا العذر قصقتصاداال

  الضرائب الجمركية المستحقة.
كما تؤدي التطورات التقنية للغش، خاصة الوثائقية منها، وعدم كفاءة عمال إدارة الجمارك من 
جهة واستعمال طرق متفاوتة وتنظيم هياكل غير متوافقة من جهة أخرى، يسهل عمليات الغش. فبذلك 

  ر أن الغش المتعلق بالعوامل الجمركية هو أكثر خطورة.يمكن اعتبا
ية المحرك األساسي قتصادتعتبر العوامل االية: قتصاداألسباب المرتبطة بالعوامل اال -  ب

يين، فمن بين األوضاع قتصادللغش الجمركي، كون المال هو األساس لمعظم تصرفات المتعاملين اال
  المؤدية إلى الغش الجمركي هي:

رة منتوج معين في السوق الوطنية، يؤدي حتما إلى زيادة الطلب عليه وبالتالي يحدث ند - 1- ب
سعار، وبذلك يلجأ المحتالون إلى الغش لتغطية الطلب المتزايد على المنتوجات هناك ارتفاع في األ

 النادرة، مما يحقق لهم أرباح كبيرة.

ارجية ينتج عنه إنشاء أو خلق عدم كفاية احتياطي الصرف يغطي احتياجات التجارة الخ - 2- ب
 سوق موازية يتم فيها مضاربة العمالت األجنبية، والتي تدخل وتخرج عن طريق الغش دون تصريح.

تسود في ذهنية الرأي العام في الجزائر فكرة األسباب المرتبطة بالعوامل البسيكولوجية:  -  ـج
البيروقراطية، فهذا يشجع على  التعسف من إجراءات تحصيل الضرائب الجمركية، مع وجود ظاهرة
  القيام خاصة عندما تكون الضرائب والرسوم الجمركية المطبقة عالية.

ر، إال أنه ما زالت دون أن ننسى التطرق إلى نقطة هامة وهي أنه رغم التطور الفكري المستم
، بل نجدهم في مجتمعنا، حيث ال يرى معظم الناس في عملية الغش عمال مؤثما "البايليك"تسود ذهنية 

 بإلزاميتعاطفون مع مرتكبيها، ويتعارضون مع إدارة الجمارك التي يرونها مصلحة ضريبية تقوم 
  يين بدفع  ضرائب ورسوم  جمركية جد مرتفعة.قتصادالمتعاملين اال

هناك العديد من األسباب التي تفسر ظاهرة الغش األسباب المرتبطة بالعوامل االجتماعية:  -  د
  مثلة في النقاط التالية:الجمركي والمت

 الغش المهنة المألوفة لديهم. أوبالنسبة للسكان المتمركزون على الحدود الجمركية، يعد التهريب  - 

ية إلى تفشي ظاهرة البطالة، وبالتالي من اجل ضمان العيش قتصادكما أدت األوضاع اال - 
الغش وذلك باستيراد السلع ذات أصبح الفرد الجزائري يرى السبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو القيام ب

 سعار معقولة نسبيا تضمن لهم الحصول على عائدات بالعملة الصعبة.أالواسع ألن لها  االستهالك

                                                 
  .سابق مرجع، قانون الجمارك ، المتضمن04- 17قانون رقم المن  281انظر المادة  -  1
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  : يأخذ الغش الجمركي شكلين رئيسيينأشكال الغش الجمركي:  -  2
 الغش التجاري على مستوى المكاتب الجمركية. - 

 التهرب الجمركي. - 

 03لم ينص القانون الجزائري في المادة مستوى المكاتب الجمركية: الغش التجاري على  -  أ
، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، عند عرضه لبعض المفاهيم الواردة 03- 09من القانون رقم 

، إال أنه يمكن تعريفه من الناحية التجارية على أنه ادعاء )1(في هذا القانون على تعريف للغش التجاري
، أما من الناحية القانونية فهو يعتبر كل )2(د مواصفات في البضاعة وهي غير متوفرة فعالالتاجر بوجو 

فعل ينصب على سلعة معينة بشكل يخالف الضوابط المقررة إلنتاجها يخفي من عيوبها أو ينقص من 
  .)3(مميزاتها

لمتعامل أما الغش التجاري على مستوى المكاتب الجمركية فهو كل تحايل أو تغليط من طرف ا
ي، عند قيامه بعملية االستيراد أو التصدير للسلع عبر المكاتب الجمركية، وٕاخضاعها للمراقبة قتصاداال

بصورة عادية، لكن مع اإلدالء بتصريح ال ينطبق على هذه السلع المقدمة وذلك يعتبر خرقا للقوانين 
بادئ وممارسات المنافسة والتنظيمات الجمركية، بهدف الحصول على امتيازات تجارية مخالفة لم

  التجارية النزيهة، وتحقيق مكاسب مالية من خالل التهرب الضريبي.
  يرتكز الغش التجاري على عنصرين هما: عناصر الغش التجاري:  - 1- أ
ويقصد به إحضار هذه البضاعة أمام المرور بالبضاعة عبر مكاتب جمركية:  - 1- 1- أ

لهذه البضاعة، فال يمكن إتمام اإلجراءات الجمركية إال  المكاتب الجمركية قبل إعطاء اتجاه نهائي
 .)4(بمكاتب جمركية

ويتكون المكتب الجمركي من مصلحة التحصيل التي تتكفل بمعاينة وتقدير الضرائب والرسوم 
المستحقة للخزينة العمومية، كما يتكون من مصلحة الفرق التي يكلف أعوانها بالسهر على ضمان 

 تنظيمات الجمركية داخل اإلقليم الجمركي.تطبيق القوانين وال

يقصد به كون المعلومات المذكورة بتصريح ال ينطبق على البضائع المقدمة:  اإلدالء - 2- 1- أ
كون بعض الوثائق أو كل  أوفي التصريح المفصل المتعلق بهذه البضائع مخالف للحقيقة أي مزورة، 

                                                 
  رجع سابق.م، ممالمعدل والمت، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 03- 09من القانون رقم  3انظر المادة  -  1
، المجلة النقدية والعلوم السياسية، ، كلية الحقوق، تجريم الغش والخداع كوسيلة لحماية المستهلكسي يوسف زاهية حورية،  -  2

  .20 ص ،2007وزو،  جامعة تيزي
المنافسة وحماية تقى الوطني حول ل، المأحكام وٕاجراءات حماية المستهلك في القانون الجزائري فعلية، صبايحي ربيعة -  3

  .2009نوفمبر  18و 17 يوميبجاية، ، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، المستهلك
  ضمن قانون الجمارك، مرجع سابق.، المت04- 17من القانون رقم  26و 18انظر المادة  -  4
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 يح المفصل مزورة.الوثائق المتعلقة بهذه البضائع والمرافقة للتصر 

فالغش هنا يرتكز على عنصر التزوير، الذي يمكن أن يكون ماديا أو معنويا، فالتزوير المادي 
هو تغيير الحقيقية بطريقة مادية، تقع عليه العين، والطرق المادية تكون إما بإضافة حروف أو لكلمات 

ن يكون التزوير عن أكما يمكن أو أرقام أو حذف حروف أو كلمات أو أرقام أو تعديلها وتغييرها، 
طريق التقليد واالصطناع. أما التزوير المعنوي فهو تغيير الحقيقة أي أنه في هذه الحالة ال يوجد عمل 

و أمادي ملموس يمكن من خالله اكتشاف التزوير فهو اعتباري، وتظهر هذه الحالة عند االستيراد 
  تصدير بتصريح مزور.

حصر معظم عمليات الغش التجاري على مستوى المكاتب نتمستويات الغش التجاري:  - 2- أ
  الجمركية في الصور التالية: 

 .La fause déclaration d’éspèceالتصريح الخاطئ بالنوع التعريفي  - 

 .La fausse declaration d’origineالتصريح الخاطئ بالمنشأ  - 

 .La fausse declaration de valeur التصريح الخاطئ بالقيمة - 

 Détournement de marchandise de leursتحويل البضائع عن مقصدها االمتيازي  - 

destinationprivilegiée.. 

 تزوير الوثائق األخرى المرفقة بالتصريح المفصل. - 

 ية.قتصادالغش التجاري المتعلق باألنظمة الجمركية اال - 

خالفين إلى طرق خداعية قصد يلجأوون المت :)1(التصريح الخاطئ بالنوع التعريفي - 1- 2- 1- أ
مغالطة المصالح الجمركية وذلك عن طريق التصريح بالبضائع في الخانات األقل خضوعا للضرائب 

  والرسوم الجمركية، أو التصريح بالبضائع في الخانات األكثر منحا لالمتيازات.
ية يعتبر عنصر المنشأ عنصرا في غاية األهم :)2(التصريح الخاطئ للمنشأ - 2-2-1- أ

ألن التصريح السليم به يعني السهر على احترام وتطبيق السياسات التفضيلية للدولة التي تربطنا 
. "المعاملة بالمثل"معها اتفاقيات، فاالمتيازات ال تستفيد منها إال الدول المتعاقدة وهذا تطبيقا لقاعدة 

لمنشأ، وذلك أنهم عن طريق وهنا تظهر لنا الفائدة التي يجنيها المخالفون من التصريح الخاطئ با
هذا التصريح الخاطئ يمكنهم االستفادة من االمتيازات، وبالتالي التهرب من دفع الضرائب والرسوم 

  الجمركية.
فالغش على مستوى المنشأ يتمثل في التصريح ببلد آخر للبضاعة بهدف االستفادة من 

                                                 
  المتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق. ،04- 17من القانون رقم  2انظر المادة  -  1
   .المتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق، 04- 17من القانون رقم  4انظر المادة  -  2
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تعلقة بتنظيم التجارة الخارجية، هذه الدوافع االمتيازات وتجنب بعض القيود كنسب االستيراد مثال تلك الم
الوطني، فهو يتمثل في خرق تنظيم التجارة  قتصادتبين مدى أضرار التصريحات الخاطئة للمنشأ باال

  الخارجية، واالستفادة من مزايا نظام تفضيلي.
خص يلعب التقييم لدى إدارة الجمارك دورا كبيرا فيما يالتصريح الخاطئ بالقيمة:  - 3- 2- 1- أ

حساب وتحصيل الضرائب الجمركية، وكذلك يلعب دورا كبيرا في إعداد سياسة وٕاحصائيات التجارة 
  .)1(الخارجية

فآلية الغش في مجال التقييم يمكن أن ينصب على التهرب من دفع الضرائب والرسوم الجمركية 
في هذه الحالة يعمل وخاصة إذا تعلق األمر بالواردات التي يشترط فيها القانون التوطين البنكي، ف

يين المخالفون على التقليل من القيمة الحقيقية للبضاعة المصرح بها، وهذه الطريقة قتصادالمتعاملين اال
يتمكن هؤالء المخالفون من التملص من جزء كبير من الضرائب والرسوم الجمركية، كما يلجأون 

لفة تتغير حسب طبيعة المراقبة جل تضليل إدارة الجمارك، إلى استعمال طرق مختأالمزورون من 
  الجمركية للبلدان المستوردة وتتمثل في الطريقتين التاليتين: 

اتفاق مسبق بين المورد  ذلك بوجود يكون و: Double facturationفاتورة مزدوجة  - 
 يقوم المورد بإصدار فاتورتين واحدة بقيمة منخفضة يقدمها إلدارة الجمارك وللمستورد، أين والمشتري،

  والثانية تحوي القيمة الحقيقية للصفقة.
يقوم المستفيد بصورة فردية بتقديم وثائق مزورة لجمركة : Facture falsifiéeفاتورة مزورة  - 

البضائع، تحوي معلومات غير مطابقة لبيانات التصريح الجمركي، كوضع على الوثيقة ختم مسروق 
  أو مقلد.
يعتبر هذا الفعل غشا جمركيا باالستناد تيازي: تحويل البضائع عن مقصدها االم - 4- 2- 1- أ

خص هذا األخير بعض  ،المتضمن قانون الجمارك 04- 17قانون رقم المن  130إلى المادة 
األصناف من البضائع باإلعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية عندما تستخدم في أغراض معينة، 

لة ما إذا عرضت هذه البضائع المستوردة ويتحقق فعل تحويل البضائع عن مصدرها االمتيازي في حا
باإلعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية لالستهالك في السوق الداخلية بدل توجيهها إلى الغاية 

  األصلية التي استوردت ألجلها.
ذكر مثاال عن هذه السلع التي يمكن أن تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية أو فيما يلي ويمكن 

، المتعلق 09- 16منخفضة وهي تتمثل في السلع المستوردة في إطار القانون رقم تطبق عليها نسب 
  الوطني.  قتصادنظرا لمساهمتها في إنشاء مناصب الشغل ولها أهمية خاصة لال )2(باالستثمار

                                                 
  بق.، المتضمن قانون الجمارك، مرجع سا04- 17من القانون رقم  26و 18انظر المادة  -  1
  .، المتعلق بترقية االستثمار، مرجع سابق09- 16قانون رقم المن  18المادة مطة و  2فقرة  12انظر المادة  -  2
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ية قتصادتعتبر األنظمة الجمركية االالغش التجاري المتعلق باألنظمة الجمركية:  - 5- 2- 1- أ
يين، من أجل القيام بعمليات قتصادلجمركية الممنوحة للمستثمرين والمتعاملين االمن أهم التسهيالت ا

اإلنتاج على نطاق واسع وذلك بالتقليل من تكاليف اإلنتاج وخاصة تلك المتعلقة بعامل الوقت ألن 
األنظمة تهدف أساسا إلى تبسيط اإلجراءات الجمركية وتوفير كل عوامل المنافسة الحرة والعادلة 

  تثمرين.للمس
ية يستفيد من توقيف كل الضرائب قتصادوعلى هذا األساس فإن المستفيد من األنظمة اال

ية حسب المادة قتصادوالرسوم الجمركية طيلة االستفادة من النظام الجمركي وتتمثل هذه األنظمة اال
  ، المتعلق بترقية االستثمار.09- 16من القانون رقم  1مكرر 75

 ساحلنقل البضائع على طول ال  -  ج

 النقل من مركبة إلى أخرى.  -  ح

 العبور البري.  -  خ

 المستودعات الجمركية.  -  د

 المصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية.  -  ذ

 القبول المؤقت  -  ر

 إعادة التموين باإلعفاء.  -  ز

 استيراد الرسوم الجمركية   -  س

 التصدير المؤقت.   -  ش

 .)1(بناء السفن والطائرات  -  ص

ي تتمثل في الحصول على النظام ية فهقتصادعن آليات الغش فيما يتعلق باألنظمة اال أما
بطريقة غير شرعية أو استغالل االمتيازات التي يمنحها النظام في غير مواضعها، فمثال في نظام 

  .إعادة تصديرها نالوطني دو القبول المؤقت، يقوم المستفيدين من النظام بإبقاء البضائع داخل اإلقليم 
يحدد المدير العام للجمارك يح المفصل: تزوير الوثائق األخرى المرفقة بالتصر  - 6- 2- 1- أ

بموجب مفردات، شكل التصريح المفصل والبيانات التي يجب أن يتضمنها وكذا الوثائق الملحقة به 
، وعلى هذا األساس فإنه إلى جانب وثيقة التصريح )2(على ان يوقع التصريح من طرف المصرح

جد وثائق أخرى تلحق بهذه الوثيقة، والتي تعتبر المفصل التي تحدد شكلياتها من قبل إدارة الجمارك، تو 
بمثابة وثائق تبريرية وهي تمثل غالبا في فواتير الشراء وكذا شهادات المنشأ والشهادات الصحية 
وشهادات النوعية وأيضا مختلف التراخيص التي يمكن أن تطلب عند التصدير أو االستيراد، كما يمكن 

                                                 
  ، المتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق.04- 17من القانون رقم  1مكرر  75انظر المادة  -  1
  ابق.، المتضمن قانون الجمارك، مرجع س04- 17من القانون رقم  82انظر المادة  -  2
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  ط المتعامل مع الجمارك مثل السجل التجاري وكذا الرقم الجبائي.أن تطلب الوثائق التي تتعلق بنشا
فمن أجل التخلص من التنظيمات المعمول بها يلجأ المخالفون إلى تقديم وثائق مزورة عن طريق 
أساليب متطورة وذكية (إضافات، إزالة، تركيب...) إلى جانب التطور التكنولوجي المذهل خالل هذه 

تزايد الغش إلى فيما يتعلق بالمعلوماتية، ولعل هذا األمر هو الذي أدى وخاصة  األخيرة السنوات
التجاري على مستوى المكاتب الجمركية، خاصة بعد تحرير التجارة الخارجية وفتح الباب على 

  يين.قتصادمصراعيه أمام جميع المتعاملين اال
فقط على المستهلكين،  والمالحظ أن اآلثار السلبية الناتجة عن ظاهرة الغش التجاري ال ينصب

الوطني بصفة عامة، فإنه  قتصادولكنها ذات تأثير كبير على ميزانية الدولة بصفة خاصة وعلى اال
 يتطلب من إدارة الجمارك تكثيف الجهود لمكافحته.

 )1(يعتبر التهريب الجمركي من الجرائم الجمركية المتعلقة بالبضائع التهريب الجمركي: -  ب
، فالتهريب الجمركي هو مخالفة جمركية تتعلق بامتياز غير شرعي للبضائع نالقانو التي يعاقب عليها 

عبر الحدود للتهرب من حقوق الخزينة العمومية، أو بعبارة أخرى، إدخال البضاعة في اإلقليم الوطني 
 . فهو إذن  كل فعل يتعارض مع القواعد)2(أو إخراجها منه خالفا للقانون ومحل التهريب هو البضائع

التي حددها المشرع بشأن تنظيم حركة البضائع عبر الحدود، وهذه القواعد إما أن تتعلق بمنع استيراد 
أو تصدير بعض السلع أو يتعلق بفرض الضرائب الجمركية على السلع في حالة إدخالها أو إخراجها 

  .)3(من إقليم الدولة باإلضافة إلى التهرب من دفع الضرائب الجمركية
  حية القانونية فيعد تهريبا كل: أما من النا

 استيراد البضائع أو تصديرها خارج مكاتب الجمارك. - 

 225و 225و 223و 222و 221و 64و 62و 60مكرر و 53و 51خرق أحكام المواد  - 
 من هذا القانون. 226مكرر و

 .)4(تفريغ وشحن البضائع غشا - 

يز بين نوعين التميأنه يمكن أن  ستنتجي. وعليه، )5(ولكن بشرط أن ال تكون البضائع قليلة القيمة
  .)6(التهريب، تهريب فعلي وتهريب حكمي أعمالمن 

                                                 

1  - Claudeberr et Henri Trémeau, Le droit douanier, éd. Economica, 1937, p 450. 

  .10 ، ص1989القاهرة،  د د ن، ،الجرائم الماليةعبد الحميد الشواربي،  -  2
  .85 ، ص1994د ب ن،  ، النقض وأحكامجريمة التهريب الجمركي في ضوء الفقه مجدي محب حافظ،  -  3
  ، المتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق.04- 17قانون رقم المن  324دة انظر الما -  4
  ، المتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق.04- 17قانون رقم المن  288انظر المادة  -  5
  ، المتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق.04- 17قانون رقم المن  324انظر المادة  -  6
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ويقصد به كل استيراد أو تصدير خارج المكاتب الجمركية، ويمكن أن التهريب الفعلي:  - 1- ب
 الصور التالية: إحدىيأخذ هذا النوع من التهريب 

 د والتصدير.البضاعة أمام المكاتب الجمركية عند االستيرا إحضارعدم  - 

 .)1(تفريغ أو شحن البضائع غشا - 
 .)2(من البضائع الموضوعة تحت نظام العبور اإلنقاص - 

عن هذه األعمال ال تعد في حّد ذاتها تهريبا، غير أن المشرع  التهريب الحكمي: - 2- ب
التهريب الحكمي. وبالرجوع إلى المادة  عمالأيطلق عليها  أصبحاعتبرتها كذلك بحكم القانون لذا 

، فإنه يمكن تصنيف أعمال التهريب الحكمي على أعمال التهريب ذات الصلة بالقطاع الجمركي 324
 .)3(التهريب ذات الصلة باإلقليم الجمركي وأعمال

الوطني، فحسب بل  قتصادإن الغش الجمركي ال يؤثر على االآثار الغش الجمركي:  -  2
  يها:نتعرض إل أنهناك آثار مالية وأخرى غير مالية يمكن 

هذا النوع من اآلثار خسائر هائلة للخزينة العمومية  يسببالمتعلقة بالمهام الجبائية:  آلثارا  -أ
 حيث خاصة على:

 تجنب بعض أو كل الضرائب والرسوم الجمركية الواجب إلى الخزينة العمومية. - 

 ت التجارية.مساس بالعملة الوطنية وذلك بعدم تقديم القيمة الحقيقية للدخل النقدي للصفقا - 

 تخفيض اإليرادات الجبائبة وذلك عن طريق تضخم األعباء. - 

 (أمالك) بالخارج. أرصدةتأسيس  - 

الغش الجمركي يمس بصفة كبيرة  إنّ ية للجمارك: قتصاداآلثار المتعلقة بالمهام اال -  ب
  الوطني حيث: قتصاداال

 ال يسمح للدولة بمراقبة تدفق السلع وحركة تجارتها الدولية. - 

 ال يسمح للدولة بتقديم إحصائيات دقيقة للتجارة الخارجية وكذا اختالل ميزان المدفوعات. - 

) بالنسبة للمؤسسات الوطنية الموجودة Concurrence deloyaleيمثل منافسة غير شرعية ( - 
                                                 

ام المكاتب الجمركية عند التصدير واالستيراد، فإن قانون الجمارك يلزم كذلك البضاعة أم إحضار إلزاميةلى إباإلضافة  -  1
، المتضمن قانون 07- 79 رقم قانونالمن  58بإخضاع تفريغ البضائع وشحنها على رقابة جمركية، وهذا في المادة 

، 07- 79قانون رقم المن  65، بالنسبة للنقل بحرا و04- 17قانون رقم المن  24الجمارك المعدلة والمتممة بموجب المادة 
المتضمن قانون الجمارك بالنسبة للنقل جوا وعليه فإن تفريغ أو شحن للبضائع خارج المكاتب الجمركية وبدون رقابة جمركية 

  التهريب. أعماليعتبر عمال من 
 أعمالمن  من قانون الجمارك عمال 324من البضائع الموضوعة تحت نظام العبور حسب المادة  أنقاضيعتبر أي  - 2

  التهريب.
  ، المتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق.04- 17قانون رقم المن  324انظر المادة  -  3
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 تساعد على رفع مستوى البطالة. أينفي اإلقليم الجمركي 

 التوازن الموجود بين كمية النقود واإلنتاج.تؤثر على ظاهرة التضخم وذلك بفقدان  - 

ية الضخمة قتصادي وتزييف المعامالت االقتصاديعمل على ما يشبه بالتسرب في المسار اال - 
 التي تعرقل عملية اخذ القرارات وذلك بقلة المعطيات الصحيحة.

ية، تمارس التزوير ظاهرة عالم أصبحلقد اآلثار المتعلقة بعملية التزييف (التزوير):  -  ـج
 ،بيرة بالنسبة للمنتجين الحقيقيينبطريقة حرفية من طرف شركات ومؤسسات، فهي تلحق خسائر ك

، وبالتالي باهظةبحيث تفقدهم حصصا في األسواق التي طالما ساهموا في تطويرها وتنميتها بتكاليف 
التي استخدموها يجدون أنفسهم محرومين من ثمرة مجهوداتهم اإلبداعية، ومن محصول االستثمارات 

  لترويح منتجاتهم لترويح منتجاتهم ورفع عالماتهم التجارية.
استهالك المنتوجات  يمثلآثار الغش المتعلقة بالمهام األخرى للجمارك، الصحية واألمنية:  -  د

حتما خطرا  )المهربة التي لم تخضع لعمليات المراقبة سواء النوعية، الكمية أو حتى الصحية (الجودة
  ة المستهلك على جانب بعض المنتوجات كالمدخرات واألسلحة النارية.على صح

  المطلب الثاني 
  ي كضابط للحرية التنافسية في السوققتصادالنظام العام اال

ي، قتصادية إلى تدخل الدولة لوضع آليات وضوابط تحكم المجال االقتصادأدت التحوالت اال
ي، فهو ضابط قتصادي يتعلق أساسا بالضبط االالذ ياقتصادوذلك لن يكون إال بوجود نظام عام 

للحرية التنافسية في السوق بصفة عامة بما يكفل الصالح العام، فلقد ظهر هذا النظام في جملة 
من األسباب (الفرع األول)، وذلك لتحقيق أغراض وأهداف من شأنها ضمان المنافسة الفعالة في 

  السوق (الفرع الثاني).
  األولالفرع 

  يقتصاددواعي ظهور النظام العام اال أسباب أو 
ي ناتج عن عدة أسباب، مما يستدعينا إلى التوقف على قتصادإن ظهور النظام العام اال

ي التي تتمثل أساسا ضرورة فتح المجال لألعوان قتصاددواعي وأسباب ظهور هذا النظام اال
ة تدخل الدولة في الحقل يين أمام المنافسة الحرة (أوال)، وذلك أدى إلى تحول طريققتصاداال
ي، من أجل الحفاظ على توازن قتصادي، وذلك بإيجاد تقنية جديدة تسمى بالضبط االقتصاداال

  السوق (ثانيا).
يعتبر تكريس مبدأ المنافسة الحرة من أهم  التنافس الحر والتوجيه الخاص للتعاقد: - أوال 

السوق، تعمل على إرضاء المستهلكين من  العوامل المحفزة أي تؤدي إلى خلق بيئة تنافسية فعالة في
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يين قتصاد، غير أنه أصبح بعض األعوان اال)1(خالل توفير المنتجات بأسعار مناسبة وأعلى جودة
يحتكرون قطاعات عديدة، ويسيطرون على األسعار، وعلى اإلنتاج، ويفرضون شروطا على الغير 

  . )2(ة هي من الضرورات األولية للمستهلكنظرا لتمتعهم من احتكار قانوني، أو فعلي لسلعة أو خدم
ية المهيمنة على السوق تفرض شروطها على المتعاقدين معها قتصادفكانت تلك األعوان اال

باعتبارها صاحبة القرار في اإلنتاج والتوزيع وكل العالقات، مما أدى إلى ظهور عقود نماذج مطبوعة 
  يما بين المهنيين والمستهلكين، أو فيما بين المهنيين. ، سواء ف)3(غير قابلة للمناقشة أو حتى المفاوضة

إذا كان منطق سلطان اإلرادة يقضي حرية الفرد  مساواة بين المهنيين والمستهلكين:الال – 1
ي قتصادفي اختيار المتعاقد معه دون أي تأثير، فإنه في ظل التغيرات التي جاء بها النظام العام اال

، )4(فا ومغايرا لهذا المبدأ الذي يعد من أهم نتائج النظرية التقليدية للعقدنرى بأن األمر قد أصبح مختل
، ويستلزم إزالة )5(السوق الذي يكرس حرية االستثمار والتجارة اقتصادخاصة بعد انتهاج الجزائر نظام 

على كل القيود والحواجز أمام حرية اإلنتاج والتبادل، مما ينجر عنه من أشكال التنافس غير المألوف 
الوطني بظهور القطاع الخاص كمزاحم قوي للقطاع العام، وقد ترتب على هذه التغيرات  قتصاداال

ظهور منتوجات متنوعة في األسواق الوطنية تشبع طلبات المستهلك، وكذلك بروز طائفة من التجار 
ية قتصادالوالمنتجين الذين يسعون إلى تحقيق أغراضهم الشخصية، دون االهتمام بمصالح المستهلك ا

  وكذا سالمته الصحية. 
فالطابع الالمساواتي يطغى على العالقات العقدية التي يدخل فيها المستهلك، فهو في وضع 
ضعيف أمام شريكه في التعاقد، ال يمكنه التعاقد والتفاوض بحرية النعدامه للثقافة االستهالكية، فكان 

لتوازن للعقد المبرم بين المهني مقدم السلعة أو ي إلعادة ااقتصادالبد من الدولة التدخل لوضع نظام 
ية يقوم قتصاديا في عالقته مع المستهلك، فالمالك للقوة االاقتصادالخدمة الذي يعرف كطرف المتفوق 

بفرض مجموعة من الشروط التي قد تكون تعسفية في حق المستهلك والغرض من تحريرها هو تحقيق 
فسه سوى قبول هذه الشروط وذلك لحاجته الملحة القتناء هذه مصلحته الشخصية، وال يجد المستهلك ن

                                                 
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع العقود النظام العام االقتصادي وتأثيره على العالقة العقديةميريتي حنان،  -  1

  .10، ص 2004 -  2003جامعة الجزائر، بن عكنون، والمسؤولية، معهد الحقوق والعلوم اإلدارية، 
، 1984، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، عقد اإلذعان في القانون المدني الجزائري والمقارنلعشب محفوظ بن حامد،  -  2

  . 04ص 
3   - Gérard Farjat, Droit privé de l’économie, Tome 2, Théorie des obligations, Paris,1975, p 283. 

الذي يعد أبرز مثال لعقد اإلذعان باعتبار أن الموجب يحدد بصورة  عقد التأمينكمثال عن عقود غير القابلة للتفاوض نجد 
  عامة شروط العقد بإرادته المنفردة التي يذعن لها الطرف اآلخر.

  . 72ميريتي حنان، مرجع سابق، ص  -  4
  التعديل الدستوري، مرجع سابق. ، المتضمن01- 16قانون رقم المن  43 انظر المادة -  5
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السلع أو الخدمات وكذلك لنقص الوعي القانوني الذي يمكن أن يساعده في فهم محتوى هذه الشروط، 
  على عكس المهني الذي هو على دراية تامة بالشروط الواردة في العقد. 

المهنيين والمستهلكين من أجل تنظيم تكوين هذا ما استدعى تدخل الدولة في العقود المبرمة بين 
العقود ومضمونها حتى تقلل من إجحاف المهني وتحايله تجاه المستهلك، فتلعب الدولة هنا دور 

  المراقب لتجنب كل ما فيه من ضرر في حق المستهلك. 
عرفت فكرة الالمساواة مظاهر متعددة، فقد أدى تركيز  الالمساواة فيما بين المهنيين: – 2

ية، ولم يقتصر ذلك على العالقة بين قتصادرؤوس األموال ووسائل اإلنتاج إلى التباين في القوى اال
يين المهنيين والمستهلكين فقط، بل حتى فيما بين المهنيين، وهكذا ظهرت عالقات قتصاداألعوان اال

ين يسعون إلى عقدية غير متساوية وتظهر هذه الالمساواة خاصة فيما بين المنتجين والموزعين الذ
  ، وعقد االمتياز التجاري. )1(تحقيق أغراضهم الشخصية، كما هو الحال في عقود المقاولة من الباطن

فبالنسبة لعقد االمتياز التجاري فهو نوع من العقود يعطي فيه مانح االمتياز حق احتكار بيع 
ع صاحب االمتياز منها حصرية إنتاجه بعد الشراء لصاحب االمتياز، وبالمقابل تقع التزامات على البائ

  التموين واحترام الحصة النسبية للبيع. 
فكل طرف في هذا العقد له فائدة، فصاحب االمتياز يبيع منتوجات لها شهرة، وهو محمي ضد 
المنافسة، ومانح االمتياز يستفيد لكونه محمي من مخاطر عدم البيع، فصاحب االمتياز يجد نفسه أمام 

ها، فهو ملزم تعاقديا بتخصيص القدر األكبر من نشاطه لمانح االمتياز، أي التزامات ال مفر من
الطرف اآلخر في التعاقد فهو يسعى جاهدا للحفاظ على العالقات التعاقدية وٕارضاء الطرف اآلخر 

  الذي يتحكم بشكل رئيسي وأساسي في العقد. 
ة بين هذين تعاقدية القائمية ومهنية، تنشأ على العالقة الاقتصادفيبدو إذن أن هناك تبعية 

وجود طرف ضعيف في مواجهة طرف قوي يملي شروطه التي تقيد من حرية  الطرفين التي تظهر
  . )2(الطابع الالمساواتي بين فريقين ينتميان إلى مجموعة المهنيين يتضحفبذلك  ،الطرف اآلخر

يتمثل في توجيه فيبدو، إذن أن دور الدولة يتجاوز مستوى تدخل فقط بل لها دور توجيهي 
أكثر رفاهية، حيث تضع الدولة  اقتصاد، وهو منصب على بعض العقود من أجل ضمان قتصاداال

ية، وعلى إرادة األفراد أن ال تعترضها من خالل اشتراطات تعاقدية تحد منها، فالتوجيهية اقتصادسياسة 
ي تتم من خالله المبادالت باعتبار أن العقد يمثل اإلطار الذ )3(ية تفرض توجيهية عقديةقتصاداال
  ية.قتصاداال

                                                 
1   - Gérard Farjat, Droit économique, éd. Presse universitaire de France, Thémis droit, Paris, p 146 – 147. 

  .29و 28سابق، ص  ميريتي حنان، مرجع -  2
3   - Christian Larroumet, Droit civil, Tome 3, les obligations du contrat, 3ème édition, Paris, 1998, p 116. 
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ي كأداة استبعاد كل اعتداء سواء على السوق أو على مصالح قتصادالنظام العام اال - ثانيا 
ي، قتصادالسوق والتحرر اال اقتصادفي ظل سياسة ي قتصادتطورت فكرة النظام العام االالعون: 

ي بإيجاد تقنية جديدة تسمى بالضبط ادقتصفأدى ذلك إلى تحول طريقة تدخل الدولة في الحقل اال
ية قائمة على المنافسة الفعالة كقاعدة أساسية ورفع القدرات اقتصادي، يهدف إلى خلق بيئة قتصاداال

التنافسية، إذ تتدخل في حالة اإلخالل بتنظيم السوق وٕاحداث اضطراب فيها وكذا إحداث خلل 
  . ي منافساقتصادواضطراب في تنظيم عون 

كثيرا ما يتم اللجوء إلى وسائل غير اإلخالل بتنظيم السوق وٕاحداث اضطراب فيها: حالة  – 1
ي يسعى دائما الكتساب أكبر عدد ممكن من قتصادمشروعة في إطار العمليات التشريعية، فالعون اال

الزبائن سعيا وراء الربح، األمر الذي ينعكس سلبا سواء على المستهلك أو على السوق، فاإلخالل 
ق يبث اضطرابات فيه غالبا ما يكون نتيجة مخالفة القوانين أو المحظورات الشرعية حتى مخالفة بالسو 

  ي في السوق.  قتصادشروط ممارسة النشاط التجاري أو اال
تبقى حالة االضطراب في السوق حالة يصعب تحديدها، نظرا لكثرة الوسائل التي يتم اللجوء 

في استقرار السوق، وحسن سير العمل فيها، فذلك يؤدي إلى إليها من أجل ذلك، بشكل أو آخر يؤثر 
  ، ومن بين تلك الوسائل واألساليب نجد: )1(إحداث اختالل التوازن في السوق

توجد يا في السوق: اقتصادالتهرب من االلتزامات والشروط الضرورية لتكوين نشاطا  –أ 
اعتماد من طرف السلطات المختصة بعض األنشطة التجارية يمكن ممارستها إال بعد الحصول على 

ونذكر على سبيل المثال: فتح بنك في الجزائر، وكذلك فتح مكاتب تمثيل للبنوك األجنبية، فيجب 
  . )2(الحصول على اعتماد وترخيص من طرف مجلس النقد والقرض

يلتزم كل شخص التهرب من االلتزامات والشروط الضرورية لممارسة نشاط تجاري:  –ب 
، فإذا قام العون )3(معنوي يرغب في ممارسة نشاطا تجاريا بالقيد في السجل التجاريطبيعي أو 

ي بممارسة النشاط التجاري دون قيد نشاطه في السجل التجاري فهذا يؤدي إلى اإلخالل قتصاداال
  بالسوق. 

كما يشترط القانون لممارسة بعض األنشطة التجارية الحصول على ترخيص أو اعتماد من 
لطات المختصة، ونذكر على سبيل المثال: البيع خارج المحالت التجارية بواسطة فتح طرف الس

الطرود، فقد أخضعه المشرع لترخيص مسبق سلمه الوالي المختص إقليميا، كذلك أخضع المشرع البيع 
                                                 

  .50بن قري سفيان، مرجع سابق، ص  -  1
  متمم، مرجع سابق. المعدل و الالمتعلق بالنقد والقرض،  11- 03من األمر رقم  62انظر المادة  -  2
  متمم، مرجع سابق. المعدل و التضمن التقنين التجاري، الم، 59- 75من األمر رقم  20و 19انظر المادة  -  3

  األنشطة التجارية، مرجع سابق. تعلق بشروط ممارسةالم، 08- 04من القانون رقم  4ادة وكذلك الم
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، فممارسة العون )1(الترويجي إلى ترخيص من طرف المدير الوالئي للتجارة المختص إقليميا
  هذه األنشطة دون ترخيص من شأنه أن يحدث اضطراب في السوق. ي قتصاداال

بهذا الصدد نذكر التهرب من االلتزامات والشروط الضرورية إلقامة النشاط التجاري:  - جـ 
، الذي يحدد كيفيات إنشاء وتنظيم 111- 12من المرسوم التنفيذي رقم  19على سبيل المثال المادة 

، التي تمنع كل نشاط تجاري بالجملة في )2(األنشطة التجاريةالقطاعات التجارية وممارسة بعض 
  محيط السوق أو على مستوى األرصفة، ألن ذلك من شأنه إحداث اضطراب في السوق. 

ي القائم بها نفعا في السوق وفي المنافسة في قتصادفغطى هذه الممارسات سالفة الذكر للعون اال
يد بالقواعد اإلدارية والضريبية الواقعة عليه، كمن يبيع سلعا حد ذاتها، إذ يقوم ويمارس نشاطه دون التق

  . )3(بثمن الشراء دون إضافة الرسم على القيمة المضافة مما يجعل سلعه أقل ثمن، وبالتالي أكثر رواجا
منع قانون الممارسات  ي منافس:اقتصادحالة اإلخالل واالضطراب في تنظيم عون  – 2

ي آخر، كما منع كل تعدي عون اقتصادأن يمارس نفوذا على عون ي من اقتصادالتجارية أي عون 
  ي آخر. اقتصادي على مصالح عون اقتصاد

من  18تضمن هذا المنع نص المادة  ي على آخر:اقتصادمنع ممارسات النفوذ من عون  –أ 
ي ي أن يمارس نفوذا على أاقتصادعلى أي عون  يمنع «قانون الممارسات التجارية التي جاء فيها: 

ي آخر أو يحصل منه على أسعار أو آجال رفع أو شروط بيع أو كيفيات بيع أو على اقتصادعون 
  . )4(»شراء تميزي ال يبرره مقابل حقيقي يتالئم مع ما تقتضيه المعامالت التجارية النزيهة والشريفة 

 يين ممارسة نفوذ على بعضهم البعض، كما يحظر علىقتصادر على األعوان االظوعليه يح
ي آخر على معامالت تمييزية، ذلك أن المنافسة ال اقتصادي أن يحصل من عون اقتصادأي عون 

، ويتعلق منع )5(يةقتصاديمكن أن تكون حرة إال إذا ارتكزت على مساواة الحظوظ في العمليات اال
  التمييز بما يلي:  

ن من حيث الجودة أو صد بالتمييز في السعر، بيع سلعتين متماثلتيق: يالتمييز باألسعار - 1- أ
                                                 

يحدد شروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض الذي ، 2006جوان  8مؤرخ في ال، 215- 06انظر المرسوم التنفيذي رقم  -  1
والبيع خارج المحالت التجارية بواسطة فتح والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل 

  .  2006جوان  21، صادر في 41الطرود، ج ر عدد 
يحدد كيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض  الذي ،111- 12من المرسوم التنفيذي رقم  19انظر المادة  -  2

  األنشطة التجارية، مرجع سابق. 
  . 52بن قري سفيان، مرجع سابق، ص  -  3
  متمم، مرجع سابق.المعدل و اليحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، الذي ، 02- 04قانون رقم المن  18المادة  -  4
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، فرع ي في ظل الممارسات التجاريةقتصادالتزامات العون االطحطاح عالل،  -  5

  . 179، ص 2014 -  2013 ،ن عكنون، جامعة الجزائرالقانون الخاص كلية الحقوق، ب
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. فالمنع القانوني )1(الدرجة أو النوع بأسعار مختلفة بصرف النظر عن تماثل النفقات أو اختالفها
ي اتجاه سوى من قتصادللمعامالت التمييزية يستهدف مباشرة سعر البيع المحدد من طرف العون اال

  . )2(يدعمهازبائنه وليس جميعهم، فهذه الفوارق في سعر البيع ليس لها مبرر 
، المتعلق بالمنافسة لتمنع البيع التمييزي ولكن 03- 03من األمر رقم  11كما جاءت المادة 

ربطته بضرورة وجود تعسف في استغالل وضعية التبعية باعتبار وجود عالقة تمويل أو عالقة زبون 
را من التمييز ي متلقي السلعة يكون مضرو قتصادبين أطراف التمييز، أي صاحب المنتوج والعون اال

  . )3(وليس مستفيدا منه
ستخلص أن المنع يشمل مانح التمييز والمستفيد من التمييز الذي استعمل نفوذه ألجل ذلك يُ ف

ي آخر أو أن هذا األخير يكون زبونا له ويفرض اقتصادي يستغل كونه ممونا لعون اقتصادفأي عون 
ه من الزبائن اآلخرين وفي هذه الحالة يكون عليه شروطا تمييزية سلبية في حقه ال يفرضها على غير 

  ي متلقي السلعة. قتصادي الممون ممارسا نفوذا على العون االقتصادالعون اال
يين آجال قتصاد: يقتضي مبدأ المساواة أن يمنح جميع األعوان االالتمييز في آجال الدفع - 2- أ

ييز في هذا الشأن يشكل إخالال بااللتزام دفع متماثلة طالما تعلق األمر بنفس المنتج أو الخدمة، وأي تم
بالنزاهة الذي يسعى قانون الممارسات التجارية إلى فرض احترامه فإذا كان التمييز في محل الدفع 

ي المستفيد من التمييز قتصادمصوغ بعناصر موضوعية كتفادي األخطار المتعلقة بمالءة العون اال
يين فقط دون قتصادلغاء لمهل الدفع ضد أحد األعوان االكان التمييز مشروعا ويعتبر التخفيض أو اإل

، فتقع المخالفات على عاتق العون )4(سبب تميزا غير مشروع السيما إذا حدث فجأة وبطريقة تعسفية
  . )5(ي المستفيد من هذا التميزقتصاداال

أعوان  ويتحقق هذا التمييز إذا كان بين التمييز في شروط أو كيفيات البيع أو الشراء: - 3- أ
يين الموجودين في أسواق قتصاديين في وضع مماثل، وال يكون في أوضاع مماثلة األعوان االاقتصاد
  . )6(متمايزة

ي المستفيد من التمييز، وما قيل بشأن األسعار قتصادوالمخالفة تكون على عاتق العون اال
  ينطبق على هذه الحالة. 

                                                 
، 2003المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية،  التنظيم القانوني للمنافسة ومنع االحتكار دراسة مقارنة،أمل محمد شلبي،  -  1

  . 128ص 
  .179طحطاح عالل، مرجع سابق، ص  -  2
  متمم، مرجع سابق. المعدل و ال ،ة، المتعلق بالمنافس03- 03من األمر رقم  11انظر المادة  -  3
  . 183نقال عن طحطاح عالل، مرجع سابق، ص  -  4
  متمم، مرجع سابق. المعدل و اللقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ، المحدد ا02- 04من القانون رقم  18ادة انظر الم -  5
  . 184 طحطاح عالل، مرجع سابق، ص -  6
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تضمن هذا المنع المادة  ي آخر:اداقتصي على مصالح عون اقتصادمنع تعدي عون  –ب 
، حيث يشترط في المنافسة أن تكون نزيهة وحرة، بمعنى أال )1(من قانون الممارسات التجارية 26

يين، كأن تتصف بالعدوانية عن طريق إتيان ممارسات إيجابية قتصادتشكل عائقا أمام باقي األعوان اال
  ي المنافس. قتصادعدم الثقة في العون االي آخر، فذلك جوا من قتصادللحط من سمعة العون اال

فالتعدي على مصالح عون منافس عن طريق إحداث خلل في تنظيمه الداخلي من شأنه 
تعداد ) 2(من قانون الممارسات التجارية 27ي، كما تضمنت المادة قتصاداإلضرار بسير نشاطه اال

  بعض الحاالت التي يتحقق فيها هذا التعدي والمتمثلة كما يلي: 
العمالء  : السمعة هي قدرة المحل على اجتذابي منافساقتصادتشويه سمعة عون  - 1- ب

بسبب المزايا التي يتمتع بها كجمال العرض، دقة التنظيم، جودة السلع... الخ، والتشويه يكون بنشر 
معلومات سيئة تمس بشخصه أو بمنتوجاته أو خدماته حيث يشكل هذا الفعل منافسة غير مشروعة، 

ق على هذه الممارسة مصطلح التشهير والتي تعتبر من قبيل المنافسة غير المشروعة أيضا، ويطل
فقد استعمل المشرع مصطلح التشويه بدال من مصطلح التشهير، وهما مصطلحان يؤديان نفس 
المعنى، وهو أعمال التشهير بإذاعة معلومات غير صادقة أو إشاعات كاذبة تؤدي إلى تشويه سمعة 

، أو التقليل من تجارتهم، أو منتجاتهم أو خدماتهم، وذلك قصد جذب العمالء من المنافسين
  .)3(المتنافسين اآلخرين

كنشر إشاعة كإفالس  )4(أو بهدف القضاء على سمعته الطيبة التي يتمتع بها منتجاته في السوق
  . )5(ي أو عزمه على تصفية محلهقتصادالعون اال

علنية، حيث تبرر نية التشهير وأن يستهدف شخصا معينا ويشترط في التشهير أن يتم بصورة 
، وهذا سواء بالنشر في )6(ومحددا أو يمكن التعرف إليه من خالل المواصفات المذكورة في اإلدعاء

  الصحف، أو توزيع اإلعالنات المقللة من قيمة البضاعة، أو المحطة من سمعة التاجر. 
                                                 

  متمم، مرجع سابق. المعدل و القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ، يحدد ال02- 04قم من القانون ر  26ادة انظر الم -  1
  متمم، مرجع سابق. المعدل و ال، المتعلق بالمنافسة، 03- 03من األمر رقم  27انظر المادة  -  2
  ، 2004ة، القاهرة، ، دار النهضة العربيالمنافسة غير المشروعة في مجال اإلعالنات التجاريةحداد مصطفى عزب،  -  3

  .146 ص
، كلية الدراسات الفقهية المنافسة غير المشروعة، ووسائل الحماية منها، دراسة مقارنةخير عبد الرحمان محمد الصمادي،  -  4

  . 203 ، ص2004والقانونية، قسم الدراسات القانونية، جامعة آل البيت، األردن، 
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة ن االقتصادي دراسة في القانون الجزائري، المسؤولية القانونية للعوعميرات عادل - 5

 2015ه في القانون، تخصص القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، ادكتور 
  .178، ص 2016 -

يل درجة ماجستير في القانون، فرع عقود ، مذكرة لنحماية المحل التجاري دعوى المنافسة غير المشروعةزعموم إلهام،  -  6
  . 75، ص 2004ومسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
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سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا على  ،يقتصادالعون االعلى سمعة فالتشهير يمكن أن يرد 
المحدد للقواعد المطبقة على  02- 04من القانون رقم  3 بمفهوم نص المادة اياقتصاد اأن يكون عون

أو على منتجاته وخدماته ويكون بالحط من قيمته وأهمية البضاعة التي يقوم  ،)1(الممارسات التجارية
ي الذي يلجأ إلى طرق تدليسية واستعمال الغش في تصريف قتصادببيعها أو صنعها، فالعون اال

ي آخر ينافسه، فهذه األفعال تشكل اعتداء على اقتصادبضاعته من شأنه أن يضر بمصلحة عون 
، وال يشترط في التشهير أن يكون صريحا بل قد يكون ضمنيا )2(يقتصادسمعة وقيمة بضائع العون اال

  بين الزبائن بغرض التشويه. ويجب أن يحدث نشر للمعلومات السيئة 
حتى يمكن اعتبار هذا التشهير فعل منافسة غير مشروعة البد من تحديد المستهدف من هذا 
التشهير، فقد يكون المنافس شخصيا، وقد يكون محله التجاري ككل، وقد تكون المنتجات والخدمات 

إن أسلوب التشهير سيكون ي فقتصاد، منع انفتاح السوق في شتى قطاعات النشاط اال)3(المنافسة
  .  )4(األكثر شيوعا للقضاء على باقي المتنافسين واالستحواذ على السوق السيما وأنه أقل تكلفة

تلجأ المؤسسات في إطار المنافسة إلى اإلشهار لجلب الزبائن،  اإلشهار التضليلي: - 2- ب
ار الحدود الممنوحة له حيث يعتبر اإلشهار وسيلة محكمة إلعالم المستهلكين، لكن تجاوز اإلشه

ية حماية قتصاديتحول إلى وسيلة غير شرعية وطريقة للخداع لذا البد من منعه حماية للنظام العام اال
للمستهلك من هذه اإلعالنات، خاصة وأن القواعد العامة في المسؤولية عن الفعل الغير ال توفر 

بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى ترويج  . فاإلشهار هو كل إعالن يهدف)5(الحماية الكافية للمستهلك
  .)6(بيع السلع أو الخدمات مهما كان المكان ووسائل االتصال المستعملة

يستخدم اإلشهار التضليلي عدة وسائل من بينها استخدام شخصيات معروفة في الترويج بمنتوج 
بتغيير يعطي الحروف  معين أو الترويج السم أو عالمة تجارية معينة تتشابه مع اسم أو عالمة أخرى

إلى النماذج المتشابهة، والتي يمكن للمستهلك معرفتها أو تمييزها بمجرد االطالع على المنتوج 

                                                 
  ، المعدل والمتمم، مرجع سابق.قواعد المطبقة على الممارسات التجاريةال ، المحدد02- 04رقم  القانونمن  3انظر المادة  -  1
  . 172، ص 2007عمان، ، دار الثقافة،1990سنة  55رة العماني رقم القانون التجاري وفقا ألحكام التجاعادل علي مقدادي،  -  2
  .179عميرات عادل، مرجع سابق، ص  -  3
  . 48بن قري سفيان، مرجع سابق، ص -  4
المجلة الجزائرية للعلوم القانونية  "،المستهلك مدنيا من اإلعالن التجاري الكاذب أو المظللحماية سي يوسف زاهية حورية، " -  5

   .184 -  183، ص2010، 4ية والسياسية، العدد ادقتصواال
، المحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، مرجع 02- 04من القانون رقم  3فقرة  3انظر المادة  -  6

  سابق. 
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المعروض لالستهالك فنظرا لخطورة هذا النوع من اإلشهار سواء على المستهلك أو المنافس، تدخل 
  .)1(المشرع لمنعه

أن المشرع الجزائري لم يضع تعريفا محددا  أما فيما يخص التعريف باإلشهار التضليلي، فنجد
له، وٕانما اكتفى فقط بذكر صوره التي تتنوع وال يمكن حصرها نظراء لتنوع الوسائل والطرق التي 

  يمارس ومن أمثلة ذلك: 
  يكون اإلشهار تضليلي:  
عندما يتضمن تصريحات أو بيانات أو تشكيالت يمكن أن يؤدي إلى التضليل بتعريف  - 
  أو خدمة أو كميته أو وفرته أو مميزاته.المنتوج 
عندما يتضمن عناصر يمكن أن تؤدي إلى االلتباس مع بائع آخر أو مع منتجاته أو خدماته  - 

  أو نشاطه. 
ي ال يتوفر على قتصادعندما يتعلق بعرض معين لسلع أو خدمات في حين أن العون اال - 

التي يجب تقديمها عادة بالمقارنة مع مخزون كاف من تلك السلع أو ال يمكنه ضمان الخدمات 
  ضخامة اإلشهار. 

: يعتبر التقليد من أهم الوسائل المؤدية إلى زرع الشكوك واألوهام في ذهن التقليد - 3- ب
المستهلك وٕاحداث الخلط واللبس بين المنتجات، بحيث يستفيد المنافس من رواج  وسمعة المؤسسة 

لحه عن طريق ما يحدث من خلط لدى المستهلكين وجذب عمالئه، ويحاول استغالل الوضع لصا
المتعاملين معهم وعدم تمييزهم ومعرفتهم بأنهم يتعاملون مع بضاعة منتج آخر غير الذين اعتادوا 

  التعامل معهم. 
ومما يالحظ أن المشرع الجزائري لم يتناول تعريفا للتقليد، وهذا ما يؤدي بنا إلى االعتماد على 

كل استعمال ألساليب تؤدي إلى إحداث التباس عند الزبائن  «عرفه على أنه التعريف الفقهي الذي 
   .»بين منتجات المؤسسة المنافسة 

المحدد المطبقة على الممارسات التجارية  02- 04من القانون رقم  2فقرة  27وقد أشارت المادة 
  إلى صور التقليد. 

ف الذكر مما يدفعنا بالرجوع إلى القانون فنجد تقليد العالمة التي لم يحدد معناه في القانون سال
كل  «التي تنص:  )2(، الذي جاء تعريفها في المادة الثانية06- 03المتعلق بالعالمات وهو األمر رقم 

                                                 
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال ،قواعد المطبقة على الممارسات التجاريةالمحدد ال ،02- 04من القانون رقم  28انظر المادة  -  1
  ، مرجع سابق.تعلق بالعالماتالم ،06- 03من األمر رقم  02المادة  -  2
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الرموز واألرقام والرسومات أو الصور واألشكال المميزة للسلع أو توضيبها واأللوان بمفردها أو مركبة 
  .»خدمات شخص طبيعي أو معنوي عن سلع وخدمات غيره  التي تستعمل كلها لتميز سلعة أو

فهي تعبر عن مصدر المنتوج أو الخدمة، باإلضافة إلى تقليد المنتوج الذي قد يمس المنتوج بحد 
كل الرموز واألرقام والرسومات أو الصور واألشكال المميزة  «ذاته أو تقليد الخدمات التي تنص: 
ا أو مركبة التي تستعمل كلها لتمييز سلعة أو خدمات شخص للسلع أو توضيبها واأللوان بمفرده

  . »طبيعي أو معنوي عن سلع وخدمات غيره 
ي قتصاد: تعد العالمة التجارية من أهم الوسائل التي يلجأ إليها العون االتقليد العالمة - 1- 3- ب

  اع بشأنها. لتمكين المستهلك من التعرف على سلعته أو خدمته، ويضمن ذلك عدم التضليل أو الخد
فبذلك تلعب دورا حيويا باعتبارها متميزة ومبتكرة ليس فقط لصاحبها إذ تعد من الوسائل الهامة 

  . )1(الجتذابه
ولقد عرف التقليد في مجال العالمة التجارية على أنه نقل العناصر األساسية للعالمة األصلية 

قريبة الشبه في مجموعها مع  أو نقل بعضها حرفيا مع إضافة عالمات ضمن عالمة أخرى لتصبح
  . )2(تلك العالمة مما يوقع المستهلك في الخطأ أو عدم القدرة على التمييز لوجود الخلط واللبس بينهما

، المتعلق بالعالمات نجدها تنص على 06- 03من القانون رقم  1فقرة  26وبالرجوع إلى المادة 
حقوق االستئثارية لعالمة قام بها الغير يعد جنحة تقليد لعالمة مسجلة كل عمل يمس بال «أنه: 

  . )3(»خرقا لحقوق صاحب العالمة 
ف التقليد بأنه كل عمل يمس بالحقوق االستئثارية للعالمة، ويمتاز هذا التعريف بذلك عرّ 

بالعمومية، كما أنه واسع بشكل يتسع ليشمل كل اعتداء على ما يتصل بالعالمة من حقوق دون تحديد 
وما تجدر اإلشارة إليه أن استعمال العالمة بحسن النية ال يعد تقليدا، إال إذا  - المة صورا للتقليد الع

. باإلضافة إلى أنه يشترط أن يكون اإلشهار مبتكرا وليس )4(كانت العالمة تشكل من اسمه وعنوانه
  .)5(عاديا حتى يتمتع بالحماية

                                                 
، دراسة مقارنة، الطبعة األولى، عمان، الحامد المنافسة غير المشروعة للملكية الصناعيةزينة غانم عبد الجبار الصفار،  -  1

  .64، ص 2002للنشر والتوزيع، 
، النماذج الصناعية العالمات التجارية الصناعية والتجارية براءات االختراع الرسوم الصناعية لكيةالمسميحة القليوبي،  -  2

  . 278 -  277، ص 2000والبيانات التجارية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 
  تعلق بالعالمات، مرجع سابق. ، الم06- 03من القانون رقم  1فقرة  26المادة  -  3
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون كلية العالمات في القانون الجزائري الجديدسعيدة، راشدي  -  4

  .31، ص 2014نوفمبر  27 ،الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو
، 1991لطباعة والنشر، بيروت، الدين ل ، دراسة قانونية مقارنة، مؤسسة عز، المزاحمة غير مشروعةجوزيف نخلة سماحة -  5

  . 193ص 
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و شكل المنتوج والرسم الوارد : التقليد قد يمس المنتوج بحد ذاته أتقليد المنتجات - 2- 3- ب
، فهذا الفعل يؤدي إلى الخلط واللبس في ذهن العمالء، األمر الذي يجعلهم ينصرفون عن )1(عليه

  المؤسسة المنافسة. 
مثال على ذلك: تقليد صناديق تعبئة المنتجات أو األسماء وكذلك بيع منتوجات تشمل على رسم 

التداخل أو االستيراد من الخارج أو حيازتها قصد أو نموذج صناعي مقلد أو عرضها للبيع أو 
  . )2(االتجار
: ففي حالة تقليد خدمات الغير يؤدي ذلك إلى احدث التباس لدى تقليد الخدمات - 3- 3- ب

الزبائن في معرفة مصدر الخدمة، وقد يؤدي ذلك كذلك إلى خداع المستهلك في إقدامه على إبرام عقود 
ي الذي تعود التعامل معه ليكتشف في قتصادتفيد من خدمات العون االظنا منه أنه يشتري سلعا أو يس

ي الذي قلدت قتصاداألخير أن المواصفات غير متطابقة، وذلك سيؤدي حتما إلى خسارة العون اال
خدماته على أساي أن الخدمات المقلدة في الغالب ناقصة من المكونات األصلية، فإنه بالنظر إلى قلة 

التي بالتأكيد ستؤدي إلى البيع بأقل ثمن الخدمة األصلية وهو ما يؤدي إلى تحويل  المصاريف والتكلفة
الزبائن، كما أن طريقة عرض الخدمات وتأديتها له دور في اجتذاب الزبائن مما يستدعي حمايتها 

  . )3(بالنظر إلى أن تقليدها سيؤدي إلى كسب زبائن الغير
تتمثل هذه الممارسة  ة دون ترخيص من صاحبها:استغالل مهارة تقنية أو تجارية مميز  -  ـج

ي على مصالح عون آخر، باالستيالء على طريقة مماثلة أو شبه مماثلة اقتصادفي اعتداء عون 
دون ترخيص أو إذن منه، على العناصر التي ساهمت في نجاحه لالستفادة منها بدون بذل جهود 

  . )4(ماليةفكرية أو 
ي المقلد سعى إلثارة قتصادن التقليد في كون العون االي عقتصادهذا التطفل االيختلف 

ي قتصادي المتطفل يضع نفسه مكان العون االقتصادإليه، بينما العون اال االلتباس لتحويل الزبائن
الذي وقع االستيالء على مهارته وتقنياته، ويستفيد من معطياته اإليجابية بدون السعي إلى إثارة التلبس 

   .)5(في ذهن الزبائن

                                                 
1   - Hind MAJDOUBI, La conception moderne du droit de la concurrence Déloyale, mémoire jour 

l’obtenation de DESA en droit civile, faculté de droit d’Ain Chock, Casablanca, 2003, p 26.  

  . 190ص  ،عميرات عادل، مرجع سابق -  2
  متمم، مرجع سابق.المعدل و الحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، الم، 02- 04من القانون رقم  27المادة انظر  -  3
  . 190عميرات عادل، مرجع سابق، ص  -  4
، مرجع سابق، ص 02- 04والقانون  03- 03قانون المنافسة والممارسات التجارية وفقا لألمر كتو محمد الشريف،  -  5
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ي بإغراء اقتصادإذا قام عون  ي منافس:اقتصادإغراء مستخدمين متعاقدين مع عون  -  د
مستخدما ما يزال مرتبطا بعقد عمل مع منافسه أو مقيد بشرط عدم المنافسة عن طريق بعض الحوافز 
 والمغريات كزيادة الراتب مثال، فتعتبر ممارسات غير شرعية وغير نزيهة، ويشترط أن يكون اإلغراء

  . )1(متعمدا باستعمال االحتيال أو الضغط أو الوعود بمنافع مادية ومكافأة مرتفعة بصورة غير طبيعية
ي الجديد يقوم بمنافسة غير مشروعة إذا قام بشغل أو توظيف عمال منافسة قتصادفالعون اال

يته التقصيرية في مع علمه بوجود شرط عدم المنافسة، وٕاذا لم يتم إثبات عليه بهذا الشرط ال تقام مسؤول
، ألن العمال يعتبرون من أهم عناصر الكفاءة التنافسية، فهم )2(ي السابققتصادمواجهة العون اال

العنصر األول في العملية اإلنتاجية، لذلك فالتعرض لهم يؤدي بالضرورة إلى تعطيل جهاز اإلنتاج أو 
  . )3(عالةاإلدارة اضطرابه بصورة تعيق المشروع عن العمل بصورة سليمة وف

ي حر قتصاداألصل أن العون اال الجوار القريب لمحل منافس:إقامة محل تجاري في  -  ه
أثرا من آثار مبدأ حرية التجارة والصناعة  ف ذلكصفي إقامة محله في المكان الذي يريد، يو 

السوق، إذ أنه من مصلحة العون  اقتصادالمكفول دستوريا، ونتيجة من نتائج األخذ بنظام 
ي أن يقيم محله حيث يتواجد الزبائن وحيث يكثر اإلقبال على السلع والخدمات، إال أنه من تصادقاال

ي قتصادالضروري تقييد حرية إنشاء المحالت متى كان ذلك من شأنه التأثير على العون اال
  . )5(وذلك بهدف استغالل شهرته ،)4(اآلخر

 27نع مثل هذه الممارسات بموجب المادة وأمام تزايد هذه الصورة في مجتمعنا، تدخل المشرع لم
، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية نظم آلثارها الضارة 02- 04من القانون رقم  8فقرة 

  ي المنافس. قتصادبالعون اال
وما تجدر اإلشارة إليه أن هذه المادة في فقرتها الثامنة تشوبها غموضا فيما يتعلق بالمسافة 

اتها عند إقامة محل تجاري مجاور لمحل تجاري آخر، فمصطلح الجوار القريب الواجب مراع
يعمل عدة تأويالت وتغيرات مما يستدعي إصدار نصوص تنظيمية تحدد المسافة الواجب 

  مراعاتها. 

                                                 
، ص  ، مرجع سابق02- 04والقانون  03- 03قانون المنافسة والممارسات التجارية وفقا لألمر كتو محمد الشريف،  -  1

117 .  
  

2   - Legais (D), Concurrence de loyale, éd techniques juris-classeur fascicule, 1990, N° 30, p 30. 

  .230ص خير عبد الرحمان محمد الصمادي، مرجع سابق،  -  3
  . 50 -  49ص ص بن قري سفيان، مرجع سابق،  -  4
  .210فوضيل نادية، مرجع سابق، ص  -  5
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وتشير إلى أن هذه الحاالت مذكورة على سبيل المثال ال الحصر، لذلك يمكن للقضاء أن يدخل 
ي ما ولو لم تكن مذكورة في اقتصادمساس بطريقة غير مشروعة بمصالح عون أي حالة من شأنها ال

  من القانون سالف الذكر.  27المادة 
  الفرع الثاني

  ي اقتصادالغاية من فرض وجود نظام عام 
ي األساس الذي يقوم عليها كيان الدولة، أو بعبارة أخرى، النظام العام قتصاديعد النظام العام اال

ة عن مجموعة من القواعد وجدت بهدف الحفاظ على توازن السوق من جهة والحفاظ ي عبار قتصاداال
يين من جهة أخرى، مهما كان مصدر هذه القواعد قتصادعلى المصالح الفردية والجماعية لألعوان اال

ي إلى نظام عام قتصادكما يتفرع النظام العام اال ،)1(سواء من وضع المشرع أو بتكييف من القضاء
 ويسعى إلى تحقيق العدالة (ثالثا)، يهتم بالمصالح الخاصة، (أوال)، وٕالى قواعد آمرة (ثانيا)إيجابي 

  (رابعا). االقتصادية
في الحقيقة، هناك مفهوم محوري للنظام العام وهو مجموعة من القيم  نظام عام إيجابي: - أوال  

  ة. والمبادئ التي ال يجب لألطراف المساس بها بموجب اتفاقاتهم الفردي
ي ال تكتفي ببيان السلوك المحظور الذي يجب على قتصادغير أن قواعد النظام العام اال

األطراف تفاديه وٕاال كانت اتفاقاتهم باطلة، بل هي قواعد تبين السلوك لتحقيق مصالح فردية وجماعية، 
ت غير شرعية يين المتعاقدين من القيام بممارساقتصادوذلك لكونه ال يهدف فقط إلى منع األعوان اال

  .  )2(ومنافية للمنافسة، بل إلى جانب ذلك يفرض التزامات وواجبات يجب احترامها
يتدخل المشرع الجزائري لسن قواعد قانونية آمرة حماية للطرف  كل قواعد آمرة: - ثانيا 
ي بلم القواعد اآلمرة سواء كان هدفها تحقيق مصلحة قتصاد، فلقد سمح النظام العام اال)3(الضعيف

  شخصية أو جماعية. 
العقد  «لم يكرس مبدأ  يهتم بالمصلحة الفردية الخاصة بمتعاقد ضعيف جدير بالحماية: - ثالثا 

إال المساواة القانونية، إذ أن العدالة التعاقدية لم يحققها هذا المبدأ فالمراكز غير  »شريعة المتعاقدين 

                                                 
"، أعمال الملتقى الدولي حول فكرة النظام العام: من شكالية تحدي مفهوم النظام العام وتطبيقاته القانونية"إعمارة مسعودة،  -  1

  .03، ص 2014ماي  08و 07 النظام العام إلى األنظمة العامة، جامعة بجاية، يومي
  .11ماندي أسيا يسمينة، مرجع سابق، ص  -  2
  .12المرجع نفسه، ص  -  3
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ين مقارنة بالقوة التي يتمتع بها الطرف ية، ولدت ضعف أحد الطرفقتصادالمتكافئة من الناحية اال
  . )1(اآلخر، فهناك حاجة إلى حماية مصلحة أحد الطرفين

يقصد بالعدالة التعاقدية المساواة بين الطرفين  ية:قتصاديهدف إلى تحقيق العدالة اال - رابعا 
ية التي قتصاداال المتعاقدين، بمعنى أنه ال يجب أن يغبن أحد الطرفين حين انعقاد العقد، غير أن القوة

يين المتعاقدين التمتع بها، جعلت من هذه المساواة مفترضة ال حقيقة، قتصاديمكن ألحد األعوان اال
فقواعد النظام العام االختصاص تهدف إلى البحث عن توازن حقيقي للعقد دون االكتفاء بالمساواة 

  في العقد. . سواء ألحد المتعاقدين في العقد أو لمتعاقد معين )2(القانونية
تحقيقا لرغبة المشرع في حماية التوازن العقدي، فإنه  حماية أحد المتعاقدين في العقد: – 1

يرعى دوما ضعف أحد المتعاقدين أمام المتعاقد اآلخر، فقرر المشرع فرض حماية رضا هذا المتعاقد 
يكون خال من عيوب  ، الذي يجب أن)3(بإدراج قواعد خاصة لحماية رضا المتعاقد في التقنين المدني

، كما خص حماية للمتعاقد الضعيف، حيث تقابله بنود تعسفية مثال، فيتدخل المشرع لمحاولة )4(اإلرادة
  . )5(إيجاد نوع من التوازن لهذا العقد

يهدف هذا المشرع إلى حماية مصلحة الطرف الضعيف  حماية متعاقد معين في العقد: – 2
  سواء كان دائنا أو مدينا.  والعقد مع تعيين هذا الطرف مسبقا

وذلك باالرتكاز على  قتصادي في ضبط االقتصادومن هنا تظهر أهمية النظام العام اال
مجموعة القواعد القانونية الضابطة للحرية التنافسية والسوق، بما يكفل الصالح العام، فأصبح 

حكام تفرضها اللعبة ي بضرورة االلتزام ألقتصادي مقيد في ممارسة نشاطه االقتصادالعون اال
  ية في السوق.قتصاداال

                                                 
، أعمال الملتقى حول فكرة النظام العام: "النظام العام في القانون الخاص، "مفهوم متغير ومتطوربلميهوب عبد الناصر، " -  1

  .13، ص 2014اي م 08و 07من نظام عام إلى أنظمة عامة، جامعة بجاية، يومي 
2   - SMORTO Guido, "La justice contractuelle", RIDC, N° 53, 2008, p 586. 
 

  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتضمن التقنين المدني، 58- 75انظر األمر رقم  -  3
، 58- 75من األمر رقم  90إلى  81تتمثل عيوب اإلرادة في: الغلط، التدليس، اإلكراه، الغبن. انظر في ذلك: المواد من  -  4

  متمم، مرجع سابق.المعدل و الالمتضمن التقنين المدني، 
  .09بلميهوب عبد الناصر، مرجع سابق، ص  -  5
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  المبحث الثاني
  دارياإلالرقابة عن طريق الترخيص 

يعد الترخيص اإلداري من بين أكثر الوسائل القانونية استعماال وفعالية في توجيه ومراقبة مزاولة  
نفس الوقت ي في اقتصادي فله مفهوم وهدف قانوني إداري تنظيمي رقابي وسياسي و قتصادالنشاط اال

ي (المطلب األول)، قتصادي من أجل ممارسة النشاط االقتصادالمختصة للعون اال اإلدارةتمنحه 
 - إجراء الترخيص – احترامهمستعملة إياه كآلية رقابية، لذلك تسعى اإلدارة المانحة للحرص على 

  (المطلب الثاني).
  المطلب األول

  الطبيعة القانونية للترخيص اإلداري
و الوقوف على حقيقة مفهوم الترخيص اإلداري المسبق باعتباره عمال أو تصرفا المقصود ه

قانونيا صادرا عن السلطة اإلدارية أو شبه إدارية أحيانا، ووسيلة قانونية تمارس بمقتضاها هذه 
ية، وهذا من خالل بعض التعريفات، له كما أن للترخيص قتصاداألخيرة رقابتها على النشاطات اال

ي (الفرع األول) ويتميز الترخيص اإلداري قتصادستعماالت مختلفة في النشاط االاإلداري ا
بمجموعة من الخصائص، (الفرع الثاني) إضافة إلى تعدد السلطة أو الجهة المانحة له (الفرع 

  الثالث). 
  الفرع األول

  التعريف بالترخيص اإلداري واستعماالته المختلفة
ددة ومتنوعة كاالعتماد والرخصة والتأشيرة واألذن، كما أن له يتخذ الترخيص اإلداري أشكاال متع

استعماالت مختلفة في الحياة العملية اإلدارية، تتخذ منه السلطة اإلدارية وسيلة قانونية لتنظيم ومراقبة 
ية وبعض حرياتهم، أو االنتفاع بالمال العام قتصاديين لنشاطاتهم االقتصادممارسة األعوان اال

  ستعماال خاصا. وباستعماله ا
ولإللمام أكثر بموضوع الترخيص اإلداري، يجب الوقوف على حقيقة وتبيان خصائصه 
ومميزاته بالمقارنة مع القرارات العادية األخرى التي تصدرها اإلدارة والجهات شبه إدارية، وذلك 

استعماالته في الفقرات الموالية مبتدئين بالتعريف بالترخيص اإلداري (أوال) و  سيتم تبيانهما 
  المختلفة (ثانيا).

ال يوجد أي تعريف للترخيص كنظام إداري في القانون  تعريف الترخيص اإلداري: –أوال 
المتعلق بالمحاسبة العمومية، حيث  21- 90الجزائري، ما عدا ما نص عليه المشرع في القانون رقم 

تجهيزات العمومية ونفقات تسجل نفقات ال «منه على تراخيص البرامج كما يلي:  06تنص المادة 
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االستثمارات ونفقات رأسمال في الميزانية العامة للدولة على شكل رخص برامج وتنفيذ باعتمادات 
  . )1( »الدفع... تمثل رخص البرامج الحد األعلى للنفقات... 

هذه المادة أن هذا التعريف يتعلق بالمجال المحاسبي المالي، وليس بالمجال  ىيتضح من فحو 
  اري، لذلك يمكن البحث عن تعريف الترخيص في القاموس، إضافة إلى الفقه. اإلد

، فإن المقصود بالترخيص اإلداري هو: اإلجراء (Dalloz)فحسب معجم المصطلحات القانونية 
الذي يمكن اإلدارة من ممارسة رقابة جد صارمة على بعض النشاطات، فالترخيص إذن هو وسيلة 

ائم بالنشاط، ألنها عبارة عن إذن أو موافقة مسبقة تمنحه جهة إدارية من أجل وقائية تربط اإلدارة والق
ممارسة نشاط معين، وهذا التعريف يعكس اتجاه القانون الفرنسي فيما يتعلق بالنظرية العامة لممارسة 
الحريات العامة، حيث نظام الترخيص اإلداري نظام وقائي يعلق ممارسة النشاط لقبول الهيئات 

ية، وبما أنه نظام يمس بصفة كافية بالضمانات األساسية فإنه يجب أن يتم وضحه من قبل العموم
، إذ هناك عالقة بين الترخيص والحرية، فال يمكن للفرد ممارسته حرية إذن من السلطة )2(المشرع

  العمومية. 
صد تقييد ي، يعتبر الترخيص اإلداري إحدى الوسائل الممنوحة للمشرع ققتصادأما في المجال اال

ي بواسطة الحصول على ترخيص اقتصادية إذ يمكن للمشرع تقنين ممارسة نشاط قتصادالنشاطات اال
ية كون حرية الممارسة لها قتصادمسبق، وعلى هذا فهو يعد من شروط ممارسة بعض النشاطات اال

واسطة ي باقتصادقيمة دستورية، فهي ليست عامة وال مطلقة، لذلك يمكن تقنين أو تنظيم نشاط 
فمن هذا المعنى يتضح أن  .)3(ترخيص مسبق بشرط أن تمارس في إطار القواعد التي يضعها المشرع

الترخيص اإلداري يعد تقنية أو وسيلة قانونية، يستعملها المشرع قصد السماح للسلطات العمومية 
  ية. قتصادبالتدخل في الحياة اال

ص اإلداري، نذكرها على سبيل المثال نظرا وفيما يلي بعض التعريفات التي تطرقت إلى الترخي
  لتعددها وكثرة الباحثين في هذا المجال: 

  إذ عرفه بقوله:  Pierre Livetتعريف  – 1
On peut en effet admettre qu’il s’agit d’un acte administratif revêtant la forme 

d’une décision unilatérale de caractère individuel, enis en principe après 
habilitation expresse du législateur, soit par des organes dépendant de ces dernières, 
et à la délivrance duquel sont conditionner l’exercices d’un activité ou la création 

                                                 
، صادر 35، المتعلق بالمحاسبة العمومية، ج ر عدد 1990غشت  15، المؤرخ في 21- 90من القانون رقم  06المادة  -  1

  .1990غشت  15بتاريخ 
2   - Délvolvé Pièrre, Droit public de l’économie, Dalloz, Paris, 1998, p 148. 
3   - Barthélemy Mercadal, Le droit des affaires en France, éd français LEFEBVRE, Perret, 1999, p 244. 

- Savy Robert, Droit public économique, Dalloz, Paris, 1972, p 81. 
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duquel sont conditionnés l’exercice d’une activité ou la création d’un organisme, 

aucune liberté, sinon potentielle, n’étant réputée existe avant cette décision »  )1( . 

ويفهم من ذلك أن الترخيص عمل إداري يأخذ شكل قرار صادر من جانب واحد، ذي صبغة 
فردية، صادر بناء على تأهيل صريح من طرف المشرع، أما من سلطات إدارية أصلية (رئيسية)، أو 
عن منظمات أو هيئات تابعة لها مباشرة، بحيث يتوقف استصداره وتسليمه ممارسة نشاط معين أو 

يس هيئة ما. ففي كل األحوال ال يمكن ألية حرية مهما كانت أهميتها أن توجد وتمارس إنشاء وتأس
 بدون إصدار القرار اإلداري. 

فمن هنا تظهر األهمية القانونية لقرار الترخيص الذي ال يمكن للسلطة اإلدارية اشتراط 
التعريف نجد أن استصداره دون أن تكون مؤهلة قانونا لذلك مسبقا من طرف المشرع، فحسب هذا 

Pierre Livet  حصر سلطة إصدار قرار الترخيص في السلطات اإلدارية البحتةautorités 

strictement adminstatives فقط دون الجهات شبه إدارية التي بإمكانها هي األخرى إصدار ،
  قرارات لها قيمة وطبيعة القرارات اإلدارية التي سنرى الحقا. 

الترخيص اإلداري صورة من صور التنظيم  «ال عثمان جبريل: وقد عّرفه محمد جم – 2
والتقييد التي تستخدمها اإلدارة في مواجهة األفراد، وهو وسيلة رقابية سابقة على ممارسة النشا، فهو 
أسلوب وقائي لتحقيق الغايات الضابطة المتمثلة في حماية النظام العام سواء في مفهومه التقليدي أو 

  .)2(»مفهومه الحديث 
تستخدمها اإلدارة في مواجهة صور التنظيم والتقييد التي فيتضح أن الترخيص اإلداري صورة من 

يين وهو وسيلة رقابية قبلية على ممارسة النشاط، فهو إجراء إداري له دور وقائي قتصاداألعوان اال
ين لنشاطهم يقتصادلدى ممارسة األعوان اال )3(يمكن لإلدارة من المحافظة على النظام العام

الذي  régime préventifفالترخيص اإلداري بهذا الشكل يدخل في نطاق النظام الوقائي  ،يقتصاداال
  يهدف إلى درء الخطر والضرر ومنع  وقوعه أصال. 

الترخيص اإلداري  يتخذاالستعماالت القانونية واإلدارية المختلفة للترخيص اإلداري:  –ثانيا 
عمال إداريا قانونيا عدة استعماالت من حيث المفردات المستخدمة للداللة باعتباره مصطلحا إداريا و 

على معنى الرخص أو التراخيص اإلدارية كعمل قانوني، ومن الناحية العملية كوثيقة أو مستند قانوني 

                                                 
1   - Livet Pierre, L’autousation administrative préalable et les libertés publiques, librairie générale de 

droit et de jurisprudence, Paris, 1974, p 188. 
، رسالة دكتوراه دولة، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، ، الترخيص اإلداري، دراسة مقارنةمحمد جمال عثمان جبريل -  2

  .609، ص 1992
، رسالة لنيل درجة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، الرخص اإلدارية في التشريع الجزائريالرحمن، عزاوي عبد  -  3

  .157، ص 2007جامعة الجزائر، 
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يين الحصول عليه واستصداره من الجهة المختصة من أجل ممارسة قتصاديتعين على األعوان اال
   يمكن تلخيصها فيما يلي:تسميات وصور  عدة اإلداريالترخيص  خذومقنن، يت منشاط معين منظ

 ,licence, autorisation, permisتقابلها مفردات بالفرنسية  الترخيص والرخصة: – 1

premission إذ تعد هذه المفردات األكثر استخداما للداللة إلى المعنى االصطالحي لكلمة ترخيص ،
ربية في كل من التشريع والفقه والقضاء اإلداري في كثير من الدول كمصر أو رخصة في اللغة الع

  والجزائر. 
، يستعملها المشرع في الجزائر وفي عنه نصوص قانونية السيما في مجال licenceفالرخصة 
ية المقننة إذ تشترط عادة من أجل ممارسة النشاط، فهي تأخذ معنى اإلذن المسبق قتصادالنشاطات اال

سة أي معنى الترخيص المسبق. فهي وسيلة قانونية إدارية في يد السلطة اإلدارية في مجال بالممار 
تنظيم ممارسة بعض األنشطة التي تستوجب الحصول على إذن مسبق من الجهة المختصة حسب 

  . )1(قطاع النشاط الذي تشرف عليه أو الموضوع الذي يتعلق به الترخيص اإلداري
، فلقد عبر المشرع الجزائري على هذا الشكل بكلمة رخصة permisأما فيما يخص كلمة 

الذي يحدد  01- 85بالفرنسية، وقد استعمل المشرع هذه التقنية في القانون رقم  Permisبالعربية وكلمة 
ال تحل أي رخصة إدارية...  «منه كما يلي:  4انتقاليا شغل األراضي قصد المحافظة عليها في المادة 

، وهذا يعني أن المشرع اعتبر رخص البناء نوعا من التراخيص اإلدارية لكن )2(»محل رخصة البناء 
لها خصوصيتها بحيث ال يمكن إحالل أي نوع آخر من الرخص مكانها، ويتضح األمر أكثر بالرجوع 

 autorisation"إلى النص باللغة الفرنسية ألن المشرع أشار إلى المفهوم العام للترخيص بعبارة: 

administratifثم المفهوم الخاص له في مجال البناء بعبارة " "permis de construire aucune 

autorisation ne saurait se substituera permis de construire.".  
وبذلك تعتبر رخصة البناء نوع من التراخيص اإلدارية تمنح من قبل اإلدارة بعد تقديم الطلب من 

  . )3(، فهي عبارة عن إذن أو موافقة من أجل ممارسة أعمال البناءمالك البناء أو ممثله القانوني
، المحدد لشروط 68- 02من المرسوم التنفيذي رقم  2بالرجوع إلى نص المادة  االعتماد: – 2

ستخلص أن االعتماد اعتراف رسمي بكفاءة مخبر للقيام بتحاليل ، يُ )4(فتح واعتماد مخابر تحليل النوعية
                                                 

  .158عزاوي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  -  1
المحافظة عليها، ج ر  ، المحدد انتقاليا شغل األراضي قصد1985أوت  13، المؤرخ في 01- 85من القانون رقم  4المادة  -  2

  .1985أوت  14، صادر في 34عدد 
، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، فرع القانون اإلداري لألعمال، كلية النشاطات المقننة في الجزائردومة نعيمة،  -  3

  .49، ص 2016 – 2015، 1الحقوق سعيد حمدين، جامعة الجزائر 
، المحدد لشروط فتح واعتماد مخابر تحليل 2002فيفري  02مؤرخ في ال، 68- 02فيذي رقم من المرسوم التن 2انظر المادة  -  4

  .2002فيفري  13 في، صادر 11النوعية، ج ر عدد 
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حددة في إطار قمع الغش وذلك بتحديد مدى مطابقة المنتجات للمقاييس أو وتجارب في ميادين م
للمواصفات القانونية والتنظيمية التي يجب أن يميزها أو لتبيان عدم إلحاق المنتوج أو المادة ضررا 

  بأمن المستهلك ومصلحته. 
لنشاطات، ومن جهة أخرى يمكن لالعتماد أن يمثل الشرط األول لوجود هيئة أو ممارسة بعض ا

  وهذا المعنى قد اعتمده المشرع الجزائري لالستثمار في بعض المجاالت كمجال التأمين والبنوك. 
فهو نظام وقائي تلجأ إليه اإلدارة في تعاملها مع خذ االعتماد صفة الترخيص المسبق، فبذلك يأ
شاط يين مهما كانت صفتهم حتى تتمكن من فرض رقابة مسبقة على النقتصاداألعوان اال

  . )1(يقتصاداال
وهو عبارة عن ترخيص إداري مسبق لممارسة النشاطات التي  :Concessionاالمتياز  – 3

توصف أنها هامة وٕاستراتيجية، أي باألنشطة الخاصة بالقطاعات الكبرى كالنقل بأنواعه والصيد 
  البحري وتربية المائيات والمناجم. 

عني تخلي الدولة عنها، حيث تبقى تشكل ملكية إال أن فتح االستثمار في هذه األنشطة ال ي
  ، مع منحها استثناء للخواص. )2(2016من دستور  18عامة كما يظهر جليا من خالل المادة 

وما يمكن استخالصه هو أن المشرع يهدف من وراء اشتراط هذه التقنيات على اختالف 
ستتوجب الحصول عليها من أجل ية التي قتصادتسمياتها إلى فرض رقابة مسبقة على النشاطات اال

ممارستها، فهذه التقنيات متقاربة من حيث الهدف، إذ تندرج ضمن نظام وقائي هدفه يكمن أساسا في 
السماح بممارسة بعض األنشطة بصفة حرة نظرا لوجود انشغاالت ومصالح أساسية من أجل تحقيق 

  األهداف المسطرة في القانون. 
  الفرع الثاني
  إلداريخصائص الترخيص ا

يتميز الترخيص اإلداري باعتباره قارا إداريا، بجملة من الخصائص تميزه عن غيره من القرارات 
اإلدارية األخرى، والتي تتمثل أساسا في كون الترخيص اإلداري عمل إداري قانوني صادر من طرف 

نيا)، ومن حيث قوته واحد لما يترتب على ذلك من آثار قانونية (أوال)، من حيث الديمومة والتأمين (ثا
  التنفيذية (ثالثا)، في حين أنه مستند قانوني (رابعا).

يستفاد من التعريفات الترخيص اإلداري عمل إداري قانوني صادر من طرف واحد:  –أوال  
السابق من عرضها بشأن الترخيص اإلداري بأنه يتصرف في معناه العام إلى إذن صادر من جهة 

                                                 
1   - Colliard Claud Albert, Libertés publiques, 7ème édition, Dalloz, Paris, 1989, p 121. 

الملكية العامة هي ملك  «من تعديل الدستور، مرجع سابق على ما يلي: تضالم ،01- 16من القانون رقم  18تنص المادة  -  2
  .»المجموعة الوطنية... 
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تصة، بمنح طالبه حرية ممارسة النشاط، أن هذه الممارسة مقيدة بقيد التنظيم، إدارية أو شبه إدارية مخ
ي بعد حصوله على الترخيص في موضع قانوني خاص يحمل في ثناياه قتصادفيصبح العون اال

  ضمانة لهذا األخير بقانونية النشاط المرخص به ومشروعية ممارسته. 
  وني صادر من جانب واحد. فالترخيص اإلداري بهذه المثابة عمل إداري قان

يوصف الترخيص اإلداري بأنه عمل إداري كونه صادرا من  الترخيص اإلداري عمل إداري: – 1
، مختصة قانونا بإصدار الرخصة ومنها بعد طلب صاحب الشأن والمصلحة متى )1(جهة إدارية محددة

  . )2(استوفى الشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة
أي عدم ارتكاب جرائم معينة وهذا الشرط عام وضروري لممارسة نشاط  ائية:الموانع الجن -  أ

 تجاري فالغرض منه هو تطهير النشاطات التجارية. 

: ذلك هو الهدف األساسي من صدور قانون االستثمار هو تشريع شرط الجنسية -  ب
ت بحرية، فالمشرع قد ال االستثمارات األجنبية دون تميز بين المواطنين واألجانب في إنجاز االستثمارا

يكتفي فقط باشتراط الجنسية الجزائرية في الشخص الطبيعي بل قد يضيف اإلقامة في الجزائر والمثال 
  على ذلك اشتراط أن يكون القائم بنشاط الوكيل العقاري مقيما بالجزائر. 

 الشخص المعنوي بممارسة النشاطات االستثمارية من طرف شخصقانون االستثمار  سمح 
معنوي خاص سواء كان جزائري أو أجنبي دون تحديد أو فرض شكل معينا فهو إذن قرار إداري وعمل 

والجهة أو السلطة المقصودة هنا يمكن أن تكون إدارة عامة تقليدية أو بحتة  ،)3(من أعمال القانون العام
وزارة، كما يمكن أن كما هي معلومة ومفهومة لدى عامة الناس والمتخصصين مثل الوالية والبلدية وال

                                                 
  .166عزاوي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  -  1
يقوم التقنين أساسا على تحديد الشروط وتختلف هذه الشروط من نشاط آلخر، حيث يراعي المشرع طبيعة النشاط سواء كان  -  2

ا النشاط شخص طبيعي، أو مؤسس مسير للشخص المعنوي أو يتعلق األمر بشكل الشخص المعنوي الراغب في إقامة هذ
وطبيعته من جهة أخرى، ففيما يخص الشخص الطبيعي، ال يمكن التعرض لها جميعا فهي متعددة ومتنوعة بتنوع 

  النشاطات من بينها:
  ي الطالب، قتصادالقدرات المهنية للعون اال - 
  األخالق الطيبة (مثال النشاط السياحي)،السيرة الحسنة و  - 
  عدم اتخاذ موقف معادي لحرب التحرير (نشاط التأمين)، - 
  التمتع بالحقوق المدنية والسياسية. - 

حدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الم ،2015فيفري  01مؤرخ في ال، 04- 15من القانون رقم  3انظر المادة 
  .2015فيفري  10صادر في ، 06عدد اإللكتروني، ج ر 

، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، ي مقنناقتصادالوكيل العقاري كنشاط انظر كذلك: بوصوفة الزهرة، 
  .45، ص 2012

  .66محمد جمال عثمان جبريل، مرجع سابق، ص  -  3
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تتخذ شكل الهيئة اإلدارية المستقلة، مثل الوكالة، كالوكالة الوطنية للممتلكات الهندسية، والوكالة 
، أو الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، كما قد تتخذ شكل لجنة )1(الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية

أو تتمثل في شخص واحد يعمل باسم الهيئة اإلدارية  تابعة لجهة واحدة أو تضم عدة جهات أو إدارات،
  .  )2(أو النقابات المهنية ماتظهنا المن د، ونقصولمصلحتها، كما يمكن أن يكون جهة شبه إدارية

أي عمل مقصود إراديا من جانب مصدره في  التراخيص اإلدارية عمل إداري قانوني: – 2
غيير قانوني في الوضع أو النظام القانوني حدود اختصاصه القانوني، بهدف إحداث أثر أو ت

السائد، وليس عمال ماديا، فهو إذن عمل قانوني، أي قرار إداري فردي ينطوي على ممارسة 
، إذ تتوقف عليه إمكانية ممارسة النشاط من عدمها. إذ من )3(مظهر السلطة العامة وامتيازاتها

سة النشاط المفروض عليه بالقدر الضروري طبيعة الترخيص اإلداري وآثاره المباشرة تقييد ممار 
الذي يجعله متفقا مع الصالح العام، فاإلباحة لممارسة النشاط ليس مطلقة، وبذلك فهو استثناء من 

، وذلك أهم أثر قانوني يحدثه قرار الترخيص بكل )4(األصل القاضي بأن المباح ال إذن في مباشرته
له من منافع مادية. وما يقابل ذلك من التزامات،  ي المرخصقتصادما يمكن أن يحققه للعون اال

مثل تمكنه من البناء، ولكن بالشروط والمواصفات القانونية المطلوبة المحددة في رخصة البناء أو 
  القانون المؤطر فيها. 

وخالصة ذلك، يمكن القول أن األثر القانوني للترخيص اإلداري كعمل قانوني يتمثل في إحالل 
  .)5(ر، فينتج عنه إمكانية التصرفظحرية الممارسة محل الحنظام قانوني ب

: من الخصائص المميزة الترخيص اإلداري عمل إداري قانوني صادر من جانب واحد – 3
للترخيص اإلداري عن القرارات اإلدارية العامة األخرى والعقود اإلدارية، وجوب التقاء إرادتين لنشأته 

إلى عقد، فالترخيص باعتباره إحدى آليات ووسائل الضبط  كعمل قانوني من دون أن يحوله ذلك
اإلداري يتضمن صفات ال نجدها في القرارات اإلدارية وٕاجراءات الضبط األخرى، وهي: أنه من جهة 
يشترط لصدور القرار اإلداري المتضمن الرخصة بالممارسة "مبادرة" المعني باألمر صاحب المصلحة 

ي لم يطلبها فيستوجب األمر وجود اقتصاددارية لمصلحة عون ورضائه فال يعقل إصدار رخصة إ
                                                 

، 35تضمن قانون المناجم، ج ر عدد الم، 2001 جويلية 3مؤرخ في ال، 10- 01من القانون رقم  45و 44انظر المادتين  -  1
، المتضمن قانون 2007مارس  01، المؤرخ في 01- 07، المعدل والمتمم باألمر رقم 2001 جويلية 04صادر في 

  .2007مارس  07، صادر في 16المناجم، ج ر عدد 
  .166عزاوي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  -  2
  .62تالي أحمد، مرجع سابق، ص  -  3

4   - Pierre Levet, op.cit, p 188. 
  .168عزاوي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  -  5
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، مما يعني بالنتيجة )1(طلب، ثم االستجابة لهذا الطلب ويكون ذلك من جانب السلطة اإلدارية المختلطة
رخصة، وهذا ما المانحة للي طالب الرخصة وٕارادة الجهة اإلدارية قتصادالتقاء إرادتين: إرادة العون اال

ر أو التقييد والحد من ممارسة ظزم في إجراءات الضبط اإلداري األخرى كالمنع أو الحيشترط وال يل
يين المعنيين وال ننتظر قتصادالنشاط، إذ توجه السلطة اإلدارية في هذه الحالة أوامرها لألعوان اال

ر خدمة رضاهم أو موافقتهم، وٕاال فقط إجراء الضبط والقرار اإلداري معناه الحقيقي المدعي على الجب
  للمصلحة العامة عن طريق إقامة النظام العام أو حمايته. 

يمكننا إدراك هنا الميزة أو الخاصية بسهولة من الترخيص اإلداري مستند قانوني:  - ثانيا 
الخاصية األولى أعاله، وهذا لكون الترخيص اإلداري عمال قانونيا انفراديا صادرا عن جهة رسمية 

لتأكيد تمتع طالبه بالشروط القانونية الواجب توافرها، واستيفاءه لجميع المتصرفة كسلطة عمومية، 
اإلجراءات واألشكال المطلوبة فهو عبارة عن ضمان من الدولة على أن حامل هذا المستند يمارس 

المؤهالت للممارسة، كما أنه يشكل وسيلة إلثبات ذلك، لذلك نشاطه في إطار القانون، ويتمتع بكل 
، حيث يتم )2(خيص الضمنيةاللتر  بالنسبةأن الترخيص يكون في شكل مكتوب ما عدا  فالمبدأ العام

يره في شكل محرر رسمي موقع من الجهة المختصة قانونا حسب الشروط التي حددها القانون، تحر 
خيص، تلتزم اإلدارة بإصدار الترخيص حسب اكما أنه وفي كثير من األحيان يضع القانون نماذج للتر 

   .)4(، كترخيص لممارسة النشاط ورخص البناء)3(ذجذلك النمو 
يتفق معظم الفقهاء على أن الترخيص اإلداري محدد المدة أو دائم: (الديمومة والتأقيت)  –ثالثا 

 ، ولذلك)5(ما من الحرية أو الحظرإاستثناء من أصل عام الترخيص اإلداري مؤقت بطبيعته، ألنه 
وقت ومتى اقتضت المصلحة العامة ذلك، كون الرخصة في كل يمكن لإلدارة المانحة إلغائه في كل 

ي، وسيلة من دونها يمارس هذا النشاط خارج إطار قتصاداألحوال وسيلة رقابية على نشاط العون اال
ي قتصادالقانون الذي يهدف إلى إقامة النظام العام وحمايته، ويترتب على مخالفته من قبل العون اال

  .الممارس متابعات قانونية
خيص مؤقتا إذا كان ص الدائمة، حيث يعد التر ميز الفقهاء أيضا بين التراخيص المؤقتة والتراخي

هذا التمييز بالنسبة للنشاطات  08- 04محدد المدة، أو يخضع للتجديد الدوري، وقد كرس القانون رقم 
مارسة أي نشاط مقنن قانوني قبل ميص المؤقت بالمدة، بل بالقيام بعمل المقننة، إال أنه لم يربط الترخ

                                                 
  .63تالي أحمد، مرجع سابق، ص  -  1

2   - De Laubadèr André, Droit publique économique, 2ème édition, Dalloz, Paris, 1996, p 81. 

  .73، ص 1992الحقوق، جامعة عين شمس، ، رسالة دكتوراه، كلية الترخيص اإلداري، دراسة مقارنةعثمان جيزل،  -  3
  .73محمد جمال عثمان جبريل، مرجع سابق، ص  -  4
  .64تالي أحمد، مرجع سابق، ص  -  5
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أي التسجيل في السجل التجاري، حيث اشترط الحصول على ترخيص قبل التسجيل في السجل 
التجاري، ثم الحصول على الترخيص النهائي الستغالل النشاط فانتهاء الترخيص المؤقت مرتبط بإنهاء 

  . )1(إجراءات التسجيل في السجل التجاري
اشترط المشرع في  إذؤقت في مجال الصيد البحري، كما نجد هذا التكريس للترخيص الم

المستثمر الخاص األجنبي في هذا المجال الحصول على ترخيص مؤقت يصدره وزير الصيد، يحدد 
  . )2(الحصة المسموح بصيدها

ولعل الهدف من وراء فرضه ذلك هو حماية الثروة السمكية من عمليات االستراق التي قد يبادر 
  بي. بها المستثمر األجن

أما فيما يخص اإلطار التشريعي للنشاطات المقننة، نجد أن جل تراخيص االستغالل دائمة ما 
عدا التي تخضع إلى التجديد الدوري عند انتهاء المدة التي حددها القانون، حيث تتوقف الموافقة على 

وكذلك نجد  ،)3(تجديدها بتحقيق بعض الشروط أو عدم اإلخالل ببعض االلتزامات أثناء االستغالل
الرخص الصادرة في شكل اعتماد لممارسة مهنة من المهن المنظمة، فهذه  تنحدر مباشرة من حرية 

، فهي بطبيعتها حرية دائمة وليست مؤقتة، فالعون )4(دستورية هامة وهي حرية التجارة والصناعة
القة قانونية تبعية ي حر في اختيار النشاط المراد ممارسته ممارسة حرة ومستقلة عن كل عقتصاداال

  .  )5(سواء كانت لها عالقة عقدية أو تنظيمية
: تتعلق هذه الخاصية أو الصفة بحقيقة القوة اإللزامية الصفة التنفيذية للترخيص اإلداري –رابعا 

ة الثالثية األطراف: اإلدارة مانحة للرخصة اإلدارية كمستند قانوني يحوزه المرخص له في إطار العالق
 Georges Vedelي المرخص له، والغير، وفي هذا الصدد يجيبنا األستاذان قتصادعون االالرخصة لل

et Pierre Delvlové   :بالقول 
« Il est vrai que les autorisation n’ont pas le caractère obligatoire, leur 

bénéficiaire pouvant parfaitement renoueer à sew séroir. Elles n’en ont pas moins 
un caractère modificateur, puis qu’elles permettent directement à leurs bénéficiaire 
d’entrepremtre l’activité sur laquelle elles portant. En ce sens, elles sont des 

                                                 
  .61 – 60دومة نعيمة، مرجع سابق، ص  -  1
 ، صادر في18عدد  ، ج رتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، ي2015ريل فأ 02في  ، مؤرخ08-15قانون رقم  -  2

 17، صادر في 5، ج ر عدد 2001يوليو  3لمؤرخ في ا ،11-01، يعدل ويتمم القانون رقم 2015ريل فأ 08
   .2001جانفي 

، رسالة دكتوراه، جامعة االتجاه إلى خلق نظرية عامة للقانون اإلداري لحماية المستهلكراضي عبد المعطي علي السيد،  -  3
  .383، ص 2002أسيوط، 

  ، مرجع سابق.تضمن التعديل الدستوريالم، 01-16انون رقم لقا من 43انظر المادة  -  4
  .178عزاوي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  -  5
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décisions exécutoire »  )1( . 
إمكان المستفيدين منها التخلي أو ويفهم من ذلك أن ليس للرخص اإلدارية طابع اإللزام إذ ب

يين المستفيدين منها قتصادالتعديل ما دامت تمكن األعوان اال وأتركها، فليس لها خاصية التغيير 
تعد الرخص اإلدارية قرارات  ،مباشرة وفورا من مزاولة النشاط التي تنصب عليه، وبهذه المثابة بالذات

يحدث تغييرا بذاته لعدم توفره على الصفة  رطيا فإنه الوٕان كان عمال شفالترخيص اإلداري  ،تنفيذية
له قوة  له، فالقرار الصادر بالترخيص ليسهذا التغيير هو القانون المنظم  ثاإللزامية بل الذي يحد

  . )2(يفرض أي التزام بالتنفيذ ولكنه الالممارسة يتيح فقط إمكانية تنفيذية، ألنه 
  الفرع الثالث

  تعدد السلطة أو الجهة المانحة للترخيص اإلداري
تتمثل السلطة المؤهلة قانونا لصالحية البت في طلب الترخيص بممارسة نشاط معين وفقا 

، المتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاصة للقيد في 40- 97للمرسوم التنفيذي رقم 
ال)، وأخرى إدارية ال مركزية (ثانيا) وكذلك في السلطات في جهاد إدارية مركزية (أو  )3(السجل التجاري

  اإلدارية المستقلة (ثالثا).
  . ، أو الوزراءالحكومةتتمثل في كل من رئيس السلطات أو الجهات اإلدارية المركزية:  –أوال 

وهذا باعتباره القطب الثاني في السلطة التنفيذية، حين جاء دوره محدودا في  رئيس الحكومة: – 1
جال منح التراخيص لممارسة النشاطات التقنية الخاصة، كون االختصاص األصلي له هو إصدار م

  مراسيم تنفيذية تتسم بالعمومية، ومع ذلك فالقانون حدد الحاالت التي أوكل فيها هذه الصالحية. 
، 4/106رقم  نجد المرسوم التنفيذي والمواصالتمنح التراخيص اإلدارية ففي مجال البريد  - 

 V.SATالسالتل من نوع  لمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية لالتصاالت السلكية عبرا
أنه يشير فقط إلى الموافقة على منح  ،)4(واستغاللها وتوفير خدمات المواصالت الالسلكية للجمهور

مومية الرخصة ولسبب منح الرخصة، فالهدف من هذا المرسوم هو الموافقة على رخصة إقامة شبكة ع
للمواصالت الالسلكية عبر السالتل واستغاللها الممنوحة للشركة أوراسكوم القابضة (والموافقة على 

                                                 
1   - Vedel Georges, Devolvé Pierre, Droit administratif, Tome 1, Presse universitaire de France, Paris, 

1990, p 247. 

  .73محمد جمال عثمان جبريل، مرجع سابق، ص  -  2
، المتعلق بمعاير تحديد النشاطات والمهن 1997جانفي  18مؤرخ في ، ال04- 97من المرسوم التنفيذي رقم  5انظر المادة  -  3

  .1997جانفي  19، صادر في 5المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري، ج ر عدد 
، المتضمن الموافقة على رخصة إقامة 2004أفريل  13مؤرخ في ، ال106- 04من المرسوم التنفيذي رقم  1انظر المادة  -  4

واستغاللها وتوفير خدمات المواصالت الالسلكية  V.SATشبكة عمومية لالتصاالت السلكية عبر السالتل من نوع 
  .2004، لسنة 23للجمهور، ج ر عدد 
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االتفاقية)، كما قضت المادة الثالثة من المرسوم بأن الرخصة موضوع هذا المرسوم شخصية وال يمكن 
المحددة في دفتر الشروط  التنازل عنها أو تحويلها إال في إطار ووفق األحكام التشريعية والتنظيمية

  . )1(الملحق بهذا المرسوم
ي ممارستها، يتضح الدور قتصادباالطالع على النشاطات التي يمكن للعون اال الوزراء: – 2

الكبير الذي يلعبه الوزير بتسليم التراخيص، كونه المشرف والمسؤول عن قراراته في الجهاز اإلداري 
التي تتوالها الحكومة في إطار وظيفة السلطة المركزية في الذي يتبعه قطاع نشاط من النشاطات 

، لذلك فدوره ال يقتصر على تسليم التراخيص )3(، فهو ينفذ جزء من السياسة العامة للحكومة)2(الدولة
فقط بل يتعداه إلى اقتراح المرسوم التنفيذي المؤطر للنشاط المقنن أي اقتراح كل ما يتضمنه هذا النص 

  .)4(ات وجزاءات والتزاماتمن شروط وٕاجراء
أن يمارس على حدة من صالحيات الضبط اإلداري على مستوى قطاع النشاط  لكل وزير يمكن

  الذي تشرف وزارته عليه، وقد يكون ذلك باالشتراك والتنسيق مع قطاعات وزارية أخرى. 
إلداري ومن أجل التحكم أكثر في موضوع تنظيم ومراقبة األنشطة الخاضعة لنظام الترخيص ا

المسبق، أنشئ على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية جهاز إداري متخصص يساعد وزير 
الداخلية في ممارسة هذا الدور الرقابي، يتمثل في المديرية الفرعية للمهن واألعمال المقننة التي حلت 

  ات وحركتها. محل جهاز إداري أقل أهمية هو مكتب النشاطات المقننة أو المنظمة والممتلك
  . )5(عداد أو المشاركة في إعداد التنظيم المتعلق بها ويوزعه ويتابع تطبيقهيقوم وزير الداخلية باإل

ومن األنشطة التي يتدخل فيها الوزير المعني لمنح الترخيص اإلداري نجد: نشاطات معظمها 
  اطات: ) أنواع من النش03حيث تنحصر في ثالثة ( خاضعة لقانون المنشآت المصنفة

نشاطات اإلنتاج المواد السامة التي تشكل حظر من نوع خاص يستلزم رخصة من وزير  - 
  التجارة.  
  نشاطات إنتاج مواد الصيدالنية تستلزم ترخيص مسبق من وزير الصحة.  - 

                                                 
ية لالتصاالت السلكية ، المتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عموم106- 04رقم  التنفيذي من المرسوم 3انظر المادة  -  1

  مرجع سابق.واستغاللها وتوفير خدمات المواصالت الالسلكية للجمهور،  V.SATعبر السالتل من نوع 
  .112، ص 2007، لباد للنشر، سطيف، 2، ط الوجيز في القانون اإلداريلباد ناصر،  -  2
  .229عزاوي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  -  3
، المتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في 40- 97التنفيذي رقم  من المرسوم 4انظر المادة  -  4

  السجل التجاري، مرجع سابق.
، المحدد صالحيات وزير الداخلية 1994أوت  10المؤرخ في  ،247- 94من المرسوم التنفيذي رقم  10انظر المادة  -  5

  .1994أوت  21، صادر في 53ج ر عدد  والجماعات المحلية والبيئة واإلصالح اإلداري،
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  صناعة األدوية البيطرية تستلزم ترخيص من وزير الفالحة.  - 
: وتضم كل من الوالي ورئيس الدائرة ورئيس )1(كزيةالسلطات أو الجهات اإلدارية الالمر  –ثانيا 

  المجلس الشعبي البلدي. 
، توجد عدة نصوص في مجال )2(باعتباره ممثال للدولة على المستوى اإلقليمي الوالي: – 1

النشاطات المقننة تفرض تسليم الرخص من قبله، وعادة ما تسند له هذه المهمة في النشاطات التي 
حين يقوم ذلك بالتنسيق مع مختلف  )3(يا لتعلقها بحفظ النظام العام واألمن العموميتتطلب تحقيقا عموم

الهيئات المخولة بذلك قانونا على مستوى الوالية كمصالح األمن والدرك الوطني... بحيث يقرر الوالي 
، 05/207راء هذه المصالح وفقا للمرسوم التنفيذي رقم آاتخاذ قرار منح الترخيص أو رفضه بناء على 

، فالوالي فور استالمه ملف طلب )4(الذي يحدد شروط وكيفيات فتح واستغالل مؤسسات التسلية والترفيه
  رخصة سواء بالقبول أو الرفض وذلك على ضوء نتائج التحقيق العمومي وأراء المصالح المستشارة. 

الي والوزير بين الو  - كما قد يوزع القانون هذه الصالحية، صالحية منح الترخيص اإلداري 
المعني بالنشاط، كما هو الحال في النشاط الصيدالني، إذ أسند المشرع صالحية منح الرخص 
الخاصة باإلنتاج لوزير الصحة، أما الرخص الخاصة بفتح مؤسسات التوزيع فمن اختصاص الوالي 

  المختص إقليميا. 
اختصاصه وفي مجال ويظهر كذلك دور الوالي إلى جانب تسليم التراخيص التي تندرج ضمن 

األعمال المنهجية وذلك حين يتدخل لمساعدة الهيئات المكلفة بمنح الترخيص للقيام بالتحقيق اإلداري 
المسبق في نشاطات االستكشاف واالستغالل المنهجي حيث تخضع طلبات التراخيص إلى التحقيق 

  . )5(جمي إقليمهااإلداري المسبق للوالية أو الواليات التي تقررت ممارسة النشاط المن
باعتباره ممثال للوالي على مستوى الدائرة والمنسق لعمل المصالح  رئيس الدائرة: – 2

                                                 

 21، صادر في 12تعلق بالوالية، ج ر عدد الم، 2012فيفري  21مؤرخ في ال، 07- 12نظر المادة األولى من القانون رقم ا -  1
  .2012فيفري 

السلطات اإلدارية الواسعة  والذي يهمنا منها أكثر اإلدارات الالمركزية اإلقليمية أكثر من الوحدات اإلدارية المرفقية، باعتبار -  2
  التي تحوزها واتساع مجال نشاطها ودورها الرقابي بشكل عام.

ية قتصاد"، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية واال"النظام القانون للرخصة وممارسة األنشطة التجاريةبكاي عيسى،  -  3
  .170، ص 2008، 03والسياسية، عدد 

، المحدد شروط وكيفيات فتح واستغالل 2005جوان  04المؤرخ في  ،207- 05لتنفيذي رقم من المرسوم ا 13انظر المادة  -  4
  .2005جوان  05، صادر في 39مؤسسات التسلية والترفيه، ج ر عدد 

، المحدد كيفيات منح السندات المنجمية 2002فيفري  6المؤرخ في  ،65- 02من المرسوم التنفيذي رقم  07انظر المادة  -  5
  .2002فيفري  13في ، صادر 11ك، ج ر عدد وٕاجراءات ذل
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اإلدارية الخاضعة لنظام عدم التركيز اإلداري العاملة على مستوى البلديات التابعة لدائرة، 
  . )1(وبتعويض من الوالي

يا للبلدية كوحدة أو جماعة محلية باعتباره رئيسا إدار  رئيس المجلس الشعبي البلدي: -  3
، يتمتع بسلطة تقدير إدارية معتبرة في تسيير شؤون البلدية وخاصة في مجال حماية النظام )2(قاعدية

العام ومنح التراخيص اإلدارية إّما منفردا باعتباره رئيسا للبلدية وممثلها القانوني اتجاه الغير أو 
  يئة مداوالت باعتباره رئيسا له. باالشتراك مع المجلس الشعبي البلدي به

وكذلك باعتباره ممثال للدولة في بعض الحاالت ليحوز بذلك صفة ضابط الحالة المدنية وضابط 
، فيمارس بهذه الصفة )3(الشرطة القضائية ومن باب أولى حيازته صالحيات سلطة الضبط اإلداري

التدابير الوقائية واالحتياطية في مجال سلطة الضبط اإلداري التي تسمح له باتخاذ جميع اإلجراءات و 
  حماية سالمة األشخاص في أرواحهم وممتلكاتهم والممتلكات واألماكن العمومية. 

كما يجوز سلطة التنظيم في مجال العمران والبناء وذلك بإصدار ومنح التراخيص المتعلقة 
جال تنظيم الطرق واإلنارة ، وكذلك في م)4(بتجزئة األراضي ورخص البناء على مستوى إقليم بلديته

  العمومية والترخيص بتنفيذ أعمال األشغال العمومية. 
ي، تقوم بمهمة قتصادتسمى أيضا بسلطات الضبط اال السلطات اإلدارية المستقلة: –ثالثا 

ي بعد انسحاب الدولة من هذا المجال، حيث زودت بعدها اختصاصات تصل قتصادضبط النشاط اال
  . )5(قرارات فردية غير قمعية سابقة للدخول إلى السوق إلى درجة سلطة اتخاذ

، تم إخضاع بعض األنشطة )6(فمن أجل تأطير مبدأ حرية االستثمار والتجارة المكرس دستوريا
لنظام الترخيص، االعتماد أين تم تفويض هذه السلطات لصالح هيئات الضبط المستقلة، فمعظمها 

يين بالدخول إلى التحول بناء على قتصادح لألعوان االتتمتع بسلطة منح تراخيص واعتمادات تسم
                                                 

، المحدد سلطات الوالي في ميدان األمن 1983ماي  28المؤرخ في  ،373- 83من المرسوم رقم  25انظر المادة  -  1
  .1983ماي  13، صادر في 22والمحافظة على النظام العام، ج ر عدد 

، الذي يضبط أجهزة اإلدارة العامة 1994جويلية  23في ، المؤرخ 215- 94لتنفيذي رقم من المرسوم ا 10وكذلك: المادة 
  .1994جويلية  27، صادر في 48ج ر عدد  ،في الوالية وهياكلها

  ، المتضمن التعديل الدستوري، مرجع سابق.01- 16من القانون رقم  16انظر المادة  -  2
، صادر في 37علق بالبلدية، ج ر عدد ، المت2011جوان  22المؤرخ في  ،10- 11من القانون رقم  1وكذلك انظر: المادة 

  .2011جويلية  03
  تعلق بالوالية، مرجع سابق.الم، 07- 12الرجوع إلى مواد القانون رقم  -  3
  ، المتعلق بالبلدية، مرجع سابق.10- 11الرجوع إلى مواد قانون رقم  -  4

  .1990، لسنة 52عمير، ج ر عدد ، المتعلق بالتهيئة والت1990ديسمبر  01المؤرخ في  ،29- 90انظر: القانون رقم 
5 - ZOUAIMIA Rachid, "Les autorités administratifs indépendantes économiques", Revue Idara, N° 26, 

Volume 13, 2003, p 27. 

  ، المتضمن التعديل الدستوري، مرجع سابق.01- 16من القانون رقم  43المادة انظر  -  6
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معايير تنافسية، إذ تتمتع سلطات الضبط المستقلة بصالحيات واسعة عند ممارستها لسلطة منح هذا 
  . )1(النوع من القرارات الفردية

توحيد نظام القرارات الفردية غير القمعية  ، عدم)2(الملحق الموجود في يظهر من خالل الجدول
يين إلى السوق والمخولة لسلطات الضبط المستقلة إذ تتنوع بين قتصادلسابقة لدخول المتعاملين االا

سلطة االعتماد، أو الرخصة، أو الترخيص أو التصريح البسيط، ومن بين تلك السلطات التي تتمتع 
ققها من بأكثر من نوع واحد أو تجمع بينهما، حين يتم تدخلها في النشاطات المقننة عن طريق تح

ي الراغب لاللتحاق بهذه النشاطات للشروط القانونية والتنظيمية في المجاالت قتصاداستيفاء العون اال
  المخصصة لها. 

فرض المشرع على النشاطات المصرفية تنظيم صارم، إذ يخضع  ففي المجال المصرفي: – 1
ن مجلس النقد والقرض أي استثمار في المجال المصرفي لضرورة الحصول على الترخيص المسبق م

وفي حالة القبول يجب على المؤسسة المعنية أن تقدم طلبا ثانيا لمحافظ بنك الجزائر للحصول على 
  . )3(االعتماد
يين المستثمرين ألجل إنشاء مؤسسة قتصاديقوم به األعوان اال إجراءهو أول  الترخيص: –أ 

يل للبنوك األجنبية بالجزائر. فطلب الترخيص بنكية أو مالية، وحتى بالبنية لفتح فروع ومكاتب التمث
يجب أن يرفق بملف كامل حسب األنظمة التي تحدد آليات إنشاء المؤسسات، والشروط الواجب توفرها 

المتعلق بالنقد والقرض، وهي أن يكون  11- 03من األمر رقم  80في المؤسسين والتي حددتها المادة 
و سرقة أو بطلب أو إصدار شيك بدون رصيد أو خيانة قد حكم عليه بجناية أو اختالس أو عذر أ

األمانة، كما ال يجب أن يكون قد حكم عليه بالحجر أو اإلفالس أو التزوير أو إخفاء األموال أو 
المتاجرة بالمخدرات وتبيض األموال واإلرهاب، وأن ال يكون قد حكم عليه بمخالفة التشريع وقوانين 

  . )4(الشركات
  دة في التشريع إلنشاء هذه المؤسسات المالية: ومن الشروط المحد

  توفر الحد األدنى لرأسمال.  - 
  تحديد الشكل القانون للشركة والمتمثلة في شركة مساهمة.  - 
  تقديم مشروع القانون األساسي.  - 

                                                 
"، الملتقى الوطني حول السلطات اإلدارية المستقلة نح االعتماد لدى السلطات اإلدارية المستقلة"اختصاص مأوباية مليكة،  -  1

  .201، ص 2007ماي  24 – 23ي والمالي، جامعة بجاية، يومي قتصادفي المجال اال
  ، المتضمن الجدول الذي يبين سلطة القرار الفردي لسلطات الضبط.3انظر الملحق رقم  -  2

3   - Mehdi Haroun, Le régime des investissements en Algérie, "Le traitement de l’investissements", 2ème 
partie, Litec, Paris, 2000, p 292 et ss. 

  متمم، مرجع سابق.المعدل و الالمتعلق بالنقد والقرض،  11- 03من األمر رقم  82إلى  80المواد انظر  -  4
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  تحديد مختلف العناصر المتعلقة نشاط تلك المؤسسات.  - 
  تحديد قائمة المسيرين لتلك المؤسسات.  - 

الترخيص يمكن أن يكون بالقبول أو الرفض، فإذا كان مقبوال (إيجابي)، فبإمكان المعني  وقرار
أشهر من تبليغ القرار  10أن يقدم طلب االعتماد، وٕاذا قوبل طلبه بالرفض، على المعني انتظار 

أشهرا من  12أمام محافظ بنك الجزائر في أجل يم طلب ثان، ويقدم طلب االعتماد بالرفض لتقد
  . )1(ه على الترخيصحصول

الحصول على الترخيص إلقامة مؤسسة  ديعتبر قرار االعتماد ثاني إجراء بع االعتماد: –ب 
ي المستثمر من ممارسته قتصادمالية ومصرفية، واالعتماد إجراء قانوني يفرض لتمكين العون اال

مسطرة من قبل التشريع نشاطه، ودوره يكمن في مراقبة بنك الجزائر مدى احترام المستثمر للقواعد ال
  . )2(المعمول به

لقد حدد مجلس النقد والقرض الشروط الواجب توافرها من أجل منح االعتماد وهي تلك الشروط 
المتعلقة بالشكل القانوني (الموضوعية والشكلية) للبنوك والمؤسسات المالية، والحد األدنى لرأسمال، 

  .)3(وكذا الشروط المتعلقة بالمساهم
يفاء كافة الشروط تسجل المؤسسة المالية والمصرفية ضمن قائمة البنوك على مستوى فبعد است

البنك المركزي، إنما في حالة عدم استيفاء الشروط يكون القرار بالرفض، كما يمكن سحب االعتماد في 
  . )4(حالة مخالفة التشريع المعمول به
                                                 

  .115، 10 ، ص ص، مرجع سابقتدريست كرمة -  1
"، الملتقى الوطني حول سلطات اختصاصات مجلس النقد والقرض في تنظيم وتأطير القطاع المصرفي رشاح فاطمة، "ڥإ -  2

 ميرة، بجاية، يوميي والمالي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان قتصادالضبط المستقلة في المجال اال
  .192، ص 2007ماي  24، 23

  بين الشروط المتعلقة بالمساهم نجد: من  -  3
  الحالة المدنية.                                                                                                   - 
  الشرف.  - 
  التجربة المهنية.  - 
  المؤهالت. - 

  يمكن لمحافظ بنك الجزائر أن يسحب االعتماد في حالة. -  4
  ، المتعلق بالنقد والقرض. 11- 03المسير للشروط الواردة في القانون رقم مخالفة  - 
  عدم توفر شرط الشرف واألدب.  - 
  في حالة ارتكابه لخطأ جسيم.  - 

، المتضمنة شروط ممارسة المهام الخاصة بمسيري البنوك 05- 2000من التعليمة رقم  8، 4، 3انظر في ذلك: المواد 
، لسنة 47يما يخص تمثيل الفروع للبنوك والمؤسسات والمالية األجنبي، "ميديا بنك" رقم والمؤسسات المالية، وأيضا ف

2000.  
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بورصة ومراقبتها سلطة منح منح المشرع للجنة تنظيم عمليات ال في مجال البورصة: – 2
االعتماد للوسطاء في عمليات البورصة للشركات التجارية وأيضا البنوك والمؤسسات المالية التي تود 

  . )1(الدخول إلى البورصة
فبعض النشاطات أو الخدمات المتعلقة بسوق القيم المنقولة ال يمكن ممارستها إطالقا إال بعد 

، فاالعتماد يكتسي )2(اللجنة لتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها الحصول على اعتماد مسبق من طرف
نوع من الرقابة والتحقق من مستوى كفاءة المهندسين وتأهيلهم لدخول السوق، وهذه الرقابة تندرج على 
شكل منح قرار االعتماد، وال تصبح الرخصة إال بعد اكتتاب الوسيط في رأسمال شركة تسيير سوق 

مكينه من مزاولة نشاط بكل حرية إذ أنه تحصل على كل من االعتماد واالكتتاب القيم المنقولة لت
  . )3(المسبق

فإذا توفرت كل الشروط المطلوبة يمكنها الموافقة على الطلب، وٕاال أمكنها الرفض إلى إمكانية 
  .  )4(منح اعتماد جزئي للوسيط

لمنجمي، باعتباره أحد أهم نظرا لألهمية التي يتمتع بها القطاع ا في مجال المناجم: – 3
الوطني، خاصة وأنه يقوم على استغالل الثروات والموارد المعدنية  قتصادسير عليها االيالمقومات التي 

، 10- 01تجه المشرع إلى إصدار القانون رقم االتي يحتويها باطن وسطح األرضي للدولة، وبذلك 
لالستثمار في القطاع المنجمي وذلك  ، والذي وضع نظام قانوني خاص)5(المتضمن قانون المناجم

  بربط كل نشاط بربط كل نشاط منجمي بتقنية خاصة تختلف حسب موضوع النشاط وحجمه.
، المتضمن قانون المناجم في فقرتها الثانية تنص على 10- 01من قانون رقم  3فنجد المادة 

ستغالل مقالع ال يمكن ممارسة هذه األنشطة إال على أساس سند منجمي أو رخصة ا «أنه: 
  . )6(»الحجارة والرمل أو رخصة عملية الّلم 

ي أن يستثمر في المجال المنجمي إال إذا كان متحصال اقتصادمتعامل يمكن لوعليه فإنه ال 
    Un titre minier. )7(على سند منجمي

                                                 
  .52، ص ، مرجع سابقزوار حفيظة -  1
  .83المرجع نفسه، ص  -  2
  .34، ص ، مرجع سابقعبديش ليلة -  3
  .140دومة نعيمة، مرجع سابق، ص  -  4
  ، مرجع سابق.ومتمم يتضمن قانون المناجم، معدل ،10- 01 قانون رقم -  5
  ، المتضمن قانون المناجم، مرجع سابق.10- 01من القانون رقم  3المادة  -  6
يقصد بالسند المنجمي بحبس الحالة، إّما رخصة للتنقيب أو ترخيص باالستكشاف أو أحد المستندات المشار إليها في المادة  -  7

116.  
  مرجع سابق. المعدل والمتمم، ،ن قانون المناجم، المتضم10- 01من القانون رقم  116و 24انظر المادة 



 يقتصادموضوع الرقـابة المفروضة على نشاطات العون االالفصل األول:                        -الباب الثاني  

 268

من  13بالرجوع إلى نص المادة األنظمة المعتمدة لالستثمار في نشاط البحث المنجمي:  –أ 
ينقسم البحث المنجمي إلى  «: ، المتضمن قانون المناجم التي تنص على أنه10- 01انون رقم ق

  مرحلتين: 
  التنقيب المنجمي  - 
  . )1(»االستكشاف المنجمي  - 

نجد أن المشرع الجزائري قد قسم البحث المنجمي إلى مرحلتين، تتمثل المرحلة األولى في 
، والذي اشترط المشرع لالستثمار منها الحصول على La prospection minierالتنقيب المنجمي 

   .prospection minière رخصة التنقيب المنجمي
، والذي L’exploration minièreأما المرحلة الثانية فتتمثل في نشاط االستكشاف المنجمي 

  .  بدوره اشترط المشرع الحصول على الترخيص باالستكشاف المنجمي الذي يعد شرطا لالستثمار فيه
 94انطالقا من نص المادة نظام الرخصة كشرط للدخول في نشاط التنقيب المنجمي:   - 1- أ

ال يمكن ألي شخص القيام  «المتضمن قانون المناجم والتي تنص على أنه:  10- 01من قانون رقم 
ط ، نجد أن المشرع الجزائري قد رب)2(»بأشغال التنقيب المنجمي إذا لم تكن بحوزته رخصة التنقيب 

إمكانية الدخول واالستثمار في نشاط التنقيب المنجمي بوجوب الحصول على رخصة تنقيب 
autorisation de prospection حيث تمنح هذه األخيرة )3(من الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية ،

رخصة التنقيب المنجمي بعد استالمها رأي الوالي المتضمن القبول وبعد توقيع صاحب الطب على 
دفتر الشروط وٕاجراء مداولة مجلس اإلدارة في أجل ال يتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ تسجيل الطلب 

  ، ويتم تحديد في هذه الرخصة العناصر التالية: )4(وذلك مقابل تسليم وصل دفع حق إعداد الوثائق
  موضوع التنقيب؛  - 
  المنطقة المختارة، وحدود مساحتها؛  - 
  تاريخ انقضائها؛  - 
ب تبليغ النتائج دوريا واحترام أحكام مواد قانون المناجم المتعلقة باإلبداع القانوني وجو  - 

  والسندات المنجمية؛ 
  التعهد بعدم إنجاز أي عمل وكذا عدم استعمال أية مادة من شأنها أن تلحق أضرارا بالبيئة.  - 

                                                 
  مرجع سابق. المعدل والمتمم، ، المتضمن قانون المناجم،10- 01من القانون رقم  13المادة  -  1
  مرجع سابق. المعدل والمتمم، ، المتضمن قانون المناجم،10- 01من القانون رقم  94المادة  -  2
مرجع حدد كيفيات منح السندات المنجمية وٕاجراءات ذلك، الم، 65- 02لتنفيذي رقم من المرسوم ا 12إلى  8المواد من انظر  -  3

  سابق.
  مرجع سابق.حدد كيفيات منح السندات المنجمية وٕاجراءات ذلك، الم، 65- 02من المرسوم التنفيذي رقم  9انظر المادة  -  4
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اط وٕاحاطته بجملة يسمح لإلدارة بممارسة رقابة مسبقة على النش فنظام الرخصة، نظام وقائي،
  من الشروط التقنية والمالية. 

ربط المشرع إمكانية نظام الترخيص كشرط للدخول في نشاط االستكشاف المنجمي:  - 2- أ
الدخول واالستثمار في نشاط االستكشاف المنجمي بضرورة الحصول على الترخيص باالستكشاف 

permis d’exploitation شغال االستكشاف المنجمي إذا لم يكن حائزا أن ال يمكن ألي متعامل القائم بأ
تمنحه الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية بعد مداولة مجلس إدارتها وتوقيع  ترخيصا باالستكشاف

أشهر ابتداء من تاريخ لتسجيل الطلب مقابل  3صاحب الطلب على دفتر الشروط في أجل ال يتجاوز 
  ، ويتم تحديد العناصر التالية في الرخصة: )1(مساحيتسليم وصل دفع حق إعداد الوثائق والرسم ال

  تاريخ استالم الطلب. - 
  المواد المعدنية موضوع االستكشاف.المادة أو  - 
  مدة صالحية الترخيص. - 
  المنطقة المختارة وحدود مساحتها. - 
  اإلحداثيات الصحيحة لرؤوس حدود المساحة. - 
  تاريخ انقضاء الترخيص باالستكشاف. - 
بليغ النتائج دوريا واحترام أحكام مواد قانون المناجم المتعلقة باإليداع القانوني وجوب ت - 

  .  )2(والسندات المنجمية وحماية البيئة وٕاعادة األماكن إلى حالتها األصلية
ينحصر االستغالل المنجمي األنظمة المعتمدة لالستثمار في نشاط االستغالل المنجمي:  –ب 

شغال التحضيرية لتهيئة عملية استخراج و/أو التركيز للمواد المعدنية في كل نشاط يندرج ضمن األ
  . )3(وتثمينها

من القانون  17ولالستغالل المنجمي أشكال متعددة نص عليها المشرع الجزائري على في المادة 
  : المتضمن قانون المناجم كما يلي: يمكن أن يأخذ االستغالل المنجمي أحد األشكال التالية 10- 01رقم 

  . L’exploitation industrielleاالستغالل الصناعي  - 
  .La petite et moyene exploitationأو االستغالل الصغير أو المتوسط  - 
  .L’exploitation artisanaleأو االستغالل الحرفي  - 

                                                 
السندات المنجمية وٕاجراءات ذلك، مرجع  ، المحدد كيفيات منح65- 02من المرسوم التنفيذي رقم  15انظر المادة  -  1

  سابق.
حدد كيفيات منح السندات المنجمية وٕاجراءات ذلك، الم، 62- 02من المرسوم التنفيذي رقم  21إلى  13انظر المواد من  -  2

  مرجع سابق.
  مرجع سابق.المعدل والمتمم، ، المتضمن قانون المناجم، 10- 01من القانون رقم  16انظر المادة  -  3
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 Les activites de ramassage de collecte et/ou deأو الجني  و الجمعأو أنشطة اللم  - 

récolte.  
  .  )L’exploitation des carries et sablières)1أو استغالل مقالع الحجارة والمرامل  - 

كما خص المشرع لكل شكل من أشكال االستغالل المنجمي تقنية خاصة به تمكن صاحبها من 
  االستثمار فيه. 

مي، ويظهر وما تجدر اإلشارة إليه أن المشرع الجزائري لم يدرجها جميعها في نظام السند المنج
، المتضمن قانون المناجم أشكال االستغالل المنجمي 10- 01من القانون رقم  13ذلك من خالل المادة 

، كما تناولت المادتين )2(التي تخضع لنظام السند المنجمي والذي يكون أما امتياز أو ترخيص أو رخصة
  . )3(دا منجمياالنشاطات األخرى التي تخضع لنظام الرخصة دون اعتبارها سن 132و 131

من القانون رقم  4فقرة  119باستقراء نص المادة اعتماد نظام االمتياز المنجمي:  -1- ب
ال يمكن أن يمنح االمتياز المنجمي  «المتضمن قانون المنجم والتي تنص على أنه:  01-10

من هذا  18قصد االستغالل الصناعي إال لشخص معنوي كما هو منصوص عليه في المادة 
نجد أن المشرع  قد ربط تقنية االمتياز المنجمي بنشاط االستغالل الصناعي، حيث أنه  ،)4(»ون القان

ي باالستثمار والدخول في نشاط االستغالل الصناعي البد من حصول قتصادحتى يسمح للمتعامل اال
، )5(المنجمية االمتياز المنجمي الذي ال يسلم إال بعد تقديم المستثمر طلبا للوكالة الوطنية للممتلكات

بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على اقتراح من  )6(وبعد دراسته وفحصه، فإنه يتم تسليم االمتياز
، إال أن الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية بمجرد تسلمها نتائج التحقيق )7(الوزير المكلف بالمناجم

ف إلى الوزير المكلف بالمناجم مرفقا اإلداري المسبق لدى الوالية أو الواليات المعنية، ترسل المل
باالتفاقية المنجمية الموقعة من طرف طالب السند والوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية ممثلة في 

وتوقيع المرسوم التنفيذي المتضمن منح  )9(، فيبادر الوزير بإجراء دراسة)8(شخص رئيس مجلس إدارتها
الوكالة بإعداده إلى صاحبه بعد توقيع رئيس مجلس إدارتها  السند المنجمي فيتم منح السند الذي تقوم

                                                 
  المعدل والمتمم، مرجع سابق.، المتضمن قانون المناجم، 10- 01من القانون رقم  17انظر المادة  -  1
  مرجع سابق. المعدل والمتمم، ، المتضمن قانون المناجم،10- 01من القانون رقم  73انظر المادة  -  2
  مرجع سابق. ل والمتمم،المعد، المتضمن قانون المناجم، 10- 01من القانون رقم  132و 131انظر المادة  -  3
  مرجع سابق. المعدل والمتمم،، المتضمن قانون المناجم، 10- 01من القانون رقم  119المادة  -  4
  مرجع سابق. المعدل والمتمم، ، المتضمن قانون المناجم،10- 01من القانون رقم  117انظر المادة  -  5
  مرجع سابق.  المعدل والمتمم، المناجم،، المتضمن قانون 10- 01من القانون رقم  22انظر المادة  -  6
  مرجع سابق. المعدل والمتمم، ، المتضمن قانون المناجم،10- 01من القانون رقم  1فقرة   119انظر المادة  -  7
  مرجع سابق. المعدل والمتمم، ، المتضمن قانون المناجم،10- 01من القانون رقم  48انظر المادة  -  8
  حدد كيفيات منح السندات المنجمية وٕاجراءات ذلك، مرجع سابق.الم، 65- 02سوم التنفيذي رقم من المر  24/1انظر المادة  -  9
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أشهر  5عليه وذلك مقابل تقديم وصلي رفع حق إعداد الوثائق والرسم المساحي في مدة ال تتجاوز 
  . )1(ابتداء من تاريخ تسجيل الطلب

ربط  اعتماد نظام الترخيص باالستغالل لالستثمار في نشاط االستغالل المنجمي: - 2- ب
بنشاط االستغالل المنجمي  Permis d’exploitationرع الجزائري تقنية الترخيص باالستغالل المش

ي باالستثمار وااللتحاق بالنشاط البد من قتصاد، إذ أنه حتى يسمح للمتعامل اال)2(الصغير أو المتوسط
حصوله على الترخيص باالستغالل الستغالل منجمي صغير أو متوسط، ويكون ذلك بناء على 

  مقدم أمام الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية الذي يتم دراسته وفحصه:  )3(لبط
تتولى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية مهمة منح الترخيص باالستغالل لالستغالل المنجمي 

أشهر من تاريخ تسجيل الطلب  4يتجاوز  ، في أجل ال)4(بعد توقيع صاحب الطلب على دفتر الشروط
  لي حق إعداد الوثائق والرسم المساحي. مقابل وص

وبمجرد حصول صاحب الترخيص باالستغالل على السند المنجمي فإنه يتقدم على الوالي 
المختص إقليميا من أجل شغل األرض في حدود المساحة الممنوحة، وتساعده في ذلك الوكالة الوطنية 

تينة مثبتة في كل زاوية من زوايا حدود للممتلكات المنجمية، ويشرع في نصي حدود المساحة بمعالم م
  .)5() أشهر الموالية لمنح الترخيص باالستغالل03المساحة خالل الثالثة (

لقد أخضع المشرع  اعتماد نظام الرخصة لالستثمار في نشاط االستغالل المنجمي: - 3- ب
ي لاللتحاق بها الجزائري األشكال الثالثة المتبقية لالستغالل المنجمي لنظام الرخصة كشرط أساس

ضمن نظام السند المنجمي في حين أنه ترك األخرى دون تسمية  )6(وممارستها، حيث أدخل بعضها
  .)7(فدعاها فقط بالرخص األخرى

                                                 

  يحدد كيفيات منح السندات المنجمية وٕاجراءات ذلك، مرجع سابق.الذي ، 65- 02من المرسوم التنفيذي رقم  25انظر المادة  -  1
  مرجع سابق. المعدل والمتمم، ناجم،، المتضمن قانون الم10- 01من القانون رقم  124المادة انظر  -  2
  مرجع سابق.المعدل والمتمم، ، المتضمن قانون المناجم، 10- 01من القانون رقم  117انظر المادة  -  3
  مرجع سابق. المعدل والمتمم، ، المتضمن قانون المناجم،10- 01من القانون رقم  85انظر المادة  -  4
، المحدد كيفيات منح السندات المنجمية وٕاجراءات ذلك، 65- 02ذي رقم من المرسوم التنفي 27و 26انظر المواد  - 5

  مرجع سابق.
ال  «مرجع سابق على ما يلي: المعدل والمتمم، ، المتضمن قانون المناجم، 10- 01من القانون رقم  116تنص المادة  -  6

                                              يجوز ألحد القيام باالستغالل المنجمي إذا لم يكن حائزا:                      
أحد السندات المنجمية اآلتية، امتياز منجمي، أو ترخيص باستغالل منجمي صغير أو متوسط أو رخصة الستغالل  - 

  .»منجمي حرفي... 
  سابق. مرجع المعدل والمتمم، ، المتضمن قانون المناجم،10- 01فقرة أخيرة من القانون رقم  8انظر المادة  -  7
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: يقصد بالنشاط المنجمي الحرفي كل نشاط )1(رخصة االستغالل المنجمي الحرفي - 1- 3- ب
. وهذا ما يبين )2(ة أو ال يوظفها بتاتامن بين النشاطات التي تستغل إمكانيات ميكانيكية محدود

اختالفه عن نشاطي االستغالل الصناعي واالستغالل المنجمي الصغير أو المتوسط، فهو يدخل أساسا 
، استنادا إلى طريقة ممارسته بحيث ال يتطلب إنجازه إمكانيات ميكانيكية أو أموال )3(في إطار الحرفة

هذا النشاط من النشاطات التي تلعب دورا في تقليص البطالة أو كفاءات أو مهارات عالية، مما يجعل 
  وتوفير مناصب الشغل، فهو موجه خصيصا للحرفي. 

، وبالتالي يفرض على الحرفي الذي )4(كما يعتبر نشاط االستغالل المنجمي الحرفي عمال تجاريا
جل الصناعات يمارس عمال تجاريا أن يكون مقيدا في السجل التجاري بغض النظر عن قيده في س

التقليدية للحرف تختص الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية بمنح رخصة االستغالل المنجمي الحرفي 
أشهر  3بعد مداولة مجلس إدارتها وتوقيع صاحب الطلب على دفتر الشروط في أجل ال يتجاوز 

  .  )5(رسم المساحيابتداء من تاريخ التسجيل الطلب مقابل تسليم وصلي دفع حق إعداد الوثائق وال
فبمجرد حصول صاحب الرخصة على السند المنجمي فإنه يتقدم أمام الوالي المختص إقليميا 
لشغل األراضي المحددة في حدود المساحة الممنوحة، ويشرع في نصب حدودها بمعالم متينة باإلسمنت 

ية للممتلكات المنجمية في في كل زاوية خالل الشهرين المواليين لمنح الرخصة، وتساعده الوكالة الوطن
  .)6(مسعاه

يعتبر نشاط اللم من أسهل األنشطة  رخصة عملية الّلم والجمع و/أو الجني: - 2- 3- ب
المنجمية التي أسندت ممارستها للشخص الطبيعي الجزائري دون المعنوي، كما أنه ال يتطلب في 

المواد المعدنية الموجودة في ممارستها إمكانيات مادية ومالية كبيرة، إذ يقتصر في الحصول على 
  . )7(حالتها على سطح األرض

                                                 
حدد كيفيات منح السندات المنجمية وٕاجراءات ذلك، الم، 65- 02من المرسوم التنفيذي رقم  38إلى  31انظر المواد من  -  1

  مرجع سابق.
  مرجع سابق. المعدل والمتمم، ، المتضمن قانون المناجم،10- 01من القانون رقم  20انظر المادة  -  2
خل في نطاق ما يسمى بالمهن اليدوية والتي تتطلب مؤهالت مهنية معينة، كما يمنع من إّن النشاط الذي يقوم به الحرفي يد -  3

  استعمال آالت آلية، ويخضع هذا النوع من النشاط للقيد في سجل الصناعات التقليدية والحرف.
  ، المتعلق بالقواعد التي تحكم الصناعية التقليدية والحرف، مرجع سابق.01- 96ولقد نظمها األمر رقم 

  مرجع سابق.المعدل والمتمم، ، المتضمن قانون المناجم، 10- 01من القانون رقم  7انظر المادة  -  4
  حدد كيفيات منح السندات المنجمية وٕاجراءات ذلك، مرجع سابق.الم، 65- 02من المرسوم التنفيذي رقم  33انظر المادة  -  5
  كيفيات منح السندات المنجمية وٕاجراءات ذلك، مرجع سابق. حددالم، 65- 02من المرسوم التنفيذي رقم  34انظر المادة  -  6
، مذكرة من أجل الحصول على 2001جويلية  03المؤرخ في  01/10لقانون المناجم  تحليلية  دراسةبوحذيمي ليلى،  -  7

، 2009 – 2008شهادة الماجستير في الحقوق، فرع إدارة ومالية، دراسة كلية الحقوق، يوسف بن خدة، جامعة الجزائر، 
  .116ص 
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، المتضمن 65-02فبعكس السندات المنجمية التي تم تنظيمها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
قانون المناجم، تم تنظيم كيفية منح رخصة عملية اللم والجمع أو الجني وٕاجراءات ذلك بموجب 

  . )1(بالنشاط المنجمي لعمليات اللم والجمع و/أو الجني تعلقالم، 469-02المرسوم التنفيذي رقم 
تفصل الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية في طلب الرخصة في أجل شهر واحد ابتداء من 

يه، فإذا أفضت دراسة الطلب بقبوله تمنح أيوما الممنوحة للوالي لكي يبدي بر  45تاريخ انقضاء مدة 
ها بعد أن يسدد هذا األخير حقوق إعداد الوثائق والتسبيق الوكالة رخصة عملية اللم إلى صاحب

أشهر ابتداء من تاريخ  3االحتياطي إلتاوة اللم والتوقيع على دفتر األعباء وذلك في أجل أقصاه 
  . )2(قبول الطلب
يعتبر نشاط استغالل المقالع الحجارة  رخصة استغالل مقالع الحجارة والمرامل: - 3- 3- ب

نشاطات المفتوحة على االستثمار المحلي واألجنبي على حد سواء، واعتبر المشرع والمرامل من بين ال
الجزائري شرط ممارسته الحصول على الرخصة التي يسلمها الوالي المختص إقليميا بمناسبة صدور 

، الذي يحدد كيفيات منح رخصة استغالل مقالع الحجرة والمرامل 18- 08المرسوم التنفيذي رقم 
صالحية البت في طلبات  470- 02، بعدما كانت في ظل المرسوم التنفيذي رقم )3(هاوتعليقها وسحب

  الرخصة موكلة للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية.
لإلشارة، فإّن رخصة استغالل مقالع الحجارة والمرامل تمنح عن طريق المزايدة مباشرة في 

، المحدد للكيفيات المتعلقة 66- 02رقم من المرسوم التنفيذي  2الحاالت المذكورة في نص المادة 
  ، تتولى تنظيمها الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية.)4(بالمزايدة على السندات المنجمية

                                                 
، يتعلق بالنشاط المنجمي لعمليات اللم والجمع و/أو الجني، ج 2002ديسمبر  24مؤرخ في  ،469- 02مرسوم تنفيذي رقم  -  1

  .2002ديسمبر  29، صادر في 88ر عدد 
الجني، مرجع  ، المتعلق بالنشاط المنجمي لعمليات اللم والجمع و/أو469- 02من المرسوم التنفيذي رقم  10انظر المادة  -  2

  سابق.
، يحدد كيفيات منح رخصة استغالل مقالع الحجارة والمرامل 2008جويلية  01مؤرخ في  ،188- 08مرسوم تنفيذي رقم  -  3

  .2008جويلية  06، صادر في 57وتعليقها وسحبها، ج ر عدد 
الكيفيات المتعلقة بالمزايدة على  حددالم، 2002فبراير  6المؤرخ في ، 66- 02من المرسوم التنفيذي رقم  2تنص المادة  -  4

نطبق المزايدة المنصوص  «، ما يلي: 2002فبراير  13، صادر في 11السندات المنجمية وٕاجراءات ذلك، ج ر عدد 
  عليها في المادة األولى أعاله، على السندات المنجمية لممارسة النشاطات المنجمية حول ما يلي:

و اكتشفت عقب أشغال ممول بأموال عمومية وواقعة في حدود المساحات غير المؤشرات أو المكامن التي برزت و/أ - 
  ممنوحة؛

المساحات الممنوحة والتي أعيدت إلى وضعية مساحات مفتوحة لألنشطة البحث أو استغالل المواد المعدنية عقب تنازل  - 
  .»بقا للقانون صاحب السند المنجمي أو تخليه عن ممارسة هذا النشاط أو عقب سحب السند المنجمي ط
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، وتقوم بدراسة طلبات الحصول على السندات والرخص )1(كما تقوم الوكالة بدور مكتب مزايدة
، 65- 02ة لها بموجب المرسوم التنفيذي رقم المنجمية والبت فيها على ضوء نتائج المزايدة أو الموكل

  المحدد لكيفيات منح السندات المنجمية، وتتخذ القرارات الالزمة في ذلك.
يتكفل الولي المختص إقليميا بعد إمضاء صاحب الطلب على دفتر الشروط مقابل تسليم وصلي 

  .  )2(راملرخصة استغالل مقالع الحجارة والم والرسم المساحي دفع حق إعداد الوثائق
ويقوم الوالي بإرسال نسخة من الرخصة مرفقة بملف االستغالل إلى كل من الوكالة الوطنية 

  للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.
يوم  15وبمجرد استالم صاحب الرخصة لرخصة استغالل مقالع الحجارة والمرامل، يشرع خالل 

  .  )3(متر 100حدود المساحة والتي ال تفوق المسافة بينها  الموالية في نصب
: يمارس نشاط إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وكذا نشاط إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز – 4

، )4(نقل الغاز وتوزيعه من قبل أشخاص طبيعية أو معنوية سواء خواص أو من أشخاص القانون العام
  . )6(وتعود صالحية منح هذه الرخصة للجنة ضبط الكهرباء والغاز ،)5(شريطة الحصول على رخصة

ية والمالية، قتصادوستستند اللجنة حين منحها للرخصة على عدة مقاييس القدرات التقنية، واال
كذا الخبرة المهنية لطالب الترخيص، إضافة إلى شروط تتعلق بقواعد حماية البيئة، ضمان سالمة 

، ومقياس الفعالية، الطاقوية، وطبيعة مصادر )7(منشأة والتجهيزات المشتركةوأمن شبكات الكهرباء وال
  . )8(الطاقة الدولية، إضافة إلى االلتزام بواجبات المرفق العام

وتقرر اللجنة مصير الرخصة في حالة تحويل المنشأة أو في حالة تحويل التحكم فيها أو اندماج 
  ،  )9(صاحب الرخصة أو انفصاله

                                                 
تضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنية الم، 2004أفريل  1مؤرخ في ال ،93- 04من المرسوم التنفيذي رقم  8انظر المادة  -  1

  .2004أفريل  04، صادر في 20للممتلكات المنجمية، ج ر عدد 
  ق.، المتضمن قانون المناجم، مرجع ساب10- 01من القانون رقم  132انظر المادة  -  2
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع: قانون األعمال، كلية الحقوق ي مقنناقتصادالمنجمي كنشاط  النشاطرحايمية آسيا،  -  3

  .129، ص 2011 – 2010، 1بن عكنون، جامعة الجزائر 
  ابق.تعلق بالكهرباء والتوزيع، الغاز عبر القنوات، مرجع سالم، 01- 02من القانون رقم  1انظر المادة  -  4
  تعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عبر القنوات، مرجع سابق.الم، 01- 02من القانون رقم  6انظر المادة  -  5
  تعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عبر القنوات، مرجع سابق.الم، 01- 02من القانون رقم  10انظر المادة  -  6
قى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال "، الملت"لجنة ضبط قطاع الكهرباء والغازعسالي عبد الكريم،  -  7

     ، 2007 ماي 24و 23ي والمالي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، يومي قتصاداال
  .162ص 

  تعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز وعبر القنوات، مرجع سابق.الم، 01- 02من القانون رقم  13المادة  انظر -  8
  تعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز وعبر القنوات، مرجع سابقالم، 01- 02من القانون رقم  18انظر المادة  -  9
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لقانون نشاط الوكيل التجاري للغاز والكهرباء للترخيص بالممارسة تمنحه لجنة كما أخضع ا
  وتتمثل مقاييس منح هذا الترخيص في: 

  ي المترشح وتجربته ومؤهالته المهنية. قتصادسمعة العون اال - 
  القدرات التقنية والمالية وجودة التنظيم.  - 
  .)1(ء والغاز وجودتهواجبات المرفق العام من انتظام التموين بالكهربا - 

  المطلب الثاني
  الرقابة: كأساس لحماية إجراء الترخيص

تسعى السلطات المختصة بمنح الترخيص باختالف صوره الحرص على احترام هذا اإلجراء من 
يين من خالل التقيد بكل القيود الواردة في مضمون الترخيص وكذا االلتزامات قتصادقبل األعوان اال

حقها الرقابي قه (الفرع األول)، كما تفرض رقابة صارمة من خالل ممارسة اإلدارة التي تقع على عات
الترخيص في حالة عدم  مدة بالترخيص في حد ذاته (الفرع الثاني) لتنتهي باتخاذ قرارات بشأن المتعلق

ي صاحب الترخيص لألحكام والتشريعات المنظمة للترخيص اإلداري (الفرع قتصادامتثال العون اال
  ثالث). ال

  الفرع األول
  الترخيص اتاحترام إجراء رقابة مدى

رغم أن المبدأ هو الحق في إنجاز المشروع بحرية بعد استيفاء كل الشروط والحصول على السند 
المطلوب (الترخيص بتعدد صوره)، إال أن القوانين المؤطرة لهذه النشاطات تضمنت بعض القيود (أوال) 

  قانوني للترخيص (ثانيا). والتزامات يفرضها النظام ال
تأخذ القيود الواردة على إجراء من حيث القيود الواردة على مضمون إجراء الترخيص:  - أوال 

  الترخيص أحدى األشكال أما ذات طابع كمي، أو زمني، أو جغرافي.  
، )2(ويقصد بها تحديد المقدار النشاط لكل مستفيد من النشاط القيود ذات الطابع الكمي: – 1

تظهر خاصة في الميادين التي بإمكان القائم بالنشاط ممارسة عدة عمليات بحيث إذا حصل العون و 
ي معين، اقتصادي المستفيد على ترخيص متعلق بممارسات نشاط قتصادبحيث إذا حصل العون اال

ي آخر، وٕاال أصبح في وضعية ممارسة النشاط اقتصادفال يمكنه بأي حال من األحوال ممارسة نشاط 
  صفة غير شرعية. ب

                                                 
  تعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عبر القنوات، مرجع سابق.الم، 01- 02من القانون رقم  82انظر المادة  -  1

2   - Gousseau Jean Louis, Les autorisation administratives individuelles dans l’interventionnisme 
économique de l’Etat, thèse pour le Doctorat d’Etat, Tome 2, poitier, 1979, p 195. 
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ي الحائز على قتصادفكل نوع من الرخص يقابله موضوع نشاط، بحيث ال يمكن للعون اال
  ترخيص في مجال معين، ممارسة نشاط آخر. 

: ويقصد به صالحية الترخيص ونفاذه، وذلك أنه وٕان كان الترخيص يعطي القيد الزمني – 2
هذه الحرية يمكن الحّد منها، ويظهر ذلك في المدة  الحق للمستفيد منه من ممارسة النشاط بحرية، فإنّ 

ية، فالترخيص يمكن أن قتصاد، وكل ذلك استجابة للمصلحة العامة اال)1(التي تتطلب بعض النشاطات
ية نظرا قتصاديكون ذو طابع نهائي في حالة غياب خطورة الضرر الذي يلحق بالمصلحة العامة اال

  ية االستثمار والصناعة. الرتباطه بحرية دستورية هامة وهي حر 
وبالمقابل يمنح القانون للقائمين بالنشاطات المقننة التي تحدد فيها مدة صالحية الترخيص 
األصلي، الحق في التحديد بمجرد انتهاء المدة األولى كنشاطات الحراسة مثال إذ يتعين على الشركات 

) سنوات من 03ممارسة كل ثالث (التي تمارس هذه األعمال أن تقوم بتحديد الرخصة الممنوحة لل
  نفس الجهة التي سلمتها. 

ولكن ما تجدر اإلشارة إليه أنه هناك نوع من التناقض فيما يخص اشتراط الرخصة األصلية 
إلنشاء الشركة القائمة بهذه األعمال، وضرورة تحديد هذه الرخصة لما تكون الشركة في مرحلة 

  لشركة القائمة والمؤسسة قانونا وفي مرحلة االستغالل؟ االستغالل، فهل يعني ذلك إعادة إنشاء ا
إضافة إلى عدم تحديد المدة التي يتعين فيها تقديم طلب التجديد أي، ما إذا كان يتعين تقديمه 

  قبل انقضاء أجل الترخيص األول، أو بعد انقضاءه خاصة أمام صمت النصوص.
المتعلق بنشاطات التسلية  207- 05قم لذلك يمكن االستدالل بما ورد في المرسوم التنفيذي ر 

) 06والترقية "حيث يستلزم وجوب تحديد رخصة االستغالل لدى المصالح المعنية في الوالية قبل ستة (
  . )2(أشهر على األقل من تاريخ انتهاء صالحية الرخصة الجارية

على جميع  ولكن ما يثير انتباهنا أن المهلة المذكورة في المرسوم أعاله هل يمكن تطبيقها
المتعلق بشروط  218- 06النشاطات، خاصة وأنه بعد صدور المرسوم، صدر المرسوم التنفيذي رقم 

) أشهر لتقديم طلب التجديد 06ممارسة نشاط المتعلق في العروض الثقافية الذي يؤكد على مدة ستة (
    .)3(قبل انتهاء الرخصة األولى

ون محل رفض من اإلدارة المختصة، وهي مسألة التجديد يمكن أن يك اإلشارة إلى أنه طلبمع 
                                                 

  .231دومة نعيمة، مرجع سابق، ص  -  1
يه، حدد شروط وكيفيات فتح واستغالل مؤسسات التسلية والترفالم، 207- 05من المرسوم التنفيذي رقم  22انظر المادة  -  2

  مرجع سابق.
، المتعلق بممارسة نشاط المتعامل في 2006جوان  18مؤرخ في ال، 218- 06من المرسوم التنفيذي رقم  5انظر المادة  -  3

  .2006جوان  21، صادر في 41العروض الثقافية، ج ر عدد 
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جد مهمة وحساسة نظرا لآلثار التي قد تترتب في حالة الرفض بالنسبة لحقوق القائم بالنشاط السيما 
  وأنه في مرحلة استغالل. 

ويظهر ذلك في ضرورة التزام صاحب الترخيص بالعمل وممارسة نشاطه  القيد الجغرافي: – 3
  له ممارسة النشاط في حدودها. في المنطقة المسموح 

  ويتخذ هذا القيد عدة صور، حيث تختلف باختالف النشاطات كما يلي: 
مفاده ممارسة النشاط في حدود الوالية الواحدة دون  ضرورة ممارسة النشاط في إقليم واحد: –أ 

  أن يتعداها. 
ت وأبرزها مثال في مفاده ممارسة النشاط في عدة واليا ممارسة النشاط في أقاليم عدة: –ب 

هذا الشأن، من واجب المؤسسات توزيع المواد الصيدالنية التقيد عند القيام بنشاطها بقائمة الواليات 
  .)1(المرخص لهم فيها القيام بعمليات االستيراد

وفي األخير، يمكن القول أن هذه القيود إن كانت موجودة في جل النشاطات ولو بوجود الواحدة 
ع ذلك فقد نجد بعض النشاطات تخلو من هذه القيود، كنشاط القائم بإدارة األمالك دون األخرى، فم

العقارية للحساب الخاص، حيث يعد االعتماد الممنوح من قبل الوزير المكلف بالسكن غير محدد من 
  . )2(حيث الزمان والمكان فهو يمنح اختصاصا على كامل القطر الجزائري ومدته غير محددة

تتميز في ضرورة ممارسة النشاط يث التقيد بالتزامات متعلقة بممارسة النشاط: من ح - ثانيا 
  بصفة شخصية وحصرية، وكذا ممارسته بدون انقطاع أي بصفة مستمرة. 

ي القائم بممارسة النشاط قتصاديلتزم العون اال االلتزام بممارسة النشاط بصفة شخصية: – 1
، كون )3(يةقتصادلتزام على جميع النشاطات االبصفة شخصية وحصرية، حيث يجب تعميم هذا اال

الترخيص المسلم للقائم بالنشاط من قبل اإلدارة، ثم يسلمه بناء على تحقق شروط مسبقة شخصية 
ي إال من طرف الشخص المرخص قتصادوقانونية وأيضا إجرائية، لذلك فال يمكن ممارسة النشاط اال

  التجارية.، وذلك يعدو ضمانا لنزاهة الممارسات )4(له
، المتعلق 11- 03من األمر رقم  81ومن مظاهر تطبيق هذا االلتزام ما نصت عليه المادة 

، التي جاء فيها أنه يمنع على كل مؤسسة من غير البنوك استعمال اسم أو تسمية )5(بالنقد والقرض
                                                 

  .235دومة نعيمة، مرجع سابق، ص  -  1
، 2004، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، ن في الجزائرإدارة األموال العقارية كنشاط مقنجالل شفيقة،  - 2

  .66 ص
3   - GOUSSEAU Louis, op.cit, p 206. 

متمم، مرجع سابق المعدل و ال، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، 02- 04من القانون رقم  24تنص المادة  -  4
  .» ال التجارية دون اكتساب الصفة التي تحددها القوانين المعمول بهايمنع على أي شخص ممارسة األعم «على أنه: 

  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بالنقد والقرض، 11- 03من األمر رقم  81انظر المادة  -  5
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دة كبنك أو تجارية أو إشهار أو بشكل عام أية عبارات من شأنها أن تحمل إلى االعتقاد أنها معتم
مؤسسة مالية، فهي تمنع على كل مؤسسة استعمال أي عنصر من عناصر التعريف الخاصة بأي 
بنك أو مؤسسة معتمدة، وهذا من أجل الحفاظ على الطابع الخاص والحصري لممارسة البنوك 

   المعتمدة قانونا لعملها فقط. 

قد خرج على القاعدة في بعض  من قانون التأمين، نجد المشرع 229ولكن بالرجوع إلى المادة 
، إذ يمكن لشركات التأمين بعد موافقة لجنة اإلشراف على التأمينات تحويل محفظة عقودها )1(الحاالت

  كليا أو جزئيا مع حقوقها والتزاماتها لشركة أو لعدة شركات تأمين متعددة.
شخصية، إال أنه ال  لكن وٕان كان هذا النص بشكل استثناًء على االلتزام بممارسة النشاط بصفة

  يخرج عن إطار القانون كونه أيضا مرهون بموافقة لجنة على التأمينات إذا رأت ضرورة لذلك.
كما أنه ال يمكن التنازل عن الترخيص للغير، تكريسا للطابع الشخصي للترخيص في بعض 

تصاالت النشاطات نظرا إلى األشخاص محل اعتبار فيها، نأخذ على سبيل المثال، في مجال اال
  .)2(السلكية والالسلكية، حيث يمنح الترخيص بصفة شخصية وال يمكن لتنازل عنه للغير

مفاد هذا االلتزام ممارسة النشاط المرخص له بدون االلتزام بممارسة النشاط دون انقطاع:  – 2
عوان انقطاع، وهو التزام عام نص عليه المشرع بصفة صريحة في العديد من النشاطات، فال يمكن لأل

 .)3(يين ممارسة النشاط بصفة منقضة إال في حاالت استثنائيةقتصاداال

  الفرع الثاني
  اإلدارة في الرقابة حقوق

تتمتع السلطة المانحة للترخيص بسلطات وصالحيات في سياق دورها الرقابي الذي ال ينقطع عن 
الدور الرقابي الوقائي، بل ية، مما يضفي على الترخيص اإلداري ليس فقط قتصادممارسة النشاطات اال

يمنحه أيضا دورا ردعيا أو عقابيا في إطار الرقابة الالحقة من أجل ضمان بقاء الشروط والظروف التي 
من المرسوم التنفيذي  6تمنح على رأسها الترخيص اإلداري ألول مرة، ويجد هذا  الحق أساسه في المادة 

لمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري والتي المتعلق بمعايير تحديد النشاطات وا 40- 97رقم 
أعاله ما يأتي تأسيس رقابة على  04يجب أن يستوفي النص التنظيمي المذكور في المادة  «تنص: 

                                                 
  متمم، مرجع سابق.المعدل و التعلق بالتأمينات، الم، 07- 95قانون رقم المن  229انظر المادة  -  1
، المحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد 2000أوت  05المؤرخ في  ،03- 2000قانون رقم المن  39دة انظر الما -  2

  .2000أوت  06، صادر في 48والمواصالت السلكية والالسلكية، ج ر عدد 
  ائيا. انظر في ذلك:تتمثل الحاالت االستثنائية في وفاة المرخص له، انتهاء المدة القانونية للترخيص أو انتهاء الترخيص قض -  3

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون األعمال، كلية بن ، الترخيص اإلداري في المحل التجاريأزرو يسغي سهام - 
  . 109 – 107، ص ص 2011 – 2010، 1عكنون، جامعة الجزائر 
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  .)1(»ممارسة نشاط ما مع توضيح موضوعه وكيفياته وكذا الهيئات المخول لها ذلك 
خيص ال يتوقف على قبول ممارسة هذا النص أن دور السلطة المختصة بمنح التر يوضح 

النشاط أي على الدور الرقابي الوقائي، وٕانما يتعداه إلى مرحلة االستغالل عن طريق مراقبة النشاطات 
  الحقا. سيتضححسب الظروف المنصوص عليها قانونا من جهة، وممارسة الدور العقابي كما 

بها في النقاط التالية: حق  وعمد ما يمكن تلخيص موضوع ممارسة رقابة النشاطات المرخص 
االطالع على الترخيص (أوال)، الحق في الفحص (ثانيا)، والحق في تلقي التقارير عن حالة ممارسة 

  النشاط المرخص به (ثالثا).
كون الترخيص اإلداري مستندا قانونيا ووثيقة حق طلب استظهار مستند الترخيص:  –أوال 

في إطار المشروعية، فهو وثيقة يحتُج بها في مواجهة  رسمية تبين أن المرخص له يمارس نشاطه
، فطلب استظهار مستند الترخيص قد يأتي من جانب اإلدارة المانحة إذا كانت هي المختصة )2(الغير

والمشرفة وحدها ومباشرة على النشاط موضوع التحقيق اإلداري، كما قد تكون المبادرة والصالحية لجهة 
  لقانون مهمة مراقبة نشاط المرخص له.إدارية أخرى يكُل إليها ا

وهذا فإن مظاهر هذه الرقابة هو التأثر من الصفة القانونية للممارس، إذ يضعه الترخيص في 
مركز قانوني متميز بالمقارنة مع غيره من غير المرخص لهم، صفة تؤهله مثلما هو معلوم لدينا قانونا، 

ي، وهي الصفة التي يجب قتصادمارسة النشاط االى باالستثناء من التقييد إلى الحرية في مظليح
  إتباعها عند كل طلب أو حتى بدونه.

كما هو الحال في النشاط المهني، إذ يقع القانون على عاتق المرخص له تقديم رخصة التنقيب 
سيما شرطة المناجم بهدف التأثر من هوية كل طلب كم السلطات اإلدارية، ال عن المناجم عند
ارس نشاط منجمي على مستوى األمالك الوطنية، وذلك لحماية المال العام من كل الشخص الذي يم

  .)3(اعتداء أو استغالل غير مشروع
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية  02- 04إضافة لذلك، منح القانون رقم 

المستندات اإلدارية  إمكانية القيام بتفحص كل ،منه 49نص المادة في  ينللموظفين واألعوان المذكور 
  .)4(مغناطيسية أو معلوماتية دون أن يمنعوا من ذلكوسيلة أي بة، يأو التجارية أو المحاسب

                                                 

المهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل ، المتعلق بمعايير تحديد النشاطات و 04- 97من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة  -  1
  مرجع سابق.التجاري، 

  .283 – 282عزاوي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص ص  -  2
  .236، ص 1992عين شمس، ، رسالة دكتوراه، جامعة الترخيص اإلداريجيزل عثمان،  -  3
  متمم، مرجع سابق.المعدل و الت التجارية، ، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسا02- 04من القانون رقم  5انظر المادة  -  4
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وقد اعتبر هذا القانون كل معارضة للمراقبة من قبل هؤالء الموظفين كرفض الوثائق التي تسمح 
  لهم بتأدية مهامهم، مخالفة تستوجب العقوبات الجنائية لهذا المخالف.

ما يالحظ أيضا أن حق االطالع قد يكون كليا، بحيث يمتد إلى أي مستند أو أي وسيلة تساعد و 
على إثبات المخالفة وكشفها حتى لو أدت لكشف أسرار مهنة لكن دون إفشاءها للغير وٕاال تعرضوا 

  للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المكانية والزمنية لقيام الموظفين بمهامهم، ومن وما يعاب على هذا النص هو أنه لم يبين القيود 

  الضروري أن يتم االطالع على الوثائق في مقر المؤسسة وفي أوقات العمل المعتاد لهم.
ويتمثل هذا اإلجراء في حق االطالع على الدفاتر الفحص والتفتيش المباشر:  –ثانيا 

تطبيق أحكام القانون المطبق عليها، وهو  والمستندات والحسابات الخاصة بنشاطات المنشأة بما يستلزم
اختصاص يمنحه القانون لفئة معينة من أعوان اإلدارات العمومية المكلفين بمراقبة النشاط الخاص، 
وهم فئة األعوان الذين يتمتعون بصفة رجال الضبط اإلداري، وأيضا صفة الضبط القضائي في بعض 

الذي ينتمي إليه الترخيص اإلداري ينطوي على نوعين من األحيان، وهذا بالنظر لكون النظام الوقائي 
ي، وأخرى ردعية الحقة، قتصاداإلجراءات وقائية سابقة لتفادي حدوث اإلخالل بالنظام العام اال

  ي بالوسائل القانونية واإلدارية.قتصادلمجابهة حاالت الخرق التي يتعرض لها النظام العام اال
قد استحدث المشرع هيئة مكلفة بالرقابة في صورتها اإلدارية مثال ذلك: في النشاط المنجمي، ف

والتقنية تدعى شرطة المناجم، حيث نشأ من سلك مهندسي المناجم التابعين للوكالة الوطنية للجيولوجيا 
، وهي الهيئة اإلدارية المستقلة المكلفة بمنح تراخيص ممارسة نشاط استغالل )1(والمراقبة المنجمية

مراقبة البحث واالستغالل المنجمي، كما يسهرون مهندسو المناجم على ضمان احترام المناجم، وكذا 
القواعد والمقاييس الخاصة التي تضمن النظافة واألمن وشروط االستغالل حسب القواعد الفنية 
المنجمية من أجل ضمان المحافظة على األمالك المنجمية وحماية الموارد المائية والطرق العمومية 

  .)2(يات السطحيةوالبنا
وللقيام بهذه المهمة وتدعيما لدورهم الرقابي في مجال متابعة ممارسة النشاطات المنجمية 

يمكن لمهندسي الوكالة الوطنية  « من قانون المناجم على أنه: 55المرخص بها، نصت المادة 
ت المنجمية وبقايا للجيولوجيا والمراقبة المنجمية في إطار صالحيتهم وفي أي وقت زيارة االستغالال

المناجم والمعادن واألكوام واألنقاض بجانب المناجم والمقالع وورشات البحث المنجمي، وكذا 
                                                 

  مرجع سابق. المعدل والمتمم، ، المتعلق بالمناجم،10- 01قانون رقم المن  54انظر المادة  -  1
  مرجع سابق. معدل والمتمم،ال، المتعلق بالمناجم، 10- 01قانون رقم المن  53انظر المادة  -  2
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المنشآت الملحقة يمكنهم كذلك اشتراط تقديم الوثائق بمختلف أنواعها وتسليمهم كل العينات 
    .)1(»الضرورية لتأدية مهمتهم 

القانون لجأ للرقابة الفجائية، وسميت كذلك ألنها تتم أن  "في أي وقت زيارة..."يظهر من عبارة 
بشكل فجائي ودون سابق إنذار قصد التأكد من أن العمل يتم وفق الخطة المحددة مسبقا مع رصد 

  .)2(االنحرافات إن وجدت والعمل على تصحيحها
، المتعلق بالنشاط 469- 02ولتدعيم هذه الصالحيات أكثر، صدر المرسوم التنفيذي رقم 

منه والتي جاءت كما  28لمنجمي لعمليات اللم و/أو الجمع الذي استعمل "لفظ المعاينة" في المادة ا
  .)3(»يعاين األعوان المناجم...  «يلي: 

ويبدو جليا أن الهدف من المعاينة هو إثبات ارتكاب المرخص له مخالفة مجرمة قانونا، لذلك 
لطة الرقابة التي تملكها اإلدارة لمعرفة وضع فالمعاينة في هذه الحالة تعطينا صورة واضحة لس

المرخص له اتجاه القانون، ومدى احترامه للقواعد القانونية في هذا النشاط، وما يترتب عليه بعد ذلك 
ي المرخص له، وحرمانه من قتصادمن إمكانية صدور قرار تنفيذي قد يتضمن تقييد حرية العون اال

 راعذإ، إذ بإمكان الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية )4(أو الجمعممارسة أعماله المتمثلة في اللم و/
    أجل شهر للوفاء بالتزاماته، وأن تصدر قرار سحب الرخصة في هذه الحالة. هالمخالف ومنح

فباإلضافة إلى حق التفتيش والفحص للجهة المختصة المانحة للترخيص، هناك حالة تلقي 
  له.التقارير والمعلومات من المرخص 

نظرا لتشعب النشاطات الخاضعة لنظام تلقي المعلومات والتقارير المرخص له:  –ثالثا 
الترخيص وتعقيدها، وتيسيرا على السلطات اإلدارية القائمة على الرقابة باعتبارها سلطات إدارية في 

بليغ مراقبة النشاط المرخص به، يعمد المشرع في كثير من الحاالت إلى اعتماد طريقة ثانية لت
المعلومات إلى السلطة اإلدارية المكلفة بالرقابة، وذلك بفرض التزام قانوني على المرخص له قبل 
اإلدارة المرخصة، وذلك بإخطارها وٕاعالمها دوريا أو كلما لزم األمر حالة وطريقة وظروف ممارسته 

ي به، ظستثناء الذي ح، والهدف من ذلك، ليبين حسن نيته اتجاه أو حيال اال)5(للنشاط المرخص له به
  .)6(والمتمثل في إخراجه من نظام التقييد أو الخطر والمنع إلى اإلباحة

                                                 
  مرجع سابق. المعدل والمتمم، المناجم،، المتعلق ب10- 01من قانون رقم  55المادة  -  1
  .198، ص 2007، دار صفاء، عمان، ، أسس اإلدارة المعاصرةرجب مصطفى عليان -  2
  يات اللم و/أو الجمع، مرجع سابق.ل، المتعلق بالنشاط المنجمي لعم469- 02من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  -  3
  .276عزاوي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  -  4
  .291، ص نفسهمرجع ال -  5
  .244دومة نعيمة، مرجع سابق، ص  -  6
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ي المرخص له أو صاحب الترخيص بإرسال تقرير كلي عن النشاط قتصادوعليه يلتزم العون اال
اط الممارس وكما قد يمتد هذا اإلرسال إلى كل اإلحصائيات والحسابات والوثائق الضرورية كما في نش

  .)1(التأمين مثال
ويهدف هذا اإلجراء عامة إلى العمل على استقرار ربط العالقة بين القائم بالنشاط والسلطة 

  اإلدارية المانحة للرخصة. 
ي المرخص له بتقديم معلومات أو أخبار أو إخطار اإلدارة بأمر معين قتصادكما يلتزم العون اال

  ختلف باختالف النشاطات.يخص أعمال القائم بالنشاط، لذلك فالهدف ي
وما تجدر اإلشارة إليه أنه يمكن أن تتلقى السلطة اإلدارية لبعض التقارير من جهات رسمية 
معينة، وغالبا ما يكون موضوع هذه التقارير إثبات وضعية القائم بالنشاط اتجاه االلتزامات القانونية 

من في نشاطات الحراسة، حيث خول القانون المفروضة عليه، واحترام القواعد القانونية وأحسن مثال يك
لمصالح األمن العمومي إمكانية إعداد تقارير موضوعها مدى احترام الشركة اللتزاماتها القانونية التي 

  تقوم بإرسالها إلى السلطة المكلفة بمنح الرخصة، التي تستند إليها في سحب الرخصة.
لة المثلى التي تعبر عن نتائج التفتيش الذي بذلك يمكن اعتبار التقارير في هذه الحالة الوسي

  .)2(تمارسه أجهزة الرقابة
ية ملزم ومكلف بإرسال كل قتصادي صاحب الترخيص لممارسة النشاطات االقتصادفالعون اال

ية أو عالية بصفة دورية لإلدارة المختصة أو بناء اقتصادالمعلومات ذات الطابع اإلداري سواء تقنية أو 
  .)3(ت تقدم من السلطات المختصةعلى طلب معلوما

  الفرع الثالث
  نهاية مدة الترخيص

تنتهي مدة الترخيص اإلداري ويزول نهائيا، ومن أهم آثار ذلك تتعدد األسباب التي من خاللها 
 أواإلداري يكون إما بالطرق العادية (أوال)،  نجد الشطب من السجل التجاري، وانتهاء مدة الترخيص

  ثانيا).بالطرق غير عادية (
تتمثل الطرق العادية النتهاء الترخيص تلك التي تكون الطرق العادية النتهاء الترخيص:  –أوال 

                                                 
  يوليو من كل سنة. 31تلتزم شركات التأمين أو إعادة التأمين بإرسال التقارير إلى لجنة اإلشراف على التأمينات قبل  -  1

  ، المتعلق بالتأمينات، مرجع سابق.04- 06قانون رقم المن  226انظر المادة 
      ، 2008 اإلسكندرية، ، دار الفكر الجامعي،الرقابة اإلدارية بين علم اإلدارة والقانون اإلداريمد، حسن عبد العال مح -  2

  .240ص 
3   - Gousseau Jean Louis, op.cit, p 223. 
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ألسباب قد ترجع للمرخص له أي إرادية، التي تتصرف إرادته إلى ذلك، وقد تكون طرق ال إرادية ال 
  ي المستفيد وال عالقة لإلدارة بها أيضا.قتصاددخل فيها إلرادة العون اال

تتمثل الطرق اإلرادية في تلك األسباب الذي ال دخل الطرق اإلرادية النتهاء الترخيص:  – 1
  ي المستفيد من الترخيص.قتصادألي كان فيها ما عدا إرادة الشخص العون اال

تهي مفعول الترخيص باعتباره عمال قانونيا نهاية طبيعية باستنفاذ الغرض من نفالقاعدة أن ي
نتهاء موضوعه أو انقضاء المدة المقررة لصالحية الترخيص، كما يمكن أن إصداره ومنحه، أي با

، خالل اآلجال المحددة إلى اآلجال يكون ذلك انتهاء الترخيص ألسباب واقعية لعدم الشروع في النشاط
أو التخلي عن الترخيص وعن ممارسة نشاط المرخص له والذي استصدر الترخيص من أجله، مما 

نونا، أو بالتنازل عنه للغير، أو تحقق الشرط الفاسخ في الحاالت التي يقرر فيها يؤدي إلى سقوطه قا
  القانون مثل هذه النهاية للترخيص.

من بين خصائص الترخيص، خاصية عدم الشروع في النشاط خالل اآلجال المحددة:  –أ 
  مدة محددة.، حيث تمنح التراخيص في حاالت كثيرة ل)1(التأمين التي يتميز بها كقاعدة عامة

ي المدني، فإنها تلزم هذا قتصادفعند قيام اإلدارة المختصة يمنح الترخيص اإلداري للعون اال
األخير بالبدء في الممارسة الفعلية لنشاطه خالل مدة زمنية معينة، فإذا انقضت تلك المدة دون الشروع 

  رخيص وٕالغاءه.الفعلي في الممارسة، ومن دون أي سبب مقنع، فإن يؤدي إلى انتهاء الت
، المتعلق 10- 01قانون رقم المن  97ومثال ذلك: في قطاع المناجم، حيث تقضي المادة 

) واحدة، مع إمكانية طلب 01بالمناجم، أنه ال يمكن أن تتجاوز مدة رخصة التنقيب المنجمي سنة (
ات الواقعة على ) أشهر، إذا احترم االلتزام06تمديدها مرتين على األكثر، مدة كل واحدة منها ستة (

) سنوات مع إمكانية 03، واألمر نفسه لرخصة االستكشاف التي ال يمكن أن تتجاوز ثالث ()2(عاتقه
   .)3()02تمديد المدة مرتين على األكثر مدة كل واحدة منها سنتين (

حدد شروط صناعة األدوية مال 240- 90من المرسوم التنفيذي رقم  07كما تقضي المادة 
ا ورقابتها على أنه تصبح الرخصة منتهية إذا لم تنشئ المؤسسة خالل أجل سنتين البيطرية وبيعه

  .)4() مواليتين لتبليغ هذه الرخصة02(
                                                 

  .321محمد جمال عثمان جبريل، مرجع سابق، ص  -  1
  مرجع سابق. والمتمم،معدل الالمتعلق بالمناجم،  10- 01قانون رقم المن  97انظر المادة  -  2
  مرجع سابق.  معدل والمتمم،الالمتعلق بالمناجم،  10- 01قانون رقم المن  106انظر المادة  -  3
حدد شروط صناعة األدوية الم، 1990سطس أغ 04، المؤرخ في 240- 90نفيذي رقم من المرسوم الت 7انظر المادة  -  4

  .1990سطس أغ 08، صادر في 33تها، ج ر عدد البيطرية وبيعها ورقاب
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ففي هذه الحاالت ينقضي الترخيص بممارسة النشاط المرخص به بحلول المدة الزمنية المحددة 
ر قوي ليس التأخير، ليحل له قانونا دون قيام المرخص له بالشروع الفعلي في الممارسة بدون مبر 

محله نظام حظر ممارسته النشاط، وٕاال تعرض القائم به لعقوبة جنائية، كجريمة االعتداء على 
  الممتلكات الوطنية العمومية واالستحواذ عليها بغير وجه حق وبدون سند قانوني في النشاط المنجمي.

معينة هي أن ظروف ممارسة  فالحكمة إذن من اعتبار الترخيص منتهيا لعدم استخدامه لمدة
النشاط قد تتغير خالل تلك الفترة، فيكون من المصلحة اعتباره منتهيا حين تتمكن اإلدارة من تضمينه 

ي للنشاط المرخص به خالل قتصادالشروط التقنية والظروف الجديدة، فعند عدم ممارسة العون اال
د يعبر عن عدم جدية المرخص له في ممارسة المدة التي حددها القانون المنظم له ثم قرار الترخيص ق

، فانتهاء الترخيص هنا أمر طبيعي النصراف نية المرخص له عن ممارسة )1(النشاط محل الترخيص
  النشاط المرخص به.

يتوقف نهاية الترخيص في هذه الحالة على إرادة المرخص له التخلي عن الترخيص:  –ب 
ذلك يبين نيته في عدم العودة لممارسته، وقيامه بإبالغ بالتخلي بصفة كلية عن ممارسة النشاط، و 

  .)2(الجهة اإلدارية المختصة بذلك
  وحتى يكون التخلي صحيحا ومنتجا ألثر إنهاء الترخيص، البد من إتباع الخطوات التالية:

  يجب أن يكون التخلي بموجب طلب، يعرض على الجهة المانحة للترخيص. - 
بملف عمل في طلباته تقريرا مفصوال يعرف فيه العون يجب أن يكون الطلب مرفوقا  - 

ي الطالب مجموع األشغال المنجزة، والنتائج المتحصل عليها وكذا مذكرة تبين المعطيات التي قتصاداال
  دفعت إلى التخلي.

ضرورة موافقة الجهة اإلدارية المختصة عن الطلب المقدم لها بعد دراستها للطلب خالل مدة  - 
  بإصدار قرار التخلي. معينة، لتنتهي

ال يسري مفعول التخلي، إال بعد أن يفي صاحب الطلب بالتزاماته، وخاصة تلك المتعلقة  - 
  بالرسوم واألتاوى.

ويعد تحقق كل الخطوات السابقة، يصبح قرار التخلي نهائيا ويعطي لصاحبه الحق في إنهاء 
  الترخيص.
يص إلى انتهائه كنتيجة حتمية بالنسبة يؤدي التنازل عن الترخالتنازل عن الترخيص:  - جـ 

للمرخص له المتنازل وذلك بعد موافقة الجهة اإلدارية المانحة للترخيص على التنازل، الذي يعد إجراء 
جوهري دونها ال يتم قانونا، ذلك أن التنازل عن الترخيص كتصرف عادي صادر عن حائز الرخصة 

                                                 
  .324محمد جمال عثمان جبريل، مرجع سابق، ص  -  1
  .106أزرو يسغى سهام، مرجع سابق، ص  -  2
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على قرار الترخيص كعمل قانوني صادر عن اإلدارة، وال  في حد ذاته خال من القوة والتأثير القانونين
يؤثر بالتالي على شرعية قرار الترخيص وبقاءه منتجا آلثاره القانونية في مواجهة اإلدارة المانحة على 

، بل أن طلب تدخل اإلدارة ضروري إلثبات إرادة التنازل وٕاعمال أحكامه القانونية وأعمال )1(األقل
  .)2(إنهاء القرار وآثاره القانونية اإلدارة إرادتها في

كما أنه، بعد الموافقة على طلب التنازل على الترخيص قد ال يترتب عليه اندثار نهائي 
ي آخر بطريقة قانونية، بحيث يمثل انتهاءه بالنسبة اقتصادللترخيص، إذا تم التنازل لصالح عون 

، والتخلي نهائيا عن ممارسة )3(ي للمتنازل إليهدقتصاي المتنازل بدايته بالنسبة للعون االقتصادللعون اال
  النشاط، وبالتالي يؤدي إلى زوال الترخيص نهائيا.

ومثال ذلك: يمكن صاحب الترخيص باالستكشاف التنازل عن الترخيص في أي وقت كان لعون 
  .)4(ي آخر، وذلك بعد إخطار الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية بقرارهاقتصاد

تؤدي هذه الطرق إلى انتهاء األثر القانوني ير اإلدارية النتهاء الترخيص: الطرق غ – 2
ي دون أن يكون له أي دخل فيها، وال حتى لتدخل اإلدارة، وتتمثل قتصادللرخصة الممنوحة للعون اال

  ي المرخص له، وانتهاء المدة القانونية للترخيص.قتصادعادة في وفاة العون اال
اعدة في القرارات اإلدارية الفردية أنها قرارات شخصية، يرتبط مصيرها القوفاة المرخص له:  –أ 

ي المستفيد، فوفاة هذا األخير يؤدي إلى انتهاء الترخيص اإلداري، وال قتصادبمصير شخص العون اال
     .)5(يتعدى أثره إلى ورثته

يح القانون إمكانية لكن هناك، فقد يتيح القانون المرخص له انتهاء الترخيص بقوة القانون، فقد يت
تحول الترخيص آليا لورثته صاحب الترخيص المتوفي، حيث يأتي مثلما هو الوضع بالنية لرخصته 
استغالل منجم أو مرحلة أو مقلع الحجارة، والترخيص بافتتاح منشأة مصنفة، حيث يأتي النص 

  التنظيمي على تبيان اإلجراءات التي البد من اتخاذها وهي:
  ثة في ممارسة النشاط لمدة معينة.استمرار الور  - 
ضرورة التقدم للجهة اإلدارية المختصة بغية الحصول على الترخيص الالزم لالستمرار في  - 

  .)6(الممارسة وذلك في أجل محدد
                                                 

  .97، ص 2001، 1ط ، دار النهضة العربية، التنظيم القانوني لحرية النشاط الصناعيمحمد أحمد فتح الباب،  -  1
  .276حسني درويش عبد الحميد، مرجع سابق، ص  -  2
  .320الرحمن، مرجع سابق، ص  عزاوي عبد -  3
  يحدد كيفيات منح السندات المنجمية، مرجع سابق.الذي ، 65- 02من المرسوم التنفيذي رقم  27انظر المادة  -  4
  .25حسني درويش عبد الحميد، مرجع سابق، ص  -  5
  .108أزرو يسغي سهام، مرجع سابق، ص  -  6
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  ويترتب على عدم احترام هذه اإلجراءات انتهاء الترخيص بقوة القانون. - 
رخيص يمكن أن يتحول من طابعه الشخصي إلى ولكن ما يالحظ أنه القرار اإلداري المتعلق بالت

  الطابع غير الشخصي، حيث تغلب عليه الطبيعة المادية أو الموضوعية.
بمجرد انتهاء المدة القانونية لترخيص ينقضي وينتهي انتهاء المدة القانونية للترخيص:  –ب 

  الترخيص بقوة القانون، لكن هذا السبب مرهون بشروط وهي:
 انونية فعال.  انتهاء المدة الق - 

  عدم استعمال المرخص له حقه في التجديد. - 
  حالة رفض التجديد ألسباب معينة. - 

فبذلك، يمكن القول أن صالحية الترخيص قد انتهت ومن أمثلة ذلك تحديد مدة الترخيص 
المحدد لشروط صناعة  240- 90من المرسوم التنفيذي رقم  31بموجب النص التنظيمي، نجد المادة 

تقوم صالحية رخصة التسويق خمس  «ة البيطرية وبيعها ورقابتها، إذ تنص المادة على أنه: األدوي
  .)1(»سنوات قابلة للتجديد خالل فترة خماسية... 

تنتهي مدة الترخيص في هذه الحالة بمجرد انتهاء مدة الترخيص بموجب حكم قضائي:  - جـ 
تداء بالحكم إال إذا كان نهائيا مستوفيا صدور حكم قضائي يقضي بإلغاء الترخيص، وال يمكن االع

  جميع طرق الطعن، وبالتالي يكون حائزا لقوة الشيء المقضي فيه.
تلجأ اإلدارة إلى ممارسة رقابة مسبقة على الطرق غير عادية النتهاء مدة الترخيص:  –ثانيا 

ل كل تلك الشروط يا، وذلك من خالاقتصاديين لممارسة نشاطا قتصادالتراخيص الممنوحة لألعوان اال
ي الطالب على قتصادالمسبقة واإلجراءات المتبعة للحصول على الترخيص، فبعد حصول العون اال

الترخيص، تتحول رقابة اإلدارة من رقابة مسبقة إلى رقابة الحقة، وذلك من خالل مراقبة مدى احترام 
  المترتبة عليه. المستفيد للنصوص التنظيمية المتعلقة بنشاطه ومدى تطبيقه لاللتزامات

منح القانون لإلدارة كافة الصالحيات لتمكينها من حماية الممارسات من التالعبات من خالل 
  سلطاتها المقيدة في هذه الحالة وبغية الوصول إلى تحقيق الصالح العام والحفاظ على المستهلك.

  بموجبها الترخيص. وسحب قراراتها الممنوح ،ومن مظاهر هذه الرقابة، إعطاء اإلدارة حق إلغاء
القاعدة العامة، أنه يظل الترخيص ساريا حتى ينتهي نهاية طبيعية، ولكن إلغاء الترخيص:  – 1

يمكن لإلدارة المانحة للترخيص السعي نحو إلغاء قرار الترخيص الممنوح إذا كان يقف في سبيل 
  ، ويكون ذلك ألسباب مختلفة تتمثل في:)2(يةقتصادالمصلحة العامة اال

                                                 
  ، المحدد لشروط صناعة األدوية البيطرية وبيعها ورقابتها، مرجع سابق.240- 90من المرسوم التنفيذي رقم  31انظر المادة  -  1
  .662سليمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص  -  2
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إذا قام المرخص له حالة إجراء تعديالت كلية أو جزئية لمكان أو لمحل ممارسة النشاط:  –أ 
بإجراء تعديل في المحل دون إتباع اإلجراءات المقررة قانونا أي بعد الحصول على الموافقة من الجهة 

ى ذلك المختصة ويتم الحصول على هذه الموافقة، بإتباع إجراءات الحصول على الترخيص، يترتب عل
إلغاء الترخيص، لذا لزم إعادة إجراءات الترخيص عند القيام بأي تعديل للتأكد من توافر الشروط بعد 

  . )1(إجراء التعديل
متى ثبت لإلدارة  في حالة عدم احترام المرخص له لاللتزامات الناتجة عن الترخيص: –ب 

  . )2(إلغاء الترخيص ي اللتزاماته، يحق لهاقتصادالمانحة للترخيص مخالفة العون اال
ومراد هذه، الحالة ليس بالضرورة عدم مشروعية  إلغاء قرار الترخيص لدواعي الصالح العام: - جـ 

ي المرخص له، أو ممارسة النشاط المرخص به قتصادقرار الترخيص، وال لخطأ ارتكبه العون اال
دم المالئمة التي أصبح عليها محل بالمخالفة ألحكام القانون أو التنظيم الضابطة له، بل قد يكون ليس ع

قرار الترخيص أو الطريقة السيئة التي يسير بمقتضاها المرخص له نشاطه، أما لعدم اتخاذه االحتياطات 
الضرورية، مما ترتب عليه األضرار بالمحيط والبيئة، فحينئذ، يتغيب على السلطة اإلدارية المانحة 

ي مكلفة بإقامة النظام العام وحمايته وصيانته المبادرة للترخيص اإلداري باعتبارها سلطة ضبط إدار 
باتخاذ اإلجراءات والتدابير الضرورية والمناسبة لوقف الضرر الذي أصاب النظام العام في أحد مظاهره 

يين قتصاد. فمثال: الترخيص الصادر ألحد األعوان اال)3(أو صوره، فقصد قرارها بإلغاء قرار الترخيص
  .)4(ية، يجوز إلغاؤه قصد المحافظة على الصحة العامة إذا ثبت أن هذا الدواء خطرببيع نوع من األدو 

في مواجهة قراراتها اإلدارة ويعد هذا اإلجراء إجراًء خطيرا تمارسه عادة  سحب الترخيص: – 2
للماضي وللمستقبل معا،  ء آثار القرارات اإلدارية بالنسبةغير المشروعة، خاصة وأن السحب هو إنها

. إال أّنه يجوز لإلدارة المختصة والمانحة للترخيص أن )5(ث يعتبر القرار المسحوب كأن لم يكنبحي
  تمارس إجراء السحب بالنسبة للقرارات اإلدارية السليمة.

  وللسحب صورتين: السحب المؤقت والسحب النهائي.
 يمكن لإلدارة المختصة من سحب الترخيص الممنوح للعون السحب بصفة مؤقتة: –أ 

ي المرخص له بصفة مؤقتة وذلك من أمر عطاء فرصه له الستيفاء الشروط التنظيمية قتصاداال
                                                 

، دراسة مقارنة، رسالة االتجاه إلى خلق نظرية عامة في القانون اإلداري لحماية المستهلكراضي عبد المعطي علي،  -  1
  .385، ص 2002اإلداري، جامعة أسيوط، كلية الحقوق، للحصول على درجة دكتوراه في القانون 

  .664سليمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص  -  2
  .328محمد جمال عثمان جبريل، مرجع سابق، ص  -  3
  .667سليمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص  -  4
  .62، ص 2004سكندرية، ، دار الفكر الجامعي، اإل،  القرارات اإلدارية ورقابة القضاءمحمد أنور حمادة -  5
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وذلك عن طريق أعذاره، وما إن يتمثل صاحب الترخيص أداء حكم النص المخالف  )1(المطلوبة
  . )2((المنظم للنشاط)، فإنه في هذه الحالة يستعيد ترخيصه
قت مباشرة، دون المرور على مرحلة فبذلك يكون وفي أحيان أخرى، تطبق عقوبة السحب المؤ 

  . )3(السحب محدود المدة
فالسحب المؤقت هو قرار مؤقت لمرحلة تمهيدية للسحب النهائي الذي يكون بعد إتمام إجراء 

  السحب المؤقت وعادة ما يكون في حالة العود، أو عدم االمتثال. 
المباشر هي إعطاء فرصة للعون ولعل الحكمة من فرض السحب المؤقت، وعدم فرض السحب 

ي المرخص له، الستدراك وضعه القانوني، وعدم توقع العقوبة عليه مباشرة، ذلك أن قرار قتصاداال
  السحب هو قرار صارم وخطير جدا إذ تمتد آثاره للمستقبل وتعود للماضي بأثر رجعي. 

دارة في اتخاذها للسحب نظرا لخطورة هذا القرار، جعل المشرع لسلطة اإل السحب النهائي: –ب 
مقيدة لشروط أتى على ذكرها من خالل تنظيم النشاط المعني بالترخيص، وعادة ما تتخذ اإلدارة  قرار 
السحب بعد حالة العود، أي في حالة تكرار الخطأ الذي تقرر من أجله السحب المؤقت لذلك كان هذا 

  . )4(األخير مرحلة تمهيدية للسحب النهائي
  قرار السحب النهائي للترخيص بناء على شروط البد من توافرها، نذكر: كما أنه يتخذ 

  مخالفة األحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. - 
  . )5(إذا شهر إفالس صاحب الترخيص - 
  عدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط إن وجد.  - 
  حل الشخص المعنوي أو إفالسه أو تصفيته قضائيا.  - 

هذا وأخيرا ما يمكن قوله أن كل القرارات التي تتخذها اإلدارة بشأن إلغاء أو سحب الترخيص 
  كلها قابلة للطعن إداريا أو قضائيا.

 

                                                 
  .115أزرو يسغي سهام، مرجع سابق، ص  -  1
يحدد شروط ممارسة صنع الذي ، 1996نوفمبر  30مؤرخ في ال، 427- 96من المرسوم التنفيذي رقم  12انظر المادة  -  2

  .1996ديسمبر  01، صادر في 74الطوابع واألختام، ج ر عدد 
  مرجع سابق.، المتضمن تنظيم نشاط المتعامل في العروض الثقافية، 218- 06رقم  التنفيذي من المرسوم 13انظر المادة  -  3
  ، المتضمن تنظيم نشاط المتعامل في العروض الثقافية، مرجع سابق.218- 06من المرسوم التنفيذي رقم  13انظر المادة  -  4
  ة كذلك يؤديان إلى السحب.وٕان كان شخصا معنويا فباإلضافة إلى اإلفالس، فإّن الحل أو التصفية القضائي -  5
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  الثانيالفصل  
  ي في السوققتصادالمتدخلة في رقـابة نشاطات العون اال  األجهزة

ومهما اختلفت  ،يقتصادحيزا هاما في الفكر اال قتصادل الدولة في االأخذت مسألة تدخّ 
 قتصادتحاول جاهدة التحكم في اال هذه األخيرة ، فإن الدولةطبيعة اإليديولوجية المتبعة من قبل ال

  .ي، بطبيعته يرتبط بالدولةقتصادأو توجيهه، لذا فإن النشاط اال
ي يّعد مطلبا أساسيا وجوهريا لتحقيق غايتها قتصادفتدخل الدولة لرقابة نشاطات العون اال

بفعلية تتوقف فعالية تكريس حماية المنافسة الحرة  إذ ،- حماية المنافسة  –األساسية في السوق 
، فميالد هذه السلطات قد يين في السوققتصاداآلليات والسلطات المكلفة بمراقبة نشاط األعوان اال

ي، قتصاداستدعته ضرورة مواجهة السلطات العمومية للنشاطات المنافية التي يأتيها العون اال
تخضع لمجموعة من القواعد والقوانين التي يضمن احترامها آليات مراقبة تقليدية  خيرفحرية هذا األ

(المبحث األول)، وأجهزة إدارية كآليات مستحدثة مستقلة في أعمال التحري والكشف والبث في 
الممارسات غير القانونية التي تتجسد في كل من مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعية 

         ي).(المبحث الثان
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  المبحث األول
  أجهزة الرقابة ذات الطابع التقليدي

يين قتصادبادر المشرع الجزائري إلى أجهزة متخصصة في مجال رقابة مدى احترام األعوان اال
نظرا لألضرار الجمة التي يتعرض لها السوق والمستهلك  ،لقواعد السوق والدفاع عن حقوق المستهلكين

   .في آن واحد
فمن بين هذه المؤسسات نجد وزارة التجارة التي تلعب دورا أساسيا في تسيير المبادالت التجارية 
في السوق (المطلب األول)، إلى جانب ذلك نجد وزارة المالية مجسدة في إدارة الجمارك التي تعتبر 

نشطة التصدير القلب النابض للتجارة في ظل الحماية والحرية، إال أن تنمية النشاطات التجارية وأ
تعتمد في جانب كبير منها على مدى فعالية وتطور النظام الجمركي، إضافة إلى ذلك توجد إدارة 
الضرائب الذي يعد ما تقوم به ما هو إال تنفيذ لسياسة مالية مقررة قانونا تهدف إلى تحقيق النفع العام 

  (المطلب الثاني). 
  المطلب األول
  وزارة التجارة

التجارة من أهم الهيئات اإلدارية المكلفة برقابة نشاط العون االقتصادي في السوق، تعد وزارة 
كما تلعب دورا كبيرا في حماية المصلحة االقتصادية للمستهلك، إذ تتولى تنفيذ نظام مراقبة السلع 

ور الغذائية والخدمات المرتبطة بها من زاوية مدى مطابقتها لمعايير الجودة والصحة واألمان فبصد
يحدد صالحيات وزير التجارة، منح صالحيات واسعة لوزير  الذي ،453-02المرسوم التنفيذي رقم 

حيث تحقق وزارة التجارة هذا الهدف عن طريق األجهزة التابعة  ،)1(التجارة في إطار حماية المنافسة
  لها (الفرع األول). 

رجية أو محلية، مجموعة من كما أن القانون خول ألجهزة الرقابة سواء كانت مركزية أو خا
يين للقوانين (الفرع الثاني) تحت طائلة توقيع الجزاء قتصادالمهام من أجل ضمان احترام األعوان اال

  ي المخل اللتزاماته (الفرع الثالث). قتصادعلى العون اال
  الفرع األول

  األجهزة التابعة لوزارة التجارة
يستعين وزير التجارة في إطار أداء مهامه بجهات إدارية مختلفة مركزية أو خارجية أو محلية 
كانت سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ومن لم يجب أن تتضافر هذه اإلدارات لتحقيق هدف 

                                                 
حدد صالحيات وزير التجارة، الم، 2002ديسمبر  21مؤرخ في ال، 453- 02من المرسوم التنفيذي رقم  6و 5 انظر المادة -  1

  .2002ديسمبر  22، صادر في 85ج ر عدد 
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في  يقتصادضمان السير الحسن للسوق، وعليه تتنوع الهيئات اإلدارية المكلفة برقابة نشاط العون اال
السوق حسب الغرض اإلداري أنشأت من أجله سواء على المستوى المركزي (أوال)، أو على المستوى 

  أو على المستوى المحلي (ثالثا). ،الخارجي (ثانيا)
تتمثل األجهزة المركزية التي توجد على مستوى وزارة التجارة  على المستوى المركزي: –أوال 

، )1(، المتضمن تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة التجارة266- 08م المنظمة بموجب المرسوم التنفيذي رق
  كاآلتي:
تكلف المديرية العامة لضبط وتنظيم المديرية العامة لضبط وتنظيم النشاطات وتنفيذها:  – 1

النشاطات والتقنين بإعداد اآلليات القانونية للسياسة التجارية وتكييفها وتنسيقها، وتحديد جهاز لمالحظة 
، كما تعمل على اتخاذ جميع التدابير الالزمة المتصلة بالضبط )2(ومراقبة األسواق ووضعه

السيما في مجال التسعيرة وتنظيم األسعار وهوامش الربح، كما تشارك في تحديد  )3(يقتصاداال
ية السياسات الوطنية وكذا التنظيمات العامة والنوعية المتعلقة بترقية جودة السلع والخدمات، وحما

  ) مديريات فرعية وهي: 05. تضم هذه المديرية خمس ()4(المستهلكين
  مديرية المنافسة والخدمات؛  - 
  مديرية الجودة واالستهالك؛  - 
  مديرية تنظيم األسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة؛  - 
  ي؛ قتصادمديرية الدراسات واالستكشاف واإلعالم اال - 
  التقنين والشؤون القانونية. مديرية - 

تعتبر مديرية المنافسة ومديرية الجودة واالستهالك األهم المديريات التابعة للمديرية العامة لضبط 
النشاطات والتقنين في إطار المنافسة وحماية المستهلك، حيث كالهما يعمالن على تنفيذ المهام 

  . )5(المخولة لها في حدود اختصاصاتها
                                                 

، المؤرخ في 454-02، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2008غشت  19، مؤرخ في 266- 08تنفيذي رقم  مرسوم - 1
  .2008غشت  24، صادر في 48، المتضمن تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة التجارة، ج ر عدد 2002ديسمبر  21

، مذكرة لنيل علق بحماية المستهلك وقمع الغشالمت 09/03حماية المستهلك في ظل القانون الجديد رقم صياد الصادق،  -  2
 – 2013، 1شهادة الماجستير في العلوم القانونية واإلدارية، تخصص: قانون أعمال كلية الحقوق، جامعة قسنطينة 

  .99، ص 2014
  . 102مرجع سابق، ص  ل،متيش نوا -  3
  .99صياد الصادق، مرجع سابق، ص  -  4
، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، 02- 04التجارية على ضوء القانون رقم ضبط الممارسات بن قري سفيان،  -  5

  .93، ص 2009 – 2008تخصص: القانون العام لألعمال، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
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مهام المديرية العامة للرقابة  تتنوعية وقمع الغش: قتصادالمديرية العامة للرقابة اال – 2
، 266- 08من المرسوم التنفيذي رقم  04ية وقمع الغش حسب ما جاء في نص المادة قتصاداال

في ، في تحديد الخطوط العريضة للسياسة الوطنية للمراقبة )1(المنظم لإلدارة المركزية في وزارة التجارة
ميادين الجودة وقمع الغش، ومكافحة الممارسات المضادة للمنافسة ومحاربة الممارسات التجارية غير 

ية وقمع الغش مع العمل على تدعيم وظيفة قتصادالمشروعة، والسهر على توجيه برامج المراقبة اال
تالالت التي تمس المراقبة وعصرنتها، باإلضافة إلى القيام بتحقيقات ذات منفعة وطنية بخصوص االخ

  . )2(السوق
ية وقمع الغش في إطار تنفيذ مختلف المهام الموكلة بها قتصادوتعتمد المديرية العامة للرقابة اال

  على أربع مديريات وهي: 
  مديرية مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة؛  - 
  مديرية مراقبة الجودة وقمع الغش؛  - 
  مخابر التجارب وتحاليل الجودة؛  مديرية - 
  . )3(يةقتصادمديرية التعاون والتحقيقات اال - 
، 203- 12تم إنشاء هذه الشبكة بموجب المرسوم التنفيذي رقم  شبكة اإلنذار السريع: – 3

، حيث تهدف إلى حماية المستهلك من خالل )4(المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات
جات التي تشكل خطرا على صحة المستهلكين وآمنهم؛ وتطبيق التدابير المتعلقة بمتابعة متابعة المنتو 

المنتوجات الخطيرة، حيث تتولى اإلدارة المركزية لوزارة التجارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش 
يق وكذا مصالحها الخارجية هذه المهام باإلضافة إلى بث معلومات شبكة اإلنذار السريع عن طر 

التواصل مع شبكة اإلنذار الجهوية والدولية كما تتبادل المعلومات مع مختلف النقابات والجمعيات 
  . )5(خاصة مع جمعيات حماية المستهلك

  وتضم هذه الشبكة أعضاء ممثلين عن وزارة: 
  الداخلية والجماعات المحلية،  - 
  المالية؛  - 

                                                 
  التجارة، مرجع سابق. ، المتضمن تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة266- 08من المرسوم التنفيذي رقم  4انظر المادة  -  1
  .168زوبير أرزقي، مرجع سابق، ص  -  2
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتضمن اإلدارية المركزية لوزارة التجارة، 454- 02من المرسوم التنفيذي رقم  4انظر المادة  -  3
ال أمن المنتوجات، ج ر عدد ، المتعلق بالقواعد المطبقة في مج2012مايو  06، مؤرخ في 203- 12مرسوم تنفيذي رقم  -  4

  .2012ماي  09، صادر بتاريخ 28
، المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات، مرجع 203- 12من المرسوم التنفيذي رقم  21، 20انظر المادتين  -  5

  سابق.
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  الطاقة والمناجم؛   - 
  الموارد المائية، - 
  الصحة والسكان؛  - 
  الفالحة؛  - 
  الصيد البحري؛  - 
  الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار؛  - 
  التهيئة العمرانية والبيئة؛  - 
  النقل؛  - 
  البريد وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال؛  - 
  السياحة والصناعة التقليدية؛  - 
  االتصال.  - 

  ويرأس هذه الشبكة لإلنذار السريع الوزير المكلف بحماية المستهلك المتمثل في وزير التجارة. 
حيث تتولى هذه الشبكة مراقبة كافة أنواع السلع والخدمات الموجهة إلى االستعمال النهائي 
للمستهلك، وفي جميع مراحل عملية العرض لالستهالك، باستثناء المنتوجات التي تخضع ألحكام 

  . )1(تشريعية وتنظيمية خاصة كاألسمدة واألجهزة الطبية والمواد والمستحضرات الكيميائية
فاستحداث هذه الشبكة، يعد إنجاز هام وحماية إضافية للمستهلك، فهي تلعب دورا كبيرا في 

هل الجانب الوقائي وذلك راجع لتمكنها بقوة تنظيمية وفعالة، إذ يشمل ممثلين عن كل الوزارات، مما يس
عملية التنسيق بينها وبين وزارة التجارة كونها المسؤولة المباشرة عن هذا الجهاز كذلك ما يميز هذا 
الجهاز وكما تدل عليه تسميته هو السرعة في تبادل الملومات بين فروعه عبر كافة التراب الوطني 

شبكات اإلنذار  ومن خالل التواصل مع الجمعيات الوطنية خاصة جمعيات حماية المستهلكين وكذا
الدولية مما يسهل الحصول على المعلومة بأسرع وقت ممكن واتخاذ اإلجراء المناسب كالسحب الفوري 
للمنتوج الذي من شأنه اإلضرار بصحة المستهلك وأمنه، وتوفير كافة المعلومات التي تحوزها ووضعها 

  ه. في متناول المستهلك خاصة المتعلقة باألخطار التي تهدد أمنه وصحت
ويأتي هذا المرسوم في إطار تدعيم المنظومة القانونية بنصوص جديدة خاصة قانون حماية 
المستهلك وقمع الغش من خالل نصوص تنظيمية جديدة تلغي األحكام القديمة التي تم وضعها في 

كتابة (الملغى)، والتي ال يزال العمل بمعظمها لحد  02- 89إطار القواعد العامة لحماية المستهلك رقم 
  هذه الحروف.

                                                 
مجال أمن المنتوجات، مرجع ، المتعلق بالقواعد المطبقة في 203- 12من المرسوم التنفيذي رقم  19، 03انظر المادتين  -  1

  سابق.
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يعتبر المجلس الوطني لحماية المستهلك  :CNPCالمجلس الوطني لحماية المستهلك  – 4
شكلية المجلس ت، يحدد 355- 13كهيئة حكومية استشارية، أنشأت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

، فهو جهاز استشاري في مجال حماية المستهلكين مكلف )1(الوطني لحماية المستهلكين واختصاصاته
بإبداء مالحظات حول إستراتيجية ترقية وجودة المنتوجات وحماية المستهلك، وال يجوز له أن يصدر 

، المتعلق بحماية المستهلك وقمع 03- 09من القانون رقم  21قرارات، حيث تعرضت إليه المادة رقم 
أيضا إبداء الرأي واقتراح التدابير التي تساهم في تطوير وترقية  الغش، ومن مهامه حسب هذه المادة

  . )2(سياسات حماية المستهلك
، 355- 12من المرسوم التنفيذي رقم  22ونجد أهم اختصاصات المجلس الوطني تحددها المادة 

يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحماية المستهلكين واختصاصاته، والمتمثلة في إعالم المستهلكين 
وتوعيتهم وحمايتهم، ويبدي آرائهم إزاء كل ما يتعلق بنوعية السلع والخدمات التي يعرضها الوزير 

فالمجلس الوطني كما سبق القول هيئة حكومية  ،)3(المكلف بالنوعية أو أية هيئة أو مؤسسة عمومية
استشارية تنظم في جزئيتين متخصصتين: لجنة نوعية المنتجات والخدمات وسالمتها، ولجنة إعالم 

   ة.المستهلك الرزم والقياس
  فالمجلس يدلي على الخصوص باآلراء اآلتية: 

لتي قد تتسبب فيها السلع كل التدابير الكفيلة بالمساهمة في تحسين الوقاية من المخاطر ا - 
  والخدمات المعروضة في السوق وذلك لحماية مصالح المستهلكين المادية والمعنوية. 

البرامج السنوية لمراقبة الجودة وقمع الغش وٕاعالم المستهلكين وتوعيتهم المجلس على   يطلع - 
وتنفيذها بالرغم من الصالحيات وحمايتهم وٕاعداد برامج المساعدة المقررة لصالح جمعيات المستهلكين 

الممنوحة للمجلس الوطني لحماية المستهلكين، فإنه ال يؤدي دوره المنوط له من الناحية العملية، 
آراء لألجهزة اإلدارية المكلفة بالتدخل في إطار  تقديم باعتباره جهازا استشاريا، فإن دوره محدد فقط في
ني ليس له الوسائل والصالحيات التي تسمح له بالتجسيد حماية المستهلك، لهذا الغرض فالمجلس الوط

فرغم المهام التي يتمتع بها في مجال حماية المستهلك فهو غير ، )4(الفعال للقرارات التي يقوم باتخاذها
  موجود لحد كتابة هذه األسطر. 
                                                 

حدد تشكيلة المجلس الوطني لحماية الم، 2012أكتوبر  02، المؤرخ في 355- 12من المرسوم التنفيذي رقم  2انظر المادة  -  1
  .2012أكتوبر  11، صادر بتاريخ 56المستهلكين واختصاصاته، ج ر عدد 

  مرجع سابق. المعدل والمتمم، ، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،03- 09من القانون رقم  24المادة رقم  انظر -  2
حدد تشكيلة المجلس الوطني لحماية المستهلكين واختصاصاته، ذي ي، ال355- 12من المرسوم التنفيذي رقم  22انظر المادة  -  3

  مرجع سابق.
4   - FILALI (D), BORCENDA (A), FETTAT, "Concurrence et protection du consommateur dans le 

domaine alimentaire en Algérie", RASJEP, 36ème partie, N° 01, Algérie, 1998, pp 67, 68. 
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هذا المركز الهيئة العليا لنظام  يشكل): CACQEالمركز الجزائري لمراقبة النوعية ( – 5
هذا المركز بموجب المرسوم التنفيذي رقم  ق على المستوى الوطني، وقد استحدثالبحث والرقابة والتحقي

  . )1(، المتضمن المركز الوطني لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله147- 89
. )2(واالستقالل المالي يعد المركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يتمتع بشخصية معنوية 

. الذي بدوره يعين مدير لتمثيل المركز وكذا األشراف على )3(ويوضع تحت وصاية وزارة التجارة
  . )4(مصالح المراكز الخارجية التابعة له من مخابر ومفتشيات جهوية

  كن حصر مهام هذا المركز فيما يلي: ويم
  المساهمة في حماية صحة وأمن المستهلك ومصالحهم المادية والمعنوية.  - 
  ترقية نوعية اإلنتاج الوطني للسلع والخدمات.  - 
  التكوين واإلعالم واالتصال وتحسيس المستهلكين.  - 
المشاركة في البحث عن كرأسمال الغش والتزوير ومخالفة التشريع والتنظيم الجاري بهما  - 

  قين بنوعية المنتوجات والخدمات ويعينها ويقاضيها. العمل والمتعل
  وضع برامج التنشيط واالتصال لفائدة المهنيين والمستهلكين.  - 
ية قتصادتنظيم الندوات والملتقيات واأليام الدراسية والمعارض والملتقيات العلمية والتقنية أو اال - 

  . )5(لصالح جمعيات المستهلكين والمهنيين
كز دور رقابي، حيث يقوم بالتنسيق مع الهيئات المتخصصة قصد الوصول إلى وبالتالي فللمر 

  . )6(اكتشاف أعمال الغش والتزوير ومخالفة التشريع المعمول به في مجال نوعية السلع والخدمات
والجدير بالذكر أن دور المركز الجزائري لرقابة النوعية والرزم ال ينحصر فقط على المستوى 
الوطني بل يتعداه إلى المستوى الدولي فهو يشارك في أشغال الهيئات الدولية اإلقليمية المتخصصة في 

                                                 
، يتضمن المركز الوطني لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله، ج 1989أوت  08، مؤرخ في 147- 89مرسوم تنفيذي رقم  -  1

، 2003سبتمبر  30، المؤرخ في 318- 03، معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 1989أوت  09 في، صادر 33ر عدد 
  .2003أكتوبر  05في ، صادر 59 المتضمن تنظيم المركز الجزائري للجودة والرزم، ج ر عدد

، المتضمن إنشاء المركز الوطني لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه، 147- 89انظر المادة األولى من المرسوم التنفيذي رقم  -  2
  مرجع سابق.

ه وعمله، مرجع ، المتضمن المركز الوطني لمراقبة النوعية والرزم وتنظيم147- 89من المرسوم التنفيذي رقم  3انظر المادة  -  3
  سابق.

هناك أربع مفتشيات يشرف عليها المركز وهي: المفتشية الجهوية للشرق، المفتشية الجهوية للغرب، المفتشية الجهوية  -  4
  للوسط، المفتشية الجهوية للجنوب.

  .125، 124، ص ص مرجع سابقجرعود ياقوت،  -  5
  .163زوبير أرزقي، مرجع سابق، ص  -  6
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ذا المنتوجات التي مجال النوعية والمراقبة وذلك بتلقي األشغال التي تقوم بها هذه الهيئات الدولية وك
  تعكس رأي الهيئات الوطنية المتخصصة في هذا المجال، ويقوم بنشرها في المؤسسات الوطنية المعنية. 

باإلضافة إلى ذلك فإن يمكنه أن يستعين بالمستخدمين الوطنيين أو األجانب المتخصصين في 
  هذا المجال لتأطير األشغال التي تقوم بها. 

تهدف هذه الشبكة إلى تطبيق سياسة ): RAAQوالتحاليل النوعية ( شبكة مخابر التجارب – 6
الوطني وضمان حماية وأمن وصحة المستهلك، وقد نظم هذا النوع من  قتصادترمي إلى حماية اال

، المتعلق بإنشاء شبكة مخابر التجارب والتحاليل النوعية 96/355المخابر المرسوم التنفيذي رقم 
  . )1(وتنظيمها وسيرها

، المتضمن تنظيم اإلدارة المركزية لوزارة التجارة، 454- 02وبصدور المرسوم التنفيذي رقم 
ية لقمع الغش، فأصبح قتصادأدخلت هذه الشبكة ضمن المديريات التابعة للمديرية العامة للرقابة اال

ن السير الحسن ، هدفها القيام بالرقابة والتأكد م)2(يطلق عليها مديرية مخابر التجارب وتحاليل الجودة
لنشاطات مخابر التجارب وتحاليل الجودة وقمع الغش وكذا العمل على احترام إجراءات التحليل 

  . )3(الرسمية وطرقها وتوحيد مناهج التحاليل والتجارب التقنية لكل منتوج
ويمكن لشبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية أن تساعد المخابر األخرى المنشئة لعرض 

الجودة وقمع الغش وكذا المخابر الرسمية الموجودة عبر التراب الوطني البالغ عددها الحادي تحاليل 
، قصد تحسين سير هذه األخيرة وتوحيد الطرق )4() مخابر جهوية04) مخبر منها أربعة (11عشر (

  واإلجراءات الرسمية وتطبيقها واسع. 
جية لوزارة التجارة بموجب المرسوم تم تنظيم المصالح الخار  على المستوى الخارجي: –ثانيا 

، )5(، المتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصالحيتها وعملها09- 11التنفيذي رقم 
                                                 

، يتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب والتحاليل النوعية 1996أكتوبر  19مؤرخ في  ،355-96تنفيذي رقم  مرسوم - 1
-97، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1996أكتوبر  20، صادر في 62وتنظيمها وسيرها، ج ر عدد 

، 80اليل النوعية، ج ر عدد ، المتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب والتح1997ديسمبر  01، المؤرخ في 459
  .1997ديسمبر  07صادر في 

، يتضمن تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة التجارة، معدل ومتمم 2002ديسمبر  21، مؤرخ في 454- 02مرسوم تنفيذي رقم  -  2
  .2011جانفي  12، صادر في 02، ج ر عدد 2011 جانفي 09، المؤرخ في 04- 11بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

  .164أرزقي، مرجع سابق، ص ر زوبي -  3
لة، ڥتتمثل المخابر الرسمية لمراقبة النوعية وقمع الغش في: مخبر الجزائر، عنابة، بجاية، شلف، قسنطينة، وهران، ور  -  4

لة، للمزيد من ڥتيارت، سطيف، سعيدة، تلمسان، أما المخابر الجهوية فهي: مخبر الجزائر، مخبر قسنطينة، وهران، ور 
   www.ministerducommerce.gov.dzومات اطلع على الموقع التالي: المعل

، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصالحيتها 2011 جانفي 20مؤرخ في  ،09- 11مرسوم تنفيذي رقم  -  5
 .2011 جانفي 23، صادر بتاريخ 4وعملها، ج ر عدد 
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، تقوم بالسهر )1(من المرسوم نجدها تحدد مديريات والئية وأخرى جهوية 02وبالرجوع إلى نص المادة 
، كما تقوم بتقديم المساعدة للمتعاملين )2(بالمنافسة والجودةعلى تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين 

  . )3(يين والمستهلكينقتصاداال
، 09-11من المرسوم التنفيذي رقم  3: حددت المادة المديريات الوالئية للتجارة – 1

، مهام المديريات )4(المتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصالحياتها وعملها
الوالئية للتجارة والمتمثلة في تنفيذ السياسة الوطنية المقرة في ميادين التجارة الخارجية والمنافسة 
والجودة وحماية المستهلك، وتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقننة والرقابة االقتصادية وقمع 

والممارسات التجارية  الغش، حيث تسهر على احترام القواعد المتعلقة بالمنافسة والتجارة الخارجية
والتنظيم التجاري وحماية المستهلك وقمع الغش وضمان مراعاة شروط التنافس السليم والنزيه بين 

، كما تساهم في وضع نظام إعالمي حول وضعية السوق باالتصال مع )5(المتعاملين االقتصاديين
  النظام الوطني لإلعالم. 

) فرق تفتيش تسهر على تنفيذ مهام المديرية، 05ة (وتتكون المديرية الوالئية للتجارة من خمس
ي، ومصلحة مراقبة الممارسات التجارية والمضادة قتصادفنجد مصلحة مالحظة السوق واإلعالم اال

للمنافسة، ومصلحة حماية المستهلك وقمع الغش ومصلحة المنازعات والشؤون القانونية، ومصلحة 
  . )6(اإلدارة والوسائل

على خالف المديريات الوالئية التي لها اختصاص إقليمي في  المديريات الجهوية للتجارة: – 2
) 03حدود الوالية فإن المديريات الجهوية تقوم بمهامها على المستوى الجهوي، حيث تتكون من ثالث (

ق ي وتنظيم السو قتصادمصالح هي مصلحة تخطيط ومتابعة المراقبة وتقييمها، مصلحة اإلعالم اال
مصلحة اإلدارة والوسائل، حيث تتولى هذه المصالح مهام تأطير وتقييم نشاطات المديريات الوالئية 

ية المتعلقة بالمنافسة والتجارة الخارجية والجودة وحماية المستهلك قتصادللتجارة وٕانجاز التحقيقات اال
                                                 

، المتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصالحيتها وعملها، 09- 11من المرسوم التنفيذي رقم  2انظر المادة  -  1
  مرجع سابق.

  .161زوبير أرزقي، مرجع سابق، ص  -  2
  .98بن قري سفيان، مرجع سابق، ص  -  3
المتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصالحيتها وعملها،  ،09- 11من المرسوم التنفيذي رقم  3انظر المادة  -  4

  مرجع سابق.
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، قسم الحماية القانونية للمستهلك من الشروط التعسفيةهشماوي وهيبة، حمودة نجوى،  -  5

  .58، ص 2003 -  2002جاية، القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، ب
، المتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصالحيتها وعملها، 09- 11من المرسوم التنفيذي رقم  5انظر المادة  -  6

  مرجع سابق.
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  .  )2(رة، وذلك باالتصال مع الهياكل التابعة لوزارة التجا)1(وسالمة المنتوجات
قصد التعاون وتنسيق عمليات المراقبة بين الواليات، أما إذا كانت التحقيقات التي تباشرها 
تتطلب تخصصات معينة فإنه بإمكانها أن تطلب تدخل هيئات األقسام اإلقليمية للتجارة ومفتشيات 

  مراقبة الجودة وقمع الغش عند الحدود. 
إلى جانب الهيئات اإلدارية المركزية والخارجية المكلفة بحماية  على المستوى المحلي: - ثالثا 

المستهلك وضبط السوق، نجد أجهزة أخرى على المستوى المحلي تضطلع أيضا بمهمة السهر في 
  في: حماية المستهلك تتمثل أساسا

، يتمتع بصالحيات خولها له القانون، تحمي )3(باعتبار الوالي ممثال للوالية الوالي: – 1
المستهلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فهو مسؤول عن المحافظة على النظام واألمن والسالمة 
البنكية العامة، وعلى هذا األساس يصبح الوالي بصفة ضابط الشرطة القضائية مسؤول على ضمان 
صحة وسالمة المستهلك، ومن صالحياته اتخاذ اإلجراءات الوقائية التي تؤدي إلى درء الخطر 

لمحدق بالمستهلك كسحب المنتوج مؤقتا أو بصفة نهائية أو اتخاذ قرار غلق المحل أو سحب الرخصة ا
  . )4(بصفة دائمة أو مؤقتة على رأي أو باقتراح من المصالح الوالئية المختصة

سبيل تطبيق القرارات  في يتولى التنسيق بينها و الذيمصالح األمن  توضع تحت تصرف الوالي
  . )5(التي يصدرها في مجال المحافظة على النظام واألمن والسالمة والسكينة العامة 

كما يعتبر مسؤوال عن اتخاذ االحتياطات الالزمة لضمان جودة ونوعية المواد االستهالكية 
طنية في مجال المعروضة على المواطنين، وعليه فإن الوالي هو الذي يتحمل عبئ تطبيق السياسة الو 

تطوير النوعية وحماية المستهلك وذلك بإتباع التوجيهات التي يصدرها إليه وزير التجارة، وبما أن 
من قانون الوالية،  113الوالي يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات في كامل إقليم الوالية حسب المادة 

ستهلك وقمع الغش ومختلف النصوص فإنه ملزم بتطبيق كافة القوانين بما فيها قانون حماية الم
  التنظيمية التي تحمي المستهلك في إقليم واليته. 

يتمتع رئيس المجلس الشعبي البلدي بسلطة الضبط  رئيس المجلس الشعبي البلدي: – 2
، منح له المشرع صالحيات واسعة في مجال حماية المستهلك من المخاطر التي تحيط به )6(القضائي

                                                 
، المتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة 09- 11من المرسوم التنفيذي رقم  12والمادة  10المادة  انظر -  1

  وصالحيتها وعملها، مرجع سابق.
  .106متيش نوال، مرجع سابق، ص  -  2
  مرجع سابق.تعلق بالوالية، الم، 07- 12من القانون رقم  110ر المادة انظ -  3
  .107الصادق، مرجع سابق، ص  صياد -  4
  ، المتعلق بالوالية، مرجع سابق.107- 12من القانون رقم  118انظر المادة  -  5
 3، صادر في 7تعلق بالبلدية، ج ر عدد الم، 2011 جوان 22المؤرخ في  ،10- 11من القانون رقم  02انظر المادة  -  6

  .2011 جويلية
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معروضة لالستهالك، ومن مهامه سلطة مراقبة نوعية المنتجات والخدمات من منتجات وخدمات 
ومكان تصنيعها وتخزينها ونقلها وكيفية عرضها لالستهالك والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات 

  . )1(والمقاييس القانونية والتنظيمية واتخاذ القرارات المناسبة في ذلك مع إحالة المخالفين على العدالة
، والتي )2(رئيس المجلس الشعبي البلدي لممارسة صالحياته على هيئة الشرطة البلديةيعتمد 

  .)3(، يتضمن إنشاء الشرطة البلدية188- 87أنشأت بموجب مرسوم تنفيذي رقم 
، يتضمن تحديد مركز 218- 93بموجب مرسوم تنفيذي رقم  1993تم تحديد مركزه في سنة 

س المجلس الشعبي البلدي بتنفيذ أنظمة البلدية، ويطلب ، تكلف تحت سلطة رئي)4(الشرطة البلدية
  . )5(مساعدته ومساندته، كلما تعلق األمر بفرض احترام القوانين المتعلقة بالنظافة والسكنية العامة

  ومن أهم المهام التي يقوم بها رئيس المجلس الشعبي البلدي نجد: 
  السهر على النظام والسكينة والنظافة العمومية.  - 
  السهر على  حسن تنفيذ التدابير االحتياطية والوقاية والتدخل في مجال اإلسعاف.  - 
  يقوم بتبليغ وتنفيذ القوانين والتنظيمات المتعلقة بحماية المستهلك.  - 
السهر على سالمة المواد الغذائية االستهالكية المعروضة للبيع، وفي ذلك يمكن لرئيس  - 

بالمصالح التقنية للدولة في مجال حماية المستهلكين عبر تراب المجلس الشعبي البلدي االستعانة 
  . )6(البلدية

أولت الدولة أهمية بالغة إلنشاء جمعيات حماية المستهلك نظرا  جمعيات حماية المستهلك: – 3
ية في المجتمع، وقد منح قتصادللدور الذي تقوم به كأحد أهم الفاعلين في تنشيط الحياة االجتماعية واال

المشرع عدة صالحيات تقوم بها من أجل حماية المستهلكين منها تحسين وعيتهم بالمخاطر التي لها 
، ومن جهة أخرى فقد يسمح لها القانون حق الدفاع عن )7(تهدد أمنه وصحته وماله، هذا من جهة

الحقوق والمصالح المشتركة للمستهلكين قصد الحصول على التعويض وذلك بعد رفع دعوى أمام 

                                                 
  .95بوعولي نصيرة، مرجع سابق، ص  -  1
، مذكرة لنيل شهادة حماية المستهلك من المخاطر الناجمة عن المنتوجات والخدمات (دراسة مقارنة)ركات كريمة، ب -  2

  .92، ص 2005الماجستير، فرع قانون األعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
  .1987، لسنة 23ن إنشاء الشرطة البلدية، ج ر عدد ، يتضم1987أوت  25مؤرخ في  ،188- 87مرسوم تنفيذي رقم  -  3
، لسنة 63، يتضمن تحديد مركز الشرطة البلدية، ج ر عدد 1993سبتمبر  27مؤرخ في  ،218- 93مرسوم تنفيذي رقم  -  4

1993.  
5   - KAHLOULA (M), MEKEMCHA (G), "La protection du consommateur en droit algérien première 

partie", Revue Idara, N° 02, Algérie, 1995, p 34.  

  ، المتعلق بالبلدية، مرجع سابق.10- 11من القانون رقم  123والمادة  94المادة انظر  -  6
7   - Filali (D), Fetta (F), Borcenda (A), op.cit, p 67. 
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  . )1(ي مخالف للقانون، أمام الجهات القضائية المختصةاقتصادالة ضد كل عون العد
تقوم جمعيات حماية المستهلك بدور وقائي الهدف منه منع وقوع الضرر على المستهلك، ودور 
عالجي وذلك بلجوء جمعيات حماية المستهلك إلى وسائل ردعية دفاعية، وهذا يكون في حالة وقوع 

ي المتدخل حيث يصبح الدور الوقائي لهذه المبيعات قتصادمن طرف العون االضرر على المستهلك 
  عديم الجدوى وبدون فعالية. 

يتخذ الدور الوقائي لجمعيات حماية الدور الوقائي لجمعيات حماية المستهلكين:  –أ 
  المستهلكين عدة أشكال للتحسيس ومراقبة األسعار. 

تلعب جمعيات حماية المستهلكين بدور فعال ومهم يتمثل  الدور التحسيسي واإلعالمي: - 1- أ
في تحسيس وتوعية المستهلكين بالمخاطر التي أمنهم وصحتهم ومالهم، ولم يقتصر دورها على ذلك 
بل يتعداه إلى توعية وتحسيس أصحاب القرار حول أهمية اإلجراءات الوقائية التي يجب عليهم اتخاذها 

  . )2(لحماية المستهلك
وم الجمعيات بإعداد برامج تعليمية وتربوية خاصة بالثقافة االستهالكية وٕادخالها في كما تق

األوساط التعليمية بهدف تنبيه وتوعية المستهلك باألضرار الخطيرة التي تسببها المنتوجات الخطرة 
  بصحته وسالمته. 

يات من كما تقوم هذه الجمعيات بنشر الوعي عن طريق اإلعالم، ويكون ذلك بطبع الدور 
الصحف أو المجالت أو النشريات األسبوعية أو الشهرية وتوزيعها على المستهلكين أو عن طريق 

، وتؤكد على ذلك )3(اإلذاعة والتلفزيون أو االنترنيت باإلضافة إلى عقد الندوات وٕالقاء المحاضرات
يمكن للجمعية  «، المتعلق بالجمعيات التي تنص على ما يلي: 06- 12من القانون رقم  24المادة 

  في إطار التشريع المعمول القيام بما يأتي: 
  تنظيم أيام دراسية وملتقيات وندوات، وكل اللقاءات المرتبطة بنشاطها.  - 
إصدار ونشر نشريات ومجالت ووثائق إعالمية ومطبوعات لها عالقة بهدفها، في ظل  - 

  . )4(»بها  احترام الدستور والقيم والثوابت الوطنية والقوانين المعمول
ولكن ما يالحظ أن معظم جمعيات المستهلكين في الجزائر ال تصدر مجالت وال جرائد إعالمية 

                                                 
واإلدارية، عدد خاص، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر "، مجلة العلوم القانونية "دور جمعيات حماية المستهلكهامل الهواري،  -  1

  .266، ص 2005والتوزيع، الجزائر، 
  .137صياد الصادق، مرجع سابق، ص  -  2
الحماية الجنائية للمستهلك في القانون المصري والفرنسي والشريعة اإلسالمية، دراسة أحمد محمد محمود علي خلف،  -  3

  .511، ص 2005، اإلسكندرية، مصر، دار الجامعة الجديدة للنشر مقارنة،
 15في ، صادر 02ر عدد  ، المتعلق بالجمعيات، ج2012جانفي  12المؤرخ في  06- 12من القانون رقم  24المادة  -  4

  .2012جانفي 
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إال نادرا بسبب ضعفها المالي، لكن هذا ال يقلل من قدرتها على التأثير في المستهلكين، ألنها تقوم 
التجارب المقارنة والتحقيقات عوضا عن ذلك بتنظيم حصص إذاعية وتلفزيونية، ملتقيات وندوات نشر 

التي تعالج قضايا المستهلك، كقضية التسمم بالكاشير الفاسد بشرق البالد (قسنطينة، خنشلة، سطيف، 
  . )1(آخرين 80برج بوعريريج)، التي أدت إلى موت شخص وٕاصابة 

وما تجدر اإلشارة إليه أنه ال يقتصر دور ومهام جمعيات حماية المستهلكين على تحسيس 
لمواطنين وأصحاب القرار حول مخاطر االستهالك فقط بل يمتد دورهم إلى المشاركة في إعداد سياسة ا

االستهالك بحضور ممثلي الجمعيات في الهيئات االستشارية كالمجلس الوطني لحماية المستهلكين، 
  .)2(وهو ما يسمح لهم بالتعبير عن أهدافها وتشجيع الحوار والتشاور مع السلطات

يين، وتزايد ظاهرة قتصاد: أدى فتح باب المنافسة أمام األعوان االراقبة األسعارم - 2- أ
االستهالك إلى اتساع األسواق الجزائرية لتزاحم فيها منتجات محلية وأجنبية مستوردة، والمالحظ أن 
أسعار تلك المنتجات غير ثابتة، ترتفع بصورة مفرطة خاصة بالمناسبات كشهر رمضان واألعياد 

ية واألزمات والكوادر، كما أن بعض المتدخلين يفرطون في رفع األسعار بصورة تعسفية خاصة الوطن
  .  )3(في المناطق النائية

- 09والقانون رقم  )4(02- 04لذلك تتدخل جمعيات حماية المستهلكين طبقا ألحكام القانون رقم 
من خالل المتابعة المستمرة لألسواق لمالحظة مدى  ،)6(03- 03وأحكام قانون المنافسة رقم  ،)5(03

يين بمتطلبات حماية المستهلك فيما يخص األسعار، وكذا دراسة الشكاوي قتصادااللتزام األعوان اال
المقدمة من طرف حماية المستهلك والتحقيق فيها وٕايجاد الحلول المناسبة لها وٕاحالتها على الجهات 

لها سلطة تحديد  جدر اإلشارة إليه أن جمعيات حماية المستهلك ليسالقضائية إن لزم األمر. وما ت
قادرة على التأثير في اتجاهات األسعار بصفة غير مباشرة، من خالل تشكيل رأي  هياألسعار، ولكن 

  .  )7(عام ضاغط على محتكري السلع والخدمات عبر وسائل الضغط المختلفة
وبالرغم من المخالفات التي تعاينها جمعيات حماية المستهلكين، إال أن القانون لم يمنحها أية 

                                                 
  .60حدوش فتيحة، مرجع سابق، ص  -  1
دار الهدى،  عنها في التشريع الجزائري،القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة علي بولحية بن بوخميس،  -  2

  .67، ص 2000عين مليلة، الجزائر، 
  .138صياد الصادق، مرجع سابق، ص  -  3
  ، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، معدل ومتمم، مرجع سابق.02- 04قانون رقم  -  4
  ، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، معدل ومتمم، مرجع سابق.03- 09رقم  قانون -  5
  تعلق بالمنافسة، معدل ومتمم، مرجع سابق.ي، 03- 03أمر رقم  -  6
"، الملتقى الوطني الرابع حول "حماية المستهلك تشريعات وواقع"، بالمركز دور جمعيات حماية المستهلك، "موالك بختة -  7

  .2008أبريل  23 – 22، سعيدة، يوم الجامعي طاهر موالي
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سلطة رقابية ولم يخول لها القيام بإجراءات كالتي منحت ألعوان مصالح مراقبة األسعار وضباط 
ية أعوان الشرطة القضائية كالبحث عن المخالفات، تفحص المستندات التجارية والمحاسبية، حر 

  . )1(الدخول إلى المحالت التجارية وأماكن اإلنتاج والتخزين والقيام بتحقيقات وتحرير محاضر
تلجأ جمعيات حماية المستهلكين إلى  الدور العالجي لجمعيات حماية المستهلكين: –ب 

تتمثل أساسا  ضرر على المستهلك من طرف المتدخل، في حالة وقوع استخدام وسائل ردعية دفاعية
  في ما يلي:  

: يقصد باإلشهار المضاد، نشر انتقادات عن الدعاية المضادة أو اإلشهار المضاد -1- ب
السلع والخدمات المعروضة في السوق باستعمال نفس الوسائل المستعملة في اإلعالن كالمجالت 

ديو والتلفزيون والصحف والالفتات والملصقات، أو عن طريق الوسائل السمعية البصرية كالرا
واالنترنت، مما يؤدي إلى إلحاق أضرار بالغة بالمنتج أو مقدم السلعة، ويكون ذلك بإتباع طريقتين 
هما النقد العام والنقد المباشر، فبالنسبة لألول يتم بنقد بعض نماذج اإلنتاج مما يكشف عن حرية 

  . )3(ته لخطورته أو لعدم فعاليته، أما بالنسبة للثاني فيتمثل في نقد منتوج معين بذا)2(التعبير
فكأصل عام ال مجال للحديث عن خطأ جمعيات حماية المستهلك في استعمال حق النقد 
باعتباره مظهرا من مظاهر حرية التعبير، على العكس من ذلك إذا كان هذا النقد صادر من العون 

عون االقتصادي التاجر أو تجاه منافسه، فهذا غير جائز ألنه يمثل توجيها لل االقتصادي التاجر
، ولكن هذا ال )4(منتجاته وخدماته، وتقوم معه المسؤولية التقصيرية باعتبارها منافسة غير مشروعة

يتيح لجمعيات المستهلكين من تجاوز حدودها في حرية الدعاية، فعليها التزام الحذر لتجنب الوقوع 
في أخطاء قد تضر بمصلحة المتدخل دون المستهلك. فوسيلة الدعاية المضادة أو اإلشهار 

حماية المستهلك المضاد ضرورة يمليها الواقع، وجوهر المهام واألهداف التي تسعى إليها جمعيات 
  المتمثلة في ضمان حماية المستهلك من خالل اإلعالم والتحسيس والتوجيه والتمثيل. 

: وهو أسلوب يتضمن إصدار تعليمة صادرة من الجمعية الدعوى إلى المقاطعة -2- ب
موجهة للمستهلكين ألجل حثهم على االمتناع عن شراء بعض السلع أو التعامل مع مشروع معين 

من خطره على صحة وأمن المستهلك ويعبر عن هذه الوسيلة بالمقاطعة أو اإلضراب  إذا تأكدت
  عن الشراء. 

                                                 
"، الملتقى الوطني حول المنافسة وحماية فعلية أحكام وٕاجراءات حماية المستهلك في القانون الجزائريصبايحي ربيعة، " -  1

  .24، ص 2009نوفمبر  18و 17المستهلك، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، يومي 
  .159ص  ،سابق مرجعمحمد السيد عمران،  -  2
  .159المرجع نفسه، ص  -  3
  .686محمد بودالي، مرجع سابق، ص  -  4
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لم ينص المشرع الجزائري على مدى شرعية هذا األسلوب، لكن تشير في هذا الشأن أنه هناك 
الذي قام في فرنسا بشأن من يطالب بتطبيقه وبين من يطالب بإلغائه نظرا لما يلحقه  )1(جدال قضائيا

من خسائر بالمهنيين، وحسم األمر بأخذ حل وسط تمثل في أن األمر بالمقاطعة ليس بالتصرف 
  الخاطئ من طرف الجمعية إال إذا تعسفت في استعمال هذا الحق. 

ن ال يرتب ضده أي مسؤولية ولكن إذا قامت وبال شك أن مقاطعة مستهلك ما لمنتوج معي
الجمعية بإصدار تعليمة بالمقاطعة من شأنها اإلضرار بالمعنيين، وأمام عدم المنح أو المنع للمشرع 

  الجزائري لهذا األجواء فاألصل هو مشروعيته مع األخذ بعين االعتبار لشروطه وهي: 
  تحمي المستهلك.  أن يتخذ كوسيلة أخيرة بعد استنفاذ كل الطرق التي - 
  أن يؤسس أمر المقاطعة.  - 

بشأنهم، إذ يتوقف  هيشكل إجراء المقاطعة نتائج وخيمة على المحترفين في حال اتخاذ
مصيرهم بمدى استجابة جمهور المستهلكين لذلك األمر، فكان من الضروري التطرق ألسلوب 
المقاطعة سواء من جانب قانون حماية المستهلك أو قانون المنافسة، ومن األجدر أن يتم بسن 

يمه، نص قانوني يعترف لجمعيات حماية المستهلك بهذا اإلجراء صراحة، ومن جهة أخرى تنظ
كوجوب إخطار مجلس المنافسة بذلك من قبل التطرق إلجراء مقاطعة منتوج أو متدخل، وكذا 
تحديد معنية توجيه مباشرة المحترف الذي ثبتت مخالفته إما لقواعد المنافسة النزيهة أو لقانون 

  . )2(حماية المستهلك، فإنه ال يلجأ إلى هذا األسلوب إال كحل أخير
خير إلى أنه رغم الدور الذي تلعبه جمعيات حماية المستهلكين إال أن وتجدر اإلشارة في األ

بسبب بعض العوائق والصعوبات التي تصادفها في سبيل القيام بواجبها،  )3(نشاطها يبقى محدودا
في ذلك مثل: ضعف الخبرة وعدم معرفة الجمعيات لوسائل الحماية القانونية أو تكون هذه الوسائل 

ة والتعقيد، السيما فيما يتعلق بأدلة اإلثبات وبالنفقات والمصروفات الضرورية على قدر من الصعوب
للقيام باإلجراءات المناسبة، وهذه الصعوبات تجعل الجمعيات أحيانا مترددة في اإلبالغ عن 

  . )4(المخالفات
                                                 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص: قانون األعمال، الحماية الفردية والجماعية للمستهلكلعجال لمياء،  -  1
  .02، ص 2002جامعة الجزائر، 

  .219زوبير أرزقي، مرجع سابق، ص  -  2
ية والسياسية، قتصادالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية اال الحماية الجنائية للمستهلك في التشريع الجزائري"،لك بختة ، "موا -  3

  .64، ص 1999، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2عدد 
، 2002، الجزائر، 23 "، مجلة اإلدارة، حيدرة، عددحماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسةمحمد الشريف كتو، " -  4

  .75ص 
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  الفرع الثاني
  نطاق تدخل األجهزة التابعة لوزارة التجارة المكلفة بالرقابة

ي قتصادة التابعة لوزارة التجارة بدور فعال في رقابة مدى احترام العون االتتمتع األجهز 
لاللتزامات الواقعة على عاتقه اتجاه المستهلك (أوال)، لتفادي كل الممارسات التجارية غير الشفافية 

  (ثانيا). 
التوازن إن تحقيق ي اللتزاماته اتجاه المستهلك: قتصادمراقبة مدى التزام العون اال - أوال 

المفقود في العالقة بين المستهلك والمتدخل هو هدف المشرع الجزائري، وذلك من خالل إلقاء المزيد 
ية قتصادمن االلتزامات على عاتق المتدخل لحماية المستهلك كونه الطرف الضعيف في العالقة اال

  . وااللتزام باإلعالم من بينها: االلتزام بالمطابقة، وااللتزام بالضمان
يعتبر االلتزام بالمطابقة من أهم االلتزامات التي تقع على عاتق  االلتزام بالمطابقة: – 1

المحترف ويتمثل هذا االلتزام في ضمان الجودة في جميع النشاطات التي تقوم بقياس مطابقة السلع 
لية لضمان ، وٕاخضاعها للرقابة كآ)1(والخدمات للمواصفات والمقاييس المعتمدة التي يجب أن تتميز بها

  مطابقة المنتوجات. 
، أنه )2(، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش03- 09من القانون رقم  11يفهم من نص المادة 

يجب أن يلبي كل منتوج معروض لالستهالك، الرغبات المشروعة للمستهلك من حيث طبيعته وصنفه 
ت المشروعة للمستهلك، السيما من ومنشئه ومميزاته األساسية، كما يجب أن يستجيب المنتوج للرغبا

  حيث مصدر النتائج المرجوة منه ومميزاته التنظيمية. 
كما يراد بالمطابقة في قانون حماية المستهلك مطابقة المنتوجات سواء كانت سلع أو خدمات 

م من قانون رق 18الفقرة  03للمقاييس والمواصفات القانونية والتنظيمية، وتعرف المطابقة حسب المادة 
استجابة كل منتوج موضوع لالستهالك للشروط  «، المتعلق بحماية المستهلك على أنها: 03- 09

  . )3(»المتضمنة في اللوائح الفنية وللمتطلبات الصحية والبيئية والسالمة واألمن الخاصة به 
يجب على المتدخل احترام المواصفات  احترام المواصفات القانونية والقياسية المطابقة: –أ 

القانونية وكذا المواصفات القياسية، بهدف الوصول إلى منتوج ذو جودة عالية وعدم المساس بصحة 
  وسالمة المستهلك.

 على احترامألزم المشرع الجزائري كل متدخل  االلتزام باحترام المواصفات القانونية: - 1- أ
ه ومميزاته أرض للمنتوج وذلك من حيث طبيعته وصنفه ومنشالرغبات المشروعة للمستهلك أثناء ع

                                                 
  .21حمالجي جمال، مرجع سابق، ص  -  1
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 03- 09قانون رقم المن  11انظر المادة  -  2
  مرجع سابق. ،متممالمعدل و ال، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 03- 09قانون رقم المن  18فقرة  3المادة  -  3
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األساسية وتركيبته ونسبة مقوماته الالزمة، وهويته وكمياته وقابليتها لالستعمال واألخطار الناجمة عن 
استعماله ومصدره والنتائج المرجوة والمميزات التنظيمية من ناحية تغليفه وتاريخ صنعه والتاريخ 

وكيفية استعماله وشروط حفظه واالحتياطات المتعلقة بذلك والرقابة التي أجريت األقصى الستهالكه 
  .)1(عليه

كما ألزم المشرع المتدخل بالتحري حول مطابقة المنتوج قبل عرضه لالستهالك حتى ولو قام 
  . )2(األعوان المكلفون بالرقابة بهذه التحريات

ت التي يجب على المتدخل احترامها في فالمواصفات القانونية هي مجموعة الخصائص والمميزا
المنتوج سواء كان سلعة أو خدمة طوال فترة اإلنتاج حتى االستهالك، حيث ال يمكن تصور تقديم 
شهادة المطابقة لمنتوج ما في حين هو ال يستجيب لشروط إنتاجه أو تم إنتاجه بطريقة مخالفة 

اءات مدنية أو جنائية، فهذه المواصفات للمقاييس الموضوعة لذلك، وهذا ما قد يرتب عليه من جز 
  تعتبر المحدد األساسي للجودة.  

لم يعِط قانون حماية المستهلك وقمع الغش تعريفا  االلتزام باحترام المواصفات القياسية: - 2- أ
للمواصفات القياسية، وترك المجال مفتوح لنصوص أخرى من بينها: نجد القانون المتعلق بالنظام 

، المتعلق بالتقييس أنه النشاط الخاص المتعلق بوضع 04- 04، وكذا القانون رقم )3(ةالوطني للقياس
أحكام ذات استعمال موحد ومتكرر في مواجهة مشاكل حقيقية أو محتملة يكون الغرض منها تحقيق 
الدرجة المثلى من التنظيم في إطار معين، ويقدم وثائق مرجعية تحتوي على حلول لمشاكل تقنية 

تخص المنتوجات والسلع والخدمات التي تطرح بصفة متكررة في العالقات بين الشركاء وتجارية 
  . )4(يين والعلميين واالجتماعيينقتصاداال

ويهدف التقييس إلى تحسين جودة السلع والخدمات ونقل التكنولوجيا وتخفيف من العوائق 
التقييس، احترام مبدأ الشفافية في أعمال التقنية للتجارة، وعدم التمييز إشراك األطراف لمعنية في 

التقييس، كما يهدف إلى التشجيع إلى االعتراف المتبادل باللوائح الفنية والمواصفات وٕاجراءات 
؛ وبذلك السالمة تعتبر مظهرا من )6(، وتحقيق األهداف المشروعة)5(التقييم ذات اآلثار المطابق

                                                 
  مرجع سابق. ،متممالمعدل و ال، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 03- 09قانون رقم المن  10انظر المادة  -  1

  ، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق.09- 18قانون رقم المن  2المعدلة بموجب المادة  11والمادة 
  المعدل والمتمم، مرجع سابق. ، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،03- 09من القانون رقم  12انظر المادة  -  2
  .1990، لسنة 35، يتعلق بالنظام الوطني القانونية للقياسة، ج ر عدد 1990يوليو  31مؤرخ في  18- 90قانون رقم  -  3
، صادر في 41تعلق بالتقييس، ج ر عدد الم، 2004 جوان 23مؤرخ في ال ،04- 04من القانون رقم  1فقرة  2انظر المادة  -  4

  .2004جويلية  27
  ، المتعلق بالتقييس، مرجع سابق.04- 04من القانون رقم  4فقرة  02انظر المادة  -  5
  ، المتعلق بالتقييس، مرجع سابق.04- 04من القانون رقم  4انظر المادة  -  6
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  ، والمواصفات القياسية نوعان: )1(مظاهر المطابقة
: تقوم الهيئة الوطنية للتقييس ممثلة في "المعهد الجزائري المواصفات الوطنية - 1- 2- أ
) أشهر، 06بمهمة إعداد المواصفات الوطنية عن طريق إصدار برنامج عملها كل ستة ( )2(للتقييس"

باإلضافة إلى المواصفات  حيث يحتوي هذا البرنامج على المواصفات الوطنية الجاري إعدادها
  . )3(المصادق عليها

هي تلك المواصفات التي تتعلق بوجه خاص بالمنتوجات  مواصفات المؤسسة: - 2- 2- أ
وأساليب الصنع والتجهيزات المصنوعة أو المستعملة داخل المؤسسة نفسها أو الهياكل والمصالح 

  . )4(التابعة لها
بصفة إلزامية وبدون مقابل لدى الهيئة المكلفة حيث يتم وضع نسخة من مواصفات المؤسسة 

بالتقييس، فهذه األخيرة تتولى مهمة السهر ورقابة مدى مطابقة مواصفات المؤسسة للمواصفات 
الجزائرية الجاري بها العمل، حيث يمكن لكل شخص يهمه األمر أن يطلع عليها مجانا أو استخراج 

  . )5(صفات ذات الطابع السرينسخة منها على حسابه الخاص، باستثناء الموا
وتبقى مقاييس المؤسسة مرتبطة بالمؤسسات الوطنية، وهذا راجع لغرض مهم وهو توجيه الجهود 

ية حتى يتسنى لها وضع منتوجات قتصادبين الهيئات المكلفة بتنظيم عمليات التقييس والمؤسسات اال
في المنتوجات التي تهدد صحة  في األسواق تكون محل متابعة ومراقبة دورية لمنع عمليات الغش

ية، كما أن تعديل المقاييس الجزائرية يتم غالبا بمبادرة قتصادوأمن المستهلك وكذا ضبط المعامالت اال
                                                 

، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق، وجتأثير المنافسة على االلتزام بضمان سالمة المنتفتاك علي،  -  1
  .173ص ، 2007ألسانية، جامعة وهران، 

فبراير، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري  21، مؤرخ في 69- 98التنفيذي رقم  أنشئ المعهد الوطني للتقييس بموجب المرسوم -  2
للتقنين ويحدد قانونه األساسي، حيث حل المعهد الجزائري للتقييس محل المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية 

لجزائرية ونشرها وتوزيعها، جمع الصناعية في األنشطة المتعلقة بالتقييس، ومن مهام المعهد وصالحياته إعداد المواصفات ا
وتنسيق جميع األشغال في التقييس التي شعت في إنجازها الهياكل الموجودة أو الهياكل المزمع إحداثها لهذا الغرض، 
واعتماد عالمات المطابقة للمواصفات الجزائرية وطابع الجودة ومنح تراخيص استعمال هذه العالمات والطوابع مع مقارنة 

ي إطار التشريع المعمول به، وترقية األشغال واألبحاث والتجارب في الجزائر أو في الخارج وتهيئة منشآت استعمالها ف
االختبار الضرورية إلعداد المواصفات وضمان تطبيقها، وٕاعداد وحفظ ووضع في متناول الجمهور كل الوثائق والمعلومات 

  التي تكون الجزائر طرفا فيها...المتصلة بالتقنين، لتكوين والتحسيس في مجاالت التقييس 
تضمن إنشاء المعهد الجزائري الم، 1998فبراير  21مؤرخ في ال 96- 98من المرسوم التنفيذي رقم  7و 3انظر المواد  - 

  .1998مارس  2، صادر في 11للتقييس ويحدد قانونه األساسي، ج ر عدد 
  بالتقييس، مرجع سابق.، المتعلق 04- 04من القانون رقم  13، 12، 04انظر المواد  -  3
  .1990ديسمبر  12، صادر في 54تعلق بالتقييس، ج ر عدد ي، 1990نوفمبر  03مؤرخ في  قرار وزاري -  4
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع العقود والمسؤولية، كلية الحقوق والعلوم اإلدارية، جامعة حماية المستهلككالم حبيبة،  -  5

  .45، ص 1999الجزائر، 
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ي لتعديلها قصد تسهيل اقتصادمن الهيئة المكلفة بالتقييس مع أنه يمكن أن يكون بطلب من عون 
  . )1(واصفات عالمية جديدة أكثر فعاليةعملية تطبيقها، أو أن يطلب إلغائها في حال ظهور م

هي العملية التي يعترف بها بواسطة شهادة المطابقة وعالمة  اإلشهاد على المطابقة: –ب 
- 04المطابقة بأن منتجا ما مطابقا للمواصفات أو الخصائص التقنية كما هي محددة في القانون رقم 

المكلفة بمراقبة تطبيق واحترام المقاييس  ، المتعلق بالتقييس، حيث منحت هذه المهمة للهيئات04
المعتمدة كما أن اإلشهاد يهدف إلى إثبات جودة المواد المنتجة محليا أو المستوردة ومطابقتها للمقاييس 

  . )2(المعتمدة والمواصفات القانونية والتنظيمية أو نفي ذلك
منحه الهيئتين المكلفة فاإلشهار على مطابقة المنتوج للمواصفات الجزائرية إجراء إداريا ت

بالتقييس، يرمز للمنتوج المطابق للمواصفات بعالمة "ت ج" والتي تعني "تقييس جزائري"، فهذه العالمة 
  .)3(هي ملك مقصور وحصري للمعهد الجزائري للتقييس

، في إطار عملية مراقبة الجودة وقمع الغش: اإلخالل بالتزام المطابقة المسبقة للمنتوج: مثال
تعلق بالتجارة بالتجزئة مالتي قام بها أعوان مديرية التجارة لوالية تيزي وزو بمحل المدعو ح. م وال

صالحيتها صالحة لالستهالك نظرا لفوات مدة  تم معاينة عرض للبيع منتوجات غير ،للتغذية العامة
  تحرير محضر بذلك الذي أرسل إلى السيد وكيل الجمهورية لمتابعته قضائيا. وتم

: يعتبر االلتزام بالضمان من أهم االلتزامات التي رتبها االلتزام بالضمان العيوب الخفية – 2
المشرع الجزائري على عاتق المتدخل وذلك من خالل فترة زمنية معينة، في حالة ظهور عيب 

  . )4(بالمنتوج، باستبدال هذا األخير أو إرجاع ثمنه أو تصليح السلعة أو تعديل الخدمة على نفقته
، المتعلق 266- 90كما نظم المشرع الجزائري أحكام الضمان بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

يجب على المحترف أن يضمن  «منه على أنه:  3بضمان المنتوجات والخدمات، حيث تنص المادة 
سالمة المنتوج الذي يقدمه من أي عيب يجعله غير صالح لالستعمال المخصص له و/أو من أي 

  .)5(»عليه خطر ينطوي 
المشرع المتدخل بضمان المنتوج أو الخدمة المقدمة للمستهلك بقوة القانون من أجل  ألزمفبذلك 

  حمايته في حالة ظهور عيب بالمنتوج.
، المتعلق بحماية 03- 09في فقرتها األولى والثانية من القانون رقم  13المادة  وهذا ما أكدته

                                                 
  .141زوبير أرزقي، مرجع سابق، ص  -  1
  .28علي يحي بن بوخميس، مرجع سابق، ص  -  2
  .98صياد الصادق، مرجع سابق، ص  -  3
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 03- 09انظر المادة الثانية من القانون رقم  -  4
  مرجع سابق.، المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، 266- 90من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  -  5
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في الفقه هو عدم قابلية المبيع لالستعمال المعدلة، بحسب ، ومفهوم العيب )1(المستهلك وقمع الغش
طبيعته، أو تبعا إلرادة األطراف، أو ذلك النقص الالحق به، بحيث ما كان على المشتري ليرضي به، 

  .)2(أو ما كان يعطي فيه إال ثمنا قليال لو علم بذلك
محال للضمان، أن توفرها في العيب لكي يكون من  دشروطا الب المشرع الجزائري يستوجب

  .)3(يكون العيب قديما، مؤثرا وأن يكون خفيا، وفي األخير يشترط عدم علم المشتري بالعيب
  أن يكون العيب قديما: أي أن يكون موجودا وقت التسليم. - 
  أن يكون العيب خفيا: بمعنى أّال يكون ظاهرا للمشتري. - 
  ندمجا في شرط الخفاء.أن يكون غير معلوم من المشتري: ويعتبر هذا الشرط م - 
  أن يكون العيب مؤثرا: أي أن يبلغ درجة كافية من الجسامة. - 
حرص المشرع على توفير  التزام المنتج بضمان صالحية المنتوج للعمل مدة معلومة: – 3

المنتوجات التي تكتسب خصوصية لطابعها المعقد والتقني، وذلك بإبقاء المنتج  لبعض حماية أكبر
  .)4(صالحية المنتوج للعمل خالل فترة زمنية محددة، تختلف حسب طبيعة المنتوجملتزما بضمان 

لذلك يلتزم البائع بالضمان بمجّرد حدوث الخلل المؤثر في صالحية المبيع للعمل قبل نهاية فترة 
الضمان سواء كان الخلل الحقا للتسليم أو سابقا له، المهم أن يكون الخلل متعلقا بمادته أو غير راجع 

  لخطأ المشتري أي لسوء استخدام المنتج.
ي بإعالم المستهلك بكل المعلومات قتصادألزم المشرع الجزائري العون اال االلتزام باإلعالم: – 4

دع المستهلك يتأكد  «، وهذا وفقا لمفهوم )5(المتعلقة بالمنتوج واحتياطات استعماله والتحذير من خطورته
ظهرت جمعيات حماية المستهلكين أين تطور هذا المفهوم، فأصبح ، إّال أن )6(»ويحتاط مما يشتري 

  .»السلع المعيبة  تبعةدع شركات اإلنتاج والتسويق  « كما يلي:
فمنذ ذلك الحين أصبح االلتزام بإعالم المستهلك سواء بمميزات المنتوج أو باألسعار والتعريفات 

                                                 
مرجع سابق المعدل والمتمم، ، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 03- 09من القانون رقم  2و 7فقرة  13تنص المادة  -  1

القانون،  يستفيد كل مقتني منتوج سواء كان جهاز أو أداة عتاد أو مركبة أو أي تجهيزية من الضمان بقوة «على أنه: 
  .»إلى الخدمات ويمتد هذا الضمان بقوة القانون أيضا 

  .55، ص 2005دار الفجر، القاهرة،  مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة (دراسة مقارنة)،بودالي محمد،  -  2
  سابق.مرجع  المعدل والمتمم، التقنين المدني، ، المتضمن58- 75من األمر رقم  2فقرة  379و 379انظر المادة  -  3
  .89ص  ،، مرجع سابقبوجميل عادل -  4
  ، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم، مرجع سابق.03- 09من القانون رقم  17انظر المادة  -  5

6   - Suivant les principes libéraux du dont les eurpreintes le code civil, la société est composée d’hommes 
libres et responsables. Les contractants sont tenus, avant de prendre leur décision de se renseigner eux-
mêmes. Voir : Claret Helene, "Etequetage", J.C.P, 2002, pp 01 – 29. 
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  أو بشروط البيع يقع على عاتق المهني.
الم ثماره في تبصير المستهلك ويؤدي دوره في ضمان سالمته ينبغي أن يتوفر ولكي يعطي اإلع

ي باإلعالم دوره الهام في قتصادعلى شروط معينة خاصة باإلعالم، وبالتالي ال يؤدي التزام العون اال
ضمان صحة وسالمة المستهلك إال إذا كان مكتوبا وباللغة العربية وكامال، واضحا، ومرئيا، ولصيقا 

  .)1(نتوجاتبالم
من  8كما ألزم المشرع الجزائري المهني بإعالم المستهلك بشروط البيع، وهذا بمقتضى نص المادة 

يلزم البائع قبل اختتام عملية البيع بإخبار المستهلك بأية طريقة  «التي تنص:  02- 04القانون رقم 
كانت وحسب طبيعة المنتوج، بالمعلومات النزيهة والصادقة المتعلقة بمميزات هذا المنتوج أو الخدمة 

  .)2(»وشروط البيع الممارس وكذا الحدود المتوقعة للمسؤولية التعاقدية لعملة البيع أو الخدمة 
هذا اإلجراء في كونه يهدف إلى منع الممارسات التمييزية بين المستهلكين، فعدم وتكمن أهمية 

ي يميز بين مستهلك وآخر، فيستفيد البعض من امتيازات قتصاداإلعالم بشروط البيع يجعل العون اال
د ، كما يعو )3(سواء فيما يتعلق بخفض األسعار أو بكيفيات الدفع، مما يخلق جوا من المنافسة التمييزية

سبب إلزام المشرع الجزائري المهني باإلعالم بشروط البيع إلى عدم دراية المستهلك بالعناصر المرتبطة 
  .)4(بحقوقه الجوهرية

، الذي يحدد العناصر األساسية 306- 06ولقد نص المشرع الجزائري في المرسوم التنفيذي رقم 
د التي تعتبر تعسفية المعدل والمتمم على ية والمستهلكين والبنو قتصادللعقود المبرمة بين األعوان اال

. )5(منه 3مجموعة من الشروط التي يلزم المهني بإطالع المستهلك عليها، وهذا في مقتضيات المادة 

                                                 
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 03- 09من القانون رقم  18المادة  انظر -  1
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بالممارسات التجارية، 02- 04من القانون رقم  8المادة  -  2
  .19بن قري سفيان، مرجع سابق، ص  -  3
  .60زوبير ارزقي، مرجع سابق، ص  -  4
، المحدد للعناصر األساسية للعقود 2006سبتمبر  10، المؤرخ في 306- 06من المرسوم التنفيذي رقم  3تنص المادة  -  5

، 2006سبتمبر  11، صادر في 56يين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية، ج ر عدد قتصادالمبرمة بين األعوان اال
 2008فيفري  10، صادر في 7ج ر عدد ، 2008فيفري  03المؤرخ في ، 44- 08المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 

  أعاله أساسا بما يأتي: 02تتعلق العناصر األساسية المذكورة في المادة  « :نهأعلى 
  األسعار والتعريفات، - 
  كيفيات الدفع، - 
  شروط التسليم وآجاله، - 
    عقوبات التأخير عن الدفع و/أو التسليم، - 
  ومطابقة السلع و/أو الخدمات،كيفيات الضمان  - 
  =                                                                                       شروط تعديل البنود التعاقدية، - 
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ية، الشيء الذي دفع بالمشرع الجزائري إلى قتصادوكون المستهلك الطرف الضعيف في العالقة اال
ي من جهة قتصادمن جهة وضبط النشاط اال وضع نصوص خاصة من أجل تفعيل حماية المستهلك

  .قتصادأخرى، كما يسمح بتشجيع المنافسة والتي ال يمكن سوى أن تكون فعالة في تطوير اال
 28/11/2017: بتاريخ إعالم الزبائن بأسعار تعريفات شروط البيع لتزاما: اإلخالل بمثال 

 ،الرقابة التابعين لمديرية التجارة لوالية تيزي وزو بمهمة مراقبة المنافسة واألسعاروأثناء قيام أعوان 
من مدى احترام التجار للقوانين المعمول بها عبر الوالية وبالضبط بمحل المدعو ر. ب موضوع  للتأكد

 ر األسعارتم مالحظة عدم نش ،نشاطه تجارة بالتجزئة للتغذية العامة تجارة بالتجزئة للخضر والفواكه
على سلعه المعروضة للبيع، فتم تحرير محضر بذلك وأرسل إلى السيد وكيل الجمهورية لمتابعته 

  قضائيا.
فرض المشرع الجزائري إجراءات محكمة  :القانونية لممارسة الدور الرقابياإلجراءات  –ثانيا 

ممارسة إجراءات رقابية ي في السوق، األمر الذي يتطلب قتصادلتشديد الرقابة بهدف ضبط النشاط اال
  يين.قتصادللكشف عن مختلف المخالفات المرتكبة من قبل األعوان اال

قبل مباشرة أي عملية مراقبة أو تفتيش أو فتح أي تحقيق، يجب أن تتوفر في عون الرقابة ف
لممارسة هذه المهمة وأن يكون مطلعا جيدا على المهام المنوطة به وصالحياته  )1(الصفة القانونية

 وسلطاته وكذا واجباته.

يقوم عون الرقابة بإنجاز المهمة المحددة المسندة له وفقا لبرنامج عمل مصادق عليه من طرف 
الة معاينته، أثناء مسؤوليه أو بتكليف شفوي أو كتابي منهم وال يحق له التدخل من تلقاء نفسه إال في ح

القيام بمهامه، لممارسات من شأنها أن تشكل خطرا وشيكا على صحة وأمن المستهلك، في هذه الحالة 
يستوجب عليه التدخل فورا في ظل االحترام التام لإلجراءات القانونية المعمول بها وٕاعالم مسؤوليه في 

  أسرع وقت ممكن وبكل الوسائل.
حترام االرقابة عند إنجاز المهام المنوطة بهم في هدوء تام و يجب أن تكون تدخالت أعوان 

للخاضعين للمراقبة، بحيث يستوجب على عون المراقبة أن يقدم وظيفته مع إظهار بطاقة التفويض 
                                                                                                                                                         

  شروط تسوية المنازعات، - =
  .»إجراءات فسخ العقد  - 

مهام الضبط القضائي وفقا ألحكام المادة من قانون يعتبر أعوان قمع الغش من الموظفين المنوط بهم قانونا بعض  -  1
، المتعلق بحماية المستهلك وقمع 03- 09من القانون رقم  25اإلجراءات الجزائية، حيث تم تأهيلهم بموجب أحكام المادة 

، 2009ديسمبر  16، المؤرخ في 415- 09المرسوم التنفيذي رقم متمم، وحددت مهامهم بموجب المعدل و ال الغش،
ج ر عدد من القانون األساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى األسالك الخاصة باإلدارة المكلفة بالتجارة،المتض

  . على غرار ضباط الشرطة القضائية، للبحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون.2009ديسمبر  20، صادر في 75
  



 الفصل الثاني:            األجهزة المتدخلة في رقـابة نشاطات العون االقتصادي في السوق  -الباب الثاني  

 311

بالعمل وأن يتسم بالجدية والرزانة لتفادي كل ما من شأنه أن يثير مشاعر أو غضب المتدخل الخاضع 
  .)1(للرقابة

تعددت األجهزة المكلفة بمهمة الرقابة إّال أّن هدفها واحد يتجلى في مراقبة النشاط  ومهما
االقتصادي في السوق أو حماية السوق وحماية المستهلك. ولتوضيح ذلك سوف نبرز السلطات 

  الممنوحة لألعوان المؤهلين للقيام بمعاينة المخالفات، وبعدها سنتطرق إلى كيفية معاينة المخالفات.

يقصد بالمعاينة بصفة عامة مشاهدة وٕاثبات الحالة القائمة في مكان معاينة المخالفات:  – 1
وقوع المخالفات واألشياء التي تتعلق بها وتفيد في كشف الحقيقة وٕاثبات حالة المخالفين الذين لهم 

 .)2(الصلة بالمخالفة

بتفتيش دقيق عن طريق الفحص و الخدمة أيقوم عون المراقبة عند المعاينة المباشرة للسلعة 
الخارجي وباستعمال الحواس، لظروف تخزين وتحضير وعرض المنتوجات في جميع مراحل الوضع 
لالستهالك، خصوصا من حيث توفر شروط النظافة، احترام درجات حرارة الحفظ، مطابقة الوسم 

وجود شهادات وغياب عيوب ظاهرية (انتفاخ، صدأ، تغير اللون، رائحة أو ذوق غير عادي)، 
  ضمان... الخ.

المتعلق بحماية المستهلك وقمع  03- 09من القانون رقم  25يتمتع األعوان المذكورين في المادة 
، بصالحيات التحقيق في المخالفات التي تمس )4(02- 04من القانون رقم  49ونص المادة ، )3(الغش

، المتعلق برقابة 39- 90التنفيذي رقم من المرسوم  03المستهلك والخاصة بالمنتوجات طبقا للمادة 
  ، ويكون ذلك عن طريق:)5(الجودة وقمع الغش

  المعاينة المباشرة. - 
  الفحوص البصرية. - 

  وذلك عن طريق أجهزة القياس (أجهزة المكاييل والموازين والمقاييس).
ات ومن أجل تمكين أعوان الرقابة من أداء مهامهم على أحسن وجه منحت لهم جملة من السلط

  المتمثلة في:
تستدعي معاينة الغش في المنتجات والسلع في السوق، أن يتمتع  سلطة دخول المحالت: –أ 

أعوان الرقابة المكلفون بالبحث ومعاينة المخالفات بسلطة دخول أي مكان من أماكن اإلنشاء األولى، 

                                                 
  .13وزارة التجارة، ص  مع الغش،للرقابة وق دليل مفتش قمع الغش، المديرية العامة -  1
  .70حمالجي جمال، مرجع سابق، ص  -  2
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 03- 09من القانون رقم  25انظر المادة  -  3
  متمم، مرجع سابق.المعدل و لاحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، م، ال02- 04من القانون رقم  49انظر المادة  -  4
  مرجع سابق.المعدل والمتمم، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ، 39- 90من المرسوم التنفيذي رقم  3انظر المادة  -  5
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لى العموم في كامل حلقات واإلنتاج، والتحويل والتوظيب، واإليداع، والعبور، والنقل، والتسويق، وع
، باستثناء المحالت ذات االستعمال السكني، حيث يتم دخولها وفقا )1(عملية الوضع حيز االستهالك

. كما يجب أن يتوفر عند إجراء البحث ومعاينة )2(لما هو منصوص في قانون اإلجراءات الجزائية
  المخالفات شرطين:

  تكون في األوقات المخصصة للعمل أو ممارسة النشاط. أن - 
  أن يتعلق األمر بمكان من أماكن العمل أو النشاط. - 

على منح أعوان  02- 04من القانون رقم  52والمادة  03- 09من القانون رقم  34تؤكد المادة 
  .)3(ذلك أيام العطلالرقابة حق الدخول إلى المحالت التجارية والملحقات وغيرها نهارا وليال، بما في 

فقرة  54يعتبر كل منع لدخول المحل كعرقلة لممارسة رقابة المطابقة، وهذا ما أكدت عليه المادة 
معارضة ألداء الوظيفة من طرف عون  «، التي تنص على ما يلي: 02- 04من القانون رقم  3

ي عن طريق أي عمل يرمي إلى منعهم من الدخول الحر ألي مكان غير محل السكن الذي اقتصاد
  .)4(»يسمح بدخوله طبقا ألحكام قانون اإلجراءات الجزائية 

في إطار أعمال الرقابة الدورية، يتمتع أعوان قمع الغش، اإلطالع على المستندات:  –ب 
 ، فهم يتمتعون بسلطة تفحص)5(أداء مهامهمبسلطة طلب أية معلومة من شأنها أن تساعدهم على 
المستندات اإلدارية أو التجارية أو المالية أو  الوثائق القانونية المطلوبة لممارسة النشاط المراقب،

كالسجل التجاري، بطاقة الحرفي، الشهادات الطبية للمستخدمين، الرخصة المسبقة، فواتير  ،المحاسبية
ستجواب األعوان االقتصاديين المتدخلين المعنيين كما يمكن لهم ا .الشراء، شهادة المطابقة... الخ

والعمال التابعين لهم، الحصول على كل المعومات التي تساعد في إنجاز المهمة في أحسن الظروف، 
خصوصا عند رفض تقديم الوثائق أو عدم وجودها في المحل أو بحجة غياب صاحب المحل أو 

بأية وسائل مغناطيسية أو معلوماتية دون أن يمنعوا من ذلك بحجة السر المهني،  مسير المؤسسة،
من  3. وفي هذا السياق نجد المادة )6(ويمكنهم أن يشترطوا استالمها حيثما وجدت والقيام بحجزها

                                                 
  مرجع سابق. المعدل والمتمم، ، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش،39- 90من المرسوم التنفيذي رقم  4انظر المادة  -  1
متمم، المعدل و ال، الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، 02- 04من القانون رقم  1فقرة  52ادة انظر الم -  2

  مرجع سابق.
 52مرجع سابق. والمادة  المعدل والمتمم، ، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،03- 09من القانون رقم  34انظر المادة  -  3

  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال ،القواعد المطبقة على الممارسات التجاريةدد المح ،02- 04من القانون رقم 
  متمم، مرجع سابق.المعدل و الحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، الم، 02- 04من القانون رقم  3فقرة  54المادة  -  4

5   - M. Kahloula, G. Mekamcha, op.cit, p 38. 

، المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، مرجع 02- 04القانون رقم  من 1فقرة  30انظر المادة  -  6
  .04سابق. انظر في ذلك الملحق رقم 
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، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش تمنح ألعوان الرقابة حق التدقيق في 39- 90المرسوم التنفيذي رقم 
  . )1(الوثائق دون أن يرد نص في هذا المرسوم على حق أعوان قمع الغش في حجز الوثائق

   يتمتع األعوان المكلفون بالرقابة بما يلي:
  المستندات مهما كان نوعها حالتي ترتبط بالمخالفة.  فحص - 
  استالم هذه المستندات مهما كانت األيدي التي تحوزها.  - 
الحجز على الوثائق الخاصة بالمخالفة، يستدعي حسب الحالة تحرير محاضر الجرد  إجراء - 

  . )2(و/أو محاضر إعادة المستندات المحجوزة، وتسلم نسخة عن هذه المحاضر إلى مرتكب المخالفة
  تحرير المحاضر وتحويلها لمديرية التجارة:  - 

بة بتحرير محاضر بالمخالفة المرتكبة، تختم التحقيقات المنجزة من طرف األعوان المكلفين بالرقا
تدون فيها تواريخ وأماكن الرقابة المنجزة، وتبين فيها الوقائع التي تمت معاينتها والمخالفات المسجلة 

  . )3(والعقوبات المتعلقة بها، باإلضافة إلى هوية األعوان القائمين بها
ذه المحاضر تحت طائلة ومثل هذه المحاضر موثوق بها إلى غاية إثبات عكسها وتكون ه

  . )4(البطالن إذا لم توقع من قبل الموظفين الذين عاينوا المخالفة
  بيانات المعاينة وهي:  39- 90كما يحدد المرسوم التنفيذي المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش رقم 

  اسم العون أو األعوان الذين يحررون المحاضر وألقابهم وصفاتهم وٕاقامتهم اإلدارية.  –أ 
  تاريخ المعينات المنتهية وساعتها ومكانها، أو أماكنها بالضبط.  –ب 
اسم الشخص الذي وقعت عليه المعاينة ولقبه ومهنته ومحل سكناه أو إقامته، جميع  - جـ 

  بصفة مفصلة.  –عناصر الفاتورة التي يتم بها إعداد قيمة المعاينات التي وضعت 
  محضر المعاينة وٕامضاء القائم أو القائمين بالمعاينة.   رقم تسلسل –د 

إمضاء المعني إن كان وٕاذا رفض اإلمضاء يذكر ذلك في المحضر أو في دفتر  –ه 
  . )5(التصريح

                                                 
  مرجع سابق. المعدل والمتمم، ، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش،39- 90من المرسوم التنفيذي رقم  3انظر المادة  -  1
متمم، مطبقة على الممارسات التجارية، المعدل وال، المتضمن القواعد ال02- 04من القانون رقم  4فقرة  50المادة  انظر -  2

  مرجع سابق.
من  5، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم، مرجع سابق، والمادة 03- 09من القانون رقم  31انظر المادة  -  3

من القانون رقم  57، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم، مرجع سابق، والمادة 39- 90المرسوم التنفيذي رقم 
  .05بقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، مرجع سابق. انظر كذلك ملحق رقم ، المتضمن القواعد المط02- 04

، المحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، 02- 04فقرة أخيرة من القانون رقم  50انظر المادة  -  4
  .05مرجع سابق. انظر ملحق رقم 

  =    مرجع سابق.المعدل والمتمم، ، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، 39- 90فيذي رقم من المرسوم التن 06انظر المادة  -  5



 الفصل الثاني:            األجهزة المتدخلة في رقـابة نشاطات العون االقتصادي في السوق  -الباب الثاني  

 314

حيث  )1(وبعد االنتهاء من تحرير المحاضر، يتعين إحالتها إلى المدير الوالئي المكلف بالتجارة
هذا الغرض موقع ومؤشر عليه حسب األشكال القانونية، يتم تسجيل المحضر في سجل مخصص ل

ليوجه بعد ذلك إلى العدالة بموجب رسالة موقعة ومختومة من طرف المدير الوالئي المكلف بالتجارة، 
  .  )2(يرسلها إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا، ليتم متابعة مرتكب المخالفة قضائيا

يين لاللتزامات الواقعة قتصادة عدم امتثال األعوان االفي حالكيفية معاينة المخالفات:  – 2
على عاتقهم أثناء عملية عرض المنتوج لالستهالك، يؤدي ذلك إلى اإلخالل بقواعد النشاط 

ي، وبالتالي ظهور مخالفات مختلفة، مما يؤدي ذلك إلى ضرورة متابعة تلك المخالفات من قتصاداال
ي، حيث تختلف كيفية المتابعة باختالف المخالفة حسب ما إذا كانت قتصادأجل ضبط النشاط اال

  مخالفة مباشرة أو غير مباشرة. 
يقوم عون المراقبة عند المعاينة المباشرة للسلعة او الخدمة  معاينة المخالفات المباشرة: –أ 

بتفتيش دقيق عن طريق الفحص الخارجي وباستعمال الحواس، لظروف تخزين وتحضير وعرض 
لمنتوجات في جميع مراحل الوضع لالستهالك، خصوصا من حيث توفر شروط النظافة، احترام ا

درجات حرارة الحفظ، مطابقة الوسم وغياب عيوب ظاهرية (انتفاخ، صدأ، تغير اللون، رائحة أو ذوق 
 غير عادي)، وجود شهادات ضمان... الخ.

خدمات عن طريق وسائل تتمثل في يمارس األعوان المؤهلون قانونا، مراقبة المنتوجات وال 
المعاينة المباشرة، ويقصد بها تلك المخالفة التي يمكن معاينتها أو إثباتها بالعين المجردة عند فحص 

  . )3(المنتجات أو االطالع على الخدمات المعروضة لالستهالك
الغش، المتعلق بحماية المستهلك وقمع  03- 09من قانون رقم  30الرجوع إلى نص المادة وب

تتم معاينة  ، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش،39- 90من المرسوم التنفيذي رقم  3وكذا المادة 
المخالفة المباشرة عن طريق الفحص البصرية وبواسطة أجهزة المكاييل والموازين والمقاييس والتدقيق 

  . )4(في الوثائق واالستماع إلى األشخاص المسؤولين
ما عن طريق شكوى يقدمها المستهلك بصفة مباشرة أو عن طريق شكوى أ وتتم عملية الرقابة،

يقدمها أشخاص تابعين له تضرروا من جراء استهالكهم لمنتوج معين إلى مديرية المنافسة واألسعار، 
                                                                                                                                                         

  مرجع سابق.المعدل والمتمم، ، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 03- 09من القانون رقم  32وكذلك المادة =
  .246، مرجع سابق، ص الوجيز في القانون الجزائي الخاص ،بوسقيعة أحسن -  1
، رسالة ماجستير، فرع: قانون األعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، مبدأ الشفافية في المنافسة في الجزائرلطاش نجية،  -  2

  .94، ص 2004 – 2003
  .118حمالجي جمال، مرجع سابق، ص  -  3
مرجع سابق. وكذا المادة ، المعدل والمتمم، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 03- 09من القانون رقم  30انظر المادة  -  4

  مرجع سابق.المعدل والمتمم، ، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، 39- 90من المرسوم التنفيذي رقم  3
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وأما عن طريق حملة تشنها وزارة التجارة مع اإلدارة المركزية والمديريات الوالئية لتحضير برامج الرقابة 
على تنفيذها ما بين الواليات وذلك حسب الحالة والموسم، ومثال في شهر رمضان عادة ما والسهر 

تقوم بتوزيع برامج رقابة على اللحوم والمواد الغذائية ذات االستهالك الواسع، وفي فصل الصيف تقوم 
  . )1(بوضع برامج تتضمن مراقبة المواد المستهلكة يوميا ومثالها المثلجات

فإن أول خطوة يقوم فيها أعوان الرقابة هي التحقق من مدى مطابقة المنتوجات  هذا اإلطار ففي
والخدمات سواء كانت محلية أو مستوردة لمعروضة في األسواق مع المقاييس المعتمدة والمواصفات 
القانونية والتنظيمية التي يجب أن تتميز بها ومدى وجود مخالفة من عدمها. ففي حالة وجود مخالفة 

  .)2(رير محضر بذلك، من أجل اتخاذ التدابير من شأنهيتم تح
وهي تلك المخالفة التي ال يمكن تشخيصها أو معاينتها  معاينة المخالفات غير المباشرة: –ب 

بالعين المجردة، كمخالفة عدم مطابقة المنتوجات، لذا جعل القانون طريق إثباتها باقتطاع العينات 
  وتحليلها.
المتعلق بحماية المستهلك  03- 09قانون رقم المن  30المادة  تنص  اقتطاع العينات: - 1- ب

تتم الرقابة المنصوص عليها في هذا القانون، عن طريق... وتتم عند  «وقمع الفساد على أنه: 
ستنتج أنه في هذه ي، )3(»االقتضاء باقتطاع العينات بغرض إجراء التحاليل أو االختبارات أو التجارب 

األمر بالمخالفات غير المباشرة، التي ال يمكن إثباتها إال بعد أخذ عينة منها بواسطة الحالة يتعلق 
محضر اقتطاع العينات إلجراء فحص مخبري بغرض التحليل ميكروبيولوجي، والفيزيائي للمنتوجات 

  في مخابر معدة لهذا الغرض.
اقتطاع عينة واحدة في حاالت وتتم المعاينة غير المباشرة باقتطاع ثالث عينات كأصل عام، أو 

  محددة قانونا.
، المتعلق برقابة الجودة 39- 90أشار المرسوم التنفيذي رقم  األصل: اقتطاع ثالث عينات: -

، )4(وقمع الغش إلى اقتطاع ثالث عينات متجانسة، حيث تسلم العينة األولى في الخبرتين المحتملتين
التي أجرت االقتطاع باألخرى وتحفظ هذه العينتين  يحتفظ المتدخل بواحدة وتحتفظ مصالح الرقابة

  .)5(ضمن شروط الحفظ المناسبة
                                                 

كلية الحقوق،  مذكرة لنيل شهادة ماجستير، ،حقوق المستهلك واإلجراءات واإلدارية والوقائية المتخذة لحمايتهبروال نعيمة،  -  1
  .93، ص 2009 – 2008، 1ائر بن عكنون، جامعة الجز 

  مرجع سابق. المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،، 39- 90من المرسوم التنفيذي رقم  5انظر المادة  -  2
  رجع سابق.م، ممالمعدل والمت، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 03- 09من القانون رقم  30المادة  -  3
  مرجع سابق.المعدل والمتمم، ، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، 39- 90مرسوم التنفيذي رقم من ال 9انظر المادة  -  4
 9متمم، مرجع سابق، والمواد المعدل و ال، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 03- 09من القانون رقم  40انظر المادة  -  5

  مرجع سابق.المعدل والمتمم، ، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، 39- 90من المرسوم التنفيذي رقم  14و 11و
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فيمكن ألعوان الرقابة أخذ عينة إلى المخبر بعد تشميعها ببطاقة ذات اللون األخضر، أما العينة 
الثانية فتشمع ببطاقة أخذ عينة ذات اللون األزرق، وتحتفظ بها مديرية الجودة وقمع الغش إلى غاية 
ظهور النتائج، حيث تقوم بتسجيلهما وتدون رقم االستالم في كل واحد وفي المحضر، ثم تحول إحدى 
العينتين إلى المخبر المختص وتودع األخرى حسب الشروط المالئمة لحسن المحافظة على المنتوج 

  .)1(المقتطع
ت اللون األحمر، مع أّما العينة الثالثة، فتبقى بحوزة صاحب المنتوج مشمعة ببطاقة أخذ عينة ذا

أحد التدابير الالزمة لحسن المحافظة عليها، وفي حالة رفضه االحتفاظ بالعينة المذكورة والمودعة لديه، 
  وجب ذكر ذلك في المحضر.

 39- 90من المرسوم التنفيذي رقم  16تضمنت المادة النظام االستثنائي القتطاع العينات:  -
  فيها اقتطاع عينة واحدة في مجال الرقابة الجرثومية وهي: المتعلق برقابة لجودة وقمع الغش يتم

  الحالة األولى: وهي حالة المنتوج السريع التلف، - 
الحالة الثانية: حالة عدم إمكانية اقتطاع ثالث عينات بالنظر إلى طبيعة المنتوج أو وزنه، أو  - 

  كميته أو حجمه أو قيمته،
عينات للدراسة بناء على طلب اإلدارة المختصة أو الحالة الثالثة، تتمثل في حالة اقتطاع  - 

  .)2(المصالح المكلفة بحماية المستهلك
ففي الحالة األولى والثانية، يتم ختم العينة وٕارسالها إلى المخبر فورا، ويقوم بختمها بالطريقة 

  .)3(المحددة بالنسبة لالقتطاع في الحالة العادية 13و 12نفسها المحددة، في المادتين 
جدر التنويه إليه أن عملية اقتطاع العينات إلجراءات دقيقة، تضمن سالمتها وتكفل تفادي يا وم

الضغوط التي قد تمارس على األعوان المكلفين بالتحليل، وتجنب أي خطر ينطوي على التالعب 
  .)4(بالنتائج أو تعديلها

مخابر المؤهلة لذلك توجه العينات المقتطعة مباشرة إلى ال تحليل العينات المقتطعة: - 2- ب
في إجراء هذه التحاليل التي لها  –المخابر  –والتابعة لوزارة التجارة، حيث يعد ضروريا إبراز دورها 

  .)5(أهمية في التحقيق
                                                 

  مرجع سابق.المعدل والمتمم، ، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، 39- 90من المرسوم التنفيذي رقم  15انظر المادة  -  1
مرجع المعدل والمتمم، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش،  ،39- 90من المرسوم التنفيذي رقم  17و 16انظر المادتين  -  2

  مرجع سابق. ،متممالمعدل و الوقمع الغش،  مستهلك، المتعلق بحماية ال03- 09من القانون رقم  42و 41سابق، والمادتين 
مرجع المعدل والمتمم، تعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ، الم39- 90من المرسوم التنفيذي رقم  13و 12انظر المادتين  -  3

  سابق.
4   - FILALI (D) , FETTA (F) , BORCENDA (A) , op.cit, p 63. 

  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، وقمع الغش ، المتعلق بحماية المستهلك03- 09من القانون رقم  36و 35المادتين انظر  -  5
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فأول ما يقوم به المخبر هو تلقي العينة من طرف أعوان اإلدارة المكلفة باالقتطاع، والتأكد من 
سالمة التشميع، بحيث يستحيل إحداث تغيرات فيه، كما يتأكد األعوان المكلفون بتحليل العينات من 

ولوجيا أو فيزيائيا أو سالمة الختم الموجود على العينة، ثم يقوم المخبري بتحليل العينات تحليال ميكروبي
، مستعمال في ذلك مناهج التحليل والتجارب المطابقة للمقاييس الجزائرية، مع إمكانية تتبع )1(كيميائيا

  . )2(المناهج الموصى عليها دوليا في حالة انعدامها
يقوم أخيرا بتحليل بورقة التحليل التي تتضمن نتائج الكشف، وفيه يوضح مدى مطابقة أو عدم 

ة المنتوج للوصفات والمقاييس القانونية، وتبعث في أجل ثالثين يوما ابتداًء من تاريخ تسلم مطابق
  .)3(المخبر إياها، إّال في حالة القوة القاهرة

ففي حالة ما إذا أثبت من التحاليل أن العينات التي تم اقتطاعها مطابقة للمواصفات والمقاييس 
يمكنه أن يتقدم إلى اإلدارة الجبائية من أجل الحصول على إلغاء القانونية المحددة، فإّن حائز المنتوج 

. أما إذا تبّين أن العينة غير مطابقة للمواصفات التي جيب أن تتوفر عليها، تطبق على )4(الضريبة
، المتعلق برقابة 39- 90من المرسوم التنفيذي رقم  21المتدخل التدابير المنصوص عليها في المادة 

  .)5(شالجودة وقمع الغ
أّما فيما يخص المنتوجات المستوردة، فهناك البعض منها تتطلب أخذ عينات منها بقصد تحليلها 

  كلما دعت الضرورة لذلك السيما:
  عندما يحتوي المنتوج على خطر بّين يمس بصحة المستهلكين أو أمنهم. - 
  قبة النوعية وقمع الغش.عندما تبلغ معلومات أكيدة تتعلق بنوعية المنتوج، لإلدارة المكلفة بمرا - 

ترسل نتائج الفحوص إلى المستورد وتبلغ له، وتسلم له سواء رخصة دخول المنتوج، أو مقرر 
، الذي يكون مسببا قانونيا ويعد تقريرا بذلك، على أن تبلغ النتائج من قبل المفتشية )6(رفض الدخول

ن تاريخ تقديم الملف مع إمكانية ) ساعة ابتداًء م48الحدودية المعنية في غضون ثماني وأربعون (
تمديد األجل بالمدة التي تستلزم إلجراء التحاليل، وفي حالة ما إذا تم رفض دخول المنتوج نهائيا، يمكن 
للمتدخل المعني تقديم طعن لدى المديرية الجهوية للتجارة المختصة إقليميا حول وجهة المنتوج الذي تم 

                                                 
  .73سابق، ص علي بولحية بوخميس، مرجع  -  1
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، 39- 90من المرسوم التنفيذي رقم  19انظر المادة  -  2
  متمم، مرجع سابقا.المعدل و ال، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، 39- 90من المرسوم التنفيذي رقم  20انظر المادة  -  3

4   - KAHLOULA (M), MEKEMCHA (G), op.cit, p 39. 

  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، 39- 90من المرسوم التنفيذي رقم  21المادة انظر  -  5
، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، مرجع سابق، والمرسوم التنفيذي رقم 39- 90من المرسوم التنفيذي رقم  13انظر المادة  -  6

د شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود، وكيفيات ذلك، المحد، 2005ديسمبر  10مؤرخ في ال، 467- 05
  .2005ديسمبر  11، صادر في 80ج ر عدد 
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  .)1(تحديد عدم مطابقته
ما تجدر اإلشارة إليه أنه ما يالحظ هو أنه اإلجراءات سابقة الذكر والمتعلقة بتحليل المنتوجات، 
ترتكز أكثر على السلع دون الخدمات، لذا يستوجب على المشرع سن إجراءات خاصة تتالءم 

ية وكثير النشاط، لكنه بالمقابل يمكن أن يكون عرضة اقتصادوالخدمات، كونه قطاع ذو أهمية 
  .)2(يين المتدخلينقتصادالعب وغش األعوان االلت

طالبت المنظمة الجزائرية لحماية وٕارشاد المستهلك ومحيطه بوضع  ففي إطار حماية المستهلك:
للحق للمستهلك في المعلومة، كما قررت  الكهربائي قبل ذبحه وسم على الدجاج الذي تعرض للصعق

خاللها االستعانة بآالت جديدة تعمل بالضعف الحكومة اعتماد طريقة جديدة لذبح الدجاج يتم 
الكهربائي داخل خزان ماء ثم تذبح بواسطة شفرة، وذلك من أجل التخلص من طريقة الذبح التقليدي 

 من التكاليف التي ستعود بالفائدة على سيقللوضمان تغطية السوق بالمادة، باإلضافة إلى أنه 
في صياغة مشروع القانون كل من وزارة  مشاركة وفقالمستهلك من خالل تخفيض األسعار، و ذلك 

التجارة ووزارة الصناعة ووزارة الفالحة والتنمية الريفية ووزارة الشؤون الدينية واألوقاف ووزارة الصحة 
  والسكان وٕاصالح المستشفيات.

الريفية وفي إطار تموين السوق الوطنية أعلنت وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة الفالحة والتنمية 
والصيد البحري، إلغاء نظام الحصص الستيراد مادة الموز واللحوم قصد منع االحتكار ومكافحة 
المضاربة، وٕاضفاء الشفافية والتنافسية في المعامالت التجارية، والسماح لكل األعوان االقتصاديين 

 .)3(باستيراد هاتين المادتين، ومن دون شروط

معيار المعتمد في تحديد هاتين المادتين فإذا استندنا إلى معيار ولكن التساؤل المطروح ما هو ال
مبررا ألنه وٕان كنا ال ننتج الموز لكن في حقيقة األمر ال الحاجة أو األهمية االستهالكية، فهذا ليس 

  الوطني. تعتبر مادة ضرورية ومهمة سواء لمعيشة المستهلك أو لرفع االقتصاد
وٕاذا اعتمدنا على معيار التقشف أي نقص المنتوج في السوق فهذا ليس مبررا أيضا ألنها ليست 

  من األساسيات.
فمثال إذا كان هناك نقص كبير في الماء أو الحليب مثال ففي هذه الحالة يمكن اعتبارها من 

رجية واضحة وهذا األساسيات، لذلك يمكن القول أنه ليس هناك أهمية استهالكية، ال توجد تجارة خا
                                                 

حدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الم، 467- 05من المرسوم التنفيذي رقم  15و 14انظر المادتين  -  1
  الحدود، مرجع سابق.

مذكرة لنيل  التزام المتدخل بضمان سالمة المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك وقمع الغش،شعباني (حنين) نوال،  -  2
علوم القانونية، فرع: المسؤولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي شهادة الماجستير في ال

  .122، ص 2012وزو، 
3 - https://www.echoroukonline.com le 03/02/2019 à 19h46.  
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  معوق كبير أمام العون االقتصادي.
وأحسن مثال يقدم هو حالة رجل األعمال الكبير أسعد ربراب صاحب مجمع سيفتال الذي سعت 
الدولة الجزائرية إلى نفوره إلى الخارج لتشييد مشاريع استثمارية، والذي أطلق مشروع استثمار جديد يوم 

 03السابقين على األراضي الفرنسية، يتعلق بإنجاز ثالث يضاف إلى المشروعين  06/11/2018
وحدات صناعية إلنتاج األغشية، ومحطات إنتاج المياه فائقة النقاء، ومعالجة المياه الصناعية وتحلية 

سنوات،  04مياه البحر باستعمال تكنولوجية "ايفكون" األلمانية التي اقتناها مجمع سيفتال منذ أربع 
بصفة رسمية شهر جوان الماضي بألمانيا، وهذا االستثمار الجزائري الثالث من وشرع في اعتمادها 

منصب شغل مستقبال، ويقع  1000نوعه لمجمع سيفتال على األراضي الفرنسية مفيل باستحداث 
  .)1(بمنطقة ليزرادن بشمال شرق فرنسا على الحدود مع ليكسمبورغ

  الفرع الثالث
  المستهلك  القمع كوسيلة لضبط السوق وحماية

يتجسد دور المصالح التابعة لوزارة التجارة في منع المساس بالمستهلكين ومصالحهم في تلك 
التدابير التي خولت لها أثناء عملية اإلنتاج والتوزيع عن طريق منع وقوع الغش في السلع قبل عرضها 

رسات التجارية من جهة للبيع من جهة، ومن خطر إخالل المحترف بالتزاماته المرتبطة بشفافية المما
  أخرى.

ففي هذه األحوال كان البّد من وضع قواعد واتخاذ إجراءات ردعية ضد كل مخالف ومتجاوز 
لقواعد حماية المستهلك تحمل في طياتها الجزاء الذي يكون هدفه وقائي بالنسبة للمستهلك وردعي 

منتوجات للبيع (أوال)، لتليها بالنسبة للمتدخل الذي يقع عليه التزام الحيطة والحذر عند عرض ال
يين، وألحقت نتائج قتصادعقوبات ذات طابع جزائي، وذلك بعد وقوع المخالفة من قبل المتعاملين اال

  وخيمة للمستهلك (ثانيا).
تتمثل العقوبات ذات الطابع  سلطة اإلدارة في القمع (العقوبات ذات الطابع اإلداري): –أوال 

  اإلداري في كل من:
فرض القانون مجموعة من الجزاءات ذات بير واإلجراءات الوقائية المتعلقة بالمنتوج: التدا – 1

  .، وحجز المنتوج وٕاتالفهالطابع اإلداري والتي تتجسد في إيداع المنتوج
نتوج الذي تم فحصه ميلجأ عون قمع الغش إلى هذا اإلجراء لما يتأكد بأن الإيداع المنتوج :  –أ 

إلجراء عن طريق جرد كمية المنتوج المعني بعدم اغير مطابق بعد المعاينة المباشرة. ويتم اتخاذ هذا 
من عملية الوضع لالستهالك قصد ضبط مطابقته. عند ) 2(المطابقة، وتحرير محضر سحب المنتوج

                                                 
1 - https://www.echoroukonline.com  le 03/02/2019 à 19h55. 

  .06نظر ملحق رقم ا -  2
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الستهالك لضبط مطابقته الرجوع إلى المكتب يتم إعداد مشروع مقرر إيداع المنتوج المعروض ل
  وعرضه على إمضاء المدير الوالئي للتجارة.

  تحدد بدقة على المقرر، كيفيات ومكان إجراء عملية ضبط المطابقة واآلجال الالزمة لذلك.
عقب ذلك يعذر المخالف المعني إلجراء عملية ضبط المطابقة في اآلجال وبالكيفية المحددة 

  سخة منه.على مقرر اإليداع والذي يبلغ بن
عند إبالغ مصالح المراقبة بإتمام عملية ضبط المطابقة أو انقضاء اآلجال المحددة لهذه العملية، 
يقوم أعوان قمع الغش بمعاينة المنتوج للتأكد من رفع المخالفات المعاينة وتحرير محضر بذلك، يتم 

إمضاء المدير على أساسه إعداد مشروع مقرر متضمن اإلعالن عن رفع اإليداع وعرضه على 
  الوالئي للتجارة وتبليغه إلى المتدخل المعني.

في حالة عدم تمكن المتدخل المعني من اتخاذ التدابير المالئمة من أجل إزالة سبب عدم 
المطابقة، في اآلجال والكيفيات المحددة لذلك، يوجه للمخالف المعني إعذار بذلك لتقديم تفسيرات التي 

منه إتمام العملية في آجال محددة إضافية وفق الكيفيات المتفق عليها على أساسها يمكن أن يطلب 
  قبل اتخاذ اإلجراءات القانونية المناسبة.

إذا ثبت عدم إمكانية ضبط مطابقة المنتوج أو إذا رفض المتدخل المعني إجراء ذلك، يتم طلب 
ه أو إعادة توجيهه أو رخصة حجز المنتوج من وكيل الجمهورية المختص إقليميا، بغرض تغيير اتجاه

  .)1(إتالفه
يتمثل في إبعاد المنتوج ومنع حائزه من التصرف فيه ومن وضعه حيز  سحب المنتوج: -  ب
  ، وللسحب نوعين:)2(االستهالك

يتمثل في منع وضع كل منتوج لالستهالك ثبتت بعد المعاينة السحب المؤقت:  - 1- ب 
ويتم ذلك بقرار من اإلدارة المختصة قصد ضبط المباشرة أنه غير مطابق للمواصفات المطلوبة، 

ي من جهة أخرى، ومتى تمت قتصادمطابقة المنتوج من طرف المتدخل من جهة وضبط النشاط اال
، أو بصفة أخرى، يتمثل السحب المؤقت في منع وضع كل منتوج لالستهالك )3(المطابقة يرفع اإليداع

تائج التحريات المعمقة السيما نتائج التحاليل عند االشتباه في عدم مطابقته وذلك في انتظار ن
  .)4(واالختبارات أو التجارب

منه  24و 23كذلك المرسوم التنفيذي المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، فنجده أشار في المادة 

                                                 
  .07انظر ملحق رقم  -  1
  .105بروال نعيمة، مرجع سابق، ص  -  2
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 03- 09من القانون رقم  57و 55المادتين  انظر -  3
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 03- 09من القانون رقم  59انظر المادة  -  4
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  للسحب المؤقت بأنه إيقاف تسويق المنتوج إلى غاية الحصول على نتائج الرقابة، وهذا في حالة:
  التي يمكن تزويرها، أو الغش فيها، أو الخطيرة أو غير الصالحة لالستهالك. المنتجات - 
المنتجات، األشياء أو األجهزة التي يمكن أن تكون غير مطابقة للقوانين والتنظيمات السارية  - 

  .)1(المفعول والتي تشّكل خطر على صحة وأمن المستهلك
  .)2(»منع حائز المنتوج أو مقدم خدمة معين من التصرف في ذلك المنتوج  «كما عّرف أنه 

فالسحب المؤقت إذن، يمكن أن ينصب على منتوج معين لكن بإمكانه أن ينصب على صنف 
من الخدمات أو على مجموعة من المنتجات التي أثارت فعال شكوكا لدى أعوان الرقابة بعد الفحص 

ونها غير مطابقة، ويجب أن تجرى عليها فحوص تكميلية من شأنها اقتطاع العينات في ك عندو/أو 
وذلك بهدف تحقيق المطابقة أو  ت التي يجب أن تتوفر فيها قانونا،أن تثبت توفرها على المواصفا

  تغيير المقصد.
فلتحقيق المطابقة، تقوم السلطة اإلدارية المختصة على جعل المنتوج مطابقا للمقاييس 

بة، حيث يتم ذلك عن طريق إنذار صاحب المنتوج أو الخدمة، والمطالبة بإزالة والمواصفات المطلو 
  .)3(سبب عدم المطابقة، وذلك بإدخال التعديالت الالزمة على المنتوج أو الخدمة

أما فيما يخص تغيير المقصد فيكون بإرسال المنتوجات المسحوبة على نفقة المتدخل المقصر 
  شرعي، إما مباشرة أو بعد تحويلها.إلى هيئة تستعملها في غرض 

  ويحتفظ بعائد التنازل لدى هذه الهيئة حتى تبت السلطة القضائية في مقصد ذلك.
كما يتم رد المنتوجات المسحوبة على نفقة المتدخل أو المقصد إلى الهيئة المسؤولة على 

  على ذلك. ، ويترتب على هذا التدبير تحرير محضر)4(توضيبها أو إنتاجها أو استيرادها
  ويتم رفع إجراء السحب المؤقت في حالتين وهما:

أيام، مع إمكانية  7حالة عدم القيام بالفحوصات التكميلية في المدة المحددة قانونا، وهي  - 
  تمديد هذا األجل وفق لمتطلبات التحليل.

ي حائز دقتصاحالة التأكد عدم مطابقة المنتوج، ففي هذه الحالة يوجد إنذارا إلى العون اال - 
المنتوج أو مقدم الخدمة يتضمن ضرورة إزالة سبب عدم المطابقة، وجعله مطابقا، لكن في حالة عدم 

من  26التمكن من ذلك أي تحقيق المطابقة يتم تغيير مقصده الذي تم تحديده سلفا بموجب المادة 
  المرسوم التنفيذي سالف الذكر.

                                                 
  متمم، مرجع سابق.لق برقابة الجودة وقمع الفساد، المعدل والمتع، ال39- 90من المرسوم التنفيذي رقم  23انظر المادة  -  1
  متمم، مرجع سابق.ة الجودة وقمع الفساد، المعدل وال، المتعلق برقاب39- 90من المرسوم التنفيذي رقم  24انظر المادة  -  2
  .57مرجع سابق، ص  ،"الجنائية للمستهلك في التشريع الجزائري الحماية بختة،"موالك  -  3
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، 39- 90من المرسوم التنفيذي رقم  26انظر المادة  -  4
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الة ما إذا تبين عدم مطابقة المنتوج ويكون يكون السحب النهائي في ح السحب النهائي: - 2- ب
  ذلك بصفة نهائية من السوق.

، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش لم يتعرض إلى 39- 90وٕاذا كان المرسوم التنفيذي رقم 
، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 03- 09حاالت السحب النهائي، فإّنه بالرجوع إلى القانون رقم 

  .)1(2فقرة  60ليه في المادة نجد أنه أشار إ
فاالختالف الموجود بين السحب المؤقت والنهائي، كون األول يتم فيه تقرير سحب المنتوج 
بصفة مؤقتة بينما نجد السحب النهائي يقرر نهائيا هذا السحب، وال يمكن إرجاعه إلى التسويق، إال أّنه 

  .)2(االستهالك في كلتا الحالتين يم تحرير محضر سحب المنتوج من عملية
يتمثل الحجز في سحب المنتوج المعترف بعدم مطابقته من العون  حجز المنتوج وٕاتالفه: –ج 

ي الحائز ومنعه من التصرف فيه من قبل أعوان الرقابة بعد الحصول على إذن قضائي، أي قتصاداال
قضائي، وذلك في الحاالت اإلدارية القيام بهذا الحجز، إال بعد الحصول على إذن  أنه ال يمكن للسلطة
  المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، منها: 39- 90من المرسوم التنفيذي رقم  27التي حددتها المادة 

  حالة التزوير. - 
  حالة المنتوجات المحجوزة بدون سبب شرعي التي تمثل في حّد ذاتها تزويرا. - 
تها لالستهالك دون تحاليل حالة المنتوجات التي ال يستطيع العون أن يقرر عدم صالحي - 
، مع ضرورة إعالم السلطة القضائية بذلك في جميع الحاالت، كما يجب تحرير محضر )3(الحقة

  .)4(من المرسوم سالف الذكر 6الحجز، الذي يتضمن البيانات نفسها المقررة في المادة 
ه للمواصفات يا أي ثبت عدم مطابقتاقتصادوٕاذا تعذر استعمال المنتوج استعماال قانونيا و 

القانونية، فإما أن يغير المتدخل اتجاهه بإرساله إلى هيئة ذات منفعة عامة أو يعيد توجيهه إليها بعد 
، ويحرر محضر اإلتالف متضمنا البيانات المذكورة في )6(، أما إذا تعذر ذلك، فيتم إتالفه)5(تحويله
  .)7(من المرسوم سالف الذكر 6المادة 

  فإّن الحجز إما أن يكون: 02- 04انون رقم من الق 40وحسب المادة 
                                                 

 متمم، مرجع سابق.المعدل و الالمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،  ،03- 09من القانون رقم  2فقرة  60انظر المادة  -  1
  (ملغاة). 

  .93حمالجي جمال، مرجع سابق، ص  -  2
  متمم، مرجع سابق.تعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل وال، الم39- 90من المرسوم التنفيذي رقم  27انظر المادة  -  3
  متمم، مرجع سابق.ابة الجودة وقمع الغش، المعدل وال، المتعلق برق39- 90من المرسوم التنفيذي رقم  30انظر المادة  -  4
  متمم، مرجع سابق.المعدل و الالمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،  ،03- 09من القانون رقم  58انظر المادة  -  5
  متمم، مرجع سابق.تعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل وال، الم39- 90من المرسوم التنفيذي رقم  28انظر المادة  -  6
  متمم، مرجع سابق.ابة الجودة وقمع الغش، المعدل وال، المتعلق برق39- 90من المرسوم التنفيذي رقم  6انظر المادة  -  7
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عينيا: هو ذلك الحجر المادي للسلع، وفيه تتمتع المواد بالشمع األحمر من طرف األعوان  - 
  المؤهلين لذلك.

ي مرتكب المخالفة أن قتصاداعتباريا: هو ذلك الحجز الذي يتعلق بالسلع وال يمكن للعون اال - 
  .)1(يقدمها لسبب ما

وان المكلفين بالتحقيق أن المهني قد ارتكب إحدى المخالفات المذكورة في فمتى اتضح لألع
، فإّنهم )2( المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ،02- 04من القانون رقم  39المادة 

يمكنهم القيام بحجز البضائع، وكذا العتاد والتجهيزات التي استعملت في ارتكابها، ويتم تحرير محضر 
مع األخذ بعين االعتبار حقوق الغير حسن النية، وتكون المواد المحجوزة محل محضر معد  بذلك،

إلى المواد  12و 9و 8و 7و 6و 5و 4وفق إجراءات محددة عن طريق التنظيم، وقد تم إضافة المواد 
دة التي تتضمن تعديل الما 06- 10من القانون رقم  8سالفة الذكر، وذلك بموجب المادة  39في المادة 

  .)3(، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية02 - 04من القانون رقم  39
وفي إطار عملية مراقبة الجودة وقمع الغش  04/09/2017على سبيل المثال: بتاريخ  ويأخذ

 لألنظمةحترام تجار المنطقة االتي قام بها أعوان مديرية التجارة لوالية تيزي وزو قصد التأكد من مدى 
والقوانين المعمول بها في الميدان التجاري، وبعد التوجه إلى محل متعلق بالتجارة بالتجزئة للتغذية 
العامة (بقالة) مستغل من طرف المسمى ك ن الذي تمت معاينة عرضه للبيع منتوجات غذائية بدت 

بكات العنكبوت عليها عالمات الفساد من تكاثر الحشرات فيها كالديدان والفراشات الصغيرة ووجود ش
غ من مادة السميد، إن عرض مثل هذه لك 15كلغ من مادة القمح المطحون فريك و 15بها وتتمثل في 

المنتوجات للبيع  خطرا على صحة المستهلك ومن أجل ذلك قاموا بالسحب النهائي وٕاتالف هذه الكمية 
 )4(ير محضر رسميمن المنتوجات غير الصالحة لالستهالك بموجب محضر سحب المنتوج وثم تحر 

ي مخالف مرتكبا جنحة قتصادبذلك، وٕارساله إلى السيد وكيل الجمهورية لمتابعته قضائيا كون العون اال
المتعلق بحماية  03- 09 رقم قانونالمن  70عرض للبيع منتوج فاسد المعاقب عليها بموجب المادة 

  .)5(من قانون العقوبات 431المستهلك وقمع الغش والمادة 
لقد حرص المشرع الجزائري على منح التدابير واإلجراءات الوقائية المتعلقة بالمتدخل:  – 2

                                                 
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، 02- 04من القانون رقم  40انظر المادة  -  1
  متمم، مرجع سابق.المعدل و الالتجارية، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  ،02- 04من القانون رقم  39انظر المادة  -  2
  متمم، مرجع سابق.المعدل و الالمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية،  ،06- 10من القانون رقم  8انظر المادة  -  3
  .08انظر الملحق رقم  -  4
متمم، مرجع سابق. والمادة المعدل و الالمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،  ،03- 09قانون رقم المن  70انظر المادة  -  5

  متمم، مرجع سابق.، المتضمن قانون العقوبات، المعدل وال156- 66من األمر رقم  431
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السلطة اإلدارة إجراءات وقائية تتخذها اتجاه المهني الذي تسببت منتوجاته المعروضة في األسواق 
راءات وغير المطابقة للمواصفات القانونية المطلوبة، في إلحاق ضررا بالمستهلك، وتتمثل هذه اإلج

  ونشر القرار. ،وغلق المحالت التجارية وحظر مزاولة النشاط، وغرامة المصالحة ،حجر السلع

، المحدد 06- 10من القانون رقم  8لقد أدرج المشرع الجزائري ضمن المادة  حجز السلع: –أ 
، جميع الحاالت التي يترتب على إثرها حجز البضائع، منها )1(للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية

تلك المرتبطة بعدم احترام إجراء الفوترة، وعدم إشهار األسعار، فااللتزام األول منصوص عليه في المواد 
  من القانون سالف الذكر. 09إلى  04، أما االلتزام الثاني تم النص عليه في المواد 13إلى  10من 

، المتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجارية يجب أن يكون 02- 04قم فطبقا للقانون ر 
يين مصحوبا بفاتورة، بحيث يلتزم البائع قتصادكل بيع للسلع أو تأدية الخدمات بين األعوان اال

تسليمها، ويلزم المشتري بطلبها منه. ففي كل األحوال البّد أن يكون البيع للمستهلك محل وصل أو 
  .)2(هذه المعاملة، بحيث يعد تسليم الفاتورة أمر إلزاميسند يبرر 

ي البائع وجوبا إعالم الزبائن باألسعار، تعريفات السلع والخدمات وشروط قتصاديتولى العون اال
يستلزم أن تكون ، )3(البيع، عن طريق وضع عالمات أو وسم أو معلقات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة

  حضر جرد، وفقا لإلجراءات التي تحدد عن طريق التنظيم.هذه المواد المحجوزة موضوع م
ففي حالة الحجر العيني، يكلف مرتكب المخالفة بحراسة المواد المحجوزة عندما يمتلك محالت 
للتخزين، وتسمع المواد المحجوزة باللون األحمر من طرف األعوان المؤهلون، وفي حالة عدم امتالكه 

الحراسة إلى إدارة أمالك الدولة التي تقوم بتخزينها في أي مكان مكان للحجز يخول هؤالء األعوان 
  تختاره، مع وقوع تكاليف الحجز على مرتكب المخالفة.

أما بالنسبة للحجز االعتباري، فتحدد المواد المحجوزة على أساس سعر البيع المطبق من طرف 
  مرتكب المخالفة، أي بالرجوع إلى سعر السوق.

  ع الفوري للمواد المحجوزة، فقد تم تحديدها في القانون وهي كاآلتي:وفيما يخص حاالت البي
  حالة المواد السريعة التلف. - 
  حالة السوق. - 
  .)4(حالة الظروف الخاص - 

                                                 
  ، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سابق.06- 10من القانون رقم  8انظر المادة  -  1
متمم، المعدل و ال، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، 02- 04من القانون رقم  3و 2فقرة  10انظر المادة  -  2

  مرجع سابق.
متمم، المعدل و ال، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، 02- 04من القانون رقم  1فقرة  5و 4انظر المواد  -  3

  مرجع سابق.
  متمم، مرجع سابق.المعدل و الالمطبقة على الممارسات التجارية، ، المحدد للقواعد 02- 04من القانون رقم  43انظر المادة  -  4
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والبيع الفوري للمواد المحجوزة يمكن أن يقرر من طرف الوالي دون المرور باإلجراءات القضائية 
الوالئي المكلف أو تحويلها مجانا إلى الهيئات أو المؤسسات ذات المسبقة بناء على اقتراح المدير 

الطابع االجتماعي واإلنساني، ويودع المبلغ الناتج عن بيع هذه السلع لدى خزينة الوالية إلى غاية 
  صدور قرار العدالة.

ي إلحدى المخالفات قتصادمتى ثبت ارتكاب العون اال غلق المحالت التجارية: –ب 
، المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات 06- 10من القانون رقم  10ا في المادة المنصوص عليه

، يمكن للوالي المختص إقليميا، بناًء على اقتراح المدير الوالئي المكلف بالتجارة، أن يتخذ )1(التجارية
اء الفوترة يوما في حالة عدم احترام إجر  30إجراء الغلق اإلداري للمحالت التجارية لمدة ال تتجاوز 

من القانون سالف الذكر، وتسحب الرخص  10إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 
  والسندات والوثائق األخرى، كما يسحب السجل التجاري أو بطاقة الحرفي (شهر رمضان مثال).

لعون المراقبة تشميع آالت اإلنتاج للعون االقتصادي المتدخل المعني، بمجرد معاينة  يمكن 
  مخالفة من شأنها أن تشكل خطرا وشيكا أو التأكد من أنها تشكل خطرا على صحة وأمن المستهلك.

بتعويض الضرر الذي  وفي حالة إلغاء قرار الغلق، يمكن للعون االقتصادي المتضرر، المطالبة
  .)2(ام الجهة القضائية المختصةلحقه أم

الهدف منها هو التسوية الودية لملفات المنازعات بسبب بعض  غرامة المصالحة: - جـ 
المخالفات المنصوص عليها في أحكام قانون حماية المستهلك وقمع الغش، وذلك عن طريق فرض 

 آلجال وفق للشروطغرامة صلح على العون االقتصادي مرتكب المخالفة التي يقوم بتسديدها في ا
، )3(، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش03- 09من القانون رقم  92المحددة في أحكام المادة 

  .)4(ويمنح للعون االقتصادي المخالف الذي قام بتسديد مبلغ الغرامة شهادة تسديد تثبت ذلك
ي مخالفة في حق قتصاديمكن للمدير الوالئي المكلف بالتجارة، في حالة ارتكاب العون اال فبذلك

يين المخالفين إذا كانت المخالفة المعاينة في قتصادالمستهلك سببت له ضرر، أن يقبل من األعوان اال
دج) وتقل عن ثالثة ماليين دينارا 1.000.000حدود غرامة تقل أو تساوي مليون دينار (

يين المخالفين قتصاددج)، يمكن للوزير المكلف بالتجارة أن يقبل من األعوان اال3.000.000(
بمصالحة، استنادا إلى المحضر المعد من طرف الموظفين المؤهلين والمرسل من طرف المدير 

                                                 
  ، المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سابق06- 10قانون رقم المن  10انظر المادة  -  1
متمم، مرجع الل و معدال، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، 02- 04من القانون رقم  47و 46انظر المادة  -  2

  سابق.
  .متمم، مرجع سابقالمعدل و الالمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،  ،03- 09من القانون رقم  92نظر المادة ا -  3
  .09 انظر الملحق رقم -  4
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  الوالئي المكلف بالتجارة.
يين يتمتعون بحق معارضة غرامة المصالحة أمام المدير قتصادإلشارة أن األعوان االمع ا

أيام لممارسة هذا الحق ابتداًء من تاريخ تسليم  08جل الوالئي المكّلف بالتجارة أو وزير التجارة، ويحدد أ
  المحضر لصاحب المخالفة.

كما يمكن لوزير التجارة وكذا المدير الوالئي المكلف بالتجارة تعديل مبلغ غرامة المصالحة 
المقترحة من طرف المؤهلين الذين حرروا المحضر، في حدود العقوبات المالية المنصوص عليها في 

  أما بالنسبة ألثر هذه الغرامة فإّنها: )1(02- 04م القانون رق
  تنهي المتابعات القضائية. - 
من مبلغ الغرامة المحتسبة، في حالة  %20يستفيد األعوان المتابعين من تخفيض قدره  - 

  الموافقة على المصالحة.
يوما ابتداًء من تاريخ الموافقة على المصالحة، يحال  45حالة عدم دفع الغرامة في أجل  وفي - 

  .)2(الملف على وكيل الجمهورية المختص إقليميا قصد المتابعات القضائية
ي على اقتصاديكون نشر القرار المتضمن المخالفة المرتكبة من قبل عون  نشر القرار: –د 

أو اإلذاعة، وذلك إلعالم المستهلكين بتلك المخالفة من قبل األعوان واجهة المنشأة أو في الصحف 
  .)3(يين المخالفين لقواعد السوق، مما يؤدي إلى فقدان الثقة بهذا المتعامل مرتكب المخالفةقتصاداال

المتضمن القواعد المطبقة على الممارسات  02- 04من القانون رقم  48إلى المادة  جوعوبالر 
التجارية نجد من خاللها المشرع قد خّول جهتين لنشر قراراتها وهما: الوالي المختص إقليميا كونها جهة 

  .)4(إدارية إضافة إلى القضاء بصفته جهة قضائية لها السلطة التقديرية في توقيع العقوبة
لية النشر تسمح للجميع من معرفة العقوبة الموقعة على المؤسسة المخالفة، لتكون بذلك فعم

عقوبة النشر أكثر صرامة من العقوبة األصلية التي يظل تنفيذها خفيا على المتعاملين مع المؤسسة 
  .)5(المخالفة

من العقوبات الجزائية التي يتم توقيعها على األعوان العقوبات ذات الطابع الجزائي:  –ثانيا 
االقتصاديين المخالفين للقواعد الواجب مراعاتها عند القيام بمختلف المبادالت التجارية أي عند ممارستهم 

                                                 
  مرجع سابق.متمم، مطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والحدد القواعد الم، ال02- 04من القانون رقم  61انظر المادة  -  1
 متمم، مرجع سابق.مطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والحدد القواعد الم، ال02- 04من القانون رقم  62انظر المادة  -  2

  .10انظر في ذلك الملحق رقم 
  .474ص  ، مرجع سابق،أحمد محمد محمود علي خلف -  3
  ، المتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، مرجع سابق.02- 04من القانون رقم  48المادة  انظر -  4
، الجزء األول، مطبعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، ية في القانون المقارنقتصادالجرائم االمحمود محمود مصطفى،  -  5

  . 176، ص 1979
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  لنشاطهم االقتصادي، نجد الغرامة، أو المصادرة، أو عقوبة الحبس، أو حالة الملف مباشرة إلى القضاء.
لم يتناول المشرع الجزائري ال في إطار قانون الممارسات التجارية، وال في قانون  الغرامة: – 1

العقوبات تعريف الغرامة، ولذلك يمكن تعريفها بأنها عقوبة مالية تتوافر فيها مقومات وخصائص 
ة اإلثم العقوبة الجنائية، باعتبار أنها عقوبة جزائية، فإّن تقديرها يراعى فيه جسامة الفعل المرتكب ودرج

  والمسؤولية حتى تحقق غرض العقوبة في الزجر والردع.
كما تعتبر الغرامة طبقا لقانون الممارسات التجارية من العقوبات األصلية، التي تفرض على 
المتدخل في حالة ارتكاب المخالفات الماسة بالممارسات التجارية، وباإلطالع على الحّد األدنى 

أقل حد أدنى يوقع في حالة ارتكاب مخالفة عدم اإلعالم باألسعار للغرامات الموقعة، نالحظ أن 
، )1(د ج، وبالرجوع إلى قانون العقوبات في مادته الخامسة 5000والتعريفات على سبيل المثال مقدرة بـ 

نجد أن هذا الحد تكيف من خالله الممارسة بأنها جنحة، لكون أنها نصت على بأنه إذا كانت عقوبة 
د ج، ففي هذه الحالة يتم تكيفها على أنها جنحة، أما في حالة ما  2000ما توقع عليها غرامة تتجاوز 

  إذا كانت أقل من ذلك، وهي تعتبر مخالفة. 
  على سبيل المثال:  يذكر ن بين الجزاءات المقررة للمتدخلفم
- 09من القانون رقم  84وفقا لنص المادة العقوبة المقررة عند عرقلة ممارسة مهام الرقابة:  –أ 

، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، فإن الغرامة المقررة عند عرقلة أحد المتدخلين لمهام أحد 03
دينار  د ج) إلى مائة ألف 20.000( جزائريدينار  من عشرون ألفاألعوان المكلفين بالرقابة، تقدر 

  . )2(دج) 100.000( جزائري
، المتضمن القواعد المطبقة على الممارسات 02- 04من القانون رقم  59كما نجد المادة 

التجارية، تنص على معاقبة كل من يعارض مهام أعوان التحقيق بغرامة تتراوح من مائة ألف 
  . )3( )د ج 1.000000(جزائري  دج) إلى مليون دينار 100.000(

يكيف هذا الفعل المجرم، على أنه جنحة  العقوبة المقررة عند مخالفة أمن المنتوج: –ب 
من قانون رقم  10معاقب عليها بعقوبة أصلية؛ فكل مخالف لاللتزامات المنصوص عليها في المادة 

، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، تقع على عاتقه غرامة مالية، تتراوح من مائتي ألف 03- 09
  . )4( دج) 500.000دج) إلى خمسمائة ألف ( 200.000(

يعاقب المتدخل المخالف إللزامية العقوبة المقررة عند مخالفة إلزامية مطابقة المنتوج:  –جـ 

                                                 
  متمم، مرجع سابق.، المتضمن قانون العقوبات، المعدل وال156- 66ن األمر رقم م 5انظر المادة  -  1
  مرجع سابق.المعدل والمتمم، لمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ا، 03- 09من القانون رقم  84انظر المادة  -  2
  ، مرجع سابق.التجارية، المعدل والمتمملمطبقة على الممارسة ، المتضمن القواعد ا02- 04من القانون رقم  59نظر المادة  -  3
  ، مرجع سابق.المعدل والمتمم، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 03- 09من القانون رقم  73انظر المادة  -  4
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  .  )1(دج) 500.000دج)إلى خمس مائة ألف( 50000مطابقة المنتوج، بغرامة مالية تقدر بخمسين ألف (
المخالف لهذا يعاقب المتدخل العقوبة المقررة عند مخالفة إلزامية إعالم المستهلك:  –د 

، ومصادرة الوسائل )2(دج) كعقوبة أصلية 100.000االلتزام، بغرامة مالية تتراوح من مائة ألف (
  . )3(المستعملة ارتكاب المخالفة كعقوبة تكميلية

في حالة مخالفة المتدخل إللزامية الضمان، العقوبة المقررة عند مخالفة إلزامية الضمان:  –ه 
  . )4( دج) 500.000دج)، إلى خمس مائة ألف ( 100.000من مائة ألف (تفرض عليه غرامة مالية 

المتعلق بحماية المستهلك  03- 09تجدر اإلشارة أنه تطبق العقوبات الواردة في القانون رقم 
، 203- 12وقمع الغش، على كل مخالفات لألحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم

  . )5(ل أمن المنتوجاتالمتعلق بالقواعد المطبقة في مجا
من القانون  60كما أنه يمكن تخفيض مبلغ الغرامة عن طريق المصالحة التي جاءت به المادة 

غير أّنه يمكن  «، المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية التي نصت على أّنه: 02- 04رقم 
  .)6(»يين المخالفين بالمصالحة... قتصادمن األعوان اال للمدير الوالئي المكلف بالتجارة أن يقبل

  ويرجع االختصاص في إجراء المصالحة إلى جهتين وذلك بالنظر إلى مقدار الغرامة:
دج)، ففي هذه الحالة، يعود  1000.000فإذا كانت أقل أو يساوي مليون دينارا جزائريا ( - 

  االختصاص إلى المدير الوالئي المكلف بالتجارة.
ماليين دينارا جزائريا  3دج) إلى  1000.000مة بين مليون (أما إذا تراوحت الغرا - 

  .)7(دج) فتوكل إلى الوزير المكلف بالتجارة 3000.000(
إلى جانب الغرامة نجد المصادرة كأحد العقوبات الجنائية، وٕاجراء من إجراءات  المصادرة: – 2
  .)9(أموال معينة . كما تعتبر األيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة)8(األمن

                                                 
  مرجع سابق. ،المعدل والمتمم، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 03- 09من القانون رقم  74انظر المادة  -  1
  ، مرجع سابق.المعدل والمتمم، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 03- 09من القانون رقم  78دة انظر الما -  2
  ، مرجع سابق.المعدل والمتمم، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 03- 09من القانون رقم  82انظر المادة  -  3
  ، مرجع سابق.المعدل والمتممستهلك وقمع الغش، ، المتعلق بحماية الم03- 09من القانون رقم  77و 75انظر المادة  -  4
  مرجع سابق.، المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات، 203- 12من المرسوم التنفيذي رقم  23انظر المادة  -  5
  ع سابق.، مرجالمعدل والمتمم، المحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، 02- 04قانون رقم المن  60المادة  -  6
  ، مرجع سابق.مطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، المحدد القواعد ال02- 04من القانون رقم  60انظر المادة  -  7
جرائم التسعير الجبري، المبادئ الشرعية والقانونية وآراء الفقهاء والمحاكم ومعيار محمود محمد عبد العزيز الزيني،  -  8

  .40مصر، د س ن، ص ، دار الجامعة الجديدة للنشر، ريعة اإلسالمية والقانون الوضعيالعقوبة في كل من الش
، المتضمن 156- 66، المعدل والمتمم لألمر رقم 2006ديسمبر  20، المؤرخ في 23- 06من القانون رقم  15انظر المادة  -  9

 مرجع سابق. ،، المعدل والمتمم2006، صادر في 8عدد  قانون العقوبات، ج ر
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، بموجب المحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية 02- 04وقد مكن القانون رقم 
منه للقاضي الحكم بمصادرة السلع المحجوزة في حاالت معينة ذكرتها على سبيل الحصر،  14المادة 

بموجب  02- 04قم وقد تم تعميم الحكم بالمصادرة على كل المخالفات المنصوص عليها في القانون ر 
المحدد القواعد  02- 04من القانون رقم  44، والتي تعدل المادة )1(06- 10من القانون رقم  09المادة 

  المطبقة على الممارسات التجارية.
، إذ 82كما نص قانون حماية المستهلك وقمع الغش على المصادرة بموجب أحكام المادة 

 78 – 73 – 70 – 69 – 68إضافة للعقوبات المنصوص عليها في المواد  «أشارات إلى أنه: 
أعاله تصادر المنتوجات واألدوات وكل وسيلة أخرى استعملت الرتكاب المخالفات المنصوص عليها 

  .)2(»في هذا القانون 
ع إضافة لهذه العقوبة، فقد اقر المشرع الجزائري عقوبة أكثر أهمية على المتدخل المخالف كالمن

من ممارسة النشاط بصفة مؤقتة أو الشطب من السجل التجاري، فهذا المنع يؤدي إلى حرمان العون 
  ي المخالف العمل تحت أية صفة في إطار هذا النشاط، حيث تنقطع صفته به.قتصاداال

وما يالحظ أن عقوبتي المنع من ممارسة النشاط والشطب من السجل التجاري المترتبتين على 
، تتخذان بموجب حكم صادر من القاضي رغم كونهما عقوبتين ذات طابع إداري، وهذا )3(حالة العود

يين المخالفين في حالة العود، وذلك قتصاديدل على رغبة المشرع في تشديد العقوبة على األعوان اال
حين  أن توقيع العقوبة من طرف الجهات اإلدارية يترتب عليه التأثير على السمعة التجارية للعون، في

أن توقيعها بموجب حكم صادر عن القضاء، سيؤثر باإلضافة إلى ذلك على السمعة القانونية للعون 
عشر  10، كما تم تحديد مدة المنع من ممارسة النشاط والتي ال تزيد عن )4(ي المخالفقتصاداال

  .)5(سنوات
، كما تعد من )6(تعتبر عقوبة الحبس عقوبة أصليه في مادة الجنحعقوبة الحبس:  – 3

العقوبات المقيدة السالبة للحرية، ولكن هذه العقوبة لم تحافظ على هذا التكييف في إطار قانون 

                                                 
  ، المتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سابق.06- 10من القانون رقم  9انظر المادة  -  1
  ، مرجع سابق.المعدل والمتمم، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 03- 09من القانون رقم  82انظر المادة  -  2
القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سابق على ، المتضمن 06- 10من القانون رقم  2فقرة  11تنص المادة  -  3

ي بمخالفة أخرى لها عالقة بنشاطه خالل السنتين قتصاديعد حالة عود في مفهوم هذا القانون قيام العون اال «أنه: 
  .») التي تلي انقضاء العقوبة السابقة المتعلقة بنفس النشاط 02(

  مرجع سابق. ،، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم156- 66من األمر رقم  47انظر المادة  -  4
 ،المعدل والمتمم، المتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، 06- 10من القانون رقم  3فقرة  11انظر المادة  -  5

  مرجع سابق.
  مرجع سابق. ،م، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتم156- 66من األمر رقم  5انظر المادة  -  6
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الممارسات التجارية، إذ أصبحت عقوبة تخييرية في يد القاضي، بحيث يجوز له أن يقوم بتطبيقها في 
مؤقتة والشطب من السجل  حالة معارضة المراقبة إلى جانب عقوبتي المنع من ممارسة النشاط بصفة

بعدما  )1() سنوات05التجاري، وزيادة على ذلك، فإّن الحد األعلى لمدة عقوبة الحبس هي خمسة (
  كانت سنة واحدة قبل تعديل قانون الممارسات التجارية.

 02- 04من القانون رقم  62اتجه المشرع بموجب المادة إحالة الملف مباشرة إلى القضاء:  – 4
إلى تشديد العقوبة على المهني، الذي تتوفر فيه  )2(القواعد المطبقة على الممارسات التجاريةالمتضمن 

المتضمن القواعد المطبقة على الممارسات  02- 04من القانون رقم  2فقرة  47حالة العود حسب المادة 
ي اقتصاد يعتبر في حالة العود في مفهوم هذا القانون كل عون «التجارية، والتي تنص على أنه: 

  .)3(» يقوم بمخالفة أخرى رغم صدور عقوبة في حقه منذ أقل من سنة
حيث يستبعد تطبيق العقوبات المدرجة في هذا القانون، ويتم إرسال المحضر المعد من طرف 

  أعوان الرقابة إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا قصد المتابعة القضائية.
  حالة العود إذا يتم تطبيق إحدى العقوبات التالية: ففي
مضاعفة الغرامة التي تعتبر وسيلة مضادة وذات طابع ردعي ومشددة للعقوبة، وجعل مقدار  - 

  الغرامة قابال للمضاعفة في حالة العود.
  المنع من ممارسة النشاط والشطب من السجل التجاري. - 

، المتعلق 03- 09قانون رقم الالمنصوص عليها في بذلك ما يمكن قوله أنه أغلب المخالفات 
بحماية المستهلك وقمع الغش تأخذ وصف الجنح في عقوبة أصلية تتمثل في الحبس والغرامات 

  المالية، إضافة إلى إلحاقها بعقوبة تكميلية في بعض المخالفات فقط.
وقمع الغش لم يستجيب  فرغم تدعيم الحماية الجنائية، إال أن القانون المتعلق بحماية المستهلك

لتطلعات المستهلكين وتوفير حماية كافية وفعالة لهم من كل المخالفات المرتكبة في حقهم من قبل 
  .)4(يين المخالفينقتصاداألعوان اال

أثناء القيام بعملية التفتيش والرقابة على مستوى شركة "مراعي الجزائر"، وبعد  مثال تطبيقي:
ليب المبستر، تم معاينة أربع جنح أساسية في عملية إنتاج الحليب الكامل اقتطاع عينات من منتوج الح

  في: تتمثل الجنح المرتكبةو ، )5(مما أدى إلى متابعته قضائياالمبستر، 

                                                 
  ، المتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، مرجع سابق.06- 10من القانون رقم  11انظر المادة  -  1
  ، المحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، مرجع سابق.02- 04من القانون رقم  2فقرة  47المادة  -  2
  ، المتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، مرجع سابق.02- 04من القانون رقم  62المادة  انظر -  3
، رسالة لنيل شهادة دكتوراه، تخصص قانون، -  دراسة مقارنة –السوق  اقتصادحماية المستهلك في ظل بركات كريمة،  -  4

  .63، ص 2014معمري، تيزي وزو،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود
  .11انظر ملحق رقم  -  5
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حيث أن إنتاج الحليب الكامل المبستر جنحة الغش في مادة صالحة لتغذية اإلنسان:  - 
طبيعة الحليب الذي و يتطلب وجوبا استعمال مادة دسمة أخرى غير لبنية سيؤدي إلى تغير في نوعية 

 تم إنتاجه.

وحيث أن المخالف استعمل في إنتاج الحليب الكامل المبستر مادة دسمة غير لبنية بدال من 
ن المفروض استعمالها إلنتاج هذا الحليب. بالتالي فإن استعمال المادة الدسمة اللبنية التي كان م

من القانون  70استبدال المادة الدسمة اللبنية بمادة دسمة أخرى غير لبنية يعتبر مخالفة ألحكام المادة 
  من قانون العقوبات. 431المتعلق بالمستهلك وقمع الغش والمعاقب عليها بنص المادة  03- 09رقم 
حيث كنتيجة حتمية للجنحة األولى، فإن إنتاج حليب جنحة خدعة المستهلك في طبيعة المنتوج:  –    

مغشوش بطريقة إيرادية ومن ثم عرضة لالستهالك يشكل جنحة أخرى تتمثل في "جنحة خدعة المستهلك 
أنه  . حيث)1(من قانون العقوبات 429وهي الجنحة المنصوص عليها بنص المادة  "،في طبيعة المنتوج

وفي ظن المستهلك أنه اقتنى حليب كامل مبستر مكون من مادة دسمة لبنية في حين أنه وفي حقيقة 
بناء على ذلك فإن المخالف وبسعر الحليب الكامل المبستر. و  منتوجا غير الحليباألمر يكون قد اقتنى 

  .يكون قد خدع المستهلك من جهة نوعية أو طبيعة الحليب ومن جهة أخرى ثمنه
من  429وهي الجنحة المعاقب عليها بالمادة جنحة خدعة المستهلك في تركيب المنتوج:  - 

أن المخالف تعمد استظهار نسبة خاطئة للمادة الدسمة التي يتركب منها الحليب  حيث .قانون العقوبات
ها المادة من المادة الدسمة لعلمه أنها النسبة الدنيا التي نصت علي % 2.8جعلها  وعلى وسم المنتوج، 

، )2(من القرار الوزاري المشترك المتعلق بمواصفات بعض أنواع الحليب المعد لالستهالك وعرضه 19
 % 2.6في حين أن التحاليل المخبرية التي تم إجرائها على العينات أظهرت أن هذه النسبة ال تتجاوز 

  أي أقل من الحد األدنى الذي يفرضه التنظيم المعمول به.

 %2.6بدال من  %2.8زيادة على ظهور نسبة جنحة عدم مطابقة المنتوج من حيث الوسم:  - 

من المادة الدسمة على وسم كيس الحليب، التي تكفي وحدها لقيام جنحة عدم مطابقة المنتوج من  
" في مكونات الحليب، وهو ما حليب كامل مبسترحيث الوسم، فإن المخالف تعمد كذلك وضع وسم "

 للمستهلك بأنه حليب بقرة طبيعي، في حين أنه وفي حقيقة األمر حليب معاد التركيب.يوحي 

وعلى هذا األساس، كان ينبغي على المخالف أن يضع وسم المنتوج كما يلي: "المكونات: ماء، 
مسحوق حليب كامل الدسم، مسحوق حليب خالي من الدسم، مادة دسمة لبنية (زبدة)" كما صرحت 

مخبز ومسير الشركة، وذلك ليكون المستهلك على دراية أنه يشتري حليب معاد التركيب بذلك مسؤولة ال
  وليس حليب بقرة طبيعي.

                                                 
   ، المتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق.02- 16من القانون رقم  429انظر المادة  -  1
   .المتعلق بمواصفات بعض أنواع الحليب المعد لالستهالك وعرضهمن القرار الوزاري المشترك  19انظر المادة  -  2



 الفصل الثاني:            األجهزة المتدخلة في رقـابة نشاطات العون االقتصادي في السوق  -الباب الثاني  

 332

وعليه، فإن هذه األفعال تشكل جنحة عدم مطابقة المنتوج من حيث الوسم والمنصوص عليها 
  .)1(، المتعلق بالمستهلك وقمع الغش03- 09 رقم قانونالمن  18و 17بموجب أحكام المادتين 

  كما هناك قرائن أخرى تبرر قيام هذه الجنح تتمثل في:
 دج للتر الواحد للموزعين،  40: حيث أن المخالف يقوم ببيع الحليب بسعر سعر بيع الحليب

/كلغ، وأن إنتاج دج 420الحليب نجد أنها تباع بـ  لكن بالرجوع إلى السعر المرجعي في السوق لغبرة
غرام من غبرة الحليب. وعليه فإن تكلفة إنتاج اللتر  108اللتر الواحد من هذا الحليب يتطلب استعمال 

د ج. بناء على ذلك فإن بيع اللتر الواحد من  45.36الواحد من هذا الحليب ال يمكن أن تقل عن  
ألمر استعمل في إنتاج هذا الحليب د ج ال يمكن أن يدل إال على أن المعني با 40هذا الحليب بسعر 

 .مسحوق خالي من الدسم وأضاف إليه مادة غير لبنية
  :عند وصول أعوان مصلحة مراقبة الجودة وقمع الغش إلى المصنع من سلوك عمال المصنع

أجل القيام بمهام التفتيش، وبمجرد تعرف العمال عليهم (أعوان الرقابة)، قام الفريق العامل على مستوى 
سلسلة التوضيب بتوقيف مفاجئ لعملية التوضيب، بينما قام فريق آخر بتمزيق أكياس الحليب التي كانت 
ال تزال على آلة التوضيب وٕافراغ محتواها في وعاء خاص. وعند طلب استفسارات على هذا األمر، تم 

 ن حيث الكمية.إخبارهم أن عملية التوضيب قد انتهت وأن تمزيق األكياس راجع إلى عدم مطابقتها م

وما تجدر اإلشارة، أن مثل هذه التصرفات تشكل معارضة أو عرقلة الرقابة وأنها تدل على وجود 
 نقائص ومخالفات في إنتاج هذا الحليب.

  :عند حضور مسير الشركة إلى مقر مديرية التجارة من أجل اإلدالء تصريحات مسير الشركة
لشركة التي يسيرها، صرح أن هذه التحاليل أظهرت فقط بتصريحاته وٕادراجها في المحضر المحرر ضد ا

 أن المادة الدسمة التي استعملها غير لبنية ولم تحدد بالضبط نوعية المادة الدسمة المستعملة.

يعتبر التصريح بمثابة إقرار واعتراف من طرف المسير على عدم استعماله للمادة الدسمة اللبنية 
في وسم هذا المنتوج يعتبر خاطئا وال أساس له من الصحة وهو  وأن كل ما ظهر ،في تركيبة الحليب

  ما يشكل جنحة خدعة المستهلك بكافة أركانها المادية والمعنوية.
  المطلب الثاني
  وزارة المالية

وزارة المالية الممثلة في كل من مديرية الجمارك ومديرية  هناكإضافة إلى وزارة التجارة، 
الضرائب، إذ يعتبر الجهاز اإلداري لقطاع الجمارك جهاز المراقبة التي يجب أن ينظر إليها كمصلحة 

لقطاع  اإلدارييمارس الجهاز تقنية تعمل على تطبيق القوانين ومحاربة الغش (الفرع األول)، كما 

                                                 
   مرجع سابق. ،المعدل والمتمم، المتعلق بالمستهلك وقمع الغش، 03- 09 رقم قانونالمن  18و 17المادتين نظر ا -  1
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وبالتالي  ،للتأكد من صحة التصريحات المقدمة منذ طرف المكلفين بالضريبة ةفي الرقاب الضرائب حقه
  ).الثانيية (الفرع قتصادمكافحة الغش الضريبي وغيرها من الجرائم اال

  الفرع األول
  مديرية الجمارك (الرقابة الجمركية) 

في حماية تعتبر المديرية العامة إلدارة الجمارك من أهم القطاعات التي تلعب دورا هاما 
تسهر على  حيثالوطني الذي يكتسي أهمية حساسة في تنظيم المبادالت التجارية الخارجية،  قتصاداال

تطبيق القوانين واحترام التشريعات، ومن أجل توضيح دور إدارة الجمارك في مجال ضبط ورقابة 
م نتطرق إلى مهامها ي سوف نبين الهيكل التنظيمي إلدارة الجمارك (أوال)، ثقتصادنشاطات العون اال

(ثالثا)، وأخيرا  كيفية ممارسة الرقابة الكتشاف أو البحث عن المخالفات إلىفي إطار الرقابة (ثانيا)، ثم 
  ي المخالف أو المخل اللتزاماته (رابعا). قتصادإلى الجزاء الذي يفرض على العون اال

قصد القيام بمهامها المسندة  اكتسبت إدارة الجمارك: الهيكل التنظيمي إلدارة الجمارك - أوال 
من طرف مدير عام  تسييرها حيث يتم ية،قتصادإليها، تنظيما خاصا بها من أجل مواكبة الحياة اال

يعين بموجب مرسوم تنفيذي باقتراح من وزير المالية، ومن بين مهامه تسيير وتوجيه المديرية والتنسيق 
هام داء المأالدولية في الميدان الجمركي ويساعد في بين مختلف مصالحها، كما يقوم بتوقيع االتفاقيات 

  مدراء لدراسة مكلفون حسب اختصاصهم باإلشراف على المديريات التالية: 
 .مديرية الدراسات المكلفة بمتابعة البرامج وتنفيذها - 

 مديرية الدراسات المكلفة بالتنظيم والمناهج. - 

 العامة. مديرية الدراسات المكلفة باالتصال والعالقات - 

  .)1(مديرية الدراسات المكلفة بالقضايا الخاصة - 
 ومصالح على المستوى الخارجي. ،ضم المديرية العامة للجمارك مصالح مركزيةتكما 

) مديريات وظيفية، تقع 03تضم المديرية العامة للجمارك ثالثة (على المستوى المركزي:  -  1
تحت مراقبة وسلطة مديرية اإلدارة العامة للجمارك، التي تتكفل بإعداد التشريع والقوانين الجمركية على 

  دخول وخروج البضائع من وٕالى اإلقليم الجمركي، ومن بين هذه المصالح :
وتتمثل مهامها في تشريع القوانين وتنظيم يات الجمركية: مديرية التشريع والتنظيم والتقن -  أ

  حسن تطبيقه والسهر على مراقبة المبادالت الخارجية.
، 329- 93التي أنشأت بموجب المرسوم التنفيذي رقم  مديرية مكافحة الغش والتهريب: -  ب

                                                 
، رسالة مقدمة ضمن متطلبات لنيل شهادة دور الجمارك في سياسة التجارة الخارجيبة حالة الجزائرسلطاني سلمى،  -  1

ية وعلوم التسيير، قتصادم علوم التسيير، كلية العلوم االية، فرع التخطيط والتنمية، قسقتصادالماجستير في العلوم اال
  .123، ص 2003- 2002الجزائر، 
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محاربة الغش والتهريب ، وتتمثل مهمتها في )1(يتضمن تنظيم اإلدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك
  والتجارة غير المشروعة وكذا مراقبة الوثائق الخاصة للمهربين.

التي تعتبر حديثة التكوين، تتكفل بمراقبة مديرية المراقبة الجمركية للمحروقات:  - ـ ج
  المحروقات ومتابعتها.

كلفة باإلضافة إلى المصالح المركزية هناك مصالح خارجية معلى المستوى الخارجي:  -  2
   ، إذ تتمثل هذه المصالح في:)2(بتنفيذ مختلف المهام المسندة إليها من طرف إدارة الجمارك

كل مديرية جهوية تقع تحت سلطة مدير جهوي ويتولى مهام عدة من المديريات الجهوية:  –أ 
  بينها: 

  تنظيم وتنسيق ومراقبة عمل المصالح.  - 
 السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات المقدمة من طرف المديرية العامة للجمارك.  - 

يساعد كذلك المدير الجهوي على مستوى الوالية مفتشيات األقسام، أين مفتشيات األقسام:  - ب 
يطلع رئيس مفتشية القسم بصالحياته في الميدان الجمركي وذلك في حدود دائرة اختصاصه اإلقليمي 

  : )3(فل بالمهام التاليةويتك
يدير مصالح العمليات التجارية المنظمة في المكاتب الجمركية ومصلحة المراقبة المنظمة في  - 

 المفتشيات الرئيسية حسب الفرق. 

 يبلغ تعليمات الجمارك إلى مصالح التابعة له ويسهر على تنفيذها.  - 

تعد هذه المكاتب الوحدة اإلدارية األساسية لإلدارة المركزية ورأس كل  مكاتب الجمارك: - جـ 
مكتب مسؤول عن البحث والتركيز واستغالل وتهيئة الملفات وتنفيذ القرارات التي هي من 

  : )4(صالحياته
يتولى رئيس المفتشية حسب الفرق الذي مهمة تنشيط المفتشيات الرئيسية حسب الفرق:  –د 

  عمل الفرق وتنسيقها ومراقبة مدى تنفيذ الخدمة واالستعمال الحسن للوسائل والتأكد من ذلك. 
تتمتع الفرق بصالحيات عامة في مجال المراقبة والبحث والدعم ويحدد الوزير المكلف بالمالية 

                                                 
ك، ج ر ، يتضمن تنظيم اإلدارة المركزية للمديرية العامة للجمار 1993ديسمبر  27مؤرخ في  ،329- 93رقم  مرسوم تنفيذي -  1

، 2017فيفري  20، المؤرخ في 90- 17، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1993، صادر في سنة 86عدد 
 2017فيفري  26، صادر في 13وصالحيتها، ج ر عدد  كتضمن تنظيم اإلدارة المركزية للمديرية العامة للجمار الم

  (استدراك).
  .04 طويل آسيا، مرجع سباق، ص -  2
، 1992 – 1991م االقتصادية، ، مذكرة ماجستير، معهد العلو دور الجمارك في ترقية المبادالت التجاريةبلخير حسن،  -  3

  .21ص 
  ، المتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق.04- 17من قانون رقم  34، 33، 32أكثر انظر المواد للتفصيل  -  4
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  .)1(ام واالختصاص اإلقليمي لكل منهاموقع المديريات الجهوية ومفتشيات األقس
أوكل إلدارة الجمارك مهمة مراقبة تطبيق األنظمة الجمركية بشأن مهام إدارة الجمارك:  - ثانيا

تحصيل الضرائب الجمركية المستحقة للخزينة العمومية، واستيفاء الشروط والقيود االستيرادية المقرر 
الوطني باعتبارها نقطة عبور إجباري  قتصاداألول لال، فبذلك تعد إدارة الجمارك القائد )2(عليها

وهي تتولى عدة مهام تقليدية، باإلضافة إلى ظهور مهام جديدة  للبضائع، ورؤوس األموال واألشخاص،
لها والممثلة في الوظيفة الجبائية  والمساعدة على اتخاذ القرار، فقد أصبحت هناك حتمية في تطوير 

  العمل الجمركي.
تتمثل أساسا في المهمة الجبائية، والمهمة  :الكالسيكية أو التقليدية إلدارة الجمارك المهام -  1

  ية.قتصاداال
تعتبر الجباية من األدوار األساسية والتقليدية التي عرفت  المهمة الجبائية إلدارة الجمارك: -  أ

في أغلب األحيان إلى  تنتمي بها إدارة الجمارك وذلك منذ نشأتها ولفترة طويلة، فيرجع ذلك كونها
فلذلك تحتفظ اإلدارة الجمركية بمهمتها التقليدية والمتمثلة في جباية وتحصيل ، الوزارة المكلفة بالمالية

، وهي بهذا تعد إدارة جبائية بامتياز، فال يمكن تجاهل أنها )3(حقوق الجمركية ومختلف الرسوم األخرى
من خالل الضريبة الجمركية، فهي تساهم بقسط وفير في األرقام الهائلة التي تحصلها إدارة الجمارك 

  إيرادات الدولة.
فاألمر هنا ال يطرح أي إشكال في تجسيد وتحقيق هذه المهمة خاصة عند احترام وتطبيق 

  يين للتشريعات الجمركية:قتصادالمتعاملين اال
  فيما يلي: تتمثلجبائية  بمهمةوعليه تتميز إدارة الجمارك 

 الحقوق الجمركية، تحصيل - 

 تحصيل اإلتاوات الجمركية، - 

  التحصيل لصالح اإلدارة الجبائية الحقوق واألتعاب الداخلية التي تطبق على المواد المستوردة، - 

متابعة ومراقبة االمتيازات الجبائية المقدمة سواء بموجب قوانين المالية أو القوانين الخاصة، أو  - 
 نونية لالستفادة من االمتيازات،التأكد من توفر الشروط القا

تحصيل الغرامات الجمركية الناجمة أو المترتبة عن مخالفة التشريعات والتنظيمات (األنظمة  - 
 وكل النصوص التي لها عالقة باإلدارة الجمركية. الجمركية)،

                                                 
  .1991أوت  –جويلية  ،)1للجمارك عدد رقم ( النشرة الرسمية -  1
  .288 ، صمرجع سابق، زايد مراد -  2
، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة يةقتصادالجمارك بين الوظيفتين الجبائية واالبوسنة خير الدين،  -  3

  .95 ، ص2015 -  2014، 01الجزائر
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وم عتبر قطاع الجمارك أحد أهم القطاعات المالية جباية لكل جزائري، حيث تشكل الحقوق والرسي
من الميزانية العامة للدولة، وبالتالي  %25الجمركية مصدرا هاما للمؤسسة العمومية إذ ساهم بحوالي 

فهي تحتل المرتبة األولى للخزينة العمومية خارج قطاع المحروقات، األمر الذي يؤكد أهمية الرقابة 
 الجمركية.

وظيفتها حسب موقع أداء ة طبيعبحكم ية إلدارة الجمارك: تعتبر الجمارك قتصادة االمالمه -  ب
، واحدة من أهم المجاالت ذات الصلة الوثيقة ومخاطر العولمة، حيث يزداد األمر تعقيدا )1(مهامها

العالمي لالستفادة مما تفرزه العولمة من  قتصادكون الجزائر مازالت تسعى إلى االندماج في بيئة اال
  .)2(بعض األهداف االسترتيجيةفرص وكذلك استخدام الجمارك كأداة فعالة لتحقيق 

  :في وجه الخصوص على تتمثل، )3(اقتصاديفإدارة الجمارك تتمتع بمهام ذات طابع 
 حماية المنتجات الوطنية، - 

 تطوير المنافسة والتجارة المشروعة عن طريق البحث وقمع المعامالت غير القانونية والغش، - 

 .)4(والمحافظة على ثروة البالدجذب رؤوس األموال األجنبية وتشجيع االستثمارات  - 

التدخل والمراقبة إلى اللجوء إلى المعلوماتية في مجال تسيير سائل كما أدت عملية عصرنة و 
) المميز بالشفافية والموضوعية إلى التقليل من Valeurs Fourchettesالمخاطر وفارق القيم (

  .)5(الجمركيةلبشري في عملية الجمركة وكذا تقدير القيمة ا تدخالت العنصر
إن مهام الجمارك في غالبية األحيان مهام كالسيكية، ولكن مع انفتاح الحدود ورغبة الجزائر في 
حماية منتوجاتها الوطنية والمواطنين من جهة، وظهور العولمة من جهة أخرى، والتي تتزايد مظاهرها 

  وهي ملزمة بتأمينها.ها اإلدارة الجمركية ايوما بعد يوم، أدى إلى والدة مهام جديدة تتبن
تتمثل المهام المستحدثة إلدارة الجمارك في كل من  المهام المستحدثة إلدارة الجمارك: -  2

  المهمة الحمائية، ومهمة المساعدة في اتخاذ القرار.
تسعى إدارة الجمارك لمكافحة التهريب بمختلف أنواعه،  إلدارة الجمارك: الحمائية المهمة -  أ

  واالتجار بالمخدرات وبصفة عامة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.وتبييض األموال 
                                                 

  باعتبارها الحاجز األول أمام تدفق البضائع وعبورها. -  1
  .138 وسنة خير الدين، مرجع سابق، صب -  2
توراه في القانون، كلية الحوق والعلوم السياسية، قسم ك، بحث لنيل شهادة الدفي المواد الجمركية االثباتسعدانة العيد،  -  3

  .03، ص2006الحقوق، جامعة باتنة، 
  .17 ، ص1979اإلسكندرية،  د د ن، ،الحماية الجنائية للحيازةالحسيني،  دمدحت محم -  4
ة س، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في إطار مدر مكافحته تيجياتاظاهرة التهريب الجمركي واستر بودالي بلقاسم،  -  5

تسيير المالية العامة، كلية العلوم االقتصادية، التسيير والعلوم التجارية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، دكتوراه، تخصص: 
  .9و 7 ، ص ص2011 -  2010
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  :حماية المستهلك وذلك من خاللكما تساهم في 
  .فرض رقابة على النوعية - 
  .مراقبة السلع الغذائية - 
  .ورةظمراقبة ومنع أي استيراد لبضاعة مح - 
  حماية البيئة والثروة النباتية والحيوانية المهددة باالنقراض. - 
أيضا إدارة الجمارك إلى جانب مهمتها الحمائية،  تتمتع :مهمة المساعدة في اتخاذ القرار -  ب

  بمهمة المساعدة في اتخاذ القرار وذلك عن طريق:
حصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية، وذلك من أجل تسهيل اتخاذ القرار من إلا عداد وتحليلإ - 

  .طرف السلطات العمومية
إعداد الدراسات المتعلقة بتطور التجارة الخارجية، توقعات تحصيل الحقوق والرسوم الجمركية،  - 

  .)1(وذلك بطلب من السلطات
إدارة الجمارك جهاز مراقبة، يعمل على تطبيق القوانين  تعتبرالرقابة الجمركية:  نطاق - ثالثا 

يع الخاص بالتجارة الخارجية ومحاربة الغش، يسهر عند االستيراد والتصدير على تطبيق التشر 
فاء الحقوق والرسوم يواست قتصادفهي مصلحة أو إدارة مكلفة بمراقبة الحدود وحماية اال ،)2(ومراقبته

، )4(، خالل عمليتي االستيراد والتصدير)3(عبر الحدود البرية، البحرية، والجوية تمرعلى البضائع التي 
  تصريح مفصل للبضاعة المستوردة أو المصدرة.ي بتقديم قتصادبالمقابل يلتزم العون اال

فالرقابة الجمركية للبضائع الموردة أو الصادرة تتم عن طريق عملية جّد معقدة، متعددة 
اإلجراءات تتم وفق أطر قانونية وتنظيمه وتنفذ بوسائل متعددة منها التصاريح المفصلة كإجراء 

  دي كل عمليات التهريب.لتفا ،، ثم عملية فحص البضاعة كإجراء ثانٍ )5(أولي
لتصريح المفصل أهمية بالغة يكتسي ا التصريح المفصل كإجراء جوهري للرقابة الجمركية: -  1

ية بصفة خاصة، ذلك أن هذا قتصادفي اإلجراءات الجمركية عامة، وفي األنظمة الجمركية اال
التصريح هو الوثيقة األساسية التي تكتسب بها البضاعة، الصفة الشرعية، سواء في مرورها أو دخولها 

                                                 
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير خارجيةالرقابة الجمركية ودورها في تفعيل التجارة الرحماني محمد،  -  1

  .138، 137، ص ص 2014 -  2013، 3في العلوم التجارية، جامعة الجزائر 
  سابق.، المتضمن قانون الجمارك، مرجع 04- 17 من القانون رقم 2انظر المادة  -  2

3  -  LEROUX Nicolas, Le contrôle des charges en France début du XXI siècle, mémoire pour le diplôme 
d’étude approfondies de droit international, université PANTHION ASSAS; PSIRA2, 2002, p 35.  

  .91 ، ص2007، دار الحديث للكتاب، الجزائر، النظام القانوني لمكافحة التهريب في الجزائربودهان موسى،  -  4
  .، المتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق04- 17قانون رقم المن  75لمادة ا بموجب المعدلة 2انظر المادة  -  5
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  .)1(أو تنقلها في اإلقليم الجمركي الوطني أو خروجها منه
يلتزم العون  ،)2(، المتضمن قانون الجمارك04- 17قانون رقم المن  22فحسب المادة 

بالطابع " وهذا ما يسمى )3(بتقديم تصريحا مفصال لكل البضائع المستوردة أو المصدرة يقتصاداال
بتصريح ما لم يكن مرفقا بوثائق ثبوتية تقدم من قبل  داالعتدا، فال يمكن )4("اإللزامي للتصريح المفصل

وكل الوثائق المنصوص عليها في التشريع  ،ي المستورد تتمثل في الفاتورات النهائيةقتصادالمتعامل اال
  أو التنظيم الذي تكلف إدارة الجمارك بتطبيقه.

  ي لوكيل المعتمد ما يلي:قتصادفلذلك، يجب أن يحتوي الملف الذي يقدمه المتعامل اال
التي تمثل العمود الفقري للتصريح المفصل، فهي البيان النهائي لصفقة بيع  فاتورة الشراء: -  أ

ضاعة محددة النوع بي المصدر لقتصادي المستورد وبين العون االقتصادتمت بين العون االأو شراء 
  والوزن والسعر، والتي على أساسها تمأل البيانات المهمة في نموذج التصريح المفصل.

ي صاحب البضاعة تقديم وثيقة تحمل قتصادعلى المتعامل اال وثيقة سند الشحن: -  ب
يجب على الربان أو وكيل السفينة أن يقدم لمكتب الجمارك، خالل األربعة ، كما الالزمة المعلومات

) من وصول السفينة إلى الميناء التصريح بالحمولة المعدة للتفريغ في اإلقليم 24والعشرين ساعة (
  الجمركي وبكل الوثائق التي قد تطالب بها إدارة الجمارك والتي تعتبر ضرورية لتنفيذ مهمتها الرقابية.

التصريح بالحمولة قبل وصول السفينة عن الطريق اإللكتروني، ففي هذه  اكتتابيمكن  كما
  .)5(الحالة ال تترتب على التصريح آثار إال ابتداء من تاريخ وصول هذه السفينة

ي الحاصل على رخصة الجمركة المتعلقة بناقل البضاعة (الشركة قتصاديلتزم العون اال
الباخرة الناقلة للبضاعة، عدد الطرود ووزن البضاعة المنقولة، وهو ما يسهل  باسم التصريح البحرية)،

عملية الرقابة من طرف إدارة الجمارك أو المصرح الذي يتأكد بدوره وقبل التصريح المفصل أنه يوجد 
تطابق بين الفاتورة ووثيقة الشحن في وصف البضاعة المراد التصريح بها إضافة المعلومات المتعلقة 

  .لخازن البضاعة، عدد الطرود واسم المصدر واسم المستورد... بو 

                                                 
، أطروحة دكتوراه دولة في الحقوق، فرع القانون ية في قانون الجمارك الجزائريقتصاداألنظمة الجمركية االتومي أكلي،  -  1

  .260 ، ص2009 -  2008العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، بن يوسف بن خدة، 
  ، مرجع سابق.متممالمعدل و ال، المتضمن قانون الجمارك، 07- 79قانون رقم المن  78المادة انظر  -  2
. ال يؤدي اإلعفاء من الحقوق والرسوم إلى اإلعفاء من اكتتاب التصريح المفصل ورة للجمركة،ظال تخضع البضائع المح -  3

  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتضمن قانون الجمارك، 07- 79 قانون رقمالمن  21انظر المادة 
حدد شكل التصريح والبيانات التي يجب أن يتضمنها الم، 1999فبراير  03مؤرخ في ال، 12مقرر رقم ال من 6ادة انظر الم -  4

  وكذا الوثائق الملحقة به.
قانون رقم المكرر من  57، المتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق المعدلة للمادة 04- 17قانون رقم المن  23انظر المادة  -  5

  متمم، مرجع سابق.الو  معدلالالمتضمن قانون الجمارك،  07- 72
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تعتبر شهادة المنشأ وثيقة ضرورية، إذ ال يقبل الملف بدونها، كونها تسهل شهادة المنشأ:  - ـ ج
المعلومات  تطبيق النصوص القانونية الدولية المتعلقة بالتجارة المتبادلة بين الدول. تضم الوثيقة نفس

  الواردة في وثيقة سند الشحن المتعلقة بالبضاعة إضافة إلى البلد األصلي للبضاعة.
تعتبر وثيقة اإلشعار بالوصول كبيان على أن البضاعة قد  وثيقة اإلشعار بالوصول: -  د

وصلت إلى الميناء، كما تحتوي وثيقة اإلشعار بالوصول على نس المعلومات تقريبا التي توجد في 
  يقة سند الشحن، إضافة على تاريخ وصول البضاعة.وث

والغاية من تقديم هاتين الوثيقتين هو إثبات  الجبائية: نسخة من السجل التجاري والبطاقة -  ه
  ي التاجر المستورد، ورقمه الجبائي، وكذلك رقم السجل التجاري.قتصادصفة العون اال

قانون المن  1مكرر 91المادة  د أوكلتفلقأما فيما يخص مسألة تحرير التصريحات المفصلة، 
، المتضمن قانون الجمارك مهمة التوقيع عليها إلى المصرح الجمركي دون غيره، فهو 07- 79رقم 

  ي.قتصادبمثابة الوسيط بين إدارة الجمارك والمتعامل اال
ويقصد بتحرير التصريحات المفصلة هو التحرير اإللكتروني لها ليأخذ الطابع الرسمي ليصبح 

  .)1(ملزما، مرتبا آثاره القانونية والمالية
فبعد مرحلة التصريح المفصل تأتي مرحلة فحص البضاعة، فعند إيداع ملف الجمركة لدى 

"مراقبة القبولية"، وهي مراقبة تخص الجانب الشكلي ـمكاتب الجمارك فإن أول عملية فحص تكون ب
البيانات الضرورية الواجب توفرها في للتصريح المفصل وللوثائق المرفقة، وعملية الفحص تخص 
  التصريح وكذا وجوب توفر كل الوثائق الضرورية قبل التسجيل.

بعد التسجيل الفصل يقوم المفتش بالفحص الدقيق للوثائق ومدى مطابقة المعلومات الواردة فيها 
فيها، تاريخ  مع تلك التي تظهر في التصريح المفصل، والفحص يشمل الفاتورة بمقارنة المبلغ الوارد

  .ألخ، كما يقوم بالتأكيد من الوضعية التعريفية وشهادة المنشا الفاتورة، عنوان المورد واسمه...
كما منح المشرع أعوان الجمارك الذين لهم رتبة ضابط رقابة على األقل، واألعوان المكلفين 

المراقبة كالفواتير،  بمهام القابض الحق في اإلطالع في أي وقت على كل أنواع الوثائق التي تهم
قانون المن  14بموجب المادة  48وهذا طبقا للمادة  وعقود النقل... اإلرسالوسندات التسليم وبيانات 

  .)2(، المتضمن قانون الجمارك04- 17رقم 
تعد عملية فحص البضاعة أو الشحنة عملية مهمة، فمن  فحص البضاعة أو الشحنة: -  2

فر البيانات الواجبة تفرها في التصريح المفصل عند مقارنة خاللها التوصل على معرفة مدى تو 
                                                 

 قانونالمن  44متمم بموجب المادة المعدل و ال، المتضمن قانون الجمارك، 07- 79قانون رقم المن  1مكرر  91انظر المادة  -  1
  ، المتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق.04- 17رقم 

  ، المتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق.04- 17قانون رقم المن  14المعدلة بموجب المادة  48انظر المادة  -  2
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  .)1(البضاعة المعنية
بفحص كل البضائع المصرح بها أو  )2(فبعد تسجيل التصريح المفصل، يقوم أعوان الجمارك

  .)3(جزء منها
التضمن قانون  04- 17قانون رقم المن  48المعدلة بموجب المادة  96عمال بأحكام المادة 

يمكن ألعوان الجمارك أخذ عينات من البضائع لفحصها وٕاجراء تحاليل مخبرية لها وهذا من  ،الجمارك
رة، السامة والخطرة، والتأكد من دالمخ أجل التأكد من نوعها أو قيمتها ومنشأها، والبحث عن المادة

فواتير مطابقة المعلومات الواردة في التصريح، كما تنص الرقابة على صحة الوثائق المرفقة من ال
  .)4(وشهادات منشأ وشهادات خبرة وكل شهادات صحية

الرقابة الجمركية، إذ من خاللها يمكن  ةكما يعتبر إجراء فحص البضاعة أو الشحنة قلب مهم
  اكتشاف كل األعمال التي يمكن أن تعد تهريبا، فمن بينها:

عندما تضبط بضاعة خاضعة لرخصة تنقل في النطاق  نقل البضائع دون رخصة النقل: -  أ
الجمركي، وقد تجاوزت مكتب جمركي لها، دون أن تكون مرفقة برخصة تنقل، فإن هذا الفعل يعد 

، المتضمن قانون الجمارك والمعدلة 07- 79من القانون رقم  221تهريبا أي مخالفة لنص المادة 
، التي أوجبت توجيه )5(تضمن قانون الجمارك، الم07- 17 قانون رقمالمن  101بموجب المادة 

واآلتية من داخل اإلقليم الجمركي، والتي تدخل المنطقة البرية من  )6(خصة التنقلر البضائع الخاضعة ل
مصلحة إدارة الضرائب األقرب للتصريح بها. ويحدد  النطاق الجمركي إلى أقرب مكتب جمركي أو
تم تحديد قائمة  بحيث )7(ا من المدير العام للجماركشكل رخص التنقل وشروط تسليمها واستعماله

                                                 
  ، 51بوسنة خير الدين، مرجع سابق ص  -  1
جراءات الجزائية، إضافة على أعوان الجمارك، يتبع كل ضباط الشرطة القضائية وأعوانها المنصوص عليهم في قانون اإل -  2

ية قتصادوكذا ألعوان المكلفين بالتحريات اال ،وأعوانه مصلحة الضرائب وأعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ
  بمعاينة المخالفات الجمركية وضبطها.سعار والجودة وقمع الغش أن يقوموا والمنافسة واأل

  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتضمن قانون الجمارك، 07- 79قانون رقم المن  241انظر المادة  - 
، 04- 17 رقم قانونالمن  46المعدلة بموجب المادة  ،، المتضمن قانون الجمارك07- 79قانون رقم ال، من 92انظر المادة  -  3

  ك، مرجع سابق.المتضمن قانون الجمار 
  ، المتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق.04- 17قانون رقم المن  48المعدلة بموجب المادة  96انظر المادة  -  4
  ، المتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق.04- 17قانون رقم المن  101انظر المادة  -  5
، المتضمن قانون 04- 17قانون رقم المن  1فقرة  101، المعدلة بموجب المادة 07- 97قانون رقم المن  220تنص المادة  -  6

يخضع تنقل بعض البضائع داخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي إلى استصدار رخصة  « الجمارك على ما يلي:
فرخصة التنقل هي وثيقة مكتوبة تسلم من ، ل"رخصة التنق"مكتوبة من إدارة الجمارك أو إدارة الضرائب حسب الحالة تدعى 

  .»الجمركي قبل مكاتب الجمارك يرص بموجبها تنقل البضائع التي تخضع لرخصة المرور داخل المنطقة البرية من النطاق 
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتضمن قانون الجمارك، 07- 79قانون رقم المن  3فقرة  223انظر المادة  -  7
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، وعدلت هذه 1982ماي 23ار الوزاري المشترك في ر البضائع محل رخصة التنقل ألول مرة بموجب الق
ار وزير المالية المؤرخ في ر وأخيرا بموجب ق ،1999فيفري  23ثم في  1991جانفي  26القائمة في 

بحيث  2007جويلية  17زير المالية المؤرخ في و  ربموجب قرا، وكان آخر تعديل 2005جويلية  20
  تشمل صنفا من البضائع موزعة على الفئات اآلتية:

 واإلبلحيوانات أحصنة من الساللة أصلية، حيوانات حية من فصيلة البقر والغنم والمعز،  - 
 م).ن(وحيد الس

منتوج من مطاحين ونشاء ولب نشوي  حبوبر بأنواعها، و مواد غذائية: حليب  ومشتقاته، تم - 
 . وأخرى من مكونات غذائية:وٕاينولين ودابوق

 مواد صيدلية من للطب اإلنساني أو البيطري، تبغ بأنواعه، بنزين عجالت، جلود غنم.         - 

نفايات وفضالت نحاس وأسالك معزولة مستعملة للكهرباء، مقاعد أخرى، مواد الفن للجمع  - 
 أو العنصر القديم.

 حليب ومشتقاته، التمور بأنواعها، التبغ، المواد الصيدلية والصيدلة، والعجالت.ال - 

الحصول على رخصة التنقل ليس  نّ إ: واردة في رخصة التنقللفي البيانات ا االلتزامعدم  -  ب
- 79قانون قم المن  225، ذلك أن المادة التزامغاية في حد ذاته، كما أنه ال يعفي صاحبها من أي 

، المتضمن 04- 17قانون رقم المن  101من قانون الجمارك، المعدلة والمتممة بموجب المادة  07
في خص النقل، فينبغي مراعاتها بمنتهى  )2(تلزم الناقل بأن يتقيد بالبيات الواردة )1(قانون الجمارك

  الدقة، ما لم يحل ذلك قوة قاهرة أو حادث مفاجئ مثبتين قانونا.
قانون الجمارك بخصوص تنقل من  )4(222و )3(221ل الحاالت نقيد مخالفة أحكام المادة وفي ك

واإلخالل بااللتزامات المنصوص عليها في المادتين  ي بدون رخصة التنقلالبضائع في النطاق الجمرك
  فعال من أفعال التهريب. )6(225و )5(223

ن مستندات ولرسم مرتفع ونقلها دخاضعة  ور استيرادها أوظحيازة أو نقل بضائع مح - ـ ج
 ه البضائع أو حملها من مكان آلخر بوسائل مادية أوذلبضاعة من ه أي إحراز مادي يعد قانونية:

                                                 
  المتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق. ،04- 17قانون رقم المن  225انظر المادة  -  1
تتمثل التعليمات الواردة في رخصة التنقل في: مكان مقصد البضائع، والطريق الذي تعبره والمدة التي يستغرقها النقل وعند  -  2

  الدفع.االقتضاء، مكان اإليداع الذي ترفع منه البضائع، وكذا تاريخ وساعة هذا 
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتضمن قانون الجمارك، 07- 79قانون رقم المن  223انظر في ذلك المادة 

  ، المتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق.04- 17قانون رقم المن  221انظر المادة  -  3
  م، مرجع سابق.متمالمعدل و ال، المتضمن قانون الجمارك، 07- 79قانون رقم المن  222انظر المادة  -  4
 متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتضمن قانون الجمارك، 07- 79قانون رقم المن  223انظر المادة  -  5

  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتضمن قانون الجمارك، 07- 79قانون رقم المن  225انظر المادة  -  6
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ض تجاري أي بقصد المضاربة وتحقيق الربح وبدون ر وسيلة أخرى فعال من أفعال التهريب متى تم بغ
  .)1(وثائق تثبت وضعها القانوني إزاء التنظيم الجمركي

ما إذا كان الغرض من حيازة هذا النوع من البضائع تجاريا مسألة وقائع مادية  إثباتومسألة 
البة طيستقل قاضي الموضوع بتفسيرها. وعلى الحائز أو الناقل تقديم المستندات القانونية عند أول م

  .)2(من طرف األعوان المؤهلين لمعاينة الجرائم الجمركية
رها في النطاق الجمركي دون أن تكون مبررة بالحاجيات حيازة بضائع محصور تقدي -  د

تعتبر هذه الصورة عمال من أعمال التهريب ولكن في حالة ما إذا أثبت األعوان العادية للحائز: 
  الخاصة.ين حاجياتهم و يين أن حيازتهم لهذه البضائع مخصص لتمقتصاداال

ي الحائز، حيث يمكن قتصادون االفالحيازة عادية إذا تعلق األمر ببضاعة مرتبطة بمهنة الع
ه الحالة إذا عجز ذالتأكد من ذلك باالستناد إلى السجل التجاري إذا كان تاجرا، وتقوم الجريمة في ه

حيازتها بحاجياته العادية وهو طبعا الفعل الذي يعد تهريبا بمفهوم المادة  تبريرالحائز للبضاعة عن 
  .)3(قانون الجمارك، المتضمن 07- 79قانون رقم المن   324

تتحقق هذه الصورة عند إدخال  تصدير البضائع خارج المكاتب الجمركية: ستيراد أوا -  ه
(استيراد) أو بإخراجها منها (تصدير)، دون المرور على  البضائع بالفعل إلى داخل اإلقليم الجزائري
، 04- 17قم ر ن من قانو  18المعدلة بموجب المادة  51المكتب الجمركي المختص حسب المادة 

حضار كل بضاعة مستورة أو أعيد استيرادها أو معدة للتصدير إالمتضمن قانون الجمارك التي توجد 
 إخضاعهاأو للنقل من مركبة إلى أخرى أو إلعادة التصدير، أمام مكتب الجمارك المختص قصد 

  .)4(للمراقبة الجمركية
المتضمن  04- 17قانون رقم المن  26المعدلة والمتممة بموجب المادة  1 فقرة 60المادة  وتؤكد

البضائع المستوردة عبر الحدود البرية فورا إلى أقرب  إحضارصراحة على وجوب  )5(قانون الجمارك
  .)6(الطريق األقصر المباشر الذي يعين بقرار من الوالي بإتباعمكتب للجمارك في مكان دخولها 

يعد نقل  الحساسة القابلة للتهريب دون أن تكون مرفقة بوثائق قانونية:نقل البضائع  -  و
هذا النوع من البضائع عبر سائر اإلقليم الجمركي تهريبا، إذا كانت البضاعة غير مرفقة بإحدى 

                                                 
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتضمن قانون الجمارك، 07- 79 قانون رقمالمن  226انظر المادة  -  1
 متمم، مرجع سابق.المعدل و الالمتضمن قانون الجمارك،  ،07- 79قانون رقم المن  241والمادة  مكرر 225انظر المادة  -  2

  ق.متمم، مرجع سابالمعدل و ال، المتضمن قانون الجمارك، 07- 79قانون رقم ال من 324انظر المادة  -  3
  المتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق. ،04- 17قانون رقم المن  18المعدلة بموجب المادة  51انظر المادة  -  4
  ، المتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق.04- 17قانون رقم المن  26المعدلة بموجب المادة  1فقرة  60انظر المادة  -  5
  المختص إقليميا. ويقصد به الطريق الشرعي ويحدد بقرار من الوالي -  6
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، والتي تثبت أن )1(المتضمن قانون الجمارك 07- 79قانون رقم المن  226الوثائق المذكورة في المادة 
  قد أنتجت بالجزائر أو أنها اكتسبت بطريقة أخرى المنشأ الجزائري. هذه البضائع

لم يحدد المشرع كمية البضائع الواجب نقلها لكي تعد عمال من أعمال التهريب، خالفا لها فعله 
بالنسبة لحيازة البضائع القابلة للتهريب التي اشترط أن تكون ألغراض تجارية، حسب السلطة التقديرية 

ع، إذ ليس من المعقول أن نطلب من ناقل كيلو غرام من البن أو الشاي أو الزبيب لقاضي الموضو 
   .)2(وثائق مثبتة لوضعها القانوني إزاء التنظيم الجمركي

تخضع حيازة  :حيازة البضائع الحساسة القابلة للتهريب ألغراض تجارية بدون وثائق -  ز
لجمركي إلى تقديم الوثائق المشار إليها في الفقرة البضائع التي تهرب أكثر من غيرها في سائر اإلقليم ا

ي الناقل قتصاد، فإذا عجز العون اال)3(07- 79من قانون الجمارك رقم  226الثانية من المادة 
  .)4(للبضاعة عن ذلك، يعد مخالفا، ومرتكبا لصورة من صور التهريب

بالرقابة، فالنتائج إّما أن تكون إما إيجابية أي ال وجود لعمليات الغش، وٕاما أن يتم  بعد القيام
ويتم ذلك بتحرير محضر  "معاينة المخالفة"اكتشاف عمليات الغش، ومن هنا يتعين علة إدارة الجمارك 

ن ، المتضم04- 17قانون رقم المن  108المعدلة بموجب المادة  252معاينة طبقا ألحكام المادة 
  .)5(قانون الجمارك، والمحضر يتضمن عددا من البيانات حددتها المادة السالفة الذكر

الزمة، لردع المخالفة وتطبيق العقوبة ابهدف إلى المتابعة القضائية،  المحرر يرسل المحضر
من قانون  109 المعدلة بموجب المادة 265كما يمكن إلدارة الجمارك إجراء المصالحة تطبيقا للمادة 

  .)6(، المتضمن قانون الجمارك04- 17قم ر 
الجرائم  فرضت الطرق المكرسة لمعاينة الجريمة الجمركية أو المخالفات الجمركية: - رابعا 

الجمركية باختالف أوصافها، واقعا خاصا بطرق التحري عنها ومعاينتها، وذلك تبعا لما تتسم به هذه 
الجرائم من ميزات السيما سرعة تنفيذها وتطور طرق ارتكابها، مما جعل المشرع الجزائري يولي عناية 

لجمركية يكون بطرق حددها كبيرة للمعاينة من خالل تكريسه لعدة وسائل، ألن البحث عن الجرائم ا
  وأخرى حدث في القانون العام. ،القانون الجمركي ذات طابع خاص

قام المشرع الجزائري بوضع وسائل قمعية بهدف المعاينة عن طريق الوسائل الجمركية:  -  1
                                                 

  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتضمن قانون الجمارك، 07- 79من القانون رقم  226انظر المادة  -  1
 ، 2005، الجزائر، ه، دار هوم2ط الجزاء، و المنازعات الجمركية، تصنيف الجرائم ومعينتها، المتابعةسقيعة أحسن، بو  -  2

  .90 ص
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتضمن قانون الجمارك، 07- 79ن رقم قانو المن  226انظر المادة  -  3
  ، المتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق.04- 17قانون رقم المن  130المعدلة بموجب المادة  324انظر المادة  -  4
  .المتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق ،04- 17قانون رقم المن  108المعدلة بموجب المادة  252انظر المادة  -  5
  .المتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق، 04- 17قانون رقم المن  105المعدلة بموجب المادة  265انظر المادة  -  6
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وذلك سواء  ،البحث عن الجريمة الجمركية تتمثل في إجراء الحجز الجمركي، وٕاجراء التحقيق الجمركي
الوسيلتين األكثر مالئمة للبحث  اإلجراءينلق بمخالفات متلبس بها أو غير متلبس بها، فيعد هذين تع

عن الجرائم الجمركية لما يوفراه من وقت وجهد وما يضمناه من صالحيات لألعوان المكلفين 
  بمباشرتهما.

طريق  يعتبر البحث عن الغش الجمركي عن المعاينة عن طريق إجراء الحجز الجمركي: -  أ
، ورغم ظهور إجراء )1(إجراء الحجز الطريقة الوحيدة التي عرفتها إدارة الجمارك خالل فترة طويلة

  .)2(التحقيق، فهذا لم ينقص من لم ينقص من أهميته، ومجاله بقي واسع وقواعده دقيقة جدا
يدل عليه اسمه، فالبحث عن الغش الجمركي بطريقة الحجز يتم بقبض أو مسك جسم  مثلماو  

الجريمة (البضاعة) التي تعطي الدليل المادي والمباشر لها بما أن أغلب الجرائم الجمركية يكون محلها 
  .)3(البضاعة

لجمركية في فبعد إجراء الحجز بمثابة التلبس بالجريمة في القانون العام، وطالما أن الجرائم ا
، فإن هذا اإلجراء يشكل الطريق العادي لمعاينتها كلما أمكن من حجز )4(مجملها جرائم متلبس بها

منه أن الجريمة المتلبس بها  41، وقد نفى قانون اإلجراءات الجزائية في المادة )5(األشياء محل الغش
هذه المادة على سبيل  على وجه الخصوص الجريمة المرتكبة في الحال أو عقب ارتكابها، حددت

  .)6() حاالت للجريمة المتلبس بها06الحصر ستة(
نظرا ألهمية نظرا ألهمية البحث  األشخاص المؤهلين للقيام بإجراء الحجز الجمركي: - 1- أ

، حرص المشرع على تعيين األشخاص الذين )7(جراء الحجز في إطار البحث عن الجرائم الجمركية
، المتعلق بمكافحة 06- 05من األمر رقم  32المادة  كما حددت، )8(كلهم الحق والصفة للقيام بذل

  ، تحدد األشخاص المؤهلين للقيام بهذا اإلجراء وهم:)9(التهريب
                                                 

  .154 ، مرجع سابق، صالمنازعة االجمركية، تصنيف الجرائم معاينتهابوسقيعة أحسن،  -  1
 .09 رحماني حسيبة، مرجع سابق، ص -  2

Voir aussi : Jean Berr Tremeau, Le droit douanier, Ed Economica, Paris, 1988, p 543. 

، ص 2001، الجزائر، 2 ، تصنف الجرائم ومعينتها، المتابعة والجزاء، طيةمصنف االجتهاد القضائي في المنازعات الجمرك -  3
  .153 -  152ص 

  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتضمن قانون الجمارك، 10- 98 قانون رقمالمن  241انظر المادة  -  4
، دار الحكمة، المنازعات الجمركية في ضوء الفقه والقضاء واجتهاد القضاء والجديد في قانون الجماركبوسقيعة أحسن،  -  5

  .141الجزائر، د س ن، ص
، المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، ج ر عدد 1966 جوان 8مؤرخ في ال، 155- 66قانون رقم المن  41انظر المادة  -  6

  متمم.المعدل و ال، 1966جوان  11، صادر في 49
7 - Jean Berr Treuneau, Le droit douanier, Ed economica, Paris, 1988, p 543. 

  مرجع سابق.متمم، المعدل و ال، المتضمن قانون الجمارك، 10- 98 رقم قانونالمن  1فقرة  241انظر المادة  -  8
   .مرجع سابق، المتعلق بمكافحة التهريب، 06- 05مر رقم األمن  32انظر المادة  -  9
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 19و 15أعوان الجمارك، ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في المادة  - 
أعوان مصلحة الضرائب، أعوان ، )1(، يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية155- 66مر رقم األمن 

ية والمنافسة واألسعار قتصادالمصلحة الوطنية لحراس الشواطئ، األعوان المكلفين بالتحريات اال
  والجودة وقمع الغش.

، كانت فئة أعوان المصلحة 1998وما تجدر اإلشارة إليه أنه قبل تعديل قانون الجمارك سنة 
من  241بهذا اإلجراء، إجراء الحجز، حيث كانت المادة الوطنية لحراس الشواطئ غير مؤهلة للقيام 

، يتضمن قانون اإلجراءات 155- 66من األمر رقم  14قانون الجمارك سالف الذكر تحيلنا إلى المادة 
  الجزائية.

فمسألة الحجز تكرس فكرة وجود المخالفة، وهذه المخالفة تنصب على البضائع التي إذا لم 
يل على وجودها، ألن الحجز الجمركي يتمحور أساسا على البضائع تحجز تختفي ويضيع معها الدل

وعرضها على المستندات التي ترافق البضائع، باعتبار أن قانون الجمارك هدفه البضاعة وغايته من 
  .)2(البحث عن الغش الجمركي بطريقة الحجز هي وضع تحت يد الجمارك األشياء القابلة للمصادرة

حرص المشرع على تعيين األعوان المؤهلين للقيام بالحجر والذين منحت لهم سلطتين  ولذلك
  تتوجه األولى إزاء البضائع والثانية في مواجهة األشخاص.

تتمثل السلطات المخولة  الصالحيات المخولة لألشخاص المؤهلين للقيام بإجراء الحجز: - 2- أ
  لي:لألشخاص المؤهلين للقيام بإجراء الحجز فيما ي

شياء والحاجات والسلع جميع األ البضائع تشملعوان اتجاه البضائع: سلطات األ - 1- 2- أ
بسة لمتعة واألمهما كان نوعها، سواء كانت معدة للتجارة أو معدة لغير ذلك، بما في ذلك األ

  .)3(الشخصية
، 10- 98رقم قانون المن  1فقرة  241يخول القانون الجمركي، األعوان المشار إليهم في المادة 

للبحث عن البضائع محل الغش، سلطتين أساسيتين وهما حق التحري  )4(المتضمن قانون الجمارك
  وحق ضبط األشياء.

                                                 
  متمم، مرجع سابق.المعدل و المن قانون اإلجراءات الجزائية، ضتالم، 155- 66مر رقم األمن  19و 15انظر المادة  -  1
، الملتقى الجهوي بورقلة حول القضاء والجمارك، الجمركية الموادإطار المديرية العامة للجمارك، اإلثبات في سليمان محمد،  -  2

  .1997جويلية  10و 09يومي 
مجلة الجمارك، عدد خاص، الجزائر، مارس  ،المواصفات القانونية للغرامات والمصادراتصالح الهادي،  :انظر كذلك

  .25، ص 1992
   .181، ص 1994لبنان،  ،، دار الجماعة د ط، إدارة الجماركشوقي رامز،  -  3
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتضمن قانون الجمارك، 10- 98قانون رقم المن  1فقرة  241انظر المادة  -  4
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بإجراء القيام مهمة قانون الجمارك أعوان الجمارك دون سواهم  يخول حق التحري: - 1- 1- 2- أ
البضائع محل الغش  هدف الكشف عنب، )2(شخاصإزاء البضائع ووسائل النقل واأل )1(التفتيش
  .)3(الجمركي
يمكن ألعوان الجمارك في إطار الفحص والمراقبة  « منه، على أنه: 41المادة تنص  إذ

  .)4(» شخاص مع مراعاة االختصاص اإلقليمي لكل فرقةالجمركية تفتيش البضائع وسائل النقل واأل
، المتضمن 10- 98رقم قانون المن  41بالرغم أن قانون الجمارك قد حصر في المادة ولكن 

حق التحري ألعوان  )5(، المتضمن قانون الجمارك04- 17قانون رقم  من 49قانون الجمارك والمادة 
الجمارك دون غيرهم، فهذا ال يعني بتاتا أن الشرطة القضائية غير مؤهلة للتحري عن الجرائم 

، 04- 17قانون رقم لامن  123هيال عاما تستمده من نص المادة أالجمركية، بل تعتبر مؤهلة ت
المتضمن قانون الجمارك، غير أن المحاضر التي يحررها أعوان الشرطة القضائية، ال تعد محاضر 

  .)6(جمركية، وٕانما هي محاضر التحقيق االبتدائي
ونظرا لكون التحريات والتفتيش المنصوص عليها في ق إ ج تشكل مبادئ عامة، فبالتالي تسري 

  .)7(وتشكل أهمية بالغة في شأنهاعلى الجرائم الجمركية 
المتضمن  10- 98قانون رقم الفقرة من  241يز المادة جتحق ضبط األشياء:  - 2- 1- 2- أ

جز، الحق في ضبط البضائع الممنوعة أو حعوان المؤهلين للقيام بإجراء اللكل األ )8(قانون الجمارك
 تنصبلمخالفة في قانون الجمارك قد المحتكرة متى كان وجودها مخالفا للقواعد المقررة، ونالحظ أن ا

على األشياء التي قد تكون عبارة عن مواد مهربة وأدوات ومواد التي استعملت في ارتكاب الغش وعلى 

                                                 
يعتبر التفتيش في ظل القانون العام إجراء قانوني يتم بموجبه االطالع  على المحل، كالسكن أو الشخص، قصد إظهار  -  1

  متمم، مرجع سابق.المعدل و التضمن قانون اإلجراءات الجزائية، الم، 155- 66قانون رقم المن  81انظر المادة . الحقيقة
 49وكذلك المادة  .متمم، مرجع سابقالمعدل و ال، المتضمن قانون الجمارك، 10- 98قانون رقم المن  41انظر المادة  -  2

  ، المتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق.04- 17قانون رقم المن  16 المعدلة والمتممة. بموجب المادة
  .145، ص...، مرجع سابقوالقضاءالمنازعات الجمركية في ضوء الفقه بوسقيعة أحسن،  -  3
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتضمن قانون الجمارك، 10- 98قانون رقم المن  41المادة  -  4
من القانون  49متمم، مرجع سابق. والمادة المعدل و ال، المتضمن قانون الجمارك، 10- 98 من القانون رقم 41انظر المادة  -  5

  ، المتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق.04- 17رقم 
  ، المتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق.04- 17من القانون رقم  4، المعدلة بموجب المادة 3فقرة  2انظر المادة  -  6
، منشأة المعارف، اإلسكندرية، 1 ، جلمسؤولية الجنائية، في أهم القوانين الخاصة، المخدراتاعبد الحميد الشواربي،  -  7

  .238مصر، د س ن، ص 
  .متمم، مرجع سابقالمعدل و ال، المتضمن قانون الجمارك، 10- 98قانون رقم المن  2فقرة  41انظر المادة  -  8
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  لتكون ضمانا لتنفيذ مبلغ الغرامة الجمركية المستحقة. )1(وسائل النقل التي استخدمت في ذلك
إطار الكشف عن الجرائم الجمركية حق  الحظ أن قانون الجمارك، إذا كان قد حصر فيكما ي

أولى القيام به لكل األعوان المؤهلين إذ سع كثيرا تالتحري ألعوان الجمارك وحدهم، فإن حق الضبط ي
إلجراء الحجز سواء كان ينتمون إلى إدارة الجمارك أو إلى إدارة الشرطة القضائية أو إلى اإلدارات 

  م الجمركية ومرتكبيها. األخرى المخولة قانونا البحث عن الجرائ
فإذا كانت البضاعة تحتل مكانة ممتازة على الصعيد الجمركي، فإن المخالفات التي تنجز عن 

البضائع محل الغش ، ف)2(الوجود الالقانوني للبضائع في القطر الجمركي الوطني لها نفس األهمية
  .)3(شياء القابلة  للتداول والتملكتتمثل في كل المنتجات واأل

ن إتجدر اإلشارة إليه أنه، إذ كانت مهمة إدارة الجمارك تنحصر على مراقبة الحدود فقط ف فما
ي قتصادالبضائع التي اجتازت الحدود ال يمكن ضبطها إال على أساس قانوني، ذلك أن العون اال

ى المشرع من خالل الضبط أالحائز له حظوظ أكبر في عدم ضبطه عند  الحدود، ومن كل هذا ارت
  كي  متابعة المخالفين، على سائر اإلقليم الجمركي.الجمر 

ز مقيدا إذا تم معاينة الجريمة الجمركية في األماكن األخرى وال يجوز جفي حين يكون حق الح
، المتضمن قانون الجمارك في 10- 89قانون رقم المن  250إجراءه إال في الحاالت الواردة في المادة 

  وهي كما يلي: على سبيل الحصر )4(فقرتها الثانية
المالحقة على مرأى العين: ففي هذه الحالة يتعين أن تستمر المالحقة بدون انقطاع حتى  - 

  وقت الحجز،
  ،التلبس بالجريمة - 
بين هذه ت، المتضمن قانون الجمارك: 10- 98قانون رقم المن  226مخالفة أحكام المادة  - 

  ضا للتهريب.ر ر تعيالكث المادة شروط حيازة وتنقل البضائع وخاصة منها البضائع
تخضع هذه المادة حيازة وتنقل البضائع الحساسة القابلة لتهريب في سائر اإلقليم الجمركي إلى 

فاتورات أو سندات تسليم أو أي وثيقة أخرى تثبت تقديم وثائق تبريرية  تكون عبارة عن إيصاالت أو 
 عوان المؤهلين لمعاينة الجرائم الجمركيةوضعها القانوني إزاء التنظيم الجمركي، وذلك عند أو طلب األ

                                                 

  .39 ، ص1980، عالم الكتب، القاهرة، 1 ط ،والنقدي فقها وقضاء، التهريب الجمركيمصطفى رضوان،  -  1
  .23 صالح الهادي، مرجع سابق، ص -  2
  ، المتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق.04- 17من القانون رقم  2المعدلة بموجب المادة  5انظر المادة  -  3
  مرجع سابق. متمم،المعدل و ال، المتضمن قانون الجمارك، 10- 98قانون رقم المن  2فقرة 250انظر المادة  -  4
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  .)1(، المتضمن قانون الجمارك10- 98قانون رقم المن  241المشار إليها في المادة 
ن البحث عن الغش الجمركي يعطي ألعوان الجمارك حق إدراك الغاية الجمركية يدرك أفبذلك، 

انا لتنفيذ مبلغ الغرامة الجمركية وتتمثل في حق احتجاز البضائع والوثائق التي ترافقها لتكون ضم
المستحقة، كما يسعون موظفي الجمارك الذين يتصرفون كأعوان للقضاء دائما إلى ضمان مصالح 

  .)2(الخزينة العمومية
سلطات أعوان الجمارك في البحث عن الغش  إن شخاص:سلطة األعوان إزاء األ - 2- 2- أ

هؤالء  يتمتع بلفقط الجمركي عن طريق إجراء الحجز ال تقتصر على كشف البضائع محل الغش 
  .األشخاصيخول لهم القانون حق تفتيش المنازل وحق توقيف ذ دور أساسي بالغ األهمية، إباألعوان 
ألعوان الجمارك قصد  )3(رتها الثانيةفي فق 241تجيز المادة  حق تفتيش المنازل: - 1- 2- 2- أ

  البحث عن البضائع محل الغش، الحق في تفتيش المنازل في حالة جود دالئل جدية حول وجود الغش.
، المتضمن قانون الجمارك في إطار البحث عن 10- 89قانون رقم المن  7كما خولت المادة 

  التي حددتها نفس المادة والمتمثلة في: البضائع محل الغش ألعوان الجمارك حق التفتيش، لكن بالشروط
ضرورة الحصول على الموافقة الكتابية من طرف السيد وكيل الجمهورية، بعد تقديم الطلب  - 
  المسبب.
  مرافقة أحد مأموري الضبط القضائي، مع احترام المواقف القانونية لتفتيش. - 

  .)4(أن يكون الطلب متضمنا لكامل المعلومات التي بحوزة إدارة الجمارك ويجب
حالة معاينة الجريمة الجمركية داخل النطاق  ما تجدر اإلشارة إليه أن قانون الجمارك ميز بين
  الجمركي، وحالة معاينة الجريمة خارج النطاق الجمركي.

المتضمن قانون  10- 98قانون رقم المن  1فقرة  47فبالنسبة للحالة األولى: تجيز المادة 
  ، تفتيش المنازل للبحث عن البضاعة محل الغش، بغض النظر عن نوع الجريمة.)5(الجمارك

  أما في الحالة الثانية: فإن عملية التفتيش للمنازل قد تم حصرها في:
من قانون رقم  226البحث عن البضائع الحساسة القابلة لتهريب الخاضعة ألحكام المادة  - 

  المتضمن قانون الجمارك. 10- 98
العين، ففي هذه الحالة يجوز ألعوان الجمارك مهما كانت رتبهم  مرأىمتابعة البضائع على  - 

                                                 
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتضمن قانون الجمارك، 10- 98قانون رقم المن  241انظر المادة  -  1
  .23رحماني حسيبة، مرجع سابق، ص  -  2
  متمم، مرجع سابق.المعدل و التضمن قانون الجمارك، الم، 10- 98قانون رقم الفقرة، من  241انظر المادة  -  3
  متمم، مرجع سابقالمعدل و التضمن قانون الجمارك، الم، 10- 98قانون رقم المن  47انظر المادة  -  4
  متمم، مرجع سابقالمعدل و التضمن قانون الجمارك، الم، 10- 98قانون رقم المن  1فقرة  47انظر المادة  -  5



 الفصل الثاني:            األجهزة المتدخلة في رقـابة نشاطات العون االقتصادي في السوق  -الباب الثاني  

 349

  .)1(تفتيش المنازل دون الحصول على رخصته، أو يكون مرفقين بضباط الشرطة القضائية
قانون رقم المن  2رة فق 47مطلوب منهم هو إبالغ النيابة العامة فورا طبقا للمادة  كل ما هو

  .)2(، المتضمن قانون الجمارك10- 98
وفي حالة امتناع صاحب المنزل عن فتح الباب، فيمكن ألعوان الجمارك االستعانة بأحد ضباط 

  .)3(الشرطة القضائية لدخول المنزل
فبالرغم من خطورة هذا اإلجراء فإن القانون منحه أعوان الجمارك رغم عدم تمتعهم بصفة 

  .الضبطية
المنازل وتفتيشها ليال، فتوجب أن يحصل  لعلى خطر دخو  4فقرة  47كما تنص صراحة المادة 

: يجوز استثناءالتفتيش في حدود الوقت المقرر قانونا أي بعد الخامسة صباحا وقبل الثامنة مساء 
أيضا إجراء التفتيش خارج التوقيت القانوني المسموح فيه وذلك قصد التحقيق في جرائم المخدرات و 

التفتيش المباشر في مواد الجنايات، غير أن التفتيش المذكور الذي شرع فيه نهارا يمكن مواصلته 
  .)4(ليال

المؤهلين للقيام بإجراء  ق ج لألعوان 241/3المادة : تجيز حق توقيف األشخاص - 2- 2- 2- أ
، ولم تنص المادة على اإلجراءات المتبعة )5(الحجز الجمركي بتوفيق األشخاص في حالة التلبس

نه ال يمكن أبمعنى  » إلجراءات القانونيةا مع مراعاة «لتوقيفهم واكتفت فقط بنصها على عبارة 
توقيفهم بمخالفة وبالتالي تطبق أحكام الجنح المتلبس بها ويتم اقتياد المتهم إلى السيد وكيل الجمهورية 

، كما يجب على السلطات )6(من ق ج 2فقرة  251م المادة فور تحرير محضر الحجز طبقا إلحكا
  المدنية والعسكرية تقديم المساعدة إلى أعوان الجمارك.

ليه أن حق توقيف األشخاص بصفة نهائية ليس من الصالحيات األصلية إما تجدر اإلشارة 
المتهم بحقه الكامل جل االستجابة لمتطلبات البحث، ومع ذلك يحتفظ أألعوان الجمارك ولكن فقط من 
  .)7(إلثبات عكس األدلة القائمة ضده

                                                 
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال تضمن قانون اإلجراءات الجزائية،الم، 155- 66مر رقم األمن  15انظر المادة  -  1
  متمم، مرجع سابق.المعدل و التضمن قانون الجمارك، الم، 10- 98قانون رقم المن  2فقرة  47انظر المادة  -  2
  متمم، مرجع سابق.المعدل و التضمن قانون الجمارك، الم، 10- 98قانون رقم المن  3فقرة  47انظر المادة  -  3
  متمم، مرجع سابق.المعدل و التضمن قانون الجمارك، الم، 10- 98قانون رقم المن  4فقرة  47انظر المادة  -  4

، ه، دار هوم2004ر بنوفم 10قانون  ء، طبعة جديدة منقحة ومتممة في ضو التحقيق القضائيوكذلك بوسقيعة أحسن، 
  .90 ، ص2006الجزائر، 

  متمم، مرجع سابق.المعدل و التضمن قانون الجمارك، الم ،10- 98قانون رقم المن  03فقرة  241انظر المادة  -  5
  متمم، مرجع سابق.المعدل و التضمن قانون الجمارك، الم ،10- 98قانون رقم المن  2فقرة  251انظر المادة  -  6
  .89، مرجع سابق، ص التشريع الجمركي المدعم باالجتهاد القضائيأحسن،  بوسقيعة -  7
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يشكل إجراء الحجز الجمركي لمدة طويلة  المعاينة عن طريق إجراء التحقيق الجمركي: -  ب
يين، في حين يعتبر إجراء قتصادومازال الطريق األمثل لمعاينة الجرائم الجمركية ورقابة األعوان اال

ليه أمر استثنائي ال يستعمل، إال في حاالت معينة، نظرا للتطور إء التحقيق نوعا ما حديث، ظل اللجو 
  والمال. قتصادالسريع الذي عرفته الجرائم الجمركية خاصة منها الماسة باال
وضبطها، األمر الذي دفع بالمشرع  إثباتهاأدى ذلك على عدم اكتشاف الجريمة بسرعة لصعوبة 
  إلى النص على حق األعوان المؤهلين القيام بإجراء التحقيق.

معاينة لغير أن هذا اإلجراء يأخذ وقتا طويال للوصول على نتيجة، لذلك فهو إجراء يلجأ إليه 
  الوثائق والسجالت، لذلك يطلق عليه تسمية إجراء المعاينة.

الجمركي في مجال المخالفات غير متلبس بها، لكن قد يستعمل  نه عادة التحقيقأاإلشارة  مع
في حاالت التلبس بالجريمة عندما يستوجب األمر جمع وسائل تكميلية وأدلة إضافية أو التعرف على 

  .)1(هوية المخالفين أو الشركاء أو المستفيدين من الغش
البحث عن الجرائم الجمركية، فاستيفاء لهذه الظروف، أصبح إجراء التحقيق الجمركي أساسيا في 

فهو إجراء يلجأ إليه عندما يتعلق األمر بنتائج التحيات التي يقوم بها أعوان الجمارك عند وقوع 
، المتضمن قانون 10- 98قانون رقم المن  48الجريمة، وكذلك معينة الوثائق التي حددتها المادة 

  .)2(الجمارك وكذلك مراقبة السجالت
يين المؤهلين للقيام بإجراء التحقيق الجمركي مع قتصادجزائري األعوان االفبذلك حصر المشرع ال

  منحهم جملة من السلطات التي تخولهم القيام بهذا اإلجراء.
حصر المشرع الجزائري األعوان  األعوان المؤهلين للقيام بإجراء التحقيق الجمركي: - 1- ب

قانون رقم المن  108المعدلة بموجب المادة  252المؤهلون للقيام بإجراء التحقيق الجمركي في المادة 
لموظفي إدارة الجمارك فقط دون سواهم على عكس طريق  )3(، المتضمن قانون الجمارك04- 17

لين، فنوعية اإلجراء تحدد األعوان الحجز الجمركي الذي يمكن إجراءه من طرف كل األعوان المؤه
  المؤهلين للقيام به.

التحريات.  حقيق الجمركي العادي الذي يتعلق باكتشاف المخالفات الجمركية إثر نتائجتحالة ال فيف
فئة األعوان المؤهلين لمعاينة المخالفات الجمركية على إثر مراقبة السجالت الحسابية طبقا  تمثلت

. )4(المتضمن قانون الجمارك 04- 17قانون رقم المكرر من  92و 48للشروط الواردة في متن المادة 
                                                 

  .30رحماني حسيبة، مرجع سابق، ص -  1
  ، المتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق.04- 17قانون رقم المن  108المعدلة بموجب المادة  252انظر المادة  -  2
  تضمن قانون الجمارك، مرجع سابق.الم، 04- 17قانون رقم المن  108المعدلة بموجب المادة  250انظر المادة  -  3
المعدلة  1مكرر 92، المتضمن قانون الجمارك، والمادة 04- 17رقم  قانونالمن  14المعدلة بموجب المادة  48انظر المادة  -  4

  ، المتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق.04- 17قانون رقم المن  46بموجب المادة 
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م بمفهوم جميع أعوان الجمارك بمختلف فئاتهم ورتبتهم، أي من غير تفرقة تذكر بخصوص وظائفه
وصفاتهم ورتبتهم، وهذا يعني أن الشرطة القضائية غير مختصة للتحقيق في المخالفات الجمركية 

المتضمن قانون  10- 98قانون رقم المن  241لما هو منصوص عليه على متن المادة  اخالف
  .)1(الجمارك

السجالت أما في حالة التحقيق الذي يتعلق باكتشاف المخالفات الجمركية إثر مراقبة الوثائق و 
الحسابية والمعطيات التجارية، أو بالفحص الوثائقي للصريحات لدى الجمارك من أجل التأكد من مدى 
احترام المتعاملين للتشريع والتنظيم الجمركي كالفواتير التجارية وسندات الشحن وغيرها في أعوان 

، ولهؤالء أن يستعينوا األقلالجمارك الذين يتسمون بصفة ضابط المراقبة المكلفين بمهام القابض على 
  .)2(بأعوان أقل رتبة منهم

أمر  دوجو  بشرطعلى األقل، القيام بمثل هذه اإلجراءات لكن  كما يمكن لذوي رتبة ضابط فرقة
  .)3(صادر عن عون جمركي له رتبة ضابط مراقبة على األقل متضمنا أسماء المكلفين مكتوب

الدرك أو الشرطة أو األمن العسكري أو حرس أن بقية األصناف سواء من الجمارك أو  يفهم
عدة تماما للقيام بهذا اإلجرام بمعنى أن هذه الفئات غير مؤهلة للقيام بالحدود أو حرس السواحل مست

  ثبات وقمع الجرائم المتعلقة بالنوع المذكور أعاله.إب
جراء غير في هذا الشأن، أن حصر قانون الجمارك للفئات المؤهلة للقيام بهذا اإل يستخلص

أهم الفئات الشرطة القضائية (فئة الضباط) وكذا الفئات األخرى المتمثلة في  استبعاد وكذامبرر، 
  من نفس القانون من مهام الضبط. 241األعوان المشار إليهم في المادة 
، فمن الحكمة والمنطق لفت )4(ناقض في نصوصنا القانونيةتنوع من ال ما يمكن مالحظته وجود

  مشرعنا على األقل إعادة النظر في هذا األمر.انتباه 
يتمثل التحقيق  السلطات المخولة ألعوان الجمارك في إطار إجراء التحقيق الجمركي: - 2- ب

الجمركي عموما في فحص الوثائق وكذا إجراء استجوابات المؤدية إلى كشف الدليل على وجود غش 
  .)5(جمركي وأيضا مرتكبيه

  شخاص.، األولى تكون اتجاه البضائع، والثانية تكون اتجاه األتينسلطأعوان الجمارك  يمتلك
                                                 

  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتضمن قانون الجمارك، 10- 98قانون رقم المن  241انظر المادة  -  1
  تضمن قانون الجمارك، مرجع سابق.الم، 04- 17قانون رقم المن  14ة بموجب المادة المعدل 1 فقرة 48انظر المادة  -  2
  متمم، مرجع سابق. المعدل و التضمن قانون الجمارك، الم، 10- 98قانون رقم المن  2فقرة  48انظر المادة  -  3
، 4، مجلة الفكر القانوني، دورية عن اتحاد الحقوقيين الجزائريين، العددموقف القاضي من المحام الجمركيةعة أحسن، يبوسق -  4

  . 87 ، ص1987الجزائر، نوفمير 
  .32 رحماني حسيبة، مرجع سابق، ص -  5
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يعتبر حق اإلطالع من أهم السلطات  سلطة االطالع على الوثائق وحجزها: - 1- 2- ب
المعتبرة التي يتمتع بها أعوان الجمارك، وأحد ميزات اإلجراءات المطبقة في مجال التحقيق الجمركي 

  للكشف عن المخالفات الجمركية.
وراق المراد ا يعد إجراء االطالع من بين إجراءات التحري واالستدالل وال تخول سوى طلب األكم

  .)1(االطالع عليها
، المتضمن قانون 04- 17قانون رقم المن  14المعدلة بموجب المادة  48ولقد حددت المادة 

لعمليات التي تهم حق االطالع على كل الوثائق والمستندات أيا كان نوعها المتعلقة با )2(الجمارك
مصلحتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كالفواتير وسندات التسليم وبيانات اإلرسال وعقود النقل 
والدفاتر والسجالت، وذلك لدى العديد من األماكن سواء في محطات السكك الحديدية، مكاتب شركات 

  األماكن المذكورة أعاله. المالحة البحرية والجوية أو محالت ومؤسسات النقل البري فغيرها من
ى كل أنواع أو عندما يكلفون بالتحقيق عل معاينتهمأجاز القانون الجمركي ألعوان الجمارك، إثر 

عليها عند االقتضاء لضرورة التحقيق اليد  أن يضعوامصلحتهم،  تهمعمليات التي الوثائق المتعلقة بال
  .)3(أي حجز الوثائق التي من شأنها أن تستعمل أداة مهمتهم

، )4(المتضمن قانون الجمارك 04- 17 رقم قانونالمن  4فقرة  48شترط المشرع في نص المادة ا
  على أعوان الجمارك عند حجز الوثائق التي تسهل مهامهم، أن يكون ذلك مقابل سند إبراء.

ليه أنه هناك فرق بين حجز الوثائق في إطار التحقيق وحجز الوثائق في إشارة وما تجدر اإل
يتم حجز الوثائق التي ترافق  حيثة، ر لمصادلالحجز، فاألول يدخل ضمن حجز البضائع القابلة  إطار

بها، بمعنى أنها سندات إثبات، في حين أن الثاني أي  االستداللالبضائع محل الغش فقط من أجل 
حجز الوثائق في إطار إجراء التحقيق يعتبر إجراء عملي ذو طابع مؤقت يتم إرجاعها على أصحابها 

ألن الغاية من احتجاز الوثائق هو نقلها على المكاتب المحققين حيث  ،)5(ويكون بمقتضى سند إبراء
  التي يتضمنها بكل راحة ثم إرجاعها على أصحابها بعد اإلنجاز.يتسنى لهم استغالل المعلومات 

في إطار التحقيق الجمركي ألعوان الجمارك  شخاص:سلطات األعوان اتجاه األ - 2- 2- ب
  شخاص ولهم من جهة أخرى حق تفتيش المنازل.السلطة في إجراء استجوابات على األ

                                                 
  .236 ، ص، مرجع سابقمحمود محمود مصطفى -  1
  الجمارك، مرجع سابق.تضمن قانون الم، 04- 17قانون رقم المن  14المعدلة بموجب المادة  48انظر المادة  -  2
  .166 ، ص1990، د د ن، 2، ط، التشريعات الجمركية وقانون التهريبشفيق طعمة -  3
تضمن قانون الجمارك، مرجع الم، 04- 17 رقمقانون المن  14المعدلة والمتممة بموجب المادة  4فقرة  48انظر المادة  -  4

  سابق.
  متمم، مرجع سابق.المعدل و المن قانون الجمارك، تضالم، 10- 98قانون رقم المن  241انظر المادة  -  5
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شخاص إجراء األ يعتبر حق سماع أو استجوابشخاص: حق سماع األ - 1- 2- 2- ب
جراءات التحقيق الجمركي، ويلجأ إليه بهدف الحصول على المعلومات إثر معاينة إضروري من 
  .)1(الجرائم الجمركية

المتضمن قانون  04- 17قانون رقم المن  108المعدلة بموجب المادة  252فنجد المادة 
لالزمة والمفيدة للتحقيق من ، تجيز ألعوان الجمارك أن يحصلوا على جميع اإليضاحات ا)2(الجمارك
ومبلغين، وأن يسعوا لكل من تكون لديه معلومات عن  شهود شخاص المتصلين بالغش منجميع األ

  .)3(الوقائع، ولهم أيضا أن يستعينوا بكل شخص يستطيع أن يفيدهم في تحرياتهم وجمعها
الجمركية، ومع األعوان ماكن الخاضعة للرقابة يحق ألعوان الجمارك االستجواب في جميع األ

الحقيقة الجمركي وذلك بهدف الوصول على  اإلقليميين الذين يدخلون أو يخرجون في سائر قتصاداال
انتظارها وليس الوصول على اعتراف معين على ذلك، فاالستجواب شخص معين قد يساعد العون و 
، فهو إجراء فعال )4(ناحيةي المتهم نفسه إذ كان صادقا فيما يقوله على تبرئة نفسه من قتصاداال

  يساعد أعوان الجمارك للوصول إلى كشف الغش.
يين (األشخاص)، في إطار قتصادعوان االوالبد اإلشارة إليه أن ألعوان الجمارك حق سماع األ

  إجراء التحقيق الجمركي، ولكن بالمقابل ليس لهم حق توقيف األشخاص.
 1فقرة 47األمر بتفتيش المنازل، فالمادة أما عندما يتعلق  حق تفتيش المنازل: - 2- 2- 2- ب

التي ذكرنا سابقا في إطار الحجز الجمركي،  )5(، المتضمن قانون الجمارك10- 98قانون رقم المن 
  تنطبق هي األخرى على إجراء التحقيق الجمركي.

الحقيق هي البحث عن الغش واكتشاف الجريمة، فهذا مبرر كاف لتفتيش  نالغاية موما دام أن 
طرف المدير العام للجمارك القيام  المنازل إذا اقتضت الضرورة ذلك، لذلك خول ألعوان المؤهلين من

  بتفتيش المنازل.
لم يحصر المشرع الجمركي البحث عن  المعاينة عن طريق الوسائل غير الجمركية: -  2

أهمها  أخرىقانونية  بطرقمركية بإجرائي الحجز والتحقيق الجمركيين، بل أجاز معينتها الجرائم الج
التحقيق االبتدائي (تحقيقات الشرطة القضائية)، والمعلومات والمستندات الصادرة عن السلطات 

  األجنبية.

                                                 
1  - Hamidi Mohamed, op.cit, p 48. 

  .تضمن قانون الجمارك، مرجع سابقالم، 04- 17قانون رقم المن  108المعدلة بموجب المادة  252انظر المادة  -  2
  .126 ، ص1994القاهرة، ، دار الكتاب الحديث، اإلسكندرية، اإلجراءات الجنائيةمحمد زكي أبو عامر،  -  3
  .153، ص 1965، مطبعة دمشق، ، قضاء التحقيقمحمد الفاصل -  4
  متمم، مرجع سابق.المعدل و التضمن قانون الجمارك، الم، 10- 98قانون رقم المن  1فقرة  47انظر المادة  -  5
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ضائية تعتبر تحقيقات الشرطة الق التحقيق االبتدائي كطريقة للبحث عن الجرائم الجمركية: -  أ
تهدف البحث عن حقيقة سجراءات التي تطريق آخر للبحث عن الجرائم الجمركية، فهو مجموعة من اإل

في الدعوى والكشف عن مختلف األدلة التي تفيد كشف الحقيقة، في شأن جريمة ارتكبت لنسبة  األمر
  .)1(الوقائع إلى المتهم أو نفيها

القضائية بالتحقيقات االبتدائية بمجرد علمهم في إطار هذا اإلجراء ضباط الشرطة  يقومو 
من األمر  63بالجريمة، أما تباعا على تعليمات وكيل الجمهورية أو من تلقاء أنفسهم وذلك طبقا للمادة 

  .)2(، المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية155- 66رقم 
كما يمكن ألعوان الجمارك القيام بالتحقيقات االبتدائية للبحث عن الجريمة الجمركية وذلك في 
حالة توفر معلومات دقيقة حول البضائع محل الغش، وقد يأخذ التحقيق الجمركي شكل التحقيق 

 252االبتدائي عندما ال تتوافر في محضر المعاينة كل مواصفات التحقيق الجمركي وفقا للمادة 
  .)3(، المتضمن قانون الجمارك04- 17قانون رقم المن  108المعدلة بموجب المادة 

الجرائم الجمركية والتي تقوم بها األعوان  ية طريقا للبحث عنقتصادتعتبر التحقيقات اال
  .)4(، المتضمن قانون الجمارك10- 98قانون رقم المن  1فقرة  241المنصوص عليهم في إعادة 
ومعينتها على الوثائق  )5(لقضائية بصالحية مطاردة المجرمين، وتفتيشيتمتع ضباط الشرطة ا

، 155- 66مر رقم األمن  65إلى  63و 47إلى  44وحجزها لألشياء كسند اإلثبات، وذلك وفقا للمواد 
يظهر أنهم ساهموا  أشخاص. وبالتالي ال يجوز تفتيش مساكن )6(المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية

  قبل الدخول. إظهارهإذن مكتوب من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق مع في جناية، إال ب
، إمكانية )7(، تتضمن قانون اإلجراءات الجزائية155- 66من األمر رقم  84و 81تجيز المادة 

  التفتيش في جميع األماكن التي يمكن العثور فيها على الحقيقة.
    سالفة الذكر لقاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المنوب 84كما تجيز المادة 

عنه وحدهما الحق في االطالع على المستندات قبل ضبطها مع ضرورة إحصائها ووضعها في 

                                                 
  .11 ، ص2008 ، جامعة دمشق،1 ، طالتحقيق االبتدائي في أصول المحاكمات الجزائيةالجوخدار حسن،  -  1
  متمم، مرجع سابق.المعدل و التضمن قانون اإلجراءات الجزائية، الم، 155- 66من األمر رقم  63انظر المادة  -  2
  تضمن قانون الجمارك، مرجع سابق.الم، 04- 17قانون رقم المن  252انظر المادة  -  3
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتضمن قانون الجمارك، 10- 98قانون رقم المن  1 فقرة 241المادة انظر  -  4
  .266 ، ص1995، د د ن، 1 ، طشرح قانون اإلجراءات الجزائية، التحري والتحقيقأوهابية عبد اهللا،  -  5
متمم، المعدل و التضمن قانون اإلجراءات الجزائية، الم، 155- 66من األمر رقم  65إلى  63و 47إلى  44انظر المواد  -  6

  مرجع سابق.
  متمم، مرجع سابق.المعدل و التضمن قانون اإلجراءات الجزائية، الم، 155- 66من األمر رقم  81انظر المادة  -  7
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  .)1(أحراز مختومة
وبالتالي فاألشياء التي يكمن ضبطها من طرف مأموري الضبط القضائي هي كل األشياء 

شياء المادية لقة بالجريمة المراد التحقيق فيها، والتي تساعد على كشف الحقيقة  ومثال عن األالمتع
ي قتصادالمستعملة، وغيرها من األدلة التي قد تفيد العون اال اآلالتالمستعملة في الجريمة كالسالح،  

  اءته.ر المتهم في إدانته أو ب
ساعة قابلة للتمديد على  48للضباط الشرطة القضائية توقيف المتهم تحق النظر لمدة  يحق

 تحت تصرف الشخص كل الوسائل التي خطار وكيل الجمهورية بذلك في الحال، وأن يضعإشرط 
  .)2(تمكنه من االتصال بعائلته

قانون رقم المن  258تجيز المادة  المعلومات والمستندات الصادرة عن السلطات األجنبية: -  ب
أن تقدم كل المعلومات والشهادات والمحاضر وتقارير الخبرة  )3(، المتضمن قانون الجمارك04- 17

خرى المقدمة أو الموضوعة من طرف السلطات األجنبية، على سبيل الدليل، والسبب وكل الوثائق األ
ئر على التعاون فيما بينها، قصد مكافحة وقمع في ذلك يرجع إلى حاجة الدول المختلفة من بينها الجزا

الجريمة الجمركية والجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود، والتي تعجز دولة واحدة التصدي لها، نظرا 
الحديثة وفي مقدمة هذه الوسائل للوسائل المتطورة والخطيرة التي يستعملها مرتكبي هذه الجرائم 

، مما يجعل االنترنيت رأسهاعلى ئل االتصال عن بعد بمختلف أنواعها، و المتطورة، وسائل النقل ووسا
هذه الجرائم في المجتمع وذلك حفاظا على سالمة  النتشاراليوم من التعاون الدولي أمرا محتوما نظرا 

السياسة الجمركية مع العلم أن الجزائر لم تبرز حاجاتها إلى التعاون الدولي، ولكن األمر لم يعد كذلك 
، المتضمن 01- 16من القانون رقم  31د تفشي ظاهرة الجريمة العابرة للحدود، وهذا ما تؤكده المادة بع

  .)4(التعديل الدستوري
ئية ومتعددة األطراف قصد تدارك المخالفات برمت الجزائر عدة اتفاقيات ثناأجل ذلك أفمن 

  الجمركية وقمعها:
  اول في هذا المجال نسنتو االتفاقيات الدولية الثنائية:  - 1- ب
  االتفاقيات الثنائية بين الجزائر ودول اتحاد المغرب العربي. - 

                                                 
  متمم، مرجع سابق.المعدل و التضمن قانون اإلجراءات الجزائية، الم، 155- 66من األمر رقم  84المادة انظر  -  1

، 2007، دار الخلدونية، الجزائر، 1 ، طفي قانون الجمارك الجزائري إثباتهاأركان الجريمة وطرق بلعيان إبراهيم،  :وكذلك
  .215 -  214ص ص 

  متمم، مرجع سابق.المعدل و التضمن قانون اإلجراءات الجزائية، الم، 155- 66من األمر رقم  65انظر المادة  -  2
  انون الجمارك، مرجع سابق.، المتضمن ق04- 17قانون رقم المن  258انظر المادة  -  3
تعمل الجزائر من أجل  « ، المتضمن التعديل الدستوري، مرجع سابق على أنه:01- 16من القانون رقم  31تنص المادة  -  4

  .» ... بين الدول، الوديةون الدولي، وتنمية العالقات ادعم التع
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  االتفاقيات الثنائية بين الجزائر والدول األخرى. - 
: قامت الجزائر بعقد االتفاقيات الثنائية بين الجزائر ودول االتحاد المغرب العربي - 1- 1- ب

لمغاربي على حدا، وهي تتعلق بالتعاون اإلداري المتبادل اتفاقيات ثنائية مع كل دولة من دول االتحاد ا
فقد قامت الجزائر  اإلطاربين اإلدارات الجمركية لدول االتحاد وفي مجال مكافحة الغش، وفي هذا 

  بإبرام:
  .)1(1981جانفي09 اتفاقية التعاون اإلداري المتبادل بين الجزائر وتونس والموقعة في تونس في - 
سبتمبر  12اتفاقية التعاون اإلداري المتبادل بين الجزائر وليبيا والموقعة في طرابلس في  - 
1989)2(.  

فيفري  24في  طو نواقشاتفاقية التعاون اإلداري المتبادل بين الجزائر وموريتانيا والموقعة في  - 
1991)3(.  

 24في الدار البيضاء في اتفاقية التعاون اإلداري المتبادل بين الجزائر والمغرب والموقعة  - 
  .)4(1991أفريل 

االتفاقيات المبرمة بين  نبإلى جا :االتفاقيات الثنائية بين الجزائر والدول األخرى - 2- 1- ب
الجزائر وبين كل دولة من دول االتحاد المغاربي، فإنها قامت كذلك بعقد اتفاقيات ثنائية أخرى بينها 

ية كبيرة، وتتمثل اقتصادوبين بعض دول العالم األخرى وخاصة تلك التي تربطها بها عالقات تجارية و 
  هذه االتفاقيات في:

  .)5(1981ديسمبر  04تاريخ بالجزائر ومالي  يناتفاقية التعاون المتبادل ب - 
                                                 

االتفاقية المتعلقة بتبادل المساعدة اإلدارية قصد على المصادقة ، يتضمن 1982فيفري  20، مؤرخ في 91- 82مرسوم رقم  -  1
بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية،  ،استدراك المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها

  .1982مارس  09، صادر في 09، ج ر عدد 1981 جانفي 09المبرمة بتونس في 
، يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون اإلداري المتبادل بين 1989سبتمبر  12، مؤرخ في 172- 89مرسوم رئاسي رقم  -  2

حكومة الجمهورية الجزائري الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية من أجل تدارك المخالفات 
  .1989سبتمبر  13، صادر في 39، ج ر عدد 1989أفريل  03ابلس يوم الجمركية والبحث عنها، الموقعة في طر 

تضمن المصادقة على بروتوكول اتفاق إضافي لالتفاقية ي، 1992مارس  07، مؤرخ في 106- 92مرسوم رئاسي رقم  -  3
 جانفي 09لتونسية في التجارية والتعريفية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية ا

  .1992مارس  11، صادر في 19، ج ر عدد 1991ماي  15، الموقع عليه في الجزائر في 1981
يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون اإلداري المتبادل من أجل  ،1992يونيو  20، مؤرخ في 256- 92مرسوم رئاسي رقم  -  4

ا بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية، الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجره
  .1992 جوان 21، صادر في 47، ج ر عدد 1991 جانفي 24ي فالموقعة بالدار البيضاء 

، يتضمن المصادقة على االتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي بين 1983يونيو  18، مؤرخ في 399- 83مرسوم رقم  -  5
، صادر في 26، ج ر عدد 1983يناير  28جزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية المالية الموقعة ببماكو في الجمهورية ال

  .1983يونيو  21
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 .)1(1985سبتمبر  10عاون المتبادل بين الجزائر وفرنسا بتاريخ تاتفاقية ال - 

  .)2(1986أفريل  15اتفاقية التعاون المتبادل بين الجزائر إيطاليا بتاريخ  - 
  .2003اتفاقية التعاون المتبادل بين الجزائر ونيجيريا لسنة  - 
  .2004التعاون المتبادل بين الجزائر وتركيا لسنة اتفاقية  - 
  التي تنقسم إلى:و االتفاقيات الدولية المتعددة األطراف:  - 2- ب
  .يباتفاقية نيرو  - 
  .اتفاقية جوهانسبورغ - 
  اتفاقية دول المغرب العربي. - 
قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها : 1977اتفاقية نيروبي لسنة  - 1- 2- ب
، ودخلت 1977جوان  09رساؤها من قبل مجلس التعاون الجمركي في نيروبي (كينيا) بتاريخ إالتي تم 
، وصادقت 1988، انضمت إليها معظم الدول بما فيها الجزائر سنة 1980ماي  21يذ في فحيز التن

، ورقم 86- 88، وذلك بموجب المرسوم رقم 1992) سنة 9 ،3 ،2 ،1) مالحق منها (04على أربع (
ة عامة، فعلى الترتيب، حيث جاءت هذه االتفاقية على أساس مكافحة الجرائم الجمركية بص)3(86- 92

  مع إعطاء األولوية لعملية تهريب المخدرات والمواد الضارة.
الواسعة للتعاون الدولي المتبادل التي فتحتها اتفاقية نيروبي إال أنها لم  قاآلفاعلى الرغم من 

جديدة  اتفاقيةعمد إلى صياغة تتخل من بعض النقائص، والتي جعلت من المنظمة العالمية للجمارك 
  .2003بورغ لسنة سللتعاون الدولي وهي اتفاقية جوهان

بعض  تعتريهاتفاقية نيروبي، إال أنها ) دولة إلى ا54أكثر من أربعة وخمسين ( رغم انضمام
  النقائص من بينها:

مام إليها مشروط فقط ضاالن جعلتالتي جاءت بها اتفاقية نيروبي، حيث  المفرطةالمرونة  - 

                                                 
، يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون اإلداري في المجال الجمركي 1985ديسمبر  10، مؤرخ في 302 - 85مرسوم رقم  -  1

سبتمبر  10مقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقعة بمدينة الجزائر في يبين حكومة الجمهورية الجزائرية الد
  .1985ديسمبر  11، صادر في 51، ج ر عدد 1985

، يتضمن المصادقة على االتفاق الخاص بالتعاون اإلداري المتبادل بين 1986أكتوبر  07، مؤرخ في 256- 86مرسوم رقم  -  2
قراطية الشعبية وجمهورية ايطاليا قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها، الموقع الجمهورية الجزائرية الديم

  .1986أكتوبر  15، صادر في 42، ج ر عدد 1986أفريل  15بمدينة الجزائر في 
بين دول ، يتضمن المصادقة على االتفاقية التجارية والتعريفية 1992فيفري  29، مؤرخ في 83- 92مرسوم رئاسي رقم  -  3

مارس  04، صادر في 17، ج ر عدد 1991مارس  10و 09المغرب العربي، الموقعة بمدينة رأس النوف (ليبيا) في 
1992.  
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بتبني ملحق واحد على األقل، األمر الذي يعكس الحرية الكبيرة  الممنوحة للدول في اختيار النموذج 
ية، ودرجة الخطورة التي تشكلها ظاهرة الغش الجمركي يما فيها قتصادالمناسب لها حسب أوضاعها اال

  التهريب بالنسبة إليها، مما قد يؤثر سلبا على مستوى التعاون بين الدول.
 ولكن ما تجدر اإلشارة  رغم  تلك النقائص التي :2003جوهانسبورغ لسنة  اتفاقية - 2- 2- ب
قد شكلت خطورة عمالقة في مجال التعاون من أجل مكافحة  إال أنها نيروبي،اتفاقية  تعتري كانت

  الغش والتهريب.
غيرا محسوسا في سبيل المساعدة تدث حلت 2003وهكذا جاءت االتفاقية جوهانسبورغ  لسنة 

للتعاون الدولي  ةيال أنها تمنح آفاقا جدإاإلدارية المتبادلة، وعلى الرغم من أن الجزائر لم تنظم إليها بعد 
  .مام إليهاضل وتشجع على االنالمتباد

تتعلق هذه االتفاقية بالتعاون اإلداري، المتبادل قصد  غرب العربي:مدول ال اتفاقية - 2- 2- ب
الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها بين دول اتحاد المغرب العربي والتي تم التوقيع 

، 191- 96م الرئاسي رقم و سر يها بموجب الم، وتم المصادقة عل1994أفريل  02عليها بتونس بتاريخ 
  ، وأهم ما تضمنته هذه االتفاقية:)1(1996ماي  05المؤرخ في 

تبادل الوثائق والمعلومات المختلفة المتعلقة بالعمليات التي اكتشفت أو في طريق التحضير  - 
  الجمركي للدول واألعضاء للتشريعوالتي تشكل أو يشك أنها تشكل خرقا 

إدارات الجمارك لكل بلدان األطراف بناء على طلب بعد تحقيق أن اقتضى األمر ذلك،  تبادل - 
كل المعلومات الكفيلة بضمان التحصيل التام للضرائب والرسوم الجمركية والسيما تلك التي من شأنها 

  منشأ البضائع.و  أن تحدد القيمة الجمركية والبند التعريفي
األطراف قوائم البضائع التي من شأنها أن تكون موضوع  تبادل إدارات الجمارك لكل بلدان - 

  تحايل، يخالف تشريعاتها الجمركية.
  ممارسة المساعدة المتبادلة مباشرة بين اإلدارات الجمركية للبلدان األطراف. - 

ية قتصادواال االجتماعيةيدل إبرام هذه االتفاقيات على أن المخالفات الجمركية تضر بالمصالح 
  .)2(لدول، وأن مكافحتها يكون له آثار فعاال فضل التعاون بين اإلدارات الجمركيةوالجبائية ل

ويتم استعمال المعلومات والشهادات والمستندات والمحاضر وغيرها من الوثائق المسلمة من 
                                                 

، والذي 1960نيف لسنة الجمركية، أنشئ بموجب اتفاقية ج يعتبر مجلس التعاون الجمركي جهاز مهم لمكافحة الجريمة -  1
  يهدف إلى مساعدة الدول على مكافحة التهريب."المنظمة العالمية للجمارك"أصبح  يدعى 

  .155 ...، مرجع سابق، ص، تعريف وتصنيف الجرائم الجمركيةللتفصيل أكثر انظر بوسقيعة أحسن
، يتضمن التصديق على اتفاقية تعاون إداري متبادل للوقاية من 1996ماي  08، مؤرخ في161- 96مرسوم رئاسي رقم  -  2

، ج ر 1994أفريل  02المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة في تونس في 
  .1996ماي  12، صادر في 29عدد 
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من كل ذي مصلحة أمام الجهات القضائية الوطنية،  إثباتسلطات البلدان األجنبية وتقديمها كوسيلة 
  إليها في إصدار حكمه. لالستنادي يمكن عرضها بصفة مباشرة أمام القاضي وبالتال

 االعتمادكما أنه على جانب المعلومات والمستندات الصادرة عن السلطات األجنبية يمكن أيضا 
المعدة على دعائم إلكترونية حتى وٕان لم يتم أي حجز بضاعته تم تصريح ما  اإلثباتعلى كل وسائل 

  .)1(لم يكن محال ألية مالحظة خالل عملية الفحص
تعد الجزاءات المقررة  :خلمي القتصادمضمون الجزاء المفروض على العون اال - ا خامس

شرع بمقتضى مختلف أحكام للجرائم الجمركية أهم وسيلة لضمان تطبيق االلتزامات التي يفرضها الم
يين المخاطبين به، وٕان كان ال يجعلها الوسيلة الوحيدة. قتصادالتشريع الجمركي على األعوان اال

فيف عبء ختساهم في ت التيلجمارك ايقه وعلى رأسها إدارة بللهيئات المكلفة بتطيتسنى وذلك حتى 
صل فيها فقضائية المختصة للالالفصل في المنازعات الجمركية، التي غالبا ما تحال على الجهات 

وفقا للضوابط المنصوص عليها في ذات التشريع الجمركي المتسم هو األخير بمميزات جعلت من 
عل دور القاضي في كثير من األحيان أداة لتطبيق النصوص الجزائية المنصوص عليها فيه، مما ج

يعد بمثابة ركية يحظى بمكانة هامة حتى أصبح الفصل في بعض المنازعات الجم فيإدارة الجمارك 
االمتياز لها خصوصا عندما يتعلق األمر بصالحياتها في الفصل في الجزاءات المنصوص عليها 

  .)2(في التشريع الجمركي
تتماشى مع طبيعتها وخطورتها، وهذا ما جعل بالمشرع الجمركي يرتب للجرائم الجمركية عقوبات 

وأخيرا  ،، إضافة إلى الجزاءات الشخصيةةيوالتي يقصد بها على وجه التحديد الجزاءات الجبائ
  الجزاءات التكميلية.

تعد الجزاءات ذات المالية من أهم وأبرز العقوبات بالنسبة  الجزاءات ذات الطابع المالي: -  1
الحفاظ  يالجزر وبالتاله الردع و بلما لها من إيجابيات في الوقت الذي تتحقق  )3(يةقتصادللجرائم اال

  .)4(ية للبالدقتصادعلى الثروة اال
ائم الجمركية ولكن ر تان تطبقان على كافة الجلوتتمثل الجزاءات المالية في الغرامة والمصادرة ال

  بصفة متفاوتة حسب طبيعتها.
                                                 

  .57 -  56جع سابق، ص ص رحماني حسيبة، مر  -  1
 ، رسالة التخرج لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة أبو بكرالجرائم الجمركية في القانون الجزائريمفتاح العيد،  -  2

  .277، ص 2012- 2011بلقايد تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
ر في قانون األعمال ي، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستفي التشريع الجمركي الجزائري نظام الجزاءاتحيمي سيدي محمد،  -  3

  .10، ص 2012 -  2011المقارن، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، 
  .245دار العلوم للنشر والتوزيع، د س ن، ص  قضايا)، - ، الوجيز في القانون الجنائي (فقهرحماني منصور -  4
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، بر الغرامة عقوبة جنائية تتمتع بكافة خصائص العقوبات الجنائيةتتع الغرامة الجمركية: -  أ
فهي جزاء مالي يفرض على العون  .الهمفهدفها األساسي هو إيالم الجاني عن طريق االقتطاع من 

  .)1(ي مرتكب الجريمةقتصاداال
وٕاذا كان المشرع لم يعرف الغرامة الجزائية، فإنه على عكس ذلك سبق له أن عرف الغرامة 

من قانون الجمارك قبل تعديلها بموجب قانون  259الجمركية في الفقرة الرابعة واألخيرة من المادة 
، فاعتبرها تعويضا مدنيا، غير أنه ما لبث أن عدل عن هذا التعريف أثر تعديل 10- 98الجمارك رقم 

امة الجمركية، التي تعرف الغر  259، حيث حذف الفقرة الرابعة من المادة 1998قانون الجمارك لسنة 
وبذلك يكون المشرع الجزائري قد حذا حذو المشرع الفرنسي وباقي التشريعات المتأثرة به التي امتنعت 

  .)2(عن تعريف الغرامة الجمركية
الذي اتبعه المشرع قصد تحديد مضمون الغرامة الجمركية باستعمال عدد من  ىويتميز المسع

جزاء الغرامة يحقق جعل على تنويع الوسائل التي من شأنها التقنيات األصلية يحاول بمقتضاها العمل 
  أهدافه بأكبر قدر من الفعالية وتبعا لذلك فإن الغرامة الجمركية تتميز بتنوع صورها.

يتبين من النصوص المتضمنة عقوبات الغرامة في القانون  صور الغرامة الجمركية: - 1- أ
الجمركي أن الغرامة النسبية تعتبر الصورة الرئيسية للغرامة في هذا القانون، وأن الغرامة المحددة تحتل 

  ذك حيزا ال يستهان به.
الغرامة النسبية هي تلك الغرامة التي ال يعلم مقدارها سلفا، ولهذا  الغرامة النسبية:  - 1- 1- أ

فإنه لتحديد المبلغ المالي الواجب دفعه للخزينة العامة يجب تقويم مبالغ الحقوق والرسوم المتملص منها 
أو البضائع المصادرة ووسائل النقل حتى تسنى معرفة قيمة الغرامة الجمركية. ذلك ألنه على إدارة 

  .)3(ارك أن تحدد وبوضوح العناصر التي استنتجت منها القيمة الحقيقية التي توصلت إليهاالجم
وتجدر اإلشارة إلى أن المجال الخصب لغرامة النسبية هو مجال الجنح، فقد جعل المشرع 

عقوبة الغرامة شكل الغرامة  تأخذ ،الغرامة الجمركية تحدد على هذا األساس بالنسبة لكل أصناف الجنح
قانون رقم المن  325و 324نسبية المسندة إلى القيمة بالنسبة للجنح المنصوص عليها في المادة ال

ثالثة أضعاف  همن القانون نفس 325وتصل نسبتها في المادة  ،)4(المتضمن قانون الجمارك 04- 17
بضعف  تتخذ 325و 324جنح المنصوص عليها في نص المادتين ال ش، أماقيمة البضائع محل الغ

                                                 
، مذكرة ماجستير في العلوم الجنائية وعلوم ، التهرب الجمركي ووسائل مكافحته في التشريع الجزائريطيبي مبارك بن -  1

  .126، ص 2010 -  2009 الجرائم، جامعة تلمسان،
. 70، ص 1998، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، جامعة لبنان، 1 ، طمكافحة الجريمةعلي محمد جعفر،  -  2

  .274 ، مرجع سابق، صالمنازعات الجمركيةانظر كذلك: بوسقيعة أحسن، 
  .294مفتاح لعيد، مرجع سابق، ص  -  3
  ، المتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق.04- 17 قانون رقمالمن  325و 324انظر المادة  -  4
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  قيمة البضائع محل الغش.
هي تلك الغرامة محددة المقدار، يعينها المشرع من خالل رقم  الغرامة المحددة: - 2- 1- أ

، والجزاء المقرر لبعض المخالفات الجمركية المنصوص عليها في )1(حسابي معين ال يقبل التأويل
المعدلة  319سب المادة يجب القضاء على مرتكب المخالفة من الدرجة األولى ح إذقانون الجمارك، 

(بغرامة) تتراوح بين بعقوبة  )2(قانون الجمارك المتضمن، 04- 17قانون رقم المن  130جب المادة و بم
  .دج 100000دج و 50000دج، و 25000دج،  5000
يختلف مقدار الغرامة الجمركية باختالف طبيعة الجريمة  تحديد مقدار الغرامة الجمركية: - 2- أ

ودرجة خطورتها، فمن أجل ذلك يميز القانون الجزائري بين أعمال التهريب وباقي الجرائم، كما يميز 
أيضا بين الجنحة والمخالفة، فالمخالفة غرامتها محددة بنص القانون ومقدارها ثابت في حين الجنحة فقد 

  قيمة البضاعة محل الغش. ا للقضاء بعد تحديد طريقة احتسابها، ويكون نسبيا بحسبهترك القانون تقديره
الغرامة الجمركية  حدد قانون الجمارك مقدار الجرائم الجمركية عند أعمال التهريب: - 1- 2- أ

  :في مجال المخالفات بحسب درجتها، وهو تقدير ثابت على النحو التالي
سنميز بين مخالفات من درجة األولى والثانية والثالثة  مجال المخالفات: في - 1- 1- 2- أ
  والرابعة.
نظمة هي تلك المخالفات ألحكام القوانين واألالمخالفات من الدرجة األولى: و - 1- 1- 1- 2- أ

التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها، عندما ال يعاقب هذا القانون على هذه المخالفة بغرامة أكبر من 
  بينها:
  دج). 25000فيتعين المرسل إليه الحقيقي أو المرسل الحقيقي (كل تصريح خاص 

 ) دج). 25000شحن أو تفريغ بدون ترخيص 

 ) دج) عن  50000عدم احترام االلتزام المتعلق بإيداع التصريح المفصل في األجل القانوني
 كل شهر تأخير.

  دج). 100000ك (المتعلق بتقديم الوكالة من طرف الوكيل لدى الجمار  االلتزامعدم احترام 

هي كل مخالفة ألحكام القوانين واألنظمة التي و المخالفات من الدرجة الثانية:  - 2- 1- 1- 2- أ
اضي غمن تحصيل الحقوق والرسوم أو الت المتملصتتولى إدارة الجمارك تطبيقها عندما تكون نتيجتها 

   بصرامة أكبر،عنها وعندما ال يعاقب عليها هذا القانون 
  وتتمثل المخالفات على وجه الخصوص في: 

 عدم الوفاء بااللتزامات المكتتبة، كليا أو جزئيا، المجرد من كل فعل تدليس. - 

                                                 
  .87ص  ،2009، المكتب الجامعي الحديث، ية التقليدية المستحدثةقتصادالجرائم االالحميد نسرين،  عبد -  1
  .، المتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق04- 17 قانون رقمالمن  319انظر المادة  -  2
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 كل تصريح خاطئ للبضائع من حيث النوع أو القيمة أو المنشأ. - 

فيعاقب على المخالفات بغرامة تساوي ضعف مبلغ الحقوق والرسوم المتملص منها، على أن ال 
  دج). 25000لغرامة عن خمسة وعشرون ألف دينار (تقل هذه ا

غير أنه في مجال عدم تنفيذ االلتزامات المكتتبة كليا أو جزئيا والمجرد من كل فعل تدليس، 
  ضائع محل الجريمة.ب) القيمة لدى الجمارك لل1/10يعاقب عليه بغرامة ال تتجاوز عشر (

وهي تلك المخالفات التي ال يعاقب عليها  المخالفات من الدرجة الثالثة: - 3- 1- 1- 2- أ
  القانون بصرامة أكبر وتمثل في: 

 البريدية المجردة من أي طابع تجاري.للمظاريف المعاينة عند المراقة الجمركية  المخالفات 

 ة من طرف المسافرين والمتعلقة بالبضائع المذكورة في المادة بالتصريحات الخاصة المرتك
 .)1(القانونمن هذا  235مكرر و 199

  ويعاقب على هذه المخالفات بمصادرة البضائع محل الغش فالجزاء فيها يقتصر على المصادرة
 .)2(فقط

تعد المخالفات من الدرجة الرابعة تلك  المخالفات من الدرجة الرابعة: - 4- 1- 1- 2- أ
فواتير أو  بواسطة ةمرتكبالمخالفات التي تتعلق ببضائع غير محظورة وغير خاضعة لرسم مرتفع، 

  شهادات أو وثائق أخرى مزورة. تتمثل على وجه الخصوص في:
 .و المنشأأالتصريحات المزورة من حيث النوع أو القيمة  - 

 التصريحات المزورة في تعيين المرسل إليه الحقيقي. - 

ويعاقب على هذه المخالفات: بمصادرة البضائع محل الغش أو بدفع قيمتها المحسوبة، وبغرامة 
  .)3(د ج ) 5000( خمسة آالف دينار جزائريقدرها 
   في مجال الجنح:  - 2- 1- 2- أ
وتتمثل كل األفعال االستيراد أو التصدير دون من الدرجة األولى:  حالجن - 1- 2- 1- 2- أ

  من بينها نجد:تصريح، والتي مت معينتها خالل عمليات الفحص أو المراقبة 
  عمليات اإلنقاص واالستبدال التي طرأ على الضائع الموجودة تحت مراقبة الجمارك تحويل

 البضائع عن مقصدها االمتيازي.

ئم بمصادرة البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي الغش، وكذا بغرامة افيعاقب على هذه الجر 

                                                 
  سابق.، المتضمن قانون الجمارك، مرجع 04- 17من القانون رقم  235 مكرر والمادة 199انظر المادة  -  1
  ، المتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق.04- 17قانون رقم المن  130، معدلة بموجب المادة 321انظر المادة  -  2
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتضمن قانون الجمارك، 10- 98 رقم قانونالمن  322انظر المادة  -  3
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  األفعال التالية: .)1() أشهر6( ) إلى ستة2مالية تساوي قيمة البضائع المصادرة والحبس من شهرين (
  كل فعل تم باستعمال الوسائل االلكترونية وأدى على إلغاء أو تعديل أو إضافة معلومات أو

برامج في النظام المعلوماتي للجمارك، تكون نتيجة التملص أو التغاضي عن حق أو رسم أو أي مبلغ 
 آخر مستحق أو الحصول بدون وجه حق على أي امتياز آخر.

  من )2(من هذا القانون 1فقرة  21التصريحات الخاطئة للبضائع المنصوص عليها في المادة ،
 حيث النوع أو القيمة أو المنشأ.

على هذه الجرائم بمصادرة البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي غشا وكذا بغرامة  فيعاقب
  ).02) أشهر إلى سنتين (6مالية تساوي ضعف القيمة البضائع المصادرة والحبس من ستة (

 1غير أنه إذا كان محل الجريمة الجمركية بضائع من ضمن تلك المنصوص عليها في الفقرة 
القانون والمحدد بقرار من الوزير المكلف بالمالية، فإن عقوبة المصادرة تشمل من هذا  21من المادة 

كذلك البضائع األخرى المصرح بها بصفة موجزة أو مفصلة باسم المخالف والتي لم يتم رفعها عند 
  .)3(تاريخ معاينة الجريمة

يب مقدار المتعلق بمكافحة التهر  06- 05لم يحدد األمر رقم أعمال التهريب:  - 2- 2- 1- 2- أ
الغرامة الجمركية المقررة مواد الجنايات وجنح التهريب، تقديرا ثابتا، وٕانما رابطه بقيمة البضاعة محل 
 )4(الغش، وقد ميز هذا القانون الغرامات المقررة للشخص الطبيعي، وبين تلك المقررة للشخص المعنوي

  .)5(وكذلك يختلف مقدرا الغرامة باختالف طبيعة الجريمة وخطورتها
لجنحة التهريب البسيط، وهو الفعل المنصوص  بالنسبة الغرامات المقررة للشخص الطبيعي: - 

وتقابلها  )6(، المتعلق بمكافحة التهريب06- 05األمر رقم  من 1فقرة  10عليه والمعاقب عليه بالمادة 
تساوي خمس غرامة  ،إلغائهاقبل  )7(المتضمن قانون الجمارك 10- 98قانون رقم المن  326المادة 

  .)8() مرات قيمة البضاعة المصادرة05(
وتبعا لذلك يتم تحديد مبلغ الغرامة بجمع قيمة البضاعة محل الغش مع البضاعة التي تخفي 

                                                 
  ، المتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق.04- 17 من القانون رقم 130معدلة بموجب المادة  325انظر المادة  -  1
  ، المتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق.04- 17قانون رقم المن  1فقرة  21انظر المادة  -  2
  ، مرجع سابق.، المتضمن قانون الجمارك04- 17من القانون رقم  131المادة مكرر المعدلة بموجب  325انظر المادة  -  3
  .276مرجع سابق، ص  المنازعات الجمركية، تعريف وتصنيف...،بوسقيعة أحسن،  -  4
  .20حيمي سيدي محمد، مرجع سابق، ص  -  5
  ، المتعلق بمكافحة التهريب، مرجع سابق.06- 05 رقم من األمر 1فقرة 10انظر المادة  -  6
  مرجع سابق.متمم، المعدل و ال، المتضمن قانون الجمارك، 10- 98قانون رقم المن  326انظر المادة  -  7
 المعدل والمتمم، مرجع سابق. ، المتعلق بمكافحة التهريب،06- 05 رقم من األمر 16وبالرجوع إلى ما نصت عليه المادة  -  8

  بخصوص البضاعة المصادرة هي تلك البضائع المهربة والبضائع إلخفاء التهريب إن وجدت. 
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مر رقم األبموجب  326الغش إن وجدت وبضرب النتيجة في خمسة (كانت الغرامة قبل تعديل المادة 
  القيمة المذكورة).، المتعلق بمكافحة لتهريب يساوي ضعف 06- 05

النقل، وهي الجنح المنصوص عليها  أما بالنسبة للجنح التهريب المشدد وبدون استعمال وسيلة
والتي يقصد بها أعمال  المتعلق بمكافحة التهريب، 06- 05من األمر رقم  13و 11و 10في المواد 

المراقبة أو حمل سالح التهريب عندما تقترن بظروف التعداد أو بظرف إخفاء بضائع عن التفتيش أو 
عالوة على حيازة مخزن أو وسيلة نقل داخل النطاق الجمركي خصيصا للتهريب، فإن عقوبتها غرامة 

مرات قيمة البضاعة المصادرة التي تشمل البضاعة محل الغش والبضاعة التي تخفي  10تساوي 
  .)1(الغش إن وجدت

 12نقل المنصوص عليها في المادة  أما بالنسبة لجنح التهريب المشدد بطرف استعمل وسيلة
) مرات 10، المتعلق بمكافحة التهريب فإن عقوبتها غرامة تساوي عشر (06- 05ألمر رقم امن 

  .)2(مجموع قيمتي البضاعة المصادرة ومصادرة وسيلة النقل
بالنسبة للغرامة المقررة للشخص المعنوي نصت المادة  الغرامات المقررة للشخص المعنوي:  - 

على المسؤولية الجزائية، لو حددت قيمة الغرامة التي تطبق على النحو  06- 05 من األمر رقم 18
  التالي:

ى للغرامة التي يتعرض لها صقالحد األ أضعاف) 03في الجنح تكون قيمة الغرامة ثالثة ( - 
 ريمة.الشخص الطبيعي الذي يرتكب نفس الج

دج  5000000بالنسبة للجنايات: تطبق على الشخص المعنوي غرامة تتراوح بين  - 
 .)3(دج 250000000و

فالشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص مسؤوال عن الجرائم المقررة في قانون الجمارك 
الطبيعي  فهو يخضع إلى ضعف الغرامة المستحقة... ،لصالحه من طرف أجهزته أو ممثله الشرعيين
  .)4(بمناسبة الفعال نفسها عدا المخالفات الجمركية

، المتعلق بمكافحة 06- 05ويالحظ بوجه عام على أن التشريع الجزائري منذ صدور األمر رقم 
مرات  10التهريب، أنه اعتمد القمع والتشدد المفرط فيه بخصوص الغرامة التي قد تصل قيمتها إلى 

                                                 
  متمم، مرجع سابق.المعدل و البمكافحة التهريب،  المتعلق ،06- 05من األمر رقم  13و 11و 10انظر المواد  -  1
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بمكافحة التهريب، 06- 05من األمر رقم  12انظر المادة  -  2
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بمكافحة التهريب، 06- 05من األمر رقم  24انظر المادة  -  3
، فإن الغرامة المقررة للشخص المعنوي في الجنايات، تستدعي مالحظتين، أولهما تحديدها بمقدار ثابت حسب رأي بوسقيعة -  4

من القانون رقم  121مكرر المعدلة بموجب المادة  312وثانيهما تتراوح تلك الغرامة بين حدين أدنى وأقصى. انظر المادة 
  ، المتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق.04- 17
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رة ووسائل النقل وتطبق هذه الغرامة بغض النظر عن طبيعة البضاعة القيمة المدمجة للبضائع المصاد
  محل الغش.
وعن كانت المصادرة طبقا للقواعد العامة من العقوبات التكميلية التي نص  المصادرة: -  ب

، )1(، المتضمن قانون العقوبات156- 66من أمر رقم  15المشرع الجزائري عليها بموجب نص المادة 
للتشريع الجمركي، حيث يعتبرها المشرع جزاء جبائي مقرر كل الجرائم الجمركية فإنها كذلك طبقا 

، التي لم يكتف فيها بالغرامة الجمركية كجزاء جبائي أصلي بل نص على )2(وخصوصا جرائم التهريب
  .)3(ضرورة تطبيق المصادرة على محلها

كما أنها قد ال تشكل سوى  ،)4(تعد المصادرة نوعا ثانيا من الجزاءات الجبائية الجمركية وبذلك
  .)5(تدير أمني ال يتم تطبيقه إال على األشياء الخطيرة أو المخالفة للنظام العام

زاوية الواقع، تعد المصادرة الجزاء النسب للجرائم الجمركية، بما فيها أعمال التهريب لكونها ن فم
غير أن األمر ليس دائما كما نتصوره ألن قانون الجمارك الجزائري  تنصب على الشيء محل الغش.

ال يعقب على كل الجرائم الجمركية بالمصادرة، كما أن هذه األخيرة ال تنحصر دائما في الشيء محل 
الغش وحده، بل تنصرف في حاالت معينة، إلى أشياء أخرى، فقبل التطرق على محل المصادرة 

  إلى الجرائم المعاقب عليها بالمصادرة الجمركية. ، ال بأس أن نشيروٕاشكالها
تطبق المصدرة على كافة الجنايات والجنح  الجرائم المعاقب عليها بالمصادرة الجمركية: - 1- ب

الجمركية بما فيها أعمال التهريب، وذلك بغض النظر عن طبيعة الجريمة ودرجة خطورتها، كما نجد 
جرائم، التي تشكل مخلفات من الدرجة الثالثة والرابعة، وهي أيضا المشرع قد طبق المصادرة كجزاء لل

  .)6(تلك المتعلقة بالبضائع المحظورة أو الخاصة لرسم مرتفع
يفهم من ذلك أن المصادرة ال تنصب على شيء واحد فقط، فهي تنصب على البضاعة محل 

وكذلك مصادرة البضائع الغش والبضاعة التي تحظي الغش، ووسائل النقل المستعملة الرتكاب الغش 
، المتعلق 06- 05من األمر رقم  15 -  14 – 13 -  10 محل التهريب حسب ما نصت عليه المواد

                                                 
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتضمن قانون العقوبات، 156- 66من األمر رقم  15مادة انظر ال -  1
، مؤرخ 1595، فهرس رقم 317724 انظر قرار المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر تحت رقم -  2

  .73كية، مرجع سابق، ص ، المنشور في دليل االجتهاد القضائي في المنازعات الجمر 2005/05/04في 
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بمكافحة التهريب، 06- 05انظر المادة من أمر رقم  -  3

4  - Claude BERR et H. Treureau, op.cit, p 499. 
  سابق.، المتضمن قانون الجمارك، مرجع 04- 17قانون رقم المن  105المعدلة بموجب المادة  1مكرر 240انظر المادة  -  5
وكذلك  .، المتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق04- 17قانون رقم المن  130المعدلة بموجب المادة  321انظر المادة  -  6

  متمم، مرجع سابق.المعدل و الالمتضمن قانون الجمارك،  ،10- 98مر رقم األمن  322المادة 
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  .)1(بمكافحة التهريب
تشكل البضاعة في المجال الجمركي جوهر النشاط اإلجرامي باعتبارها  محل المصادرة: - 2- ب

تقع عليه المصادر، ولكن القانون  ، فمن الطبيعي أن تكون أول شيء الذي)2(محرك هذا النشاط
الجمركي يكتفي بتحقيق هذا الهدف إذ له أهداف أخرى تقتضي االستجابة لها، إذ شمل المصادرة كل 

  شيء آخر من شأنه تسهيل علية الغش، وهكذا فإن األشياء التي يمكن أن تكون محال للمصادرة هي:
لم يقم المشرع بتعريف البضاعة محل الغش، وٕانما اكتفى فقط  البضائع محل الغش: - 1- 2- ب

قانون رقم المن  2ة فقرة ج المعدلة بموجب الماد 5بتعريف البضاعة، ويظهر ذلك من خالل المادة 
  ، المتضمن قانون الجمارك التي تنص على ما يلي:04- 17

شياء امة جميع األالبضائع كل المنتوجات واألشياء التجارية وغير التجارية وبصفة ع «
  .)3(» القابلة للتداول أو التملك
، المتعلق بمكافحة 06- 05من األمر رقم  2ادة مالذي أورده المشرع في ال هوهو التعريف نفس

  .)4(التهريب
وعليه، يشكل كل بضاعة محل الغش كل ما يندرج تحت هذا التعريف إذا كان محال لجريمة 

سواء تعلق األمر بالجرائم التي تكتشف أثناء عملية الفحص والمراقبة الجمركية، أو جرائم  جمركيته
التهريب، أو أي نوع من أنواع الغش الجمركي، فهذه البضائع تجب مصادرتها، إذ نص القانون على 

  .)5(ذلك ولو لم يحكم بإدانة المتهم، أو بقي هذا األخير مجهوال
ة أن تكون البضاعة المضبوطة مسموح تداولها من عدمه، وساء ويستوي األمر في هذه الحال

أو لشخص آخر ولو كان حسن النية  ،ي المهرب)قتصادكانت مملوكة لشخص الجاني (العون اال
  .)6(اعتداءا األثر السلبي لعدم األخذ بحسن النية في الجرائم الجمركية أو افتراض الركن المعنوي فيها

، المتضمن قانون الجمارك على أنه هناك حالة 10- 98ن رقم قانو المن  355المادة ح توض
واحدة ال تخضع فيها البضائع محل الغش للمصادرة عند إنشاء مكتب جمارك جديد، بسبب عدم 

 32توجيهها مباشرة إلى هذا المكتب إال بعد شهرين من تاريخ نشر المقرر المنصوص عليه في المادة 
  .)7(من القانون نفسه

                                                 
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بمكافحة التهريب، 06- 05مر رقم من األ 15و 14و 13و 10انظر المواد،  -  1
  .278، ص1973، عالم الكتب، القاهرة، نظرية المصادرة في القانون الجنائي المقارنعلي فاضل حسن،  -  2
  ق.، مرجع ساب، المتضمن قانون الجمارك04- 17رقم قانون المن  2فقرة ج معدلة بموجب المادة  05المادة  -  3
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بمكافحة التهريب، 06- 05مر رقم األمن  2مادة انظر ال -  4
  .302مفتاح العيد، مرجع سابق، ص  -  5
  . 45 ، رسالة دكتوراه في القانون الجنائي، كلية الحقوق، جامعة المنوفية،د س م،صجرائم التهريب الجمركيخلف اهللا المليحي،  -  6
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتضمن قانون الجمارك، 10- 98من القانون رقم  32و 335انظر المادة  -  7
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إلى جانب البضائع محل الغش، تعد أيضا الوسائل  البضائع التي تخفي الغش: - 2- 2- ب
  فاء الغش وتظليل أعوان الجمارك.خالمستعملة إل
، المتضمن قانون 04- 17قانون رقم المن  130المعدلة بموجب المادة  325المادة  تعاقب

على الجنح التي ترتكب  ،)2(، المتعلق بمكافحة اإلرهاب06- 05من األمر رقم  16، والمادة )1(الجمارك
في المكاتب الجمركية وعلى أعمال التهريب سواء كانت جنح أو جنايات، بمصادرة األشياء التي تخفي 

  غشا. 
شياء يتضح أن البضائع التي تخفي غشا، هي كل البضائع التي يرمي وجودها إلى إخفاء األ

  .)3(محل الغش أو التي لها صلة بها
- 17من قانون رقم  2المعدلة بموجب المادة  4فقرة  5عرفتها المادة  وسائل النقل: - 3- 2- ب

و أوسائل النقل الخاصة بالبضائع محل الغش، كل حيوان  «، المتضمن قانون الجمارك ما يلي: 04
آلة أو سيارة أو أية وسيلة نقل أخرى استعملت، بأية صفة كانت، أو أعدت لنقل البضائع محل 

  .)4(» تعمل لهذا الغرضالغش أو التي يمكن أن تس
فا لق بمكافحة التهريب، بتقديم تعري، المتع06- 05في الفقرة د من األمر رقم  2كما جاءت المادة 

أخرى استعملت وسيلة نقل مركبة أو أي  أوكل حيوان أو آلة  « لوسائل البضاعة، على النحو التالي:
  .)5(» الغرضية صفة لنقل البضائع المهربة أو كانت ستستعمل لهذا أك

لهذا الغرض فإن مصادره وسيلة النقل الموجهة لنقل البضائع محل الغش أو التي كانت 
  ستستعمل لهذا الغرض هو جزاء البد منه باعتباره أداة تسهل ارتكاب الجريمة الجمركية.

وقد استدرك المشرع الجزائري النقص الذي كان يشوب قانون الجمارك قبل صدور قانون مكافحة 
من قانون مكافحة التهريب على مصادرة وسائل النقل إن وجدت في كل  16ريب، ينصه في المادة الته

  جرائم التهريب.
  مصادرة وسيلة النقل كمصادرة البضائع محل الغش واجبة حتى ولو لم تكن ملكا للمهرب.

قالها وتمتد المصادرة إلى وسائل النقل التي خرجت من يد صاحبها ولو دون إنه أو في حال انت
إلى الورثة، أما إذا كانت وسيلة النقل مملوكة للدولة، فإنه يتعذر قانونا الحكم بمصادرتها باعتبار أنه 

  .)6(يترتب على هذه األخيرة نقل ملكية الدولة ذاتها، ففي هذه األحوال، ال يجوز الحكم بالمصادرة
                                                 

  ، المتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق.04- 17من القانون رقم  130المعدلة بموجب المادة  325انظر المادة  -  1
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بمكافحة التهريب، 06- 05 من األمر رقم 15انظر المادة  -  2
  ، المتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق.04- 17من القانون رقم  02فقرة ب معدل بموجب المادة  05المادة  -  3
  ، المتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق.04- 17من القانون رقم  02فقرة ط معدل بموجب المادة  05المادة  -  4
  متمم، مرجع سابق. المعدل و ال، المتعلق بمكافحة التهريب، 06- 05فقرة د من األمر رقم  05المادة  -  5
  .68دليل االجتهاد القضائي في المنازعات الجمركية، المصنف الخامس، وزارة المالية، المديرية العامة للجمارك، ص -  6
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ووسائل النقل، وهكذا فإن فبذلك، تتم مصادرة البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي الغش 
مدلول البضاعة محل الغش ال ينطبق على مفهوم البضائع التي تخفي غشا إذ أن هذه األخيرة هي 
وسيلة تستعمل لتسهيل ارتكاب الجريمة الجمركية شأنها في ذلك الشأن وسائل النقل، لذلك فإن الحكم 

السابق بيانها وهكذا لكونها هي األخرى بمصادرتها البد أن تتبع النطق به على غرار باقي المصادرات 
  .)1(يكميلجزاء أصلي وليس ت

وعليه تعتبر المصادرة ثاني جزاء مالي مقرر الرتكاب يعفي الجرائم الجمركية، فهي تهدف إذا 
  إلى منع تداول البضائع المحظورة، فضال عن كونها إثراء لفائدة الخزينة العمومية.

كلين فإما أن ينطبق بها في صورتها المعتادة شدرة أحد التأخذ المصا أشكال المصادرة: - 3- ب
والتي تمثلها المصادرة العينية، وٕاما أن يحكم بمبلغ من المال ليحل محلها فتأخذ في هذه الحالة شكل 

  المصادرة بمقابل نقدي.
شياء محل الغش ذاته وأيضا على تنص المصادرة العينية على األالمصادرة العينية:  - 1- 3- ب

أدواته إذ لزم األمر، فتطلق عليها ضمن الشروط المحددة في القانون، ولكن هذا الحل ال يكون محددا 
بوضوح إذ يحدث أن يصعب فرز البضائع الغش عن غيرها من البضائع، في مثل هذه الحالة تذهب 

آخر في  بعض اآلراء الفقهية إلى ضرورة شمول المصادرة لمجموع البضائع المكتشفة، بينما ذهب رأي
القضاء على وجوب التفرقة بين ما يشكل حقيقة بضائع محل الغش فتصادر وما يخرج عن ذلك من 

  .)2(البضائع الضرورية مثل استغالل مستثمرة أو االستهالك العائلي فال تخضع للمصادرة
الفقه على المصادرة العينية طابع تدبير األمن العيني المعترف به للمصادرة في  أضفىكما 

  ض الحاالت.بع
 يمنأكتدبير  تعتبريجعلها تتفق مع المصادرة التي  -  الطابع العيني للمصادرة –فهذا األخير 

، فهذا الطابع تترتب عنه ليس فقط إجبارية األمر بالمصادرة بل أكثر من ذلك )3(للقواعد العامة اطبق
  كان حسن النية.أيلولة محلها نهائيا، إلى الدولة وعدم جواز المطالبة من صاحبه ولو 

، ينطق أحيانا كبديل عن المصادرة العينية )4(المصادرة بالمقابل: المصادرة بمقابل - 2- 3- ب
  .)5(وتتمثل في النطق بمصادرة مبلغ نقدي يعادل قيمته الشيء القابلة ألن تكون محال لهذا اإلجراء

                                                 
  .305 ص مفتاح العيد، مرجع سابق، -  1
  .102 ، ص2002لنشر والتوزيع، عمان، ل، دار الثقافة ، أحكام المصادرة في القانون الجنائييعلي أحمد الزعب -  2
  .225 -  224فاضل حسن، مرجع سابق، ص ص علي  -  3
  تتعدد التسميات المقترحة للتعبير عن هذا الشكل من المصادرة خاصة في الفقه، وهذا يعبر عنها مثال بالغرامة اإلضافية. -  4
  .276و 199ص  ، صعلي فاضل حسن، مرجع سابق -  5
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التي يمكن أن  ي اختيار المصادرة بمقابل فضال عن تفادي الصعوباتقتصادفيحق للعون اال
  تقف عائقا دون النطق بالمصادرة العينية أو تنفيذها.

 نوتظهر فعالياتها خاصة من خالل النظر إليها كبديل يعمل به حيث تعجز المصادرة العينية ع
  .)1(و قانونيةأالمشرع وبطبيعة الحال يتعذر النطق بها ألسباب مادية التي يتوخاها  الوظائفداء أضمان 

تعتبر المصادرة بمقابل وسيلة فعالة في تحقيق تعويض فعلي للخزينة العامة عن األضرار  وهكذا
  .)2(جراء الغش حينما ال يكون ممكنا بلوغ الهدف باللجوء لمصادرة األشياء عينيا إصابتهاالتي 

ولكن مهما كان تكييف الجريمة الجمركية، فإن الحكم بالمصادرة كعقوبة تكميلية على العون 
ي المتهم، يستوجب أن تكون هذه الجريمة ثابتة في حقه، أما إذا لم تثبت قضائيا فإنه ال تصادقاال

  .)3(يصح النطق بمصادرة ماله وهذا ما قررته المحكمة العليا بالذات
 ءإن الجزاءات المالية (الجبائية) سوا الحكم بالجزاءات (الجباية) المالية: سلطة القاضي في - ج

ي المخالف للتشريع الجمركي، فهي كجزاء مقرر قتصادمصادرة، يتحملها العون اال كانت غرامات أو
لتلك المخالفة. هذا ما يقتضي وجود حكم فاصل في الدعوى الجمركية يفصح من خالله قاضي 

  الموضوع عن مقدار الغرامة المسلطة والمصادرة والمطبقة ومحلها.
ن واقع التشريع أالتقديرية في ذلك، غير  فلذلك البد أن يتاح للقاضي الفاصل فيها السلطة

تشديد مختلف األحكام الواردة ف  ،الجمركي الجزائري ينبأ بعكس ما تقتضيه تطلعات قاضي الموضوع
في نصوص التشريع الجمركي الجزائري لم يقتصر على ما يلحق مرتكب الجرائم الجمركية من جزاء، 

القيود المفروضة على سلطة القاضي فيما يخص  . فتشكل)4(بل طال صالحيات القاضي الفاصل فيها
، المتضمن قانون 10- 98من قانون رقم  281جب ما جاء في نص المادة و الغرامات الجمركية بم

، التي لم تتح إطالقا للقاضي سلطة خفض الغرامات المالية، إال في حالة واحدة استثناها )5(الجمارك
  روف المخففة.المشرع، وهي في حالة إفادة المخالفين بالظ

كد التقييد المروض على سلطة القاضي من خالل تفويض إدارة الجمارك دون سواها أوهكذا يت
  بتقدير الغرامات الجمركية، مما يقيد سلطة القاضي في تقديرها.

تخضع للتقييد، ى أما بالنسبة لسلطة القاضي في الحكم بالمصادرة الجمركية، فإنها هي األخر 
في التشريع الجمركي فيما يخص تحديد األشياء محل المصادرة جاءت محددة كون النصوص الواردة 

                                                 
  .49حيمي سيدي محمد، مرجع سابق، ص  -  1

2  - Claude BERR et H.Treureau, op.cit, p 435.  
  .216، ص 1982، نشرة قضائية، 1981جوان  02قرار المجلس األعلى، صادر في  -  3
  .53 بودهان موسى، مرجع سابق، ص -  4
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتضمن قانون الجمارك، 10- 98قانون رقم المن  281انظر المادة  -  5
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لها، تتمثل أساسا في البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي الغش ووسائل النقل المستعملة في 
قيد سلطة القاضي فيما يتعلق بمحل المصادرة، حيث ال يمكن  ذلك، فبذلك فإن المشرع يكون قد

  .)1(المذكورة في التشريع الجمركيشياء مصادرة غير األ
أما فيما يخص األموال المتحصل عليها من الجرائم الجمركية، فكان من المفروض، أن ينص 
المشرع على تمكين القاضي من األمر بمصادرتها في إطار الجرائم الجمركية، إال أنه لم ينص على ذلك 

في إطار قانوني قمع مخلفة التشريع  في ظل قانون الجمارك كون المشرع خصص لها نصوصا قانونية
  .)3(، والوقاية من تبييض األموال)2(والتنظيم الخاصية بالصرف وحركة رؤوس األموال من وعلى الخارج

ة الفاصلة في القضايا الجمركية من مصادرة ئالي ال يمكن إلدارة الجمارك مطالبة الهيتوبال
بالمقابل، يتعين عليها إخطار الهيئات المكلفة بالوقاية األموال المتحصل عليها من تلك الجرائم، بل 

  ، قصد إنجاز اإلجراءات الالزمة.لومكافحته تبييض األموا
كما ال يكون للقاضي فيما يخص بالمصادرة الجمركية أن يحكم بوقف تنفيذ المصادرة الجمركية، 

يتعلق األمر بأعمال التهريب، ولكن يمكن إعفاء مرتكبي الجرائم الجمركية من مصادرة وسيلة النقل لم 
. إال أن الجزاء الجمركي ال يقتصر )4(ويكون ذلك في حالة الجرائم التي تكتشف أثناء الرقابة الجمركية

ي التي قتصادوٕانما ينطوي أيضا على عقوبات يتعلق بشخص العون اال ،فقط على العقوبات المالية
  تسلب منه حريته.

يقصد بالعقوبات أو الجزاءات السالبة للحرية، : السالبة للحرية الجزاءاتالعقوبات أو  -  2 
ي الذي أصدرت المحكمة بشأنه حكما باإلدانة من حقه التمتع بحريته أما نهائيا قتصادحرمان العون اال

  أو ألجل معلوم حسب ما جاء الحكم الذي صدر في حقه.
كشخص طبيعي، وللعون  يقتصادبين العقوبات المقررة للعون اال سيتم التمييزولذلك 

  ي كشخص معنوي.قتصاداال
تتمثل العقوبات المطبقة على  ي كشخص طبيعي:قتصادالعقوبات الطبقة على العون اال -  أ

  ي كشخص طبيعي في عقوبة الحبس وعقوبة السجن.قتصادشخص العون اال

                                                 
  . 311مفتاح العيد، مرجع سابق، ص  -  1
تعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس ي، 1996يوليو  09، مؤرخ في 22- 96أمر رقم  -  2

 ، معدل ومتمم.1996جويلية  10، صادر في 4األموال من وٕالى الخارج، ج ر عدد 

، المتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل 2005فبراير  06مؤرخ في ال، 01- 05مر رقم األمن  20انظر المادة  -  3
  .2005فيفري  09، صادر في 11اإلرهاب ومكافحتهما، ج ر عدد 

  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتضمن قانون الجمارك، 10- 98قانون رقم المن  2فقرة  281 انظر المادة -  4
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تكون مقررة ألعمال التهريب التي تشكل جنحة، وتختلف عقوبة  عقوبة الحبس: - 1- أ
  في جنح التهريب بحسب ما إذا كان التهريب بسيطا أو مسندا. )1(الحبس
ويتعلق األمر بالتهريب المجرد الذي ال يقترن بأي ظرف من  جنحة التهريب البسيط: - 1- 1- أ

المعلق بمكافحة التهريب مرتكبي هذا  ،06- 05) من األمر رقم 10ظروف التشديد، فالمادة العاشرة (
  .)2() سنوات05) إلى خمس (01النوع من التهريب بعقوبة سالبة للحرية تتمثل في الحبس من سنة (

  ويقصد به التهريب المقترن بظرف من الظروف التالية: جنحة التهريب المشددة: - 2- 1- أ
يين اقتصاد) أعوان 03( ةلك التهريب المرتكب من طرف ثالثوهو ذظرف التعدد:  - 1- 2- 1- أ

  .)3() سنوات10) إلى عشر (02( وأكثر، فتشدد العقوبة في هذه الحالة لتصل على الحبس من سنتين
اكتشاف البضائع المهربة  يمثل ف إخفاء البضاعة عن التفتيش والمراقبة:و ظر  - 2- 2- 1- أ

داخل مخابئ أو تجويف أو أي أماكن أخرى مهيأة خصيصا لغرض التهريب، ظرفا مشددا فبذلك 
  .)4() سنوات10) إلى عشر (02تتراوح العقوبة المقررة من الحبس من سنتين (

إذ يعاقب على أفعال التهريب التي ترتكب باستعمال أي  وسيلة النقل: استعمال - 3- 2- 1- أ
  .)5() سنة20لى عشرون (إ) سنوات 10لة نقل بالحبس من عشر (وسي

المشرع ألول مرة وصف الجناية على بعض أعمال التهريب أضفى  عقوبة السجن: - 2- أ
الجمركي، ويكون ذلك في حالة تهريب األسلحة، وكذلك أعمال التهريب التي تهدد األمن الوطني 

  الوطني والصحة العمومية. قتصادواال
ي المرتكب لجريمة تهريب األسلحة قتصاديعاقب العون اال حالة تهريب األسلحة: - 1- 2- أ

  .)6(، المتعلق بمكافحة التهريب06- 05من األمر رقم  14بالسجن المؤبد وفقا للمادة 
                                                 

الحبس عقوبة جزائية خالصة تقتضي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية والعمومية، المدة المعلوم بها تتراوح بين  -  1
سنوات كحد أقصى في الجنح ما لم يقرر القانون حدودا أخرى ولمدة تتراوح من يوم واحد  05) كحد أدنى و02شهرين (

في حالة الحكم بعقوبة مدتها تقل أو تساوي سنتين،  الوقايةت، تنفذ مؤسسة على األقل إلى شهرين على األكثر في المخالفا
  سنوات).               05وفي مؤسسة إعادة التربية في حالة الحكم بعقوبة تقل أو تساوي خمس (

جامعية، د س ، القسم العام، ديوان المطبوعات ال1ي، جزءشرح قانون العقوبات الجزائرفي ذلك: عبد اهللا سليمان،   انظر - 
  .447ن، ص 

، المتضمن قانون إصالح السجون، وٕاعادة 2005فيفري  06مؤرخ في ال، 04- 05من األمر رقم  28انظر كذلك: المادة 
  .2005فيفري  13، صادر في 12اإلدماج االجتماعي للمحبوسين، ج ر عدد 

  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بمكافحة التهريب، 06- 05 رقم من األمر 10انظر المادة  -  2
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بمكافحة التهريب، 06- 05 رقممن األمر  2 فقرة 10انظر المادة  -  3
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بمكافحة التهريب، 06- 05 رقم من األمر 3فقرة  10انظر المادة  -  4
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بمكافحة التهريب، 06- 05 رقم من األمر 12انظر المادة  -  5
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بمكافحة التهريب، 06- 05 رقم من األمر 14انظر المادة  -  6
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تجدر اإلشارة، أن عبارة األسلحة الواردة في هذه المادة جاءت بصيغة الجمع، وهذا يدفعنا 
. وعليه فكان من )1(قوبة السجن المؤبد مقررة لمن يهرب سالح واحد أم الللتساؤل حول ما إذا كانت ع

الضروري إزالة الغموض الذي يكتفي المادة وذلك بإعادة التدقيقي في صياغتها كون أن المسألة تعلق 
  بحريات األفراد التي يعتبر التشريع األداة المثلى الذي يستند إليها القاضي في حمايتها.

هو ذلك التهريب الذي تتوفر فيه الظروف التهريب الذي يشكل تهديدا خطيرا: وحالة  - 2- 2- أ
الوطني أو  قتصاد. إذ يرقى إلى درجة من الخطورة هدد األمن الوطني أو اال)2(األكثر شدة وخطورة

  .)3(الصحة العمومية. فبذلك تتحول جنحة التهريب إلى جناية معاقب عليها بالسجن المؤبد
شرع لم يضع معيارا موضوعيا ضابطا يمكن من خالله التمييز بين األفعال وما يالحظ أن الم

الوطني أو الصحة العمومية، وبين أفعال  قتصادالتهريب التي تشكل تهديدا خطيرا لألمن الوطني أو اال
التهريب التي ترقى إلى هذه الدرجة من الخطورة، مع اإلشارة إلى أن أي فعل من أفعال التهريب مهما 

  الوطني أو الصحة العمومية. قتصادفإنه يشكل تهديدا خطيرا سواء لألمن الوطني أو االكانت 
في  المشرع الجزائرينص  ي كشخص معنوي:قتصادطبقة على العون االمالعقوبات ال -  ب

على المسؤولية الجزائية لمرتكبي الجرائم الجمركية، وذلك بالنظر إلى  ،)4(الجمركي ظل أحكام التشريع
فعال وعليه فإن المسؤول جزائيا عن األ الجريمة الجمركية بالمصالح األساسية في المجتمع.مساس 

الجمركية المرتكبة هو الشخص التي يتمثل من أجل جزاء فعله بقدر مستهمته فيه، وبالصفة التي 
شارك بها  سواء فاعال أو شريكا مستهما وسواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، ذلك ألن إقرار 

  .)5(المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي سؤولية الجنائية للشخص المعنوي ال يكون ستارا...الم
وعليه يتحمل الشخص المعنوي الخاضع للقانون األساسي الخاص مسؤولية الجرائم  الجمركية 

، بمفهوم آخر يسأل الشخص المعنوي )6(والمرتكبة لصالحه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين
  جزائيا.

بفعل يكون لحساب هذا الشخص المعنوي الذي يمثله وهذا حسب  يعندما يقوم الشخص الطبيع
 باستثناء الدولة « ، المتضمن قانون العقوبات التي تنص:156- 66مكرر من قانون رقم  51المادة 

شخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، يكون الشخص المعنوي مسؤوال والجماعات المحلية واأل
                                                 

  .143ص ، مرجع سابق،بن طيبي مبارك -  1
  .42 بودهان موسى، مرجع سابق، ص -  2
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بمكافحة التهريب، 06- 05 رقم األمرمن  15انظر المادة  -  3
  ، المتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق.04- 17قانون رقم الوما يليها من  303انظر المواد من  -  4
دار  المسؤولية الجنائية في ضوء السياسة الجنائية، (دراسة مقارنة بين التشريع والفقه والقضاء)،محمد علي سويلم،  -  5

  .187 ، ص2007 المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،
  ، المتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق.04- 17قانون رقم المن  124مكرر المعدلة بموجب المادة  312انظر المادة  -  6
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نون جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته وممثليه الشرعيين عندما ينص القا
  .)1(»ك على ذل

باستقراء نص المادة، يستخلص أن الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص مسؤوال جزائيا 
ام المسؤولية فعند قي باستثناء الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام، الدولة والجماعات المحلية.

، فإن الحد األقصى للغرامة الذكرمكرر، سالفة  51ادة مالجزائية للشخص المعنوي طبقا ألحكام ال
  :كاآلتيالمحتسب التطبيق النسبة القانونية المقررة لعقوبة يكون 

 جن المؤبد.سدج عندما تكون الجناية المعاقب عليه باإلعدام أو ال 200000 - 

 الجناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت.دج عندما تكون  1000000 - 

 .)2(دج بالنسبة للجنحة 500000 - 

، 156- 66مر رقم األمن  1مكرر  18أما إذا كانت الجريمة تشكل مخالفة، فهي حسب المادة 
مرة إلى خمس مرات الحد األقصى للغرامة المقررة  المتضمن قانون العقوبات تكون الغرامة تساوي بين

  .)3(يرتكبها الشخص الطبيعي قانونا للجريمة عندما
كثر من العقوبات التكميلية الواردة في أإضافة إلى ذلك، يطبق على الشخص المعنوي واحدة أو 

  ، المتضمن قانون العقوبات،156- 66مكرر من قانون رقم  18المادة 
 ) سنوات.05غلق المؤسسة أو فرع من فروعها ال تتجاوز خمس ( - 

 ) سنوات.05من مزاولة النشاط يشكل مباشر أو غير مباشر نهائيا أو لمدة ال تتجاوز خمس ( المنع - 

 الجريمة التي نتج عنها. الرتكابمصادرة الشيء الذي استعمل  - 

 دانة.نشر وتعليق أحكام اإل - 

، وبالرجوع إلى قانون )4() سنوات05الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة ال تتجاوز خمس ( - 
في جريمة جمركية إلى ضعف  مسؤوليتهتثبت  ن الشخص المعنوي يخضع عندماأنجد  الجمارك

 .)5(الغرامة المستحقة على الشخص الطبيعي

يختار القاضي العقوبة المالئمة التي   سلطة القاضي في توقيع العقوبات السالبة للحرية: - ـ ج
التي يفرضها القانون، فللقاضي  الشروطاحترام عليه وفقا للنصوص القانونية مع  تطبق على المحكوم

  السلطة التقديرية في تخفيف العقوبة أو تشديد العقوبة أو وقف تنفيذ العقوبة.

                                                 
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتضمن قانون العقوبات، 156- 66قانون رقم المكرر من  51المادة  -  1
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتضمن قانون العقوبات، 156- 66قانون رقم المن  2مكرر  18المادة  انظر -  2
  ، المتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم، مرجع سابق.156- 66قانون رقم المن  1مكرر  18انظر المادة  -  3
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتضمن قانون العقوبات، 156- 66قانون رقم المكرر من  18انظر المادة  -  4
  ، المتضمن قانون الجمارك، مرجع سابق.04- 17قانون رقم المن  2فقرة  312انظر المادة  -  5
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قانونية، وأسباب  أعذارأورد المشرع في القانون  سلطة القاضي في تخفيف العقوبة: - 1- ـج
قضائية تركها المشرع للسلطة التقديرية للقاضي، وهي ظروف تلحق وقائع الجريمة فتقلل من حبس 

  .)1(منها أو تفصح عن حالة خطورة فاعلها
ي) مرتكب قتصادحدى جرائم القانون التي يستفيد منها الجاني (العون االإجريمة التهريب  تعتبر

إذا ساعد السلطات قبل  ،لى النصفإلجرائم التهريب أو شارك في ارتكابها فتنخفض عقوبة الحبس 
  .)2(في الجريمة نتحريك الدعوى العمومية في القبض على المساهمي

، تركها المشرع لتقدير القاضي، فهو لم يحصرها ولم )3(فالظروف المخفضة الواردة في القانون
  .)4(يحدد مضمونها

الجمارك على إمكانية  ، المتضمن قانون10- 98قانون رقم المن  2فقرة  281كما تؤكد المادة 
ظروف المخففة في جميع الجرائم الجمركية بما فيها جرائم باليين المخالفين قتصادإفادة األعوان اال

- 66رقم قانون المن  53حكام المادة وفقا أل التهريب، فتخفض المحكمة إذا رأت ذلك عقوبة حبس
، المتعلق بمكافحة 06- 05من األمر رقم  22ن المادة أ. إال )5(المتضمن قانون العقوبات 156

  ) حاالت هي:03استبعدت من مجال االستفادة من الظروف المخففة ثالث ( )6(التهريب
 .كل من كان محرضا على ارتكاب الجريمة - 

اط المجرم وارتكب الجريمة الجاني الذي يمارس وظيفة عمومية أو مهمة ذات الصلة بالنش - 
 وظيفته. تأديةأثناء 

 إذا استخدم السالح أو العنف ارتكاب الجريمة. - 

يملك القاضي السلطة التقديرية مطلقة عندما يتعلق  سلطة القاضي في تشديد العقوبة: - 2- ـج
األمر بتقدير عقوبة الحبس في الجنح وذلك بمراعاة الحدين األدنى واألقصى، وذلك دون الحاجة إلى 

  أي تسبيب أو تبرير.

                                                 
  .336عبد اهللا سليمان، مرجع سابق، ص  -  1
، المتضمن قانون الجمارك، مرجع 04- 17قانون رقم المن  133معدلة بموجب المادة  2فقرة  1مكرر  340انظر المادة  -  2

  سابق.
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتضمن قانون العقوبات، 156- 66قانون رقم المن  5مكرر  53إلى  53انظر المواد  -  3
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتضمن قانون الجمارك، 10- 98قانون رقم المن  281انظر المادة  -  4
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتضمن قانون العقوبات، 156- 66قانون رقم المن  53انظر المواد  -  5
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بمكافحة التهريب، 06- 05من األمر رقم  22انظر المادة  -  6
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قصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة، فيمكن للقاضي في حاالت خاصة، أن يتجاوز الحد األ
بالظروف المشددة، وهي نوعين، ظروف مشددة واقعية، وظروف تتصل بالوقائع  وهذه الحاالت تسمى

  .)1(الخارجية التي رفعت الجريمة وتؤدي إلى تغليط الجرم
، المتعلق بمكافحة التهريب على هذه الظروف بالنسبة ألعمال التهريب، 06- 05نص األمر رقم 

أو تجويفات أو أي أماكن مخصصة ويتعلق األمر بالتعدد، اكتشاف بضائع مهربة داخل مخابئ 
، تهريب األسلحة، وظروف )3(، التهريب باستعمال وسائل النقل أو حمل سالح ناري)2(لغرض التهريب

  بالصفة الشخصية للفاعل أو الشريك. لذاتية تتصمشددة أو 
ه الظروف ذ، لم ينص على أي ظرف من ه06- 05قانون الجمارك واألمر رقم  يالحظ أن
أنه يمكن للقاضي أن يلجأ إلى السلطة التقديرية الممنوحة  له ويشدد العقوبة، في حق الشخصية، إال 

ي الذي يرتكب عمال من أعمال التهريب، متى كانت فئة األعوان المكلفين بمراقبة هذه قتصادالعون اال
  .)4(الجرائم وضبطها

ه التقديرية يمكن مالحظته، أنه صحيح أن المشرع قد سلب القاضي حق استعمال سلطت وما
في حق من يمارس وظيفة عمومية أو مهنة ذات  المخففةي المخالف بالظروف قتصادوٕافادة العون اال

وظيفته، إال أنه مع ذلك لم يسلبه حقه في استعمال  ةصلة بالنشاط المجرم وارتكب الجريمة أثناء تأدي
ي يمارس وظيفة ذات صلة سلطته التقديرية وتشديد العقوبة في حق الجاني الموظف أو العامل الذ
السلطة التقديرية للقاضي  بقاءبنشاط المجرم الذي ارتكب الجريمة أثناء تأديته لوظيفته،  مما يدل على 

حرة في جانب التشديد، ال يقيده سوى اقتناعه الشخصي الذي يوازن به بين مصلحة المجتمع وحالة 
  .)5(الجاني

حة التهريب، أين يكون ، المتعلق بمكاف06- 05رقم ، فقد نص عليها األمر العودأما في حالة 
تضاعف عقوبة  « كما يلي: صمنه تن 29للقاضي. فنجد المادة راجع إلى السلطة التقديرية  تطبيقه

  .)6(» السجن المؤقت والحبس والغرامة المنصوص عليها في هذا األمر في حالة العون
أن المشرع لم يعرف لنا هذه الحالة ولم يحدد شروطها، وعليه البد من الرجوع إلى  يالحظ

 3مكرر  54مكرر إلى  54القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات، وبالتحديد إلى المواد 

                                                 
  .340، مرجع سابق، ص ، المنازعات الجمركيةبوسقيعة أحسن -  1
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بمكافحة التهريب، 06- 05من األمر رقم  15إلى  10 انظر المواد من -  2
  سنة. 20سنوات إلى  10ترفع العقوبة لتصبح من  -  3
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتضمن قانون العقوبات، 156- 66قانون رقم المن  143انظر المادة  -  4
  .150ص  بن طيبي مبارك، مرجع سابق، -  5
  متمم، مرجع سابق.المعدل و الالتهريب، ، المتعلق بمكافحة 06- 05من األمر رقم  29المادة  -  6
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، المتعلق بمكافحة 06- 05من األمر رقم  29. عندما يتعلق األمر بشروط العون وٕالى المادة )1(منه
  التهريب عندما يتعلق األمر باآلثار.

من األمر أعاله أن آثار العون تكمن في مضاعفة مدة السجن  29ضح من المادة تكما ي
المؤقت وكذلك الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون، وهذا يعني أن المشرع  يضاعف الحديث 

) 05) إلى خمس (1بس من سنة (، فمثال في حالة تهريب البضائع إلى عقوبتها الحاألقصىاألدنى و 
مرات قيمة البضاعة المصادرة، فعندما تطبق أحكام العون تصبح العفو به  05سنوات، وبغرامة تساوي 
) مرات قيمة 10) سنوات، وغرامة تساوي عشر (10) وحد أقصى عشر (02حد أدنى مقدر بسنتين (

  البضاعة المصادرة.
عمال  الرتكابهعتبر فيها الجاني عائدا ياالت التي فجعل المشرع من مضاعفة العقوبة في كل الح

بقى يمن أعمال التهريب، فال وصف وال طبيعة العقوبة المحكوم بها لها دور في تغيير هذا األمر، ف
  ذاته سواء كانت الجريمة جناية أو جنحة، أو كانت العقوبة بها سجن أو حبس أو غرامة.

على العقوبة، كما  العودالقواعد العامة بشأن  عنالذي يحسب على المشرع خروجا  الشيءو 
بالنسبة للعقوبات  ديحسب أيضا على المشرع مضاعفته لعقوبة السجن المؤقت عند حديثه عن أثر العو 

، في حين أن هذه العقوبة ال أثر لها في األمر المذكور، إذ يعاقب هذا 06- 05الواردة في األمر رقم 
بالسجن المؤبد ال غير وٕان كان يلمس في هذا األمر شيء  لحبس أواألخير على أعمال التهريب إما با

سنوات دون  12ب منه، ذلك هو أن يمضي على صدورها هذا النص أكثر من غر من الغرابة، فإن األ
  أن يتدارك المشرع هذا الخطأ.

يجوز تطبيق إجراء وقف التنفيذ على عقوبة  سلطة القاضي في وقف تنفيذ العقوبة: - 3- ـج
الحبس المقررة للجنح الجمركية بما فيها أعمال التهريب دون الغرامة والمصادرة التي ال يمكن وقف 

 إذا توفرت شروط معينة إذ تمتزج فيها العقوبة بالتعويض المدني، وذلك تنفيذها نظرا لطبيعتها الخاصة
  :)2(تتمثل في

جناية أو جنحة من جرائم  الرتكابهاني قد سبق وأن حكم عليه بالحبس يجب أن ال يكون الج
  القانون العام.

أن تكون العقوبة المقررة والمواد إيقاف تنفيذها حبس يعقب النظر عن نوع الجريمة التي تقابلها، 
  أو مدة الحبس، فكل حبس يجوز وقف تنفيذه.

                                                 
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتضمن قانون العقوبات، 156- 66قانون رقم المن  3مكرر  54إلى  54انظر المواد  -  1
  مرجع سابق. ،اإلجراءات الجزائيةتضمن قانون الم، 07-17رقم  من القانون 592انظر المادة  -  2
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يق تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس ومتى توافر هذان الشرطان في أعمال التهريب، جاز تعل
) تسري على جميع األحكام التي أمر بوقف تنفيذها بغض النظر عن المدة المحكوم بها 05سنوات (

إذا كان محبوسا، وخالل هذه  سراحهالمجلس، فيطلق  وصدور الحكم من المحكمة أتبدأ من يوم  
جناية، أو جنحة، يعتبر في  الرتكابهالمدة إذا لم يصدر ضد المحكوم عليه عقوبة الحبس، أو السجن 

  .)1(هذه الحالة الحكم السابق كأنه لم يكن
  الفرع الثاني

  المديرية العامة للضرائب 
تأتي في قمة الجهاز الجبائي الجزائري المديرية العامة للضرائب التي تحتل مكانة معتبرة في 

ترتكز عليها الدولة في تطبيق إحدى أهم التنظيم العضوي والهيكلي لوزارة المالية، كونها األداة التي 
السياسات المالية للدولة وتنفيذ القوانين الضريبية، والتحقق من تطبيقها حماية لحقوق الشخص العمومي 
من جهة، والسهر على تنفيذ المكلفين بالضريبة اللتزاماتهم من جهة أخرى، واقتراح التعديالت 

الضريبي إلى درجات من اإلتقان وتساعد المجتمع على والتشريعات الضريبية التي ترقى بالنظام 
  . )2(ية واالجتماعية والسياسيةقتصادتحقيق أهدافه اال

، )3(الوطني قتصادلذلك سعى المشرع إلى وجود كيان رادع ووقائي لهذا النزيف الذي ينخر اال
ويفوت على الخزينة العمومية فرصة االستفادة من موارد مالية معتبرة، ومن بين تلك الوسائل التي 
تساهم في مكافحة هذا الداء الرقابة الجبائية. فمن أجل توضيح قرار إدارة الضرائب في مجال ضبط 

ثم إلى آليات  )،(أوالالهيكل التنظيمي إلدارة الضرائب سيتم تبيان ي، قتصادومراقبة لنشاطات العون اال
وأخيرا الجزاء  ثانيا)ي (قتصادممارسة إدارة الضرائب للرقابة على مدى تنفيذ التزامات العون اال

  ).  ثالثاي بالتزاماته (قتصادالمفروض في حالة إخالل العون اال

مان تعتبر الرقابة الجبائية أداة فعالة لض اإلطار التنظيمي والقانوني إلدارة الضرائب: - أوال 
امتيازات الخزينة العمومية، كما تعتبر ضرورة مادية أقرتها الوقائع على أرض الوقائع وارتباطها بأحد 

كان؛ فلتحقيق رقابة جبائية فعالة تقوم بأعمالها، كان لزاما  اقتصادأهم الموارد واألدوات المالية ألي 
لرقابة الجبائية، إضافة إلى إعداد مخطط هيكلي منظم ومحكم يسمح بتناسق وتكامل مختلف هياكل ا

  . وأخرى قانونية وسائل بشرية

                                                 

  مرجع سابق. ،تضمن قانون اإلجراءات الجزائيةالم، 07-17رقم  القانون نم 594و 593انظر المواد  -  1
  . 127، ص2002، الدار الجامعية، القاهرة، النظم الضريبيةحامد عبد المجيد دراز،  -  2
  .18لياس قالب ذبيح، مرجع سابق، ص  -  3
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ترتكز مهام الرقابة الجبائية على مجموعة من الوسائل الهيكلية المكلفة بالرقابة الجبائية:  -  1
الهياكل واألجهزة اإلدارية المخول لها قانونا للقيام بأداء هذه المهام على أكمل وجه وتمارسها بطريقة 

  وأخيرا على المستوى المحلي.  واء على المستوى الوطني، أو على المستوى الجهويمنظمة وفعالة س
توجد على المستوى الوطني مديريتين للرقابة الجبائية  المصالح الوطنية للرقابة الجبائية: –أ 

  هي: 
 :Direction des recherches et vérifications DRVمديرية البحث والمواجهات  - 1- أ

، كما تعتبر المحرك )1(تعتبر مديرية البحث والمراجعات أعلى الهيئات الجبائية على المستوى الوطني
هذه المديرية وتم  الجبائية، حيث أنشأتاألساسي والمركزي لعملية التحقيق والبحث عن المعلومة 

  ريات الفرعية التالية:  ، والتي تتضمن المدي)2(تنظيمها ضمن المديريات المركزية التابعة لوزارة المالية
  المديرية الفرعية للتحقيقات والبحث عن المعلومات الجبائي؛  - 
  المديرية الفرعية للبرمجة؛  - 
  المديرية الفرعية للمراقبة الجبائية؛  - 
  المديرية الفرعية للمقاييس واإلجراءات؛  - 

يمتد اختصاص هذه المديرية من خالل المراقبة والتكفل بالقضايا المندرجة في إطار مكافحة 
  التهرب والغش الضريبي.  

  واعتمادا على صالحيات مديرية البحث والمراجعات في إطار البحث والتحقيق فهي مكلفة بما يلي: 
  الكشف عن التيارات الكبيرة للتهرب الضريبي؛  - 
  جعل الرقابة أكثر شفافية مع األخذ بعين االعتبار حقوق المكلفين بالضريبة في هذا اإلطار؛  - 
إجراء سلسلة من العمليات إلى جانب المفتشية العامة للمصالح الجبائية لتقييم أداء المفتشيات  - 

  المحلية للضرائب، وتحسين المردودية الجبائية العامة. 
مديرية البحث والمراجعات، هو مكافحة التهرب الضريبي، من خالل وبالتالي، فالهدف الرئيسي ل

البرمجة لكل تحقيق أو بحث متعلق بالرقابة الجبائية على مستوى التراب الوطني وألجل ذلك، قامت 
بوضع إستراتيجية جديدة للمراقبة الجبائية بغية تحقيق بعض األهداف المساهمة في بلوغ هدفها 

  الرئيسي ومن بينها: 
                                                 

، دور الرقابة الجبائية في تحسين جودة المعلومات المحاسبية، دراسة حالة مديرية الضرائب لوالية الواديسليمان،  عتير -  1
ية قتصادمذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في علوم التسيير، تخصص محاسبة، كلية العلوم اال

 . 86، ص 2011 التسيير، د ب م،والتجارية وعلوم التسيير، قسم علوم 

، صادر 51، يتضمن التنظيم اإلداري لوزارة المالية، ج ر عدد 1998جويلية  13، مؤرخ في 288- 98مرسوم تنفيذي رقم  -  2
  .1998ديسمبر  31في 
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  رفع نوعية التحقيق واالرتقاء إلى مستويات أحسن.  - 
  األولوية في برمجة الملفات ذات األهمية والمداخيل الكبيرة.  - 
  .  )1(تقليص حجم المنازعات التي هي في تزايد مقارنة بالتحقيق - 
 :Direction des Grands Entreprises D.G.Eمديريات كبريات المؤسسات  - 2- أ

مقارنة بباقي المصالح الجبائية األخرى وجاء إنشاؤها  )2(تعتبر مديرية كبريات المؤسسات حديثة النشأة
الجزائري، وهي تجسد االنتقال من التنظيم  قتصادتلبية لدواع وأغراض خاصة تتماشى وطبيعة اال

فتها بصفة فعلية اإلقليمي إلى التنظيم النوعي (تسير الضريبة حسب فئة الزبون)، وبدأت تمارس وظي
، فهي تتمتع بصالحيات على المستوى الوطني، وتكلف )3(مديريات 6، وعدد مديرياتها 2006سنة 

  :بتسيير مهام الوعاء والتحصيل والرقابة والمنازعات، فمن مهامها أيضا
  مراقبة الملفات حسب كل وثيقة؛  - 
  المراقبة المسبقة وتصفية حساب التسيير؛  - 
  مات الجبائية وتجمعها وتستغلها وتراقب التصريحات؛البحث عن المعلو  - 
  . )4(تعد وتنجز برامج التدخالت والمراقبة لدى المكلفين بالضريبة وتقيم نتائجها - 

  ويتم توضيح األشخاص الخاضعين لرقابة هذه الهيئة من خالل ما يلي:  
  الشركات العاملة في قطاع المحروقات - 
وة في مجمعات أجنبية وكذلك التي ال تتوفر على إقامة مهنية الشركات المقيمة بالجزائر، عض - 

  دائمة بالجزائر. 
  شركات رؤوس األموال؛  - 
حدى الشركات مجمعات الشركات القانونية أو الفعلية عندما يفوق رقم األعمال السنوي إل - 

  األعضاء مبلغا محددا بموجب قرار من وزير المالية.  
يوجد على المستوى الجهوي هياكل تنظيمية تسند لها  الجبائية:المصالح الجهوية للرقابة  –ب 

  عملية الرقابة الجبائية والتي جاءت تسميتها تحت عنوان المصالح الخارجية لإلدارة الجبائية، تتمثل في: 
  .المصالح الجهوية لألبحاث والمراجعات - 

                                                 
  . 89عتير سليمان، مرجع سابق، ص  -  1

، المتضمن قانون المالية لسنة 2001ديسمبر  22مؤرخ في ال، 21- 01القانون رقم  من 32تم إنشائها بموجب المادة  -  2
  ، المعدل والمتمم.2001ديسمبر  23، صادر في 79عدد ، ج ر 2002

  توجد هذه المديريات في الجزائر، البليدة، تيبازة، بومرداس، تيزي وزو، وقلة. -  3
حدد المصالح الخارجية لإلدارة الم، 2006سبتمبر  18مؤرخ في ال، 327- 06من المرسوم التنفيذي رقم  3انظر المادة  -  4

  . 2006سبتمبر  24لسنة  ،59الجبائية وصالحيتها، ج ر عدد 
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   .المراكز الجهوية لإلعالم والوثائق - 
  ب. المديريات الجهوية للضرائ - 
 Service Régional des recherches etالمصالح الجهوية لألبحاث والمراجعات  - 1- ب

Vérifications (S.R.V) : لتعزيز فعالية الرقابة الجبائية، وجدت ثالث مصالح جهوية لألبحاث
على مستوى والية الجزائر، وهران قسنطينة، وذلك بعد تنصيب المصالح الجهوية للبحث  )1(والمراجعات

  : )2(التحقيق مباشرة، بحيث تكلف بالمهام التاليةو 
  تنفيذ برامج المراقبة في عين المكان التي تحددها مديرية األبحاث والمراجعات.  - 
  تنفيذ برامج تجمع المعلومات الجبائية، وكذا تنفيذ كل التحقيقات والتحريات. - 
  تضمن تسيير وسائل التدخل فرق التحقيق الجبائي.  - 
  تطبيق حق االطالع على الملفات التي تخضع لمجال اختصاص مديريتين والئيتين للضرائب أو أكثر.   - 
من المصالح الجبائية والمساعدة على تنفيذ الرقابة  المراكز الجهوية لإلعالم والوثائق: - 2- ب

، حيث توجد )3(الجبائية على أرض الوقائع ولو بشكل غير مباشر، المراكز الجهوية لإلعالم والوثائق
  ) مراكز جهوية كل من الجزائر، وهران قسنطينة، ورقلة، ومن المهام التي وكلت لهذا المركز. 04أربع (

  إنجاز جهاز بحث وتجميع وتوحيد المعلومة وذلك على الصعيد الجهوي.  - 
  إنجاز الرابط بين مصادر اإلعالم.  - 
  يكلف بأشكال استغالل المعلومات.  - 
  اإلعالمي وتأمينه. تسيير النظام  - 
ية والمالية قتصادتكلف أيضا بضمان عمليات التنسيق لبرامج البحث وجمع المعلومات اال - 
  .  )4(ومعالجتها
تلعب : Direction Régionale des Impôts DRIالمديريات الجهوية للضرائب  - 3- ب

المديريات الجهوية للضرائب دورا أساسيا ومباشرا تربطها بمديريات الضرائب الوالئية التي تتبعها، كما 
أن عددها يفوق عدد المصالح الجبائية الجهوية سالفة الذكر، تتواجد في كل من الجزائر، وهران، 

ات تتكفل بتنسيق ومراقبة عمل ، وهذه المديري)5(وقسنطينة، عنابة، البليدة، سطيف، شلف، ورقلة، تيبازة
اإلدارات الوالئية، كما تتمتع باستقاللية تامة من حيث التصرف واتخاذ القرارات مما يسمح بدعم مركزها 

                                                 
  ، المتضمن التنظيم اإلداري لوزارة المالية، مرجع سابق. 288- 98أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم  -  1
  ، المحدد المصالح الخارجية لإلدارة الجبائية وصالحيتها، مرجع سابق.327- 06من المرسوم التنفيذي رقم  10انظر المادة  -  2
  ، المحدد المصالح الخارجية لإلدارة الجبائية وصالحيتها، مرجع سابق.327- 06من المرسوم التنفيذي رقم  10تم إنشاؤها بموجب المادة  -  3
، المحدد المصالح الخارجية لإلدارة الجبائية وصالحيتها، ج ر 2009فيفري  21من القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في  42انظر المادة  -  4

   .2009مارس  29، صادر في 20عدد 
  ، المحدد المصالح الخارجية لإلدارة الجبائية وصالحيتها، مرجع سابق. 327- 06من المرسوم التنفيذي رقم  07انظر المادة  -  5
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  :  )1(وتقوية سلطتها، وتضم المديريات التالية
  المديرية الفرعية للتكوين.  - 
  المديرية الفرعية للعمليات الجبائية.  - 
  لتنظيم والوسائل. المديرية الفرعية ل - 
  المديرية الفرعية للرقابة.  - 

  : ما يليب المديرية الجهوية للضرائب تتكفل
   .السهر على احترام أدوات تدخل المصالح الجبائية الجهوية وطرق مقاييسه وٕاجراءاته - 
  القيام بمراقبة الخدمات الجبائية على المستوى الجهوي.  - 
  يش والتسيير.القيام بتقرير شهري متعلق بالتفت - 
  السهر على احترام التشريع والقوانين في معالجة المنازعات من طرف المديرية الوالئية.  - 
  تقييم وصيغة المنازعات في المديرية الوالئية.  - 

على المستوى  هناك أجهزة تكلف بمهام الرقابة الجبائيةالمصالح المحلية للرقابة الجبائية:  - جـ 
  المحلي تتمثل فيما يلي: 

تعد المديرية  :Direction Wilaya des Impôts )2(المديرية الوالئية للضرائب - 1- ـج
أعلى المصالح الجبائية على مستوى كل والية، تلعب دورا رئيسيا في مجال الرقابة الوالئية للضرائب 

  ) مديريات فرعية:05للضرائب خمسة (، وفي هذا اإلطار نظم المديرية الوالئية )3(الجبائية
  المديرية الفرعية للعمليات الجبائية.  - 
  المديرية الفرعية للتحصيل. - 
  المديرية الفرعية للمنازعات.  - 
  المديرية الفرعية للمراقبة الجبائية. - 
  المديرية الفرعية للوسائل. - 

بالتحديد، فإن المديرية الفرعية للرقابة  وألن البحث يركز ويسلط الضوء على دور الرقابة الجبائية
  : )4(الجبائية مكلفة بما يلي

البرمجة والتحقيق في كل نقطة من حدود الوالية، وكل التحريات والتحقيقات واألبحاث  -
                                                 

، 44ج ر عدد  ،يحدد االختصاص اإلقليمي للمديريات الجهوية والوالئية للضرائبالذي ، 2007ماي 24القرار المؤرخ في  -  1
  .2007جوان  08صادر في 

  . 101عتير سليمان، مرجع سابق، ص  -  2
  . 1998لسنة  ،79، ج ر عدد 1998جويلية  12من القرار المؤرخ في  39انظر المادة  -  3
، مذكرة ماجستير في علوم التسيير، فرع مالية ونقود، جامعة 2003- 1999فعالية الرقابة الجبائية في الجزائر نوي نجاة،  -  4

  .53، ص 2004 – 2003الجزائر، 
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  المتعلقة بالتحقيق الجنائي؛ 
  دراسة واقتراح التقنيات الجبائية التي تمكن من الرقابة. - 
ئب والرسوم الناتجة من خالل التحقيق، وكذا على وصول تقارير السهر على تحصيل الضرا - 

  التحقيق لإلدارة في أحسن الظروف، 
  تنفيذ األعمال ذات الفائدة الجبائية.  - 
  شكال. البحث وتحليل أسباب التهرب والغش الضريبي حلول واقتراحات ناجعة لهذا اإل - 
  تقييم نتائج التحقيقات.  - 
  حقيقات على مستوى الوالية.تنسيق وتنشط مصلحة الت - 
إن إنشاء مراكز الضرائب، يستجيب إلى ضرورة تحسين عملية : CDIمراكز الضرائب  - 2- ـج

التسيير ومراقبة المكلفين ذوي األهمية المتوسطة والذين ال يتبعون مديريات كبريات المؤسسات، حين 
والتسديدات والتسجيل المحاسبي لإليرادات والمراقبة  نقوم بأعمال الترقيم ومتابعة التصريحات الجبائية

  .)1(وأعمال التحصيل لهذه الفئة من المكلفين
تعتبر مراكز الضرائب من الهياكل المستحدثة في اإلدارة الجبائية، غير أنه لم يتم تعميمها بعد 

على كل تعميمها  ودها على بعض المناطق، وفي انتظارعلى كامل التراب الوطني، واقتصار وج
الوطن تواصل مفتشيات وقباضات الضرائب عملها بصفة انتقالية في انتظار إدماجها الكلي حسب 

  . )2(الحالة في مراكز الضرائب أو المراكز الجوارية للضرائب
  :)3(لى مستوى مراكز الضرائب المصالح التاليةنجد ع

  المصلحة الرئيسية لتسيير الملفات.  - 
  المصلحة الرئيسية للمراقبة والبحث.  - 
  المصلحة الرئيسية للمنازعات.  - 
  المصلحة الستقبال واإلعالم.  - 
  مصلحة اإلعالم اآللي والوسائل.  - 
  القباضة.  - 

                                                 
، مذكرة مقدمة )2009- 1999فعالية الرقابة الجبائية وأثرها في مكافحة التهرب الضريبي في الجزائر (بوشرى عبد الغني،  -  1

ية وعلوم قتصادية تخصص: نقود مالية وبنوك، كلية العلوم االقتصادتطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم االضمن م
  . 116، ص 2011- 2010التسيير والعلوم التجارية، جامعة تلمسان، 

الحيتها، مرجع حدد المصالح الخارجية لإلدارة الجبائية وصالم، 227- 06من المرسوم التنفيذي رقم  20انظر كذلك: المادة 
  سابق.

  حدد المصالح الخارجية لإلدارة الجبائية وصالحيتها، مرجع سابق. م، ال327- 06من المرسوم التنفيذي رقم  32انظر المادة  -  2
  حدد المصالح الخارجية لإلدارة الجبائية وصالحيتها، مرجع سابق.م، ال327- 06من المرسوم التنفيذي رقم  21انظر المادة  -  3
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  ما يلي: مراكز الضرائب ب تتكفل
  البحث عن المعلومات الجبائية وتجمعها وتستغلها وتراقب التصريحات. - 
  إعداد وٕانجاز برامج التدخالت لدى الخاضعين للضريبة وتقييم نتائجها.  - 
من المصالح المستحدثة بالنظام الجبائي الجزائري المراكز المراكز الجوارية للضرائب:  - 3- ـج
للضرائب، وهي بمثابة النموذج المصغر لمراكز الضرائب سالف الذكر، تقوم بتسيير ملفات  الجوارية

صغار المكلفين الخاضعين للضريبة باإلضافة إلى إقامة مراكز مختلفة في تسيير الجباية العقارية، 
  . )1(والمعادن النقية، والكحول التبغ وكذا الجبائية المحلية والفالحية

طار المراكز الجوارية للضرائب متابعة األشخاص الطبيعية والمعنوية التالية، وتتولى في هذا اإل
  . )2(وذلك فيما يخص الوعاء التحصيل، الرقابة والمنازعات، وعلى كل الضرائب والرسوم المستحقة

  المؤسسات الفردية الخاضعة للنظام الجزافي.  - 
  المستثمرات الفالحية.  - 
ريبة المفروضة على الدخل اإلجمالي أو على الذمم المالية األشخاص الطبيعيين برسم الض - 

  وكذا الرسوم المفروضة على ممتلكاتهم العقارية المبينة وغير المبنية. 
المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري والجمعيات أو أي تنظيم آخر برسم الضرائب أو  - 

  ء أخر من نشاطهم الخاضع للرسم. الرسوم المفروضة على األجور والرواتب المدفوعة، أو أي جز 
المؤسسات التابعة لمديرية كبريات المؤسسات أو مراكز الضرائب، برسم الضرائب أو الرسوم  - 

  غير المتكفل بها من قبل الهياكل الجبائية التي تخضع لها. 
 ،) مصالح رئيسية3إلى ثالث ( يقسم المركز الجواري للضرائب مثل مركز الضرائب تماما

  ما يلي:  )3(ومن أهم المهام الموكلة لكل مركز الجواري للضرائب ،) وقباضة2ن (ومصلحتي
  البحث عن المعلومات الجبائية وتجمعها واستغاللها.  - 
  مراقبة التصريحات وتنظيم التدخالت.  - 
متابعة تنفيذ برامج المراقبة على أساس المستندات التصريحات والبحث عن المادة الخاصة  - 

  ميم نشاطات المصالح المعنية. للضريبة وتع
وضعت هذه المفتشيات أساسا لتسيير ومراقبة الوضعيات الجبائية  مفتشيات الضرائب: - 4- ـج

فهي تتولى الخصوص مسك الملف الجبائي  ،للمكلفين، وقمع ظاهرة الغش الجبائية من خالل مهامها

                                                 
، مطبعة 2، ط الرقابة الجبائية على المكلفين بالضريبة في النظام الضريبي الجزائريزين يونس، عوايدي مصطفى،  -  1

  .44، ص 2011سخوي، الجزائر، 
  مرجع سابق.  ،حدد المصالح الخارجية لإلدارة الجبائية وصالحيتهاالم ،327- 06من المرسوم التنفيذي رقم  26انظر المادة  -  2
  مرجع سابق. ،2009فيفري  21من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  108ادة انظر الم -  3
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، كما أنها تعتبر المقرر األول في إعداد )1(الخاص بكل خاضع للضريبة وتتابع وتسلم تصريحاتهم
أيضا المفتشيات حجر األساس في تنظيم اإلدارة الجبائية  وتمثل، )2(برنامج الرقابة الجبائية لكل سنة

الساري العمل به إلى غاية اليوم فيما يخص الرقابة، وتعتبر الحلقة األكثر أهمية في النظام الجبائي 
   :)4(، وهي تقسم إلى)3(الجزائري
  مصلحة جباية المؤسسات والمهن الحرة.  - 
  مصلحة جباية مداخيل األشخاص الطبيعيين.  - 
  مصلحة الجباية العقارية.  - 
  مصلحة التدخالت.  - 

  تسهر مفتشيات الضرائب على: 
مراقبة مختلف التصريحات التي ستستلمها من المكلف (تصريحات، شهرية، سنوية، خاصة)،  - 

وفي حال وجود خطأ أو نسيان أو نقائص ملحوظة تجري مراقبة معمقة وفحص التصريحات يتم بناء 
  على المعطيات الموجودة في الملف الجبائي أو في كشوف الربط وبطاقات المعلومات. 

تتكفل قباضات الضرائب خصوصا بجداول الضرائب وسندات  رائب:قباضات الض - 5- ـج
القبض وتحصيل الضريبة، ويمكنها زيادة على ذلك التسيير المالي للهيئات العمومية حسب الشروط 

  .  )5(التي يحددها التشريع المعمول بهما
  : )6(كما تنقسم مصالح التحصيل إلى قسمين هما

  قباضة تحصيل الضرائب.  - 
  التسيير المالي للبلديات والقطاعات الصحية. قباضة  - 

  تجارة):  –جمارك  - الفرق المختلطة (ضرائب 
بدأت فرق البحث في العمل ابتداء من شهر أفريل، وتم التأسيس لها رسميا بالمرسوم التنفيذي 

                                                 
مذكرة  دراسة حالة مديرية الضرائب لوالية المدية، –تفعيل الرقابة الجبائية في ظل اإلصالح الضريبي كحلة عبد الغني،  -  1

ية قتصادكلية العلوم اال ،ومالية دولة اقتصادية، تخصص قتصادمقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم اال
  . 100، ص 2012 -  2011 ،جامعة المدية ،والعلوم التجارية وعلوم التسيير

  .110عتير سليمان، مرجع سابق، ص  -  2
حدد تنظيم المصالح الخارجية لإلدارة الم، 1991فيفري  23مؤرخ في ال، 60- 91من المرسوم التنفيذي رقم  12انظر المادة  -  3

  .1991لسنة  9ج ر عدد  ،ائية وصالحيتهاالجب
، مطبعة مزوار، الوادي، 1ط ، 2009الرقابة الجبائية على المكلفين بالضريبة لتحديث قانون المالية عوادي مصطفى،  -  4

  .39 -  38، ص ص 2009الجزائر، 
حدد تنظيم المصالح الخارجية لإلدارة الجبائية وصالحيتها، مرجع الم ،60 - 91من المرسوم التنفيذي رقم  11انظر المادة  -  5

  سابق. 
  . 39عوادي مصطفى، مرجع سابق، ص -  6
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ووزارة ، يتضمن تأسيس لجان التنسيق والفرق المختلطة للرقابة بين مصالح وزارة المالية 97- 290رقم 
، حيث يؤسس هذا المرسوم وينظم لجان تنسيق والئية، وفرق مختلطة للرقابة )1(التجارة وتنظيمها

المشتركة بين مصالح الضرائب والجمارك التابعة لوزارة المالية، والمصالح المكلفة بالتحقيقات 
ة التهرب والغش ية وقمع الغش بوزارة التجارة، ويمثل الدور الجبائي لهذه الفرق لمكافحقتصاداال

  الضريبين خاصة على مستوى أنشطة االستيراد، وتحويل االمتيازات الجبائية في إطار ترقية االستثمار. 
ستنتج من خالل ما سبق أن من أولويات هياكل الرقابة الجبائية مكافحة الغش الضريبي، وذلك ي

من قبل المكلفين هذا من جهة، عن طريق تقنيات مختلفة نظرا لتزايد التصريحات الضريبية المكتتبة 
  ومن جهة أخرى الختالف وضعيات نشاطات المكلفين. 

تعمد اإلدارة الضريبية على توفير اإلمكانيات البشرية  الوسائل البشرية للرقابة الجبائية: -  2
د قص  بهاذات الكفاءة العالية قصد ممارسة مهام الرقابة الجبائية على أكمل وجه، والموظفين المكلفون 

كل المراجعات الضرورية للوعاء الضريبي، وفي هذا حاسبة المكلفين بالضريبة وٕاجراء التدقيق في م
تسلم له قصد إظهارها عند ب اإلطار يجب أن تكون للموظف المكلف بالرقابة الجبائية بطاقة انتدا

  : )2(آلتيالقيام بمهامه والتي تبين صفة العون، وكذا الرتبة والوظيفة المسندة إليه، فهم كا
المسؤول عن   المدير المكلف بالرقابة الجبائية يعد نائب المدير المكلف بالرقابة الجبائية: –أ 

إعداد برامج التحقيقات، وكذا مراقبة أعمال فرق التدقيق الجبائي، وكذا الحرص على احترامات 
  ضمانات أجراء التحقيق بالنسبة للمكلفين بالضريبة. 

باإلضافة إلى ذلك، يقوم بصفة دورية بجمع رؤساء وفرق التدقيق للقيام بدراسته األعمال المنجزة 
والمبرمجة، لتقديم المالحظات واالقتراحات الالزمة بهدف تحسين شروط العمل كما يعمل على إرسال 

  بالغات النهائية. ) يوما بعد إرسال ال30تقارير التحقيقات لمديرية الجهوية للضرائب في غضون ثالثين (
يستوجب القانون أن يكون لرئيس مكتب األبحاث  رئيس مكتب األبحاث والمراجعات: –ب 

) سنوات كمدقق جبائي، حيث يسهر 06والمراجعات على األقل رتبة مفتش، وخبرة ال تقل عن ستة (
  على حضور األعوان المحققين في أماكن عملهم، كما يستطيع القيام بمهام أحد المحققين. 

المحققين بغية قيامهم بصفة التحقيق يجب أن تتوفر في األعوان  األعوان المحققين: -جـ 
، كما يسند إلى )3(أن يكونوا على األقل حاملي رتبة مفتش ضرائب وهذا التزاما بالتشريع الجبائي

األعوان المحققين مهام التدخل وأعمال المراجعة بكل مراحلها مع اإلشارة إلى أن تنجز مهامهم في 

                                                 
تضمن تأسيس لجان التنسيق والفرق الم، 1999جويلية  24مؤرخ في ال، 290- 97من المرسوم التنفيذي رقم  1انظر المادة  -  1

  . 1991جويلية  30، صادر في 50رة التجارة وتنظيمها، ج ر عدد المختلفة للرقابة بين مصالح وزارة المالية ووزا
  . 44نوي نجاة، مرجع سابق، ص  -  2
  . 2017من قانون اإلجراءات الجبائية لسنة  1فقرة  20انظر المادة  -  3
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طرف المدير الوالئي تحت طلب المكلف  مقرات المكلفين باستثناء حاالت خاصة مرخصة من
بالضريبة مع ذكر السبب المقنع للقيام بعملية التحقيق (التدقيق) خارج مقره والتي تتم على مستوى 

  . )1(مكاتب األعوان المدققين
سلطة استخدام  خول المشرع الجبائي لإلدارة الجبائيةالوسائل القانونية للرقابة الجبائية:  – 3

وسائل قانونية تتمثل في حقوق وصالحيات تمارسها قصد التحقق من مدى احترام المكلفين بالضريبة 
  اللتزاماتهم الضريبية وعليه سنسلط الضوء على حقوق اإلدارة الجبائية، وٕالى التزامات المكلف بالضريبة. 

ة من الوسائل للرقابة الجبائية تعتمد إدارة الضرائب على مجموع حقوق اإلدارة الجبائية: –أ 
للحد من التهرب الضريبي والحفاظ على أموال الدولة من السرقة واالختالس، أو أن الكثير من 
المكلفين بالضريبة يستغلون الحرية الممنوحة لهم في تقديم التصريحات، أين يقوم المكلفون بتحديد 

ائية، وهو ما يفتح المجال دون شك للغش أسس فرض الضريبة بأنفسهم ثم يصرحون بها للمصالح الجب
الضريبي، وبالتالي التأثير على حجم الحصيلة الضريبية، وهو ما يحتم على المشرع البحث باستمرار 
من خالل قوانين المالية إليجاد الحلول للقضاء على هذه الظاهرة من خالل منح اإلدارة الضريبية 

ومن  رة، وبالتالي الحفاظ على حقوق الخزينة العموميةسلطات وحقوق من شأنها أن تحد من هذه الظاه
  أهم هذه الحقوق ما يلي: 

للتأكد  )2(: يعتبر حق الرقابة من أهم الصالحيات الممنوحة لإلدارة الجبائيةحق الرقابة - 1- أ
من صدق المعلومات المقدمة ضمن التصريحات المكتتبة من قبل المكلفين، وعليه فحق الرقابة يمثل 

، )3(مجموع العمليات المنجزة من قبل األعوان المكلفين برقابة تلك التصريحات بغية التحقق من نزاهتها
  . )4(يات المصرح بهاوهو األمر الذي يمكن التأكد منه عن طريق الرقابة الالحقة لهذه المعط

ويسمح حق الرقابة لإلدارة الجبائية التأكد عن طريق اإلجراءات والتقنيات المنصوص عليها في 
التشريع الضريبي لمعرفة إهمال المكلف بواجباته، وٕامكانية إلحاقه الضرر بخزينة الدولة عند مخالفته 

بة بصفة دورية معتمدة في ذلك على مجموعة ، تقوم اإلدارة الجبائية بعمليات المراق)5(للقانون الجبائي
  من اإلجراءات وتتمتع أثناء ذلك بجملة من الصالحيات. 

تعتمد الرقابة الجبائية أساسا على التصريحات المقدمة من طرف المكلفين بالضريبة إلى 

                                                 
  . 45نوي نجاة، مرجع سابق، ص  -  1
  . 34لياس قالب ذبيح، مرجع سابق، ص  -  2
 -  2005ية، جامعة الجزائر، قتصادأطروحة دكتوراه في العلوم اال ،– األهداف واألدوات –ة السياسة الجبائيفالح محمد،  -  3

  . 192 ، ص2006
  .، مرجع سابق2017من قانون اإلجراءات الجبائية لسنة  1فقرة  18انظر المادة  -  4

5   - Thiery Lambert, Contrôle fiscal, Droit et pratique, éd. PUF, Paris, 1991, p 41. 
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 المصالح الجبائية، حيث تحتوي هذه األخيرة على المعلومات األساسية والالزمة التي تحدد أسس
  . )1(األوعية الضريبية

فالرقابة الجبائية هي فحص لتصريحات وكل سجالت ووثائق ومستندات المكلفين بالضريبة 
، سواء كانوا ذو شخصية طبيعية أو معنوية، وذلك بقصد التأكد من صحة المعلومات )2(الخاضعين لها

، وهي بذلك تهدف إلى تحقيق )3(التي تحتويها ملفاتهم الجبائية، والنظر في الوضعية المالية للمكلف
  .  )4(أهداف عديدة

تؤدي الرقابة الجبائية دورا هاما، ويظهر ذلك في المعلومات التي تقدمها والتي  هدف إداري: - 
  تساهم بشكل حيوي كبير في زيادة الفعالية واألداء تتمثل أساسا في: 

التشريعات المعمول بها مما تساعد الرقابة الجبائية على التنبيه إلى أوجه النقص والحل في  - 
  يساعد اإلدارة الجبائية على اتخاذ اإلجراءات التصحيحية. 

  . )5(تسمح عملية الرقابة الجبائية بإعداد باإلحصائيات مثل التهرب الضريبي - 
: يتمثل في التأكد من مدى مطابقة ومسايرة مختلف التصرفات المالية للمكلفين هدف قانوني - 

لذا حرصا على سالمة هذا األخيرة، تركز الرقابة الجبائية على مبدأ المسؤولية  للقوانين واألنظمة،
يمارسونها للتهرب الضريبي من  والمحاسبة لمعاقبة المكلين بالضريبة على أية انحرافات أو مخالفات

  دفع مستحقاتهم الجبائية. 
إلى المحافظة على األموال العامة من  : تهدف الرقابة الجبائيةي ومالياقتصادهدف  - 

، وهذا الضمان تحول إيرادات )6(التالعب والسرقة أي حمايتها من كل ضياع بأي شكل من األشكال
أكبر للخزينة العمومية، وبالتالي زيادة األموال المتاحة لإلنفاق العام مما يؤدي إلى زيادة مستوى 

ية للرقابة الجبائية موجودة ضمن العالقة المركبة قتصاداال ية للمجتمع إذ أن األهدافقتصادالرفاهية اال
  . )7(والجباية قتصادبين اال

                                                 
، أطروحة دكتوراه دولة في العلوم 2002- 1991، دراسة حالة الجزائر في الفترة تحليل ظاهرة الغش الجبائيخالصي رضا،  -  1

  . 185، ص 2008ية، جامعة الجزائر، قتصاداال
  ، مرجع سابق.2017من قانون اإلجراءات الجبائية لسنة  19و 18انظر المادة  -  2
مذكرة ماجستير في العلوم  ،- دراسة حالة باتنة –دة لمحاربة التهرب والغش الضريبي كأالجبائية الرقابة بلخوخ عيسى،  -  3

  .53، ص 2004 -  2003ية جامعة باتنة، قتصاداال
، 2009 ،، مكتبة الشركة الجزائرية، بودواومحاضرات في جباية المؤسسات مع تمارين محلولةأوسرير منور، محمد حمو،  -  4

  . 201ص 
 ،2000، دار الميسرة  للنشر، عمان، المالية العامة والنظام المالي في اإلسالممحمود حسين الوادي، زكريا أحمد غرام،  -  5

  . 36ص 
  .90المرجع نفسه، ص  -  6

7   - Marc Loray, Le contrôle fiscale, Es l’Harmattan, Paris, 1993, p 16 et 18. 
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: تهدف الرقابة الجبائية على الصعيد االجتماعي إلى منع مكافحة انحرافات هدف اجتماعي - 
، وهذا سعيا )1(المكلف بمختلف صورها مثل التالعب واإلهمال أو التقصير في أداء وتحمل واجباته

ا لتكريس مبدأ المساواة بين المكلفين، وكذلك احترام قواعد المنافسة قواعد المنافسة التي تعرقل دوما منه
  . )2(من طرف المتهربين

في  )3(وهو وسيلة قانونية منحها المشرع الجبائي لموظفي مصلحة الضرائب حق االطالع: - 2- أ
م االطالع على مختلف الوثائق سبيل تمكينهم من أداء عملهم على أكمل وجه، فبواسطته يمكنه

والمستندات الخاصة بالمكلف التي تساعد على تأسيس وعاء الضريبة ومراقبتها على الوجه 
القول أن حق االطالع هو أداة تدخل في كل إجراء رقابي، أما إلتمام  يمكن، كما )4(الصحيح

  المعلومات الموجودة بحوزة اإلدارة أو التأكد من صحة المعلومات المستخلصة من دراسة الملفات. 
فممارسة حق االطالع يحفظ مصالح الخزينة العمومية على أن تفيد وتساعد كل الجهات المعنية 

المعلومات الالزمة للسير المحكم ألداء المهمة، وفي حالة الرفض أو إخفاء باالطالع من استقاء 
  ، ومن بين الجهات المعنية باالطالع نجد: )5(بعض الوثائق تسلط عليهم عقوبات مالية

: والتي تكون خاضعة لمراقبة السلطة )6(اإلدارات والهيئات العمومية في مختلف مستوياتها - 
تحتج بالسر المهني أمام أعوان اإلدارة المالية الذين يطلبون منها االطالع  اإلدارية، فال يمكن لها أن

  على الوثائق الموجودة على مستوى المصلحة.
بالمقابل يعتبر حق االطالع الممنوح لإلدارة الضريبية انتهاكا وخرقا لواجب السر المهني لذلك ال 

  يمارس هذا الحق إال في الهيئات واإلدارات والمؤسسات التي نص عليها القانون وهي: 
فقرة  46المادة  نصت  حق االطالع لدى اإلدارات والهيئات العمومية والمؤسسات: - 1- 2- أ
ال يمكن بأي حال من األحوال، إلدارات  «كما يلي:  على هذا الحق قانون اإلجراءات الجبائية أولى من

الدولة والبلديات والمؤسسات الخاصة وكذا المؤسسات الخاضعة لمراقبة السلطة اإلدارية، أن تحتج 
بالسر المهني أمام أعوان اإلدارة المالية الذين يطلبون منها االطالع على وثائق المصلحة التي 

                                                 
  .21قالب لياس، مرجع سابق، ص  -  1

2   - Michel Bouvier, Introduction du droit fiscal et à la théorie de l’impôts, 2ème édition, L.G.D.J, Paris, 
1998, p 100. 

  .، مرجع سابق2017من قانون اإلجراءات الجبائية لسنة  45انظر المادة  -  3
األشخاص الطبيعيين والضريبة على أرباح شركات  الموحدة على الدخلشرح أحكام الضريبة السيد عطية عبد الواحد،  -  4

  .54، ص 1995، دار النهضة العربية، القاهرة، األموال
  .، مرجع سابق2017من قانون اإلجراءات الجبائية لسنة  2فقرة  59انظر كذلك: المادة  - 

  .34لياس قالب ذبيح، مرجع سابق، ص  -  5
  لبلديات والمؤسسة الخاصة، وكذا المؤسسات الخاضعة لمراقبة الدولة.تتمثل في كل من إدارات الدولة والواليات وا -  6
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  .)1(»توجد في حوزتها 
لمادة أنه يمكن لإلدارة الجبائية ممارسة الحق وطلب المعلومات التي يستخلص من فحوى هذه ا

  تراها ضرورية ومهمة لدى جميع اإلدارات السابق ذكرها. 
: نظرا ألهمية هذا القطاع في البناء حق االطالع لدى هيئات الضمان االجتماعي - 2- 2- أ

ية من جهة وكذا صعوبة تحديد األساس الضريبي للمهن الحرة كالطبية قتصاداالجتماعي للسياسة اال
والشبه طبية من جهة أخرى، لذا يتعين على هيئات الضمان االجتماعي اإلعدادي السنوي لكشف 
فردي عن كل طبيب أو طبيب أسنان أو قابلة أو مساعد طبي، يبين فيه رقم تسجيل المؤمن لهم 

، والمبلغ اإلجمالي لهذه األتعاب كما هي واردة في أوراق العالج وكذا والشهر الذي دفعت فيه األتعاب
  مقدار المبالغ المسددة من قبل الهيئة المعنية إلى المؤمن له. 

ديسمبر من  31كما يجب أن تقبل هذه الكشوف على نفقة هيئات الضمان االجتماعي قبل  - 
  كل سنة. 
  . )2(أفريل من السنة الموالية 1ه الكشوف قبل كما يجب موافاة المدير الوالئي للضرائب لهذ - 
نص المشرع على حق االطالع في الملفات  حق االطالع لدى الهيئات القضائية: - 3- 2- أ

القضائية على سبيل الجواز وليس على سبيل الجبر، حين يجوز وتستطيع اإلدارة الجبائية االطالع 
لدعوى المدنية والجزائية واإلدارية، إذ يجب على على المعلومات التي بحوزة السلطة القضائية أثناء ا

السلطات القضائية أن تطلع اإلدارة الجبائية على كل المعلومات التي يمكن أن تتحصل عليها، والتي 
من شأنها أن تسمح بافتراض وجود غش مرتكب في المجال الجبائي أو أي من فترة كانت نتائجها 

  . )3(الغش أو التملص من الضريبة
: يعتبر حق االطالع لدى المؤسسات المالية حق االطالع لدى المؤسسات المالية -4-2- أ

أكثر كثافة منه لدى المؤسسات واإلدارات العمومية والخاصة، وذلك بالنظر إلى العالقة الوطيدة 
بين المؤسسات المالية والمكلفين، لذلك منح المشرع أعوان اإلدارة الجبائية حق االطالع لدى 

، وعلى هذه األخيرة أن ال ترفض طلبات )4(هيئات المالية (بنوك، مؤسسات تأمين... الخ)مختلف ال
األعوان المراقبين بحجة السر المهني، بل عليها تزويدهم بالوثائق والمستندات الضرورية ككشوف 
الحسابات البنكية للمكلف، عقود التأمين، وعلى العموم فهي ملزمة بتقديم جميع الكشوفات التي 

                                                 
  .، مرجع سابق2017من قانون اإلجراءات الجبائية لسنة  1فقرة  46المادة  -  1
  .، مرجع سابق2017اإلجراءات الجبائية لسنة من قانون   4و 3فقرة  46انظر المادة  -  2
  .، مرجع سابق2017الجبائية لسنة من قانون اإلجراءات  47انظر المادة  -  3

  .39، 38ص  ،، مرجع سابقوللتفصيل أكثر انظر: عباس عبد الرزاق
  .، مرجع سابق2017من قانون اإلجراءات الجبائية لسنة  5فقرة  46انظر  -  4
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  . )1(يطلبها المحقق الجبائي
يحق لألعوان المكلفين بالرقابة الجبائية االطالع على  الحق في استعمال األرشيف: - 5- 2- أ

الملفات المحفوظة في األرشيف والسندات العمومية، كالمستخرجات فالنسخ الالزمة لهم وكذلك أخذ كل 
  . )2(المعلومات وذلك من أجل حماية مصالح الخزينة

: يلعب القطاع المصرفي دورا أساسيا ومهما في ق االطالع على أعمال الصرفح - 6- 2- أ
دفع عجلة االستثمار وتحسين التوازن المالي، ونتيجة لذلك عدد المشروع صور الرقابة على هذا 

  القطاع في شكلين: 
المؤسسات أو الشركات والقائمين بأعمال الصرف  ألزم القانون: تلقائيةرقابة  - 1- 6- 2- أ

أو الجمعيات أو الجماعات المتخصصة  والمصرفيين، وأصحاب العمالت وكل األشخاص أو الشركات
بصفة اعتيادية على ودائع للقيم المنقولة، أن يرسلوا إشعارا خاصا لإلدارة الجبائية بفتح وٕاقفال كل 

وال أو حساب التسبيقات أو الحسابات الجارية أو حسابات حساب إيداع السندات أو القيم أو األم
العملة الصعبة أو أي حسابات أخرى تسيرها مؤسساتها بالجزائر إلى مديرية الضرائب بالوالية التي تبيع 

  . )3(له مقرا إقامة صاحب ودائع القيم المنقولة
الجبائية على سبيل من قانون اإلجراءات  61و 60حددت المادة  رقابة إدارية: - 2-6-2- أ

يق النظام الخاص أجل السهر على تطب منالحصر فئتين من الموظفين الذين لهم أحقية االطالع 
  وهما:  بالصرف،
  موظفو إدارة الضرائب الذين يقومون باالطالع على الوثائق لصالح إدارتهم.  - 
وزارة المالية،  الموظفون الذين لهم رتبة على األقل والمكلفون على وجه الخصوص من قبل - 

الذين يتمتعون بحق االطالع للتأكد من التطبيق الحسن للتنظيم الخاص بالصرف، وذلك من خالل 
  القيام بالتحقيقات لدى الخاضعين للضريبة الممارسين لنشاط الصرف. 

نظرا ألهمية قطاع التأمين في تحديد األساس  حق االطالع لدى أعمال التأمين: -7-2- أ
من قانون اإلجراءات الجبائية كل المؤسسات  52لمتعاملين، فقد ألزمت المادة الضريبي لبعض ا

والشركات والمؤمنين وشركات التأمين ومقاولي النقل وكل الخاضعين اآلخرين لمراقبة اإلدارة 
الجبائية، أن يطلعوا أعوان اإلدارة الجبائية سواء في المقر الرئيسي أو في الفروع والوكاالت على 

أمين والدفاتر والسجالت، والسندات واألوراق واإليرادات والنفقات والمحاسبة، من أجل عقود الت
  . )4(التأكد من مدى تنفيذ األحكام الجبائية

                                                 
  .65، ص 2005، دار هومه، الجزائر، الوجيز في شرح قانون اإلجراءات الجبائيةالعيد صالحي،  -  1
  .، مرجع سابق2017من قانون اإلجراءات الجبائية لسنة  50و 48المادة انظر  -  2
  .، مرجع سابق2017من قانون اإلجراءات الجبائية لسنة  51انظر المادة  -  3
  .، مرجع سابقمن قانون اإلجراءات الجبائية 52انظر المادة  -  4
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كما يتعين على المؤسسات وشركات التأمين أو إعادة التأمين وكل هيئة تمارس نشاطات التأمين 
الجبائية جوال خاصا بعقود التأمين المكتتبة لديها، للمنقوالت أو العقارات، أن ترسل فصليا إلى اإلدارة 

مع األشخاص الطبيعيين واألشخاص المعنويين والهيئات اإلدارية يرسل هذا الجدول في حامل 
) يوما األولى من الشهر الذي يلي 20معلوماتي أو عن طريق البريد االلكتروني، خالل عشرين (

  . )1(الفصل المعني تحت طائلة فرض غرامات جبائية

وجود قرائن في حالة  حقها الرقابي من أجل ممارسة يمكن لإلدارة الجبائية  حق المعاينة: - 3- أ
تدل على ممارسات تدليسية، أي ترخص ألعوانها المؤهلين قانونا القيام بإجراءات المعاينة في كل 

تبرر التصرفات ، قصد البحث والحصول على كل المستندات والوثائق التي من شأنها أن )2(المحالت
  . )3(الهادفة إلى التملص من تحديد الوعاء الضريبي

تتم معاينة وحجز الوثائق التي تشكل أدلة على وجود ممارسات تدليسية تحت سلطة القاضي 
ورقابته، وال يمكن أن يكون ذلك إال بموجب أمر من رئيس المحكمة المختصة إقليميا أو قاضي 

  طلب الترخيص من طرف مسئول اإلدارة الجبائية المؤهل.  ، بعد تقديم)4(يفوضه هذا األخير
يجب أن يحتوي الطلب على كل البيانات التي هي في حوزة اإلدارة الجبائية بحيث يبرر بها 

  عملية المعاينة أهمها: 
  التعريف بالشخص الطبيعي أو المعنوي المعني بعملية المعاينة؛  - 
  ة؛عنوان األماكن التي ستتم فيها المعاين - 
 العناصر الفعلية والقانونية التي يفترض منها وجود طرق تدليسية، ويتم البحث عن دليل عليها؛  - 

أسماء وألقاب األعوان المكلفين بعملية المعاينة ورتبهم وصفاتهم مع ضرورة أن يكونوا حاملين  - 
  . )5(بطاقة االنتداب

يعتبر أداء االلتزام واجب وطني ينبغي على كل مواطن القيام  التزامات المكلفين بالضريبة: –ب 
، وهو ما ينطبق )6(، المتضمن التعديل الدستوري01- 16قانون رقم المن  76به، وهذا ما تؤكده المادة 

                                                 
  .، مرجع سابقمكرر من قانون اإلجراءات الجبائية 52المادة انظر  -  1

، صادر في 80، ج ر عدد 2011، يتضمن قانون المالية لسنة 2010ديسمبر  29، مؤرخ في 13- 10وكذلك قانون رقم 
  .2010ديسمبر  30

  .، مرجع سابق2017من قانون اإلجراءات الجبائية لسنة  22انظر المادة  -  2
  .، مرجع سابق2017من قانون اإلجراءات الجبائية لسنة  34انظر المادة  -  3
  .، مرجع سابق2017من قانون اإلجراءات الجبائية لسنة  1فقرة  35انظر المادة  -  4
  .، مرجع سابقمن قانون اإلجراءات الجبائية 2فقرة  35انظر المادة  -  5
على كل مواطن أن  «، المتضمن التعديل الدستوري، مرجع سابق، على ما يلي: 01- 16قانون رقم المن  76تنص المادة  -  6

  .»واجباته تجاه المجموعة الوطنية...  يؤدي بإخالص
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على المكلف بالضريبة باعتباره واحد من أفراد المجتمع الذي فرض عليه القانون الضريبي مجموعة من 
ليه القيام بها على أحسن وجه وذلك تحقيقا للهدف األساسي للقانون الضريبي وهو االلتزامات وجب ع

دفع الضريبة في المواعيد المقررة لها؛ وضمان تزويد الخزينة العمومية بالموارد المالية الالزمة، وتكمن 
  هذه االلتزامات الجبائية وااللتزامات محاسبية. 

المشرع قصد تنظيم العالقة بين إدارة الضرائب  االلتزامات ذات الطابع الجبائي: فرضها - 
ي المكلف بالضريبة؛ التي تنشأ بالتصريح بالوجود وصوال أو تنتهي بدفع الضريبة، قتصادوالعون اال

وتتمثل أساسا في االلتزام بتقديم التصريحات المختلفة إضافة إلى االلتزام بدفع الضريبة في مواعيدها 
  المحددة قانونا. 

تنحصر هذه االلتزامات في عدة تصريحات نذكر أهمها  زام بتقديم التصريحات:االلت - 1- ب
  بإيجاز. 
يعتبر االلتزام بتقديم التصريح بالوجود بالنسبة للمكلف بالضريبة  التصريح بوجود: - 1- 1- ب

التزاما إداريا، ويخص هذا التصريح المكلفين الجدد والخاضعين للضريبة على أرباح الشركات أو 
على الدخل اإلجمالي أو الضريبة الجزافية الوحيدة، إذ يجب عليهم تقديم تصريحا بالوجود إلى  الضريبة

، فيشمل هذا التصريح: االسم، اللقب، )1(يوما من بداية نشاطهم 30مفتشية الضرائب في خالل ثالثين 
وثائق الهوية العنوان، طبيعة النشاط، وذلك من خالل تقديم نسخة من السجل التجاري، عقد إجراء 

  . )2(ووثائق أخرى كالتصاريح الخاصة ببعض النشاطات كاألطباء والمحامين
إن هذا التصريح له أهمية كبيرة ألنه يعطي لإلدارة الجبائية المعلومات عن ميالد ضريبة جديدة 

ائب ومكلف جديد، حيث تعرف اإلدارة مكان مزاولة النشاط وبدايته، وبالتالي يتسنى لجهات تحديد الضر 
  وتحصيلها. 
وهو تصريح يتم اكتتابه كل سنة من خالل نموذج خاص يتم  التصريح السنوي: - 2- 1- ب

إرفاقه في الميزانية ومجموعة من المرفقات األخرى وهذا في حالة الخضوع للنظام الحقيقي، كما يقدم 
 هذا التصريح حتى في حاالت التوقف المؤقت عن النشاط. 

: يلزم المكلفين بالضريبة حسب نظام الثالثي لرفع األعمال التصريح الشهري أو - 3- 1- ب
الربح الحقيقي، والنظام العام للرسم على القيمة المضافة الملزمون بدفع الضرائب والرسوم فوريا أو عن 
طريق االقتطاع من المصدر اكتتابا شهريا لرفع أعمالهم، فيجب على المكلف إيداع هذه التصريحات 

)Gn50()3() يوما األولى من 20، مبينا فيها تفاصيل العمليات الخاضعة للضريبة في خالل العشرين (
                                                 

  .، مرجع سابق2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  183انظر المادة  -  1
  .61، ص 2004، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، اإلطار القانوني للملف الضريبيسنية أحمد يوسف،  -  2
  استمارة تقدم من طرف إدارة الضرائب المكلف بالضريبة من أجل اكتتاب تصريح شهري أو ثالثي. وهي -  3
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 كل شهر لدى قباضة الضرائب المعنية بمكان نشاط المكلف بالضريبة. 

ألزم المشرع المكلفين بالضريبة تقديم التصريح بالتنازل أو التوقف عن النشاط:  - 4- 1- ب
) أيام من تاريخ 10( التنازل عنه خالل فترة محددة بـ عشرة تصريحات عند التوقف عن النشاط أو

 .  )1(التوقف أو التنازل

غير أنه ونظرا لألمية الكبيرة المنتشرة بين المكلفين بالضريبة فإن أغلبهم ال يقومون بإعالم 
المصالح المختصة بتوقف نشاطهم معتقدين أن توقفهم عن النشاط ال يستلزم إعالم المصالح 

ة بذلك، مما يؤدي إلى تحمل ضرائب جديدة أصدرتها المصالح الجبائية حديثا مما يوقعهم الضريبي
 في مشاكل المنازعات.

يمكن القول من خالل تطرقنا إلى مختلف التصريحات التي يلتزم المكلف بالضريبة بتقديمها إلى 
إدارة الضرائب، أنها يجب أن تكون وسيلة فعالة لتنبع كل مداخيل المكلف بالضريبة وليست وسيلة 

  بات. يؤدي به إلى بعض المتاعب أو بعض العقو  قدلتهديده، وأال ينظر إليها على أنها عبئ ثقيل 
تعتبر الضريبة من أهم اإليرادات العامة، وهذا ألهمية الدور  االلتزام بدفع الضريبة: - 2- ب

الذي تؤديه في سبيل تحقيق أهداف السياسة المالية، إذ يكمن الهدف األساسي من العالقة الضريبية 
فااللتزام بدفع الموجودة بين اإلدارة الضريبية والمكلف بالضريبة هو الحصول على الضريبة، لذلك 

ي مكلف بدفع الضريبة وتختلف طرق الدفع باختالف اقتصادالضريبة هو التزام واجب على كل عون 
الضريبة المطالب بدفعها، سواء نقدا أو حسب طرق الدفع األخرى بما فيها االقتطاع البنكي أو التحويل 

  . )2(والدفع اآللي
سجل قانوني ذي أرومة، وفضال عن كما ينتج عن كل دفع ضريبي تسليم وصل مقطوع من 

  . )3(ذلك، يجب على القابضين، أن يقيدوا األداءات في جداولهم تواليا مع حصولها
فالضريبة اقتطاع مالي، يتم تحصيلها بصورة نقدية في الغالب فالعون االقتصادي المكلف 

عتبار، كما يكون للدولة بالضريبة ملزما ومجبرا على دفع الضريبة دون أخذ رغبته أو استعداده للدفع ال
حق اللجوء إلى التنفيذ الجبري للحصول على مقدار الضريبة في حالة امتناع العون االقتصادي 

  . )4(المكلف بالضريبة عن أداءها، كما أن الدولة غير ملزمة برد قيمتها لهم أو يدفع أية فوائد عنها
ألزم المشرع المكلفين بالضريبة الذين لهم صفة االلتزامات ذات الطابع المحاسبي:  - 3- ب

                                                 

  .، مرجع سابق2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  195انظر المادة  -  1
، 18- 15القانون رقممن  7من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المعدلة بموجب المادة  370المادة  انظر -  2

  .، المعدل والمتمم، مرجع سابق2016قانون المالية لسنة المتضمن، 
  .، مرجع سابق2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  371انظر المادة  -  3
  .119، ص 2006، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ، المالية العامةلي ناشدسوزي عد -  4
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، ويشترط االحتفاظ بها مع )1(التاجر بمسك نوعين من الدفاتر التجارية، ويكونا تحت الطلب دائما
اإلثباتات القانونية كالفواتير وغيرها من المراسالت الرسمية التي يمارس عليها حق الرقابة واالطالع 

  . )2(عشرة سنوات 10لمدة 
: وهو عبارة عن دفتر موقع ومرقم من طرف القاضي لدى المحكمة دفتر اليومية -1-3- ب

، ويفرض على كل )3(الف دينار جزائريآد ج ثالثة  3000المختصة إقليميا لقاء رسم قدرة 
األشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للنظام الحقيقي ويمارسون نشاطات تجارية 

خاص الذين يمارسون نشاطات غير تجارية كالمهن الحرة، فدفتر في حين األش )4(وصناعية
يوميتهم يوقع ويؤشر من طرف رئيس مفتشية الضرائب التابعين إليها إقليميا، وتجدر اإلشارة إلى 
أن دفتر اليومية يتوجب تقديمه عند طلب اإلدارة الجبائية، وغيابه يشكل سببا كافيا في رفض 

  .  )5(بةوٕالغاء محاسبة المكلف بالضري
، يكتسي أهمية كبيرة حيث يسمح لنا )6(: وهو دفتر خاص بالميزانيةدفتر الجرد - 2- 3- ب

، وحتى )7(برصد جميع الحسابات المعنية بالدورة من أجل إنجاز القوائم المالية في نهاية السنة المالية
يحمل هذا الدفتر الصبغة القانونية يجب التأشير عليه من طرف المحكمة حيث البد أن يكون خاليا 

  من كل فراغ أو بياض وأي كتابة في الهامش وكل شطب أو تزوير. 
في سبيل تمكين اإلدارة الضريبية من الحفاظ على آليات ممارسة الرقابة الجبائية:  - ثانيا 

لطبيعي يمنحهما المشرع آليات ووسائل تساعد على كشف الحقيقة، وذلك من حقوق الخزينة، فمن ا
خالل التدخالت المباشرة لألعوان المدققين بأماكن تواجد نشاطات المكلفين بالضريبة، قصد التأكد 
من صحة ونزاهة التصريحات المكتتبة المسجلة في وثائق المحاسبة مع تلك الموجودة في الميدان 

  ، والتحقيق الجبائي في التصرفات. جراءات نجد الرقابة على التصريحاتومن بين هذه اإل
                                                 

  من القانون التجاري. 12إلى  9انظر المواد من  -  1
الكامل في القانون . انظر كذلك: حسين مبروك، ، مرجع سابق2017من قانون اإلجراءات الجبائية لسنة  64انظر المادة  -  2

  .10، ص 2000البلدة دحلب، ، منشورات جامعة التجاري
  القانون التجاري، المعدل والمتمم، مرجع سابق.، المتضمن 59- 75من األمر رقم  11انظر المادة  -  3
  .36لياس قالب ذبيح، مرجع سابق، ص  -  4
 – 2003 أسلوب تفعيل الرقابة الجبائية في الحّد من التهرب من الغش الضريبيين، حالة الجزائر منقتال عبد العزيز،  -  5

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستير في علوم التسيير، تخصص مالية ومحاسبة، معهد العلوم 2008
، 2009 – 2008االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير، المركز الجامعي الدكتور يحي فارس بالمدية، 

  .53ص 
  ، المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، مرجع سابق.59- 75 من األمر رقم 9انظر المادة  -  6
  ، المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، مرجع سابق.59- 75من األمر رقم  10انظر المادة  -  7
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يمكن إلدارة الضرائب ممارسة رقابة على مختلف التصريحات  الرقابة على التصريحات: – 1
، ويكون ذلك بالفحص الشامل والتدقيق من جميع تفاصيل المعلومات )1(التي يقدمها المكلف بالضريبة

، وفي حالة وجود نقاط غامضة أو مبهمة من طرف المراقب يحق )2(من سالمتهاالمصرح بها والتأكد 
  له أن يطلب بعض المعلومات والتبريرات من طرف المكلف بالضريبة وتكون الرقابة في شكل: 

يمكن لإلدارة الجبائية طلب توضيحات من المكلف بالضريبة حول  طلب التوضيحات: –أ 
  ير كافية في التصريحات. النقاط التي يراها غير واضحة وغ

وهو يختلف عن طلب التوضيحات ألن المكلف عليه تقديم تبريرات دقيقة  :طلب التبريرات –ب 
، وتبدأ هذه العملية داخل مكتب مصالح الضرائب، ويجب أن تبين الطلبات الكتابية )3(ومطابقة للقوانين

التوضيحات أو التبريرات، وتمنح بشكل صريح النقاط التي يراها المفتش ضرورية للحصول على كل 
  . )4(يوما لتقديم إجاباته 30للمكلف مهلة ال تقل عن 

كما يمكن لمفتش الضرائب تصحيح التصريحات، وذلك ال يكون  تصحيح التصريحات: - جـ 
  إال بشروط. 

  إعالم المكلف بهذا التصحيح المزمع مع القيام به.  - 
  توضيح األسباب التي دعت إلى ذلك.  - 
 30دعوة المكلف بالضريبة المعني إلى اإلعالن عن موافقته أو تقديم مالحظاته في أجل  - 

  . )5(يوما، ويعد عدم الرد في هذا األجل بمثابة قبول ضمني
منح القانون لإلدارة الجبائية وسيلة هامة هي التحقيق  التحقيق الجبائي في التصريحات: – 2

والتأكد من صحة ونزاهة اإلقرارات أو التصريحات المقدمة  الجبائي في هذه التصريحات بهدف التحقيق
  من طرف المكلفين بالضريبة. 

وينقسم التحقيق الجبائي في التصريحات إلى التحقيق المحاسبي، والتحقيق المصوب، والتحقيق 
  المعمق في مجمل الوضعية الجبائية.  

التي لها غرض الفحص  لياتيقصد بالتحقيق المحاسبي مجموعة العم التحقيق المحاسبي: –أ 
في عين المكان لمحاسبة مؤسسة ما ومراقبة مدى دقة وسالمة التصريحات المكتتبة ووضع التعديالت 

  . )6(الالزمة إذا اقتضى األمر
                                                 

  .، مرجع سابق2017من قانون اإلجراءات الجبائية لسنة  1فقرة  18انظر المادة  -  1
2   - Jean- Pierre CAZIMIR, Contrôle fiscale, droit garantie et procédure, 7ème éd, Paris, p 23. 

3   - Christian de LAUZNIGHEM, Droit discal, Dalloz, 11ème édition, Paris, 2000, p 202. 

  .، مرجع سابق2017من قانون اإلجراءات الجبائية لسنة  1فقرة  19المادة انظر  -  4
  .، مرجع سابق2017من قانون اإلجراءات الجبائية لسنة  4فقرة  19انظر المادة  -  5

6   - Daniel Richer, Les procédures fiscales, PUF, France, 1990, p 25. 
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ويكون بفحص مختلف الدفاتر والوثائق  فالتحقيق المحاسبي يعد أحد وسائل الرقابة الجبائية
المحاسبية للمكلف الخاضع للتحقيق بغية التأكد من مصداقية التصريحات المقدمة، والتي تهدف للبحث 

، ويسمى )1(ما إذا كانت النتائج مطابقة للقواعد المحاسبة بعين المكان، والجبائية السارية المفعول
ميز التحقيق المحاسبي عن التحقيق الجبائي، على اعتبار أن "الفحص المحاسبي االنتقادي"، وهذا ما ي

  . )2(هذا األخير موضوعه هو القيام بعملية تشخيص لوضعية جبائية معينة دون القيام بأية عملية تسوية
وعليه فالهدف من التحقيق المحاسبي هو إظهار النقائص والتجاوزات التي يمكن أن تكون في 

حة وعاء مختلف الضرائب والرسوم المستحقة، وللتحقق من صحة المحاسبة بقصد التأكد من ص
  . )3(األرقام والنتائج التي قدمتها المحاسبة، وذلك باتخاذ األساليب الالزمة

  ويمر التحقيق المحاسبي بثالث مراحل: 
: تتضمن اإلجراءات األولية للتحقيق المحاسبي وكذلك الخطوة مرحلة التحضير للتحقيق - 1- أ

  مسار التحقيق المحاسبي لذا يجب أن تتم وفق خصائص عقالنية موضوعية وظرفية. األولى في 
فبعد تلقي مصالح المديرية الوالئية للضرائب القتراحات مختلف المفتشيات المتواجدة بتراب 
الدوائر التابعة لها تقوم بدراسة االقتراحات وعند وصول مديرية البحث والمراجعات على الملفات 

تحقيق، وبعد دراستها، تقوم المديرية الفرعية للبرمجة خالل األسبوعين األوليين من شهر المقترحة لل
  أكتوبر بإعداد برامج تحقيق محلية. 

لها المكلف  لمحقق إلى مفتشية الضرائب التابعوقبل بداية عمليات التحقيق، يتجه العون ا
يق دون إعالم المكلف بالضريبة بالضريبة لسحب ملفه ودراسته وال يمكن البدء في إجراءات التحق

مسبقا عن طريق إرسال أو تسليم إشعار بالتحقيق مقابل إشعار بالوصول مرفقا بميثاق حقوق وواجبات 
) أيام، ابتداء من تاريخ 10المكلف بالضريبة على أن يستفيد من أجل أدنى للتحضير، مدته عشرة (

  . )4(استالم هذا اإلشعار
مدى ضبط تواريخ إيداع هذه  يحات السنوية للمكلف من حيثكما يقوم العون بفحص التصر 

التصريحات وكذلك يمكن له القيام بالتحقيقات الخارجية المساعدة وذلك من خالل إرسال طلب 
المعلومات إلى كل من الموردين، الزبائن، البنوك اإلدارات العمومية، وٕالى كل شخص يمكنه اإلمداد 

  . )5(س رقم األعمال والربحبمعلومات قد تفيد في إعادة تأسي

                                                 
  .، مرجع سابق2017ية لسنة من قانون اإلجراءات الجبائ 20انظر المادة  -  1
"، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية في الحّد من ظاهرة التهرب الضريبيفعالية التحقيق المحاسبي  مقدم عبيرات، " -  2

  .96، ص 2007، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، 02ية والسياسية، العدد قتصادواال
  .70ص  ،، مرجع سابقبولخوخ عيسى -  3
  .، مرجع سابقاإلجراءات الجبائيةمن قانون  4فقرة  20 ةانظر الماد -  4
  = ، المتضمن قانون2008ديسمبر  30، المؤرخ في 21- 08رقم  قانونالمن  37 ةمعدلة بموجب المادال 20المادة  انظر -  5
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، )1(بعد انتهاء آجال التحضير تنطلق عملية التحقيق مباشرة عملية التحقيق المحاسبي: - 2- أ
من خالل قيام العون المحقق بالتدخل في عين المكان بدء بأول لقاء مع المكلف، من أجل خلق نوع 

  من الثقة المتبادلة، وتقديم العديد من المالحظات. 
ذلك يقوم العون المحقق بفحص عميق للوثائق المحاسبية، سواء من حيث الشكل أو  بعد

  المضمون. 
تهدف هذه العملية للتأكد من مدى مطابقة  فحص شكلي للوثائق والمستندات: - 1- 2- أ

السجالت المحاسبية ألحكام القوانين والتشريعات السارية المفعول وكذا صحتها، باإلضافة إلى التأكد 
  من مسك المكلف بالضريبة لمحاسبة منتظمة وحسب اإلجراءات المنصوص عليها قانونا. 

من حيث  إلى فحص المعاينةيلجأ المحقق : فحص المعاينة من حيث المضمون - 2- 2- أ
حيث يقوم بدراسة معمقة ودقيقة للدفاتر والوثائق  بعد الفحص الشكلي للضرائب المحاسبية، المضمون،

المحاسبية بغرض التأكد من صحة البيانات المحاسبية، وذلك حسب ما هو منصوص عليه في النظام 
  وال الخاصة والديون... الخ. ، كاالستثمارات، المخزونات، الحقوق األم)2(المحاسبي المالي

تعتبر نتائج التحقيق آخر مرحلة في التحقيق وفيها تخلق فكرة المحاسبي  نتائج التحقيق: - 3- أ
وفيها تخلف فكرة للمحقق حول محاسبة المكلف سواء كان ذلك باإليجاب وبالتالي قبول المحاسبة، أو 

ى المحقق إرسال نسخة من هذه النتائج بالرفض (بالسلب) لمحاسبة المكلف، ففي كلتا الحالتين عل
للمكلف بالضريبة، يبين له فيها التجاوزات التي تم اكتشافها وكذا الجديدة للضريبة واألسس المعتمدة في 

  . )3(إعادة تأسيس الوعاء الضريبي
  ومنه فإن المحقق ال يخرج عن حالتين هما قبول المحاسبة أو رفضها. 

  تأخذ هذه الحالة صورتان تتمثالن في:  المكلف بالضريبة:حالة قبول محاسبة  - 1- 3- أ
 : ويكون ذلك في حالة اقتناع المحققالقبول الصريح لمحاسبة المكلف بالضريبة - 1- 1- 3- أ

                                                                                                                                                         
، المؤرخ 72-11القانون رقم من  31المادة و ، 2008ديسمبر  31، صادر في 74ج ر عدد ، 2009المالية لسنة =

المادة و  ،2011ديسمبر  29، صادر في 72، ج ر عدد 2012لسنة  ، المتضمن قانون المالية2011ديسمبر  28في 
، 72ج ر عدد ، 2013لسنة  الماليةقانون ، المتضمن 2012ديسمبر  26، المؤرخ في 72- 13القانون رقم  من 10

مرجع  ،2016لسنة  ، المتضمن قانون المالية18-15القانون رقم من  23المادة و  ،2013ديسمبر  30صادر في 
، ج 2017لسنة  قانون المالية ، المتضمن2016ديسمبر  28، المؤرخ في 14-16قم القانون ر  من 43المادة و  سابق،

  ، المعدل والمتمم.2016ديسمبر  29، صادر في 77ر عدد 
، مذكرة من أجل نيل شهادة ماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه، كلية الحقوق، الرقابة الجبائيةبن صفي الدين أحالم،  -  1

  .35، ص 2014 – 2013، 1مؤسسات، جامعة الجزائر مدرسة دكتوراه الدولة وال
تضمن النظام المحاسبي المالي، ج ر عدد الم، 2007نوفمبر  25مؤرخ في ال ،11- 07من القانون رقم  20انظر المادة  -  2

  .2007نوفمبر  25، صادر في 74
  .86 – 85، ص 2011، دار المفيد، الجزائر، الرقابة الجبائية بين النظرية والتطبيقسهام كردودي،  -  3
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  بدرجة كبيرة بأن المحاسبة منتظمة وصادقة.  
ويكون ذلك في حالة تسجيل  القبول النسبي لمحاسبة المكلف بالضريبة: - 2- 1- 3- أ

تجاوزات وانحرافات، حيث يلجأ المحقق في هذه الحالة إلى محاورة المكلف بالضريبة حول هذه 
التجاوزات ليقوم بعد ذلك بإعادة تأسيس الوعاء الضريبي الجديد وتبليغه للمكلف بالضريبة من خالل 

 اإلشعار بالتقويم األولي. 

يتم رفض محاسبة المكلف بالضريبة من قبل  بالضريبة:حالة رفض محاسبة المكلف  - 2- 3- أ
 المحقق في الحاالت التالية: 

  انعدام الوثائق الثبوتية التي تدعم محاسبة المكلف بالضريبة.  - 1- 2- 3- أ
  استحالة عملية الرقابة الجبائية نتيجة اعتراض المكلف بالضريبة.  - 2- 2- 3- أ
فية ألحكام القانون التجاري والنظام المحاسبي مسك الدفاتر المحاسبية بطريقة منا - 3- 2- 3- أ
  المالي.
حالة وجود أخطاء وٕاغفاالت ومعلومات غير صحيحة بعد ما ينهي المحقق عملية  - 4- 2- 3- أ

  التحقيق، البد من مراعاة ما يلي:
  إشعار المكلف بالضريبة بإعادة التقويم.  - 
  شار من اختياره. إعالم المكلف بالضريبة بأن له الحق في االستعانة بمست - 
  ) يوما للرد. 40منح للمكلف بالضريبة أجل مدته أربعين ( - 
  التبليغ النهائي لنتائج المكلف بالضريبة.  - 

 24ثم استحداث هذا النوع من التحقيق بموجب المادة  التحقيق المصوب في المحاسبة: –ب 
  المصوب في المحاسبة.، والمسمى بالتدقيق والتحقيق )1(2010من قانون المالية لسنة 

يقوم هذا الشكل من أشكال الرقابة في محاسبة المكلفين بالضريبة لنوع أو عدة أنواع من 
الضرائب، لفترة كاملة أو لجزء منها غير متقادمة أو كمجموعة عمليات أو معطيات محاسبية لمدة تقل 

  . )2() جبائية، وذلك بغرض تقوية منظومة الرقابة الجبائية01( عن سنة
ويتم التحقيق عن طريق تقديم المكلف بالضريبة للوثائق المحاسبية والوثائق التوضيحية والتي 
تتمثل في الفواتير والعقود وصول الطلبات أو التسليم المرتبطة بالحقوق والضرائب والرسوم المتعلقة 

  . )3(بالتحقيق للمفتش الذي يقوم بالتحقيق
                                                 

، ج ر عدد 2010، المتضمن قانون المالية لسنة 2009ديسمبر  30مؤرخ في ال ،09- 09من القانون رقم  24انظر المادة  -  1
  ، معدل ومتمم.2009ديسمبر  31، صادر في 78

  .، مرجع سابق2017لسنة  الجبائيةمكرر من قانون اإلجراءات  20انظر المادة  -  2
، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، سوريا، أصول مراجعة الحسابات، أساسيات وعمليات علي حاج بكري، - 3

  .47، ص 2004
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) يوما إلرسال مالحظاته أو قبوله ابتداء من تاريخ 30يمنح للمكلف بالضريبة أجل ثالثين (
  . )1(تسليم اإلشعار بإعادة التقويم

إجراء التحقيق المصوب ال يمكن أن ينتج عنه فحص معمق، كما أنه ال يمنع اإلدارة  إنّ 
  . )2(المراجعة الجبائية من إجراء هذا الفحص الحقا للفترة نفسها التي تمت فيها

باإلضافة إلى التحقيق المحاسبي والتحقيق التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية:  - جـ 
المصوب في المحاسبة تدعم آليات الرقابة الجبائية بآلية جديدة والمتمثلة في التحقيق المعمق في 

يعيين المعنيين يين كأشخاص طبقتصادمجمل الوضعية الجبائية، وهو إجراء يخص األعوان اال
  بالضريبة على الدخل اإلجمالي. 

فقرة  21كما يعتبر التحقيق في محل الوضعية الجبائية امتدادا للتحقيق المحاسبي، حيث عرفته المادة 
يمكن ألعوان اإلدارة الجبائية أن يشرعوا في التحقيق المعمق  «من قانون اإلجراءات الجبائي كما يلي:  1

الشاملة لألشخاص الطبيعيين بالنسبة للضريبة على التدخل اإلجمالي، سواء توفر  في الوضعية الجبائية
  . )3(»لديهم موطن جبائي في الجزائر أم ال، عندما تكون لديهم التزامات متعلقة بهذه الضريبة 

فبذلك، التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية هو مجموع العمليات الخاصة بالحق من أجل 
بين الدخل الحقيقي للمكلف والدخل المصرح به، التأكد من صحة التصريحات  اكتشاف كل فارق

المتعلقة بالتدخل العام، وينفذ هذا اإلجراء عادة في حالة ما إذا لوحظ فارق محسوس بين المدخول 
المصرح به من طرف المكلف من جهة، والعناصر المكونة لنمطه المعيشي أو النفقات المخصصة 

  . )4(جهة أخرى لصيانة أمالكه من
ففي حالة ما لوحظ فرق محسوس بين المدخول المصرح من طرف المكلف، من جهة، وعناصر 

، تقوم اإلدارة بطلب التبريرات )5(نمطه المعيشي والنفقات المخصصة لصيانة أمالكه من جهة أخرى
، مما تحملها إلى إعادة تقويم الوعاء الضريبي، وذلك عن طريق )6(والتوضيحات التي تراها أساسية

  التصحيح الحضوري أو التصحيح التلقائي. 
يعتمد التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة على البحث عن كل المعلومات المتعلقة 

                                                 
  .47لياس قالب ذبيح، مرجع سابق، ص  -  1
  .98زناتي فريدة، مرجع سابق، ص  -  2
  .، مرجع سابق2017من قانون اإلجراءات الجبائية لسنة  1فقرة  21المادة  -  3
  .25، ص 2006ميثاق المكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة الجبائية، المديرية العامة للضرائب، الجزائر،  -  4
  .45بن صفي الدين أحالم، مرجع سابق، ص  -  5
  ) يوما. 30تم تبليغ أو تكليف المكلف بالضريبة لتقديم إجابته في مدة ال يمكن أن تقل عن ثالثين ( -  6

  .، مرجع سابق2017من قانون اإلجراءات الجبائية لسنة  19انظر في ذلك المادة 
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لجبائية إضافة إلى بالمكلف الخاضع لهذا النوع من الرقابة عن طريق الوثائق الموجودة لدى اإلدارة ا
الحصول على المعلومات باستعمال كشوفات الربط وبطاقات المعلومات، وهذا من شأنه أن يفيد بشكل 
كبير في اكتشاف األخطاء والثغرات، لكن في مقابل ذلك يؤخذ على هذا النوع من الرقابة أنه يركز 

مما يحد من إمكانية االعتماد على نوع واحد من الضرائب وٕاهمال كل المعلومات المحاسبية األخرى 
عليها، كذلك وبخصوص المعلومات المتحصل عليها خارج اإلدارة الجبائية فقد ال تكون دقيقة كما أنه 
  ليس من السهل دائما الحصول عليها خاصة إذا تعلق األمر بالمكلفين الذين يتبعون أساليب االحتيال. 

 التي تمارسها الرقابةوبالرغم من اختالف أشكال وما يمكن قوله في األخير أن اإلدارة الجبائية 
دون اللجوء إلى التعاون بينها وبين  ،إال أنها ال تستطيع التحكم في العدد المتزايد للتصريحات الجبائية

اإلدارات األخرى خاصة إدارة الجمارك، والمصالح التابعة لوزارة التجارية، فالجمارك تلعب دورا هاما 
حتى  ا يتعلق باالستيراد والتصدير، وتزويد المصالح الجبائية بحجم المشترياتمن خالل كشفها لكل م

تمكنها من حساب رقم المبيعات الحقيقي الذي يحققه المكلف، أما بالنسبة لمصلحة التحقيقات 
ية وقمع الغش بوزارة التجارة فيتبين أهمية التعاون معها عن طريق التدخالت المستمرة في قتصاداال

  .)1(تجارية للكشف عن حجم العمليات بدون فوترةالحياة ال
سابقا، تقع على عاتق  ُذكركما  العقوبات المقررة عند إخالل المكلفين بالتزاماتهم: –ثالثا 

المكلف بالضريبة جملة من االلتزامات، غير أن الطابع التصريحي للنظام الجبائي الجزائري يفتح 
المجال للتهرب الضريبي بدون شك، فقد يمتنع المكلف عن تقديم التصريحات أو يتأخر في تقديمها في 

ناع المكلف بالضريبة عن تسديد مواعيدها، أو يقدم تصريحات خاطئة، وقد يصل األمر إلى حد امت
  الضريبة المفروضة عليه، وغيرها من أشكال الغش الضريبي التي قد يلجأ إليها المكلف بالضريبة.

ي المحقق لممارسات تدليسية، مخالفات، وٕاغفاالت أو أخطاء قتصادفعند اكتشاف العون اال
تجاه المكلف الخاضع للضريبة، وذلك حسب طبيعة المخالفات  جبائية، يطبق عقوبات وجزاءات

المرتكبة من طرفه، وهي تهدف سواء إلى ضمان احترام الواجبات الجبائية أو لردع ومعاقبة كل من 
حاول التخلص من الضريبة، وعليه فإن العقوبات تتخذ جزاءات مختلفة تأخذ شكلين، فهي من جهة 

  . ، باإلضافة إلى عقوبات إضافيةقوبات جنائيةعقوبات جبائية، ومن جهة أخرى ع
رتب المشرع  على المكلف بالضريبة المخالف اللتزاماته، عقوبات العقوبات الجبائية:  – 1

  تختلف باختالف نوع المخالفة وهي كما يلي: 
تقع على عاتق المكلف بالضريبة الذي يرفض تقديم  في حالة عدم تقديم التصريحات: –أ 

  وبات تختلف باختالف التصريح أهمها: التصريحات عق
يعاقب كل مكلف بالضريبة الذي لم يقدم تصريحات  في حالة عدم التصريح بالوجود: - 1- أ

                                                 
  .12انظر ملحق رقم للتوضيح أكثر  -  1
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، بغرامة مالية قدرها ثالثين ألف )1() يوما األولى من بداية النشاط30بالوجود خالل الثالثين (
  . )2() دينارا جزائريا30.000(

تفرض ضريبة بصفة تلقائية على المكلف  لتصريح السنوي:في حالة عدم تقديم ا - 2- أ
بالضريبة الذي لم يقدم التصريح السنوي حسب الحالة، أما بصدد الضريبة على الدخل اإلجمالي أو 

وتخفض هذه الزيادة إلى  %25الضريبة على أرباح الشركات، ويضاعف المبلغ المفروض عليه بنسبة 
  . )3(من قانون الضرائب 322ضمن الشروط المحددة في المادة  %20أو  10%

يترتب على عدم تقديم التصريحات في مواعيدها،  في حالة التأخر في تقديم التصريح: - 3- أ
دج وهذا في كل مرة يسجل فيها إغفال الوثائق المقدمة أو عدم منحها  1000دفع غرامة جبائية قدرها 

) يوما ابتداء من تاريخ اإلنذار الموجه إلى 30لمطلوبة في أجل ثالثين (وفي حالة عدم تقديم الوثائق ا
المكلف بالضريبة المعني باألمر في ظرف موصى عليه مع إشعار باالستالم، تفرض الضريبة تلقائيا 

  . )4(%25ويضاعف مبلغ الحقوق إلى غاية 
المكلف  إذا كان هناك نقص في التصريح، فإن في حالة اكتتاب تصريح خاطئ: - 4- أ

من قانون الضرائب المباشرة  193بالضريبة تنطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 
  والرسوم المماثلة وهي: 

د ج   50.000إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها يقل عن مبلغ  %10تطبق زيادة قدرها  - 
  د ج أو يساويه.     20.000ويقل عن مبلغ 

د ج ويقل عن  50.000إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها يفوق %15تطبق زيادة تقدر بـ  - 
  د ج أو يساويه.  20.000مبلغ 

  د ج.  200.000إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها يفوق %25تطبق زيادة قدرها  - 
ففي هذه الحالة تطبق زيادة موافقة لنسبة  في حالة محاولة القيام بأعمال تدليسية: - ب 

ة من طرف المكلف بالضريبة، توافق هذه النسبة حصة الحقوق التي تم إخفاؤها مقارنة اإلخفاء المرتكب
، وعندما ال %50، حيث أنه ال يمكن أن تقل هذه الزيادة عن هانفس بالحقوق المستحقة بعنوان السنة

كما تطبق كذلك هذه النسبة، عندما تتعلق الحقوق المتملص منها  %100يدفع أي نقد، تحدد النسبة بـ 
  . )5(بالحقوق الواجب جمعها عن طريق االقتطاع المصدر

                                                 
، المؤرخ في 24- 06من القانون رقم  14من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة معدلة بموجب المادة  183المادة  انظر -  1

  ، المعدل والمتمم.2006ديسمبر  27، صادر في 85، ج ر عدد 2007، المتضمن قانون المالية لسنة 2006ديسمبر  26
  المماثلة، مرجع سابق.والرسوم من قانون الضرائب المباشرة  194انظر المادة  -  2
  .، مرجع سابقمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 193انظر المادة  -  3
  .، مرجع سابقمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 192انظر المادة  -  4
  اشرة والرسوم المماثلة:                =من قانون الضرائب المب 193يقصد باألعمال التدليسية (أعمال الغش) حسب المادة  -  5
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فرض المشرع على كل تأخير في دفع الضرائب  في حالة التأخر في دفع الضريبة: - جـ 
ئب المباشرة من قانون الضرا 1فقرة  402والرسوم عقوبات أو غرامات منصوص عليها في المادة 

  والرسوم المماثلة، وهي كما يلي: 
يوما  15من قيمة الضريبة عندما يتم الدفع الضريبة بعد أجل  %10عقوبة نسبة قدرها  - 1- ـج

) يوما من تاريخ أجل الدفع 15من تاريخ االستحقاق فالمكلف ملزم بدفع الضريبة خالل خمسة عشر (
  حين ال يتعرض إلى جراء التأخر.

قيام المكلف بالضريبة بتدبير عدم إمكانية الدفع أو يوضع عوائق بطرق أخرى أمام  - 2- ـج
  تحصيل أي ضريبة. 

كل عمل أو فعل أو سلوك يقصد منه بوضوح تجنب أو تأخر دفع كل أو جزء من مبلغ  - 3- ـج
  الضرائب. 
لى ممارسة نشاط غير قانوني، يعتبر كذلك، كل نشاط غير مسجل أو ال يتوفر ع - 4- ـج

  محاسبة قانونية محررة تم ممارسته كنشاط رئيسي أو ثانوي. 
من قيمة الضريبة من كل شهر تأخير أو جزء منه دون أن تتجاوز هذه %3غرامة بنسبة  - 5- ـج

  . %25) يوما 30الخاصة بالتأخير في الدفع بعد ثالثين ( %10الغرامات زائد العقوبة الجبائية بنسبة 
  . )1(فهذه العقوبات تطبق على المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة

                                                                                                                                                         
إخفاء أو محاولة إخفاء المبالغ أو المنتوجات التي تطبق عليها الرسم على القيمة المضافة من طرف كل شخص مدين به،  - =

  وخاصة المبيعات بدون فاتورة.
تقديم وثائق مزورة أو غير صحيحة لالستناد عليها عند طلب الحصول على تخفيض أو إعفاء أو االستفادة من االمتيازات  - 

  الجبائية.
قيد في حسابات، أو القيام بتقييد أو إجراء قيد في الحسابات غير صحيح أو وهمي في دفتر ال إجراء عمدا بنسيانالقيام  - 

  اليومية ودفتر الجرد.
  م المكلف بالضريبة بتدبير عدم إمكانية الدفع أو بوضع عوائق بطرق أخرى أمام تحصيل أي ضريبة.قيا - 
  كل عمل أو فعل أو سلوك يقصد منه بوضوح تجنب أو تأخير دفع كل أو جزء من مبلغ الضرائب. - 
نشاط غير قانوني، يعتبر كذلك، كل نشاط غير مسجل و/أو ال يتوفر على محاسبة قانونية محررة تم ممارسته  ممارسة - 

  كنشاط رئيسي أو ثانوي. 
، المؤرخ 11-99من القانون رقم  18من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المعدلة بموجب المادة  402المادة  - 1

، والمادة 1999ديسمبر  25، صادر في 92، ج ر عدد 2000ن قانون المالية لسنة ، المتضم1999ديسمبر  23في 
، ج ر عدد 2001، المتضمن قانون المالية لسنة 2000ديسمبر  23، المؤرخ في 06-2000من القانون رقم  38
، 2002، المتضمن قانون المالية لسنة 21- 01من القانون رقم  20، والمادة 2000ديسمبر  24، صادر في 80

، المتضمن قانون 2002ديسمبر  24، المؤرخ في 11-02من القانون رقم  34المعدل والمتمم، مرجع سابق، والمادة 
، المتضمن 24-06 رقم من القانون 22، والمادة 2002ديسمبر  25، صادر في 86، ج ر عدد 2003المالية لسنة 

  ، المعدل والمتمم، مرجع سابق.2007قانون المالية لسنة 
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 خول القانون لإلدارة الجبائية فروض عقوبات جنائية في حالة ما إذا العقوبات الجنائية: -  2
أو عدم االلتزام بالدفع، ففي هذه الحالة تلجأ  كشفت المراقبة انعدام أو عدم صحة التصريحات الجبائية

إدارة الضرائب إلى اتخاذ اإلجراءات اإلدارية المخولة قانونا، وهي األعذار وٕاعادة التقويم والتسوية 
  بالنسبة للتصريحات، والتحصيل الجبري في حالة عدم الدفع. 

قضائية بشرط إمكانية إثبات كما تسعى إعادة الضرائب إلى طلب متابعات جبائية أمام الهيئات ال
  نية الغش للمكلف ووجود حوادث وأعمال تثبت تجنبه لدفع الضريبة. 

منها يخص  )1(من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 303وفي هذا الصدد تنص المادة 
يعاقب كل من تملص  ... «الضريبة على الدخل اإلجمالي، والضريبة على أرباح الشركات على أنه: 

أو حاول التملص اللجوء إلى أعمال تدليسية في إقرار وعاء أي ضريبة أو حق أو رسم خاضع له، 
  أو تصفيته، كليا أو جزئيا بما يأتي: 

دج عندما ال يفوق مبلغ الحقوق المتملص  100.000دج إلى  50.000غرامة مالية من   -  أ
  دج.  100.000منها 

دج إلى  100.000) أشهر وغرامة مالية من 06ستة ( ) إلى02الحبس من شهرين ( - ب
 100.000دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، عندما يفوق مبلغ الحقوق المتملص منها  500.000

  دج.  1000.000دج، وال يتجاوز 
دج إلى  500.000) وغرامة مالية من 02) أشهر إلى سنتين (06الحبس من ستة ( - ج

 1000.000العقوبتين عندما يفوق مبلغ الحقوق المتملص منها  دج، أو بإحدى هاتين 2000.000
  دج.  5000.000دج؛ وال يتجاوز 

دج إلى  2000.000) سنوات وغرامة مالية من 5) إلى خمس (02الحبس من سنتين ( - د
دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، عندما يفوق مبلغ الحقوق المتملص منها  5000.000
  دج.  10000.000، وال يتجاوز 5000.000
د  5000.000) سنوات وغرامة مالية من 10) سنوات إلى عشر (5الحبس من خمس ( - ه
د ج أو بإحدى هاتين العقوبتين، عندما يفوق مبلغ الحقوق المتملص منها  10.000.000ج إلى 

  . »د ج.... 10.000.000
والجنائية هناك عقوبات أخرى الهدف  باإلضافة إلى العقوبات الجبائية العقوبات اإلضافية: – 3

  منها محاصرة ظاهرة الغش الجبائي والقضاء عليها تتمثل فيما يلي: 

                                                 
، المعدل والمتمم، 2003، المتضمن قانون المالية لسنة 11- 02من القانون رقم  28المعدلة بموجب المادة  303انظر المادة  -  1

  ، المعدل والمتمم، مرجع سابق.2012، المتضمن قانون المالية لسنة 72- 11من القانون رقم  13مرجع سابق، والمادة 
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لقد تم إنشاء هذه البطاقة بموجب قانون المالية  إنشاء بطاقة وطنية لمرتكبي أعمال الغش: –أ 
    مر رقماألمن  30، والتي عدلت بموجب المادة )1(منه 13بموجب المادة  2006التكميلي لسنة 

، بحيث يسجل فيه كل األشخاص الذين قاموا بأعمال الغش والمخالفات الخطيرة للتشريعات 01- 09
والتنظيمات الجبائية والجمركية والبنكية والمالية والتجارية وكذا عدم اإليداع القانوني لحساب الشركة، 

  كل شخص مسجل في هذه البطاقة سوف يحرم من: 
  تيازات الجبائية والجمركية المرتبطة بترقية االستثمار. االستفادة من االم - 
، بالنسبة لهذه النقطة هناك نوع من الغموض، )2(االستبعاد من المناقصة في الصفقات العمومية - 

فهل المقصود هنا االستبعاد من الصفقات العمومية بصفة كلية أم فقط من المناقصة، ألن الصفقات 
مقصود هنا هو اإلقصاء من المشاركة من الصفقات فالالعمومية تتم وفق عدة أشكال منها المناقصة، 

فرض هذا اإلقصاء إذ أنه ال يمكن أن نثق في عون اقتصادي العمومية، فهنا نجد أن المشرع أحسن في 
  لم يِف بالتزاماته الضريبية والسماح له بالتصرف في األموال العمومية.

يين قتصاديهدف هذا اإلجراء إلى توجيه األعوان اال الغلق المؤقت للمحالت التجارية: –ب 
ائية إلى حجز ممتلكاته بما فيها المقرات المساهمين لتسديد ديونهم الجبائية قبل لجوء المصالح الجب

) أيام من أخطار المكلفين بالضريبة 10بعد عشرة ( - الغلق  - التجارية المغلقة، ويتم تنفيذ هذا اإلجراء 
، وال يتم هذا إال بعد نفاذ كل محاوالت )3(لمنحهم فرصة لدفع الضريبة أو الحصول على جدول الدفع

التحصيل، ويعتبر كذلك من اإلجراءات الفعالة لدفع المكلف لتسديد ديونه الضريبية إال أن عملية 
  تطبيقه تبقى جد محدودة مقارنة مع باقي طرق التحصيل الذي تدين به السلطة الجبائية للمكلفين. 

ر هذه العقوبة من العقوبات الخاصة باألعوان تعتبسحب التوطين البنكي للمستوردين:  - جـ 
يين المستوردين الذين لم يتم تحديد مقرات تواجدهم أو الذين قدموا عناوين خاطئة خاصة قتصاداال

  بعملية استيراد جديدة. 
ويتمثل هذا اإلجراء في تقدم إدارة الضرائب للبنوك للقيام بإلغاء التوطين الخاص بهم لمنعهم من 

  . )4(يغة أخرى لالستيراداللجوء إلى ص
ي المكلف بالضريبة والمخل قتصادوتجدر اإلشارة إلى أن تنوع العقوبات المقررة للعون اال

اللتزاماته قد تكون فعالة في ردع المكلف عن عدم الوفاء بالتزاماته ما لم تكن هناك متابعة جدية وجادة 
                                                 

 ، ج ر عدد2006، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006جويلية  15في ، المؤرخ 04- 06من األمر رقم  13المادة  -  1
  ، المعدل والمتمم.2009جويلية  22، صادر في 49

  ، المعدل والمتمم، مرجع سابق.2009التكميلي  المالية ، المتضمن قانون01- 09من األمر رقم  30انظر المادة  -  2
 ديسمبر 31مؤرخ في ال ،16- 05من األمر رقم  39لجبائية معدلة بموجب المادة من قانون اإلجراءات ا 146انظر المادة  -  3

  متمم.المعدل و ال ،2005ديسمبر  31، صادر 85ج ر عدد  ،2006تضمن قانون المالية لسنة الم، 2005
  .215خالصي رضا، مرجع سابق، ص  -  4
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لذا يتوجب السعي لخلق جو من الثقة  لتطبيق هذه العقوبات، كما أنه يمكن أن يكون له أثر عكسي
المتبادلة بين اإلدارة الجبائية والمكلف بالضريبة من خالل تحسيسه بأهمية اجتناب المخالفات التي 
تضعه تحت طائلة القانون، ألنه في العديد من الحاالت قد تكون نتيجة لجهل القانون أو لتعقد الجوانب 

  بية.الضريضريبة واإلدارة اإلجرائية التي تحكم عالقة المكلف بال
 11ففي إطار مكافحة التهرب الضريبي والنشاط الموازي، جاء المرسوم التنفيذي المؤرخ في 

، المحدد للشروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان االجتماعي وكيفيات اعتمادهم، والذي 2017أفريل 
وة هامة لوضع خطة عمل يمنح كل الصالحيات للكناس والكازنوس للعمل سويا في الميدان كخط

إذ يتولى أعوان المراقبة المعتمدون والملحقون  ،ناجعة في مجال تحصيل اشتراكات الضمان االجتماعي
والتابعين للصندوقين عمليات المراقبة، حيث تم تزويدهم بلوحات الكترونية تسمح لهم بتبادل المعلومات 

  فيما بينهم.
قين تحت لواء منظومة الضمان االجتماعي، هو والهدف من توحيد شبكة المراقبين للصندو 

تكثيف عمليات المراقبة ومحاربة ما من شأنه أن يضر بمصالح الصندوقين، وعلى رأسها العمل 
  الموازي والتهرب من الضرائب.

كما يرمي هذا اإلجراء إلى الحفاظ على ديمومة منظومة الضمان االجتماعي، التي تعمل على 
اجتماعيا وذويهم وضمان تغطية اجتماعية الئقة لهم بسبب تنامي مخالفات ضمان حقوق المؤمنين 

التهرب الضريبي في القطاع الخاص السيما في قطاع البناء الذي يشهد حركية كبيرة في اآلونة 
  األخيرة، فضال عن بعض فروع قطاع الخدمات وعلى رأسها مجال النقل.
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  المبحث الثاني
  الرقابية المستحدثة الهيئات

ي، وذلك عن طريق تدخلها قتصادهيمنت الدولة الجزائرية ولفترة معتبرة من الزمن على الحقل اال
ية سواء اإلنتاجية أو التوزيعية، إذ تعد هي الضابط المسير والمراقب قتصادفي جميع األنشطة اال

       عن ذلك األستاذ زوايمية: ي بحيث أصبحت المبادرة الفردية منعدمة، فكما عبرقتصادللحقل اال
، ولكن بفتح )1(»الدولة تلعب دور كاتب السيناريو والمخرج والممثل في آن واحد في مسرحية التنمية  «

ية، انسحبت الدولة من التسيير المباشر قتصادالمجال للتنافس أمام المبادرة الخاصة باسم الحرية اال
ي، قتصادالتوازن بين مصلحة الدولة ومصلحة العون اال، وذلك بعد عجزها عن تحقيق قتصادلال

شكل تنظيمي جديد ينوب عن هذه األخيرة في مهامها الرقابية للسوق، ويتعلق هذا الشكل فظهر 
بهيئات غير معهودة في التقسيمات التقليدية لنظرية التنظيم اإلداري، تتمتع بسلطات واسعة في ضبط 

  ي. قتصادالقطاع اال
هذه الهيئات في كل من مجلس المنافسة كسلطة أفقية تسمح له بمراقبة جميع النشاطات  تتمثل

ية (المطلب األول) عكس سلطات الضبط القطاعية التي تتمتع بسلطات عمومية تجعلها قتصاداال
  تنحصر في القطاع المخصص لها فقط (المطلب الثاني). 
  المطلب األول

  لسوق ككلمجلس المنافسة كسلطة لضبط ورقابة ا
ي الجديد قتصاداستدعته ضرورة االستجابة لطبيعة الدور اال )2(إّن استحداث مجلس المنافسة

السوق، وباعتبار جهاز الضبط العام مكلف  اقتصادللدولة من أجل تحقيق أهداف ومتطلبات لنظام 
المشرع  ، له تنظيم خاص (الفرع األول)، خول له)3(يقتصادبالسهر على حماية النظام العام اال

صالحيات عديدة لتمكينه من تحقيق التوازن بين انسحاب الدولة من جهة واحترام قواعد السوق بين 
يين من جهة أخرى، وذلك عن طريق محاربة كل الممارسات التي من شأنها المساس قتصاداألعوان اال

ل له (الفرع الثالث) بالمنافسة (الفرع الثاني)، متبعا في ذلك إجراءات قانونية ضمن االختصاص المخو 
تحقيقا لفعالية مهمة الضبط بالرقابة  والتي تمكنه من توقيع الجزاء المناسب في حالة ثبوت المخالفة

  المنسوبة إليه باعتبار أن مجلس المنافسة سلطة ضبط أفقية يدخل في جميع القطاعات (الفرع الرابع).

                                                 
1   - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 

Algérie, op.cit, p 16. 

متمم، مرجع سابق، المعدل و ال، المتعلق بالمنافسة، 06- 95من األمر رقم  16تم إنشاء مجلس المنافسة بمقتضى المادة  -  2
  .»ينشأ مجلس المنافسة يكلف بترقية المنافسة وحمايته...  «التي تنص على أنه: 

  .267، ص 2008موفم للنشر، الجزائر،  االلتزامات النظرية العامة للعقد،فياللي علي،  -  3
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  الفرع األول
  الهيكل اإلداري لمجلس المنافسة 

ية قتصادالهدف من إنشاء مجلس المنافسة هو ضبط السوق ومختلف المصالح اال ال شك أن
، فمن أجل ذلك الهدف أسس المشرع )1(وهي مهام كانت في البداية من اختصاص السلطة التنفيذية

هياكل إدارية تضم إدارة المجلس الرئيس الذي يساعده األمين والمقرر العام والمقررون، تتمثل في 
مديرية اإلجراءات ومتابعة المخالفات والمنازعات (أوال)، ومديرية أنظمة اإلعالم والتعاون والوثائق 

  ية (رابعا). قتصاداال األسواق و التحقيقات، وأخيرا مديرية دراسة (ثانيا)، ومديرية اإلدارة والوسائل (ثالثا)
  وتكلف على الخصوص بالمهام التالية:مديرية اإلجراءات ومتابعة المخالفات والمنازعات:  - أوال
 استالم اإلخطارات وتسجيلها، - 

 معالجة كل البريد بما فيه اإلخطارات،  - 

اإلجراءات على مستوى المجلس والجهات القضائية إعداد الملفات ومتابعتها في جميع مراحل  - 
 المختصة،

تسيير المنازعات ومتابعتها في القضايا التي يعالجها المجلس، بعدما كانت هذه المهمة من   - 
، 241- 11 ية في ظل المرسوم التنفيذي رقمقتصاداختصاص مديرية دراسة األسواق والتحقيقات اال

 .)2(وسيرهالذي يحدد تنظيم مجلس المنافسة 
  تحضير جلسات المجلس. - 

 تكلف بالهام التالية:و مديرية أنظمة اإلعالم والتعاون والوثائق:  -  ثانيا

 جمع الوثائق والمعلومات والمعطيات المتصلة بنشاط المجلس وتوزيعها، - 

 وضع نظام لإلعالم واالتصال، - 

 وضع  برامج التعاون الوطنية والدولية، - 

  ترتيب األرشيف وحفظه. - 
  تكلف على وجه الخصوص بما يأتي:مديرية اإلدارة والوسائل:  -  ثالثا

 تسيير الموارد البشرية والوسائل المادية للمجلس، - 

 تحضير ميزانية المجلس وتنفيذها، - 

 تسيير وسائل اإلعالم اآللي للمجلس. - 

  : وتكلف على وجه الخصوص بما يأتي:يةقتصادمديرية دراسة األسواق والتحقيقات اال -  رابعا
                                                 

  .249، مرجع سابق، ص مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاريةجالل مسعد محتوت،  -  1
سيره، حدد تنظيم مجلس المنافسة و الم، 2011جويلية  10مؤرخ في ال، 241- 11من المرسوم التنفيذي رقم  03نظر المادة ا -  2

  متمم.المعدل و ال، 2011 جويلية 13، صادر في 39ج ر عدد 
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  إنجاز الدراسات واألبحاث المتعلقة بمجال اختصاص المجلس، - 
 القيام بتحليل األسواق في مجال المنافسة، - 

إنجاز ومتابعة التحقيقات المتعلقة بشروط تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية ذات  -
  .   )1(الصلة بالمنافسة

  الثانيالفرع 
  نطاق االختصاص الرقابي لمجلس المنافسة

يين لرفع قتصادية القائمة على المنافسة الفعالة أكبر حافزا للمتعاملين االقتصاداالتعد البيئة 
  قدراتهم التنافسية، لذلك نجد مجلس المنافسة مراقبا لكل السلوكات التي تمس المنافسة. 

هذه الممارسات أو السلوكات حسب التنظيم القانوني الجزائري إلى  ومن ثم، يمكن تصنيف
طائفتين كبيرتين تمثل في التنظيم القانوني الجزائري إلى طائفتين كبيرتين يتمثل في الممارسات المقيدة 

  ية من جهة ثانية (ثانيا). قتصادللمنافسة من جهة (أوال)، والتجميعات اال
حدد المشرع الجزائري حاالت الممارسات المقيدة  حظر الممارسات المقيدة للمنافسة: -  أوال

تعتبر الممارسات  «المتعلق بالمنافسة والتي تنص على أنه:  03- 03من أمر رقم  14للمنافسة بالمادة 
  . )2(»أعاله ممارسات مفيدة للمنافسة  12و 11و 10و 7و 6المنصوص عليها في المواد 

  :خالل فحوى هذه المادة في منتتمثل الممارسات المحظورة 
  الممارسات واألعمال المدبرة واالتفاق على عرقلة حرية المنافسة.  - 
  التعسف الناتج عن الهيمنة واالحتكار على السوق.  - 
  حظر كل عمل أو عقدا استشاري.  - 
  ية. قتصادالتعسف في وضعية التبعية اال - 
  ار منخفضة. التعسف بالبيع بأسع - 
من  6تنص المادة الممارسات واألعمال المدبرة واالتفاق على عرقلة حرية المنافسة:  – 1

تحظر الممارسات واألعمال المدبرة واالتفاقيات  «المتعلق بالمنافسة على أنه:  03- 03األمر رقم 
الصريحة والضمنية عندما تهدف أو يمكن أن تهدف إلى عرقلة حرية المنافسة أو الحد منها أو 

                                                 
، المحدد تنظيم مجلس المنافسة 2015مارس  08، المؤرخ في 79-15من المرسوم التنفيذي رقم  02انظر المادة  - 1

     من المرسوم التنفيذي رقم 03، التي تعدل وتتمم المادة 2015مارس  11، صادر في 13وسيره،  ج ر عدد 
 13، صادر في 39، الذي يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره، ج ر عدد 2011جويلية  10، المؤرخ في 11-241

  .2011جويلية 
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بالمنافسة، 03- 03من األمر رقم  14المادة  -  2
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  . )1(»اإلخالل بها في نفس السوق أو في جزء جوهري منه 
توضيح يتضح من نص هذه المادة أنها اختصرت على النص على االتفاقات المحظورة دون 

كل تنسيق في السلوك بين المشروعات أو أي عقد  « مفهومها، ومع ذلك يمكن تعريف االتفاق بأنه:
أو اتفاق ضمني أو صريح، وأيا كان الشكل الذي يتخذه هذا االتفاق إذا كان محله أو كانت اآلثار 

  . )2(»المترتبة عنه من شأنها أن تمنع أو تقيد أو تحرف المنافسة 
يين قتصاداالتفاق بانصراف اإلرادة المستقلة بين مجموعة من األعوان اال يتحقق وبتعبير آخر،

بهدف تبني خطة مشتركة تهدف إلى اإلخالل بحرية المنافسة داخل سوق واحد للسلع والخدمات وال 
  يقوم االتفاق في غياب هذا الشرط. 

إطار الحظر، وبالتالي فإن لذلك فإن االتفاقات التي ال تهدف إلى تقييد المنافسة ال تدخل في 
، وعلى )3(ية ال تشكل مساسا بالمنافسة في حد ذاتها وهي إذن ليست محظورةقتصاداالتفاقات اال

  العموم، فإن مبدأ حظر االتفاقات المقيدة للمنافسة يقوم على وجود ثالثة عناصر أساسية: 
  وجود اتفاق.  - 
  تقييد هذا االتفاق للمنافسة.  - 
يين وبين الضرر الذي ألحق قتصادية بين االتفاق القائم بين األعوان االوجود عالقة سبب - 
  . )4(بالمنافسة

فيعتبر االتفاق قائما بمجرد تبادل اإليجاب والقبول بين أطرافه، وال يهم األشكال التي يمكن أن 
ل مدبر يكتسيها هذا االتفاق، فسواء كان صريحا أو ضمنيا أو مكتوبا أو شفهيا، أو كان عبارة عن عم

  .)6(، تؤذي لإلخالل بحرية المنافسة)5(أو ترتيبات وتفاهمات
يين متواجدين في نفس اقتصادومن جهة أخرى، فإن هذه االتفاقات يمكن أن تخص أعوانا 

  المستوى من اإلنتاج والتسويق (االتفاقات األفقية)، أو تتم في مستويات مختلفة (االتفاقات العمودية). 
يقصد بها تلك االتفاقات التي تتم على : Les accords verticauxاالتفاقات العمودية  –أ 

لخ كتلك التي تعقد بين منتج يتواجد في ا مستويات مختلفة في سوق اإلنتاج أو التوزيع أو الخدمات...
                                                 

  مرجع سابق. متمم،المعدل و ال، المتعلق بالمنافسة، 03- 03من األمر رقم  6المادة  -  1
، رسالة دكتوراه، جامعة حلوان، مصر، الممارسات المقيدة للمنافسة والوسائل القانونية الالزمة لمواجهتهالينا حسن ذكي،  -  2

  .41، ص 2004
  .15، ص ، مرجع سابقتواتي محند الشريف -  3
، مذكرة القطاعية في القانون الجزائريتوزيع االختصاص ما بين مجلس المنافسة وسلطات الضبط شيخ اعمر يسمينة،  -  4

  .67، ص 2012 – 2011لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع القانون العام لألعمال، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 
  .105، مرجع سابق، ص الممارسات المنافية...كتو محمد الشريف،  -  5
  .42، ص 2006 – 2005هادة المدرسة العليا للقضاء، ، مذكرة تخرج لنيل شمجلس المنافسةعماري بلقاسم،  -  6
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 - مستوى عال نسبيا وموزعين يعملون في مستويات منخفضة مقارنة بمستواه، على مجرى السلعة مثال
  إلى المستهلكين تشملها شروط عقدية معقدة. 

يين ال يوجدون في اقتصاديتضح أن االتفاقات العمودية هي تلك االتفاقات المنعقدة بين أعوان 
المستوى ذاته من السوق، مثلما هو الوضع بالنسبة للمنتج والموزع والمقاول من الباطن والمقاول 

، أو بعبارة أخرى هو اتفاق كل من المنتج )1(دد من قبل المنتجالرئيسي، كأن يلتزم الموزع بالسعر المح
  .  )2(والموزع على تقييد األخير بإعادة بيع السلع المشتراة إلى األول

ويقصد بها تلك االتفاقات التي تتم بين :  Les accords horizontauxاالتفاقات األفقية –ب 
مجموعة من المتعاملين مستقلين فيما بينهم، أي أنه ليس ثمة عالقة تبعية بينهم، ويقومون بنشاط 

، مع العلم بأن حرية المنافسة في السوق )3(ي مماثل ويعملون على مستوى واحد في السوقاقتصاد
يين سواء من حيث األسعار أو الدخول في قتصادن االتقتضي الحفاظ على استقاللية قرار كل المتعاملي
  السوق أو الشروط العامة للبيع والتوزيع... الخ. 

وما تجدر اإلشارة إليه، أن هناك من االتفاقات التي تبرم بين المؤسسات غير محظورة قانونا من 
لمنافسة عن طريق حيث المبدأ لكن وبما أن التجربة بينت أنها كثيرا ما تؤدي إلى اإلخالل بحرية ا

عرقلة السوق، وٕاذا كانت تهدف أو تحدث أو أثر الحد من المنافسة في السوق، وٕاذا كان هذا هو 
الغرض منها، فمعنى ذلك أن االتفاق بهذا الشكل، اتفاق خطير قد يؤدي إلى القضاء على المنافسة 

  والبد من متابعته. 
، وفي هذه )4(ياقتصادإلى أن هناك من االتفاقات المحظورة قد تؤدي إلى تطور  مع اإلشارة

  . )5(الحالة يسمح القانون بإعفائها من العقوبة
وعليه، يعتبر مقيدا للمنافسة كل اتفاق يؤدي إلى إنقاص عدد المنافسين في السوق أو يحد من 

  اإلنتاج السيما عندما يرمي إلى:   استقالليتهم في اتخاذ القرارات أو يمس بالمساواة في شروط
  الحد من الدخول، إلى السوق أو ممارسة النشاطات التجارية فيها.   - 
  تقليص ومراقبة اإلنتاج أو منافذ التسويق أو االستثمارات أو التطور التقني. - 
  اقتسام األسواق ومصادر التموين.  - 
  عرقلة تحديد األسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع الرتفاع األسعار والنخفاضها.  - 

                                                 
  .29، ص مرجع سابقمتيش نوال،  -  1
"مدى تقييد عقد القصر للمنافسة الرأسية دراسة تحليلية مقارنة في القانونين األمريكي أحمد عبد الرحمن الملحم،  -  2

  .201، ص 1996، 1"، مجلة الحقوق، عدد واألوروبي مع العناية بالوضع في الكويت
  .2008، لسنة 5"، دراسات قانونية، عدد "مجال المنافسة واالستهالكأبو الحلو،  -  3
  .145مرجع سابق، ص  ،، الممارسات المنافية...كتو محمد الشريف -  4
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بالمنافسة، 03- 03من األمر رقم  9انظر المادة  -  5
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تطبق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاريين مما يحرمهم من منافع  - 
  . )1(المنافسة

- 03مادة لم يتطرق لتعريفها في ال ، نجد أن المشرعأما فيما يخص الممارسات واألعمال المدبرة
المتعلق بالمنافسة، غير أن عبارة ممارسات وأعمال مدبرة توحي بوجود نشاط مشترك بين  03

  . )2(مؤسستين أو أكثر تهدف إلى المساس بالمنافسة
كما تعتبر سلوكات وأعمال تتأتى نوعا ما بصفة عفوية وتلقائية، ويكون االقتداء بها متبادل بين 

  .)3(السوق بالنسبة لخط السير الموحد والمتفق عليه ولو بصفة ضمنيةمختلف المؤسسات المتواجدة في 
، وهو )4(يعتبر العمل المدبر مجرد تفاهم ضمني حول تحديد األسعار أو حجم اإلنتاج مثال

ية على فعل يؤدي إلى تقييد قتصادبمثابة التقاء أو توافق تفكير المنظمات المهنية والمؤسسات اال
  ود اتفاق صريح على ذلك، فهو تشكل من أشكال االتفاق. المنافسة بينهما دون وج

من األمر رقم  3فقرة  3عّرفت المادة  التعسف الناتج عن الهيمنة واالحتكار على السوق: – 2
هي الوضعية التي تمكن مؤسسة ما من  «، المتعلق بالمنافسة وضعية الهيمنة كاآلتي: 03- 03

ية في السوق المعني، من شأنها عرقلة قيام منافسة فعليه فيه اقتصادالحصول على مركز قوة 
  . )5(»وتعطيها إمكانية القيام بتصرفات، منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسيها، أو زبائنها أو ممونيها 

ي على اقتصادية التي يهيمن فيها عون قتصادية هي الوضعية أو القوة االقتصادفالهيمنة اال
يين، وهو ما يشكل عرقلة للمنافسة، كتواجد مؤسسة في وضع يسمح لها تصادقغيره من األعوان اال

أي منافس آخر توفير بدائل  بمقدرةبأن تلعب دورا رئيسيا في سوق ما للسلع والخدمات دون أن يكون 
  . )6(معتبرة

ية خاصة عندما يكون الهدف منها قتصادفالقانون يحظر التعسف في استعمال صفة القوة اال
، وذلك عن طريق إقصاء المنافسين اآلخرين من ممارسة )7(اإلخالل بحرية المنافسة في السوقالحد أو 
  ي ذاته في أسواق المعنية،  قتصادالنشاط اال

                                                 
  متمم، مرجع سابق. وانظر كذلك:المعدل و ال، المتعلق بالمنافسة، 03- 03قم من األمر ر  6انظر المادة  -  1
، نظرية الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية االلتزام بوجه عام، دار اإلحياء التراث العربيعبد الرزاق السنهوري،  -  2

  .137، ص 1952الجزء األول، لبنان، 
  .112 – 111مرجع سابق، ص  ،الممارسات المنافية...كتو محمد الشريف،  -  3
، دار النهضة العربية، الممارسات االحتكارية والتحالفات التجارية لتقويض حريتي التجارة والمنافسةحسين محمد فتحي،  -  4

  .72، ص 1998القاهرة، 
  متمم، مرجع سابق.المعدل و الالمتعلق بالمنافسة،  03- 03من األمر رقم  3فقرة  3المادة  -  5
  .78ص  مرجع سابق، نبيل، ناصري -  6
  .79، ص المرجع نفسه -  7
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، المتعلق 03- 03من األمر رقم  07فالتعسف الناتج عن الهيمنة واالحتكار تناولته المادة 
هيمنة على السوق أو احتكار لها أو يحظر كل تعسف ناتج عن وضعية  «بالمنافسة، كما يلي: 

  . )1( »على جزء منها... 
وضعية - أن وضعية الهيمنة في حد ذاتها ال تكفي لتجريم ومعاقبة مؤسسة توصلت إليها

، فالتشريعات المنظمة للمنافسة والمضادة لالحتكار تجرم وتمنع إساءة استخدام وضعية - الهيمنة
 قتصاد، ألنها ممارسة خطيرة تضر باال)2(الهيمنة على السوقالهيمنة أو االستغالل التعسفي لوضعية 

  وتسيير السوق. 
فوضعية الهيمنة تقوم على فرضية أساسية وهي عرقلة وتقييد المنافسة في السوق القضاء على 

، والقانون ال يمنع وصول مؤسسة إلى وضعية الهيمنة )3(يينقتصاداللعبة التنافسية بين األعوان اال
، لذلك فإن حظر التعسف في وضعية الهيمنة يقوم )4(غير أن الذي يمنعه هو التعسف فيهاية قتصاداال

  على وجود شرطين: 
  تواجد المؤسسة في وضعية هيمنة، وهو حصول المؤسسة على مركز مهيمن في السوق.  –أ 

ية في السوق وذلك باقتراف الممارسات قتصادالتعسف في استغالل وضعية الهيمنة اال –ب 
، وذلك عن طريق محاولة المؤسسة )5(، المتعلق بالمنافسة03- 03من األمر رقم  7حددتها المادة  التي

المهيمنة السعي وراء تعزيز وضعية الهيمنة أو التمادي في ذلك عن طريق استخدام وسائل مقيدة 
  للمنافسة. 

، المتعلق 03- 03من األمر رقم  10تنص المادة  حصر كل عمل أو عقد استشاري: – 3
يعتبر عرقلة لحرية المنافسة أو الحد منها أو اإلخالل بها ويحظر كل عمل أو  «على أنه:  بالمنافسة

                                                 
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بالمنافسة، 03- 03من األمر رقم  7المادة  -  1
، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون، فرع قانون األعمال، كلية مبدأ المنافسة الحرة في القانون الوضعيجالل مسعد،  -  2

  .85، ص 2002ولود معمري، الحقوق، جامعة م
3   - COLSON Jean-Philipeop.cit, p 237. 

  . 61ص  ، مرجع سابق،"حماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسةكتو محمد الشريف، " -  4
  فيما يلي:متمم، مرجع سابق المعدل و ال، المتعلق بالمنافسة، 03- 03من األمر رقم  7تتمثل الحاالت المذكورة في المادة  -  5

  الحد من الدخول في السوق أو ممارسة النشاطات التجارية فيها. - 
  تقليص أو مراقبة اإلنتاج أو منافذ التسويق أو االستثمارات أو التطور التقني. - 
  اقتسام األسواق أو مصادر التموين. - 
  خفاضها.عرقلة تحديد األسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع الرتفاع األسعار والن - 
  تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاريين مما يحرمهم من منافذ المنافسة. - 
إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافية ليس لها صلة بموضوع هذه العقود سواء بحكم طبيعتها أو حسب  - 

  األعراف التجارية.
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عقد مهما كانت طبيعته أو موضوعه يسمح لمؤسسة باستئثار في ممارسة نشاط يدخل في مجال 
  . )1(»تطبيق هذا األمر 

المادة يظهر أن كل األعمال والعقود التي تسمح لمؤسسة باالستئثار في وعليه من خالل هذه 
تعاونا بين المتنافسين  تشكلالسوق عندما تمارس نشاطات اإلنتاج أو التوزيع والخدمات محظورة ألنها 

الضمني التي تعتبر سلوكات  ؤبغية تقيد المنافسة بينهم، فهناك ما يسمى بالعمل المدبر أو التواط
ويكون االقتداء بها متبادل بين مختلف المؤسسات  ،وأعمال تتأتى نوعا ما بصفة عفوية وتلقائية

، )2(المتواجدة في السوق بالنسبة لخط السر الموحد والمتفق عليه ولو بصفة ضمنية على حسب البعض
  ذه العقود االسئثارية نجد: لذلك يختص مجلس المنافسة بمنعها والقضاء عليها ومن بين ه

ي البائع بموجب هذا العقد البيع فقط قتصاديلتزم العون اال عقود الشراء االستئثاري: –أ 
أي باستئثار هذا المشتري دون غيره بالحصول على السلعة موضوع العقد بهدف  ،للمشتري نفسه

  . )3(توزيعها في السوق بصفة احتكارية
: بموجبه يخول الممون للمواد حق بيع منتوجه في مجال معين عقد التوزيع الحصري –ب 

  . )4(ولمدة محددة بصفة استئثارية
يا اقتصادترتكب بعض المؤسسات القوية ية: قتصادحظر التعسف في وضعية التبعية اال – 4

بعض األفعال وسلوكيات اتجاه بعض المؤسسات، تتمثل في بعض الشروط التعسفية عليها، نتيجة 
حالة التبعية التي تتواجد عليها هذه المؤسسات التي ال تملك خيارات كافية أو حلول بديلة  استغالل

  . )5(لرفض تلك الشروط المجحفة
، 03- 03 من األمر رقم 4فقرة  3ية في المادة قتصادف المشرع وضعية التبعية االولقد عرّ 

ية: هي العالقة التجارية التي ال يكون فيها قتصادوصيغة التبعية اال «المتعلق بالمنافسة كما يلي: 
لمؤسسة ما حل بديل مقارن إذا أرادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها عليها مؤسسة أخرى 

، وبالتالي يمكن أن تقوم حالة التبعية حتى التعبير، تقتضي حالة التبعية أن )6(»كانت زبونا أو ممونا 
  ما.  ي تحت رحمت مؤسسةقتصاديكون العون اال

- 03من األمر رقم  11ونظرا لما تسببه هذه الممارسة من ضرر بالمنافسة فقط نصت المادة 
يحظر على كل مؤسسة التعسف في استغالل  «، المتعلق بالمنافسة على حظرها كما يلي: 03

                                                 
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بالمنافسة، 03- 03من األمر رقم  10المادة  -  1
  .112 – 111مرجع سابق، ص  ،...للمنافسة ، الممارسات المنافيةكتو محمد الشريف -  2
   .30ص  ، مرجع سابق،بوحاليس إلهام -  3
  .30، ص المرجع نفسه -  4
  .50 – 49، مرجع سابق، ص ...الممارسات المنافية للمنافسةكتو محمد الشريف،  -  5
  .87جراي يمينة، مرجع سابق، ص  -  6
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  وضعية التبعية لمؤسسة أخرى بصفتها زبونا أو ممونا إذا كان ذلك يخل بقواعد المنافسة. 
  ا التعسف على الخصوص في: يتمثل هذ

  رفض البيع بدون مبرر شرعي.  - 
  البيع المتالزم أو التمييزي.  - 
  البيع المشروط باقتناء كمية دنيا.  - 
  االلتزام بإعادة البيع بسعر أدنى.  - 
  قطع العالقة التجارية لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجارية غير مبررة.  - 
  . )1(»عمل من شأنه أن يقلل أو يلغي منافع المنافسة داخل السوق  كل - 

ية، حتى يمنعها قتصادفيجب على مجلس المنافسة أن يثبت وجود تعسف في وضعية التبعية اال
  وذلك عن طريق التأكد من: 

: وذلك باالعتماد على مقاييس ومعايير مثل معيار الحصة التي يةاقتصادوجود حالة تبعية  –أ 
  يجوزها الموزع في رقم أعمال الممون أو معيار غياب الحل البديل المقارن في حالة رفض التعاقد. 

: والذي يأخذ أحد الحاالت التي وردت يةقتصادإثبات وجود تعسف في وضعية التبعية اال – ب
  ، المتعلق بالمنافسة. 03- 03من األمر رقم  11في المادة 

ية ال تكون محظورة إال إذا كان لها غرض يؤدي قتصادفالممارسات الناتجة عن حالة التبعية اال
  . )2(إلى عرقلة المنافسة أو تقييدها

يين ال يكفي لوحده تشكيل ممارسة منافية قتصادوعدم التوازن في العالقات ما بين األعوان اال
  . )3(وجد التعسف ما دام أنه ال يرمي إلى اإلخالل بالمنافسة الحرة للمنافسة الحرة، حتى وأن

 12منع قانون المنافسة هذه الممارسة بأحكام المادة  التعسف بالبيع بأسعار منخفضة: – 5
يحظر عرض األسعار أو ممارسة أسعار بيع منخفضة بشكل تعسفي  «منه، حيث تنص على أنه: 

للمستهلكين مقارنة بتكاليف اإلنتاج أو التحويل والتسويق، إذا كانت هذه العروض أو الممارسات 
  . )4(»تهدف أو يمكن أن تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتوجاتها من الدخول إلى السوق 

هذه الممارسة إذا تمت بشكل تعسفي فإذا تم البيع بأسعار فمجلس المنافسة مكلف بمنع 
ي سواء قام به بصفة منفردة أو مشتركة ينصب اقتصادمنخفضة يعتبر تعسفيا إذا تمثل فعل كل عون 

على عنصر السعر إذ يقوم بالتعامل بأسعار تتخذه كل منافسة تجعله يتحمل هو أيضا نتائج الخسارة 

                                                 
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بالمنافسة، 03- 03من األمر رقم  11المادة  -  1
  .193...، مرجع سابق، ص للمنافسة ، الممارسات المنافيةكتو محمد الشريف -  2
  .87جراي يمينة، مرجع سابق، ص  -  3
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بالمنافسة، 03- 03 من األمر رقم 12المادة  -  4
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، فعملية البيع بالخسارة تبدوا في أول وهلة أنها ممارسة )1(لتكلفة الحقيقيةمن خالل البيع بأقل من سعر ا
تجارية غير عقالنية، لوال أنها ترمي إلى تحقيق أهداف معينة إذ استمر لجلب أكثر قدر ممكن من 
الزبائن بواسطة األسعار المنخفضة، فإنها تعتبر وسيلة إشهارية تؤدي إذا أحسن استعمالها إلى ارتفاع 

مبيعات، وما دام األمر كذلك فإن البيع بالخسارة ال يشكل طريقة بيع بقدر ما يشكل ممارسة مقيدة ال
، الهدف منها إزاحة المنافسين لالستيالء على السوق، أو الرجوع بعد ذلك إلى السعر )2(للمنافسة

المنافسة، فالمستهلك العادي إن لم يكن أكثر ارتفاعا، ومن هنا يظهر األثر السلبي لهذه الممارسة على 
عندما يقتني السلع بأسعار  )3(قد ال يدرك المغزى من منع هذه الممارسة ويعتقد أنها في صالحه

ي المهيمن في السوق إلى رفع قتصادمنخفضة، إال أنه سيتضرر منها مستقبال عندما يعود المتعامل اال
  ك. سعر التكلفة بشكل تعسفي، فتضعف بذلك القدرة الشرائية للمستهل

ية ذلك، كما هي الحال قتصاداستثناء عندما تقتضي الضرورة االهذه الممارسات، ترخص 
بالنسبة لبيع سلعة سهلة التلف أو مهددة بالفساد تفاديا لخسائر أكبر، أو في حالة تغيير النشاط 

  ي أو بيع السلع الموسمية... الخ وذلك لوجود مبرر شرعي. قتصاداال
نالحظ أنه، وعلى عكس البيع بخسارة، فإن البيع بأسعار منخفضة  األخير، ينبغي أن يستخلص

ال يعتبر فعال مجرما، حقيقة، أنه يعتبر أحد أهم أصناف الممارسات غير التنافسية التي تدخل في 
اختصاص مجلس المنافسة، لكن ما ثبتت الوقائع، فإن هذا األخير ال يملك سوى أن يأمر بوقف مثل 

  قوبات مالية. هذه التصرفات وتقرير ع
ية أهمية خاصة، فحفاظا قتصادتكتسي التجميعات االية: قتصادمراقبة التجمعات اال - ثانيا 

على توفير جو تنافسي داخل السوق الوطنية، تبقى مسألة فرض المراقبة على عمليات التجميع 
  . )4(ي أمرا الزما للحيلولة دون تقييد المنافسة بفعل هذه العملياتقتصاداال

، بل يمنع تلك التي )5(لذلك فإن قانون المنافسة ال يمنع التجميعات في حد ذاتها ألنها مشروعة
، قتصاديةتؤدي إلى تقييد المنافسة لذا أوجب مراقبتها، ومن هنا يقتضي منا تحديد مفهوم التجميعات اال

  وشروط مراقبتها. 
، المتعلق 03- 03مر رقم من األ 15أشارت إليه المادة  ي:قتصادمفهوم التجميع اال – 1

  يتم التجميع في مفهوم هذا األمر:  «بالمنافسة كما يلي: 
                                                 

  .97ناصري نبيل، مرجع سابق، ص  -  1
  .12قوعراب فريزة، مرجع سابق، ص  -  2
  .65، مرجع سابق، ص للمنافسة" حماية المستهلك من الممارسات المنافية"كتو محمد الشريف،  -  3

4   - KURT STOCKMANN, Economie de marché et concurrence économique, concurrence et 
développement économique et social au Maroc, faculté de droit de marrakech, Maroc, 1993, p 27, 28. 

  .56ص  ، مرجع سابق،سمير خمايلية -  5
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 اندمجت مؤسسات أو أكثر مستقلة من قبل.  - 

حصر شخص أو عدة أشخاص طبيعية لهم نفوذ على مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء  - 
منها بصفة مباشرة أو مشير مباشرة عن طريق أخذ أسهم* في رأس المال أو عن طريق شراء 

 عناصر من أصول المؤسسة أو بموجب عقد أو أي وسيلة أخرى. 

  يةاقتصادسسة إذا نشأت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جميع وظائف مؤ  -
  . )1(»مستقلة 

أبرزت هذه المادة شكلين لم يتم ذكرها سابقا. وهما عملية االندماج مؤسستين، يتم من خالل ضم 
، وٕانشاء مؤسسة مشتركة جديدة تؤدي )2(مؤسستين أو أكثر قائمتين بطريقة قانونية في مؤسسة واحدة

سالفة  16المادة  نجدية أخرى موجودة على مستوى السوق، وبهذا اقتصادوظائفها العادية ألي مؤسسة 
  الذكر أنها جاءت لتوسع في مجال التجميع. 

ية تنمو بصورة مذهلة وذلك راجع إلى عوامل اقتصادي هو ظاهرة قتصادوعليه فالتجميع اال
الدولة أمرا يفرض ي وتدخل قتصادصناعية وتجارية أفرزت التقدم اآللي الهائل، لذلك بات التوجيه اال

ي قتصاد، وهو ما يبرز على وجه الخصوص في تنظيم ومراقبة عمليات التجميع اال)3(نفسه بإلحاح
  عموما.
حفاظا على المسار التنافسي الطبيعي في  شروط ممارسة الرقابة على التجميعات: – 2

وتحقيقا لهذه الغاية، ألزم ية، قتصادالسوق، حول القانون لمجلس المنافسة حق مراقبة التجميعات اال
، عن كل مشروع يتعلق بالتجميع يكون من شأنه المساس )4(المشرع المؤسسات بالتبليغ المسبق

) أشهر، 03بالمنافسة. وبالتالي يبت مجلس المنافسة في الطلب اإلذن بالتجميع في أجل قدره ثالثة (
  . )5(بعد أخذ رأي وزير التجارة في الموضوع

مجس المنافسة أي يرخص بالتجميع أو يرفضه بمقرر معلل، كما يمكنه أن يقبل وبالتالي يمكن ل
  ي وفق شروط تجعله ال يمس بقواعد اللعبة التنافسية. قتصادالتجميع اال

                                                 
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بالمنافسة، 03- 03من األمر رقم  15المادة  -  1
متمم، مرجع المعدل و ال، المتضمن القانون التجاري، 59- 75من األمر رقم  744للتفصيل في صور االندماج، انظر: المادة  -  2

  .سابق
، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في االتفاق على تعديل أحكام المسؤولية العقدية المسؤولية العقديةأحمد العمري،  -  3

  .336، ص 1986محمد الخامس، كلية الحقوق، الرباط، القانون الخاصة، جامعة 
كل تجميع من شأنه  «متمم، مرجع سابق على أنه: المعدل و ال، المتعلق بالمنافسة، 03- 03من األمر رقم  17تنص المادة  -  4

ة المساس بالمنافسة والسيما بتعزيز وضعية هيمنة مؤسسة على سوق ما، يجب أن يقدمه أصحابه إلى مجلس المنافس
  .») أشهر 03الذي يبت فيه في أجل ثالثة (

  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بالمنافسة، 03- 03من األمر رقم  20انظر المادة  -  5



 الفصل الثاني:            األجهزة المتدخلة في رقـابة نشاطات العون االقتصادي في السوق  -الباب الثاني  

 417

كما يمكن للمؤسسات المكونة للتجميع أن تلتزم من تلقاء نفسها بتعهدات من شأنها تحقيق أثار 
  . )1(هذا األخير على المنافسة

  ففيما يخص شروط تطبيق المراقبة فقد حددها المشرع الجزائري كما يلي: 
ال تخضع مشاريع أو عملية التجميع للمراقبة إال إذا من شأنها  مساس التجميع بالمنافسة: –أ 

  ي في السوق. قتصادإلحاق الضرر بالمنافسة، من خالل تدعيم موقع الهيمنة الذي يحتله المتعامل اال
يين الذين قتصاديعات تمكن مجلس المنافسة بالتدخل في خصوص األعوان االفمراقبة التجم

  . )2(قتصاديؤسسون هياكل كفيلة بالتأثير على اال
إلى  يكون التجميع ماسا بالمنافسة إذا أدىتكوين وتعزيز وضعية الهيمنة في السوق:  –ب 

المؤسسة المتمتعة بالقوة  خضع للرقابة إال التجميع الذي تقوم بهيتعزيز وضعية هيمنة لهذا ال 
من البيوع أو  %40، والتي يتجاوز نصيبها أربعون )3(ية التي لها تأثير قوي في المنافسةقتصاداال

الشراءات أو المعامالت األخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع، أو 
   ،)4(القابلة لالستبدال أو في جزء مهم من السوق

يقوم المجلس بدراسة شاملة عن طبيعة نشاط و عمل هياكل المؤسسة المتمتعة بالقوة 
االقتصادية، وفي حال اكتشاف أنها سليمة ال تشكل خطرا على االقتصاد الوطني تلقي الدعم الحكومي 

بالمائة من  12لتوسيع نشاطه، وفي حال اكتشاف العكس يطبق عليها القانون القائل بأن تتنازل على 
  .)5(داخليهام

وبالتالي ما يجب السعي إليه حاليا هو تحقيق التقدم االقتصادي كغاية، لذلك في حالة كون 
التجميع منافي للمنافسة، فإن مجلس المنافسة يصدر قرارا معلال برفضه غير أنه قد يسمح به إذا كان 

 المنافسة، وٕانما بسبب ما يقدمه منال يقيده، لكن قد يكون قبول هذا التجميع ليس لكونه ال يتنافى مع 
  ي.قتصادواال )6(مساهمة في التطور التقني

                                                 

  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بالمنافسة، 03- 03من األمر رقم  19انظر المادة  -  1
  .225مرجع سابق، ص  ،...فسةللمنا الممارسات المنافيةكتو محمد الشريف،  -  2
  .15قوعراب فريزة، مرجع سابق، ص  -  3
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بالمنافسة، 03- 03من األمر رقم  18انظر المادة  -  4
للخروج من األزمة االقتصادية، دعا إلى فتح السوق  اقتراحاته، مجلس المنافسة يدعو الدولة إلى تبني حنان حيمر -  5

 11رقم  ،منشور في النشرة الرسمية للمنافسةمقال صحفي لجريدة السالم،  ،استثناءالوطنية في وجه كل المستثمرين دون 
   .22، ص 2016ماي  29يوم 

  سابق. جعمتمم، مر المعدل و ال، المتعلق بالمنافسة، 03- 03من األمر رقم  19انظر المادة  -  6
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  الثالثالفرع 
  اإلجراءات القانونية المتبعة بغية محاربة الممارسات المقيدة للمنافسة

يمثل االختصاص الرقابي لمجلس المنافسة السلطة األكثر أهمية من ضمن الوسائل واآلليات 
يين، وكذا مدى احترامهم قتصادالمنافسة، إذ يكمن في مراقبة تصرفات األعوان االالتي ملكها مجلس 

للقوانين والتنظيمات الخاصة بهذا المجال فيتدخل مجلس المنافسة للنظر في الممارسات غير 
المشروعة ووضع حد لها عن طريق اإلخطار كإجراء إداري أولي (أوال)، وبعد ذلك يقوم المجلس 

ية بقصد الحصول على المعلومات التي يراها ضرورية للكشف عن الممارسات تصادقبالتحقيقات اال
  المقيدة للمنافسة (ثانيا).

يعد اإلخطار المحرك األساسي لكل اإلجراءات المتبعة أمام  اإلخطار كإجراء إداري أولي: - أوال 
الم مجلس مجلس المنافسة بشأن المخالفات التي تندرج ضمن نطاق صالحيته، كونه وسيلة إلع

  . )1(المنافسة بوقائع معينة، من أجل اتخاذ اإلجراءات الصورية للحد من هذه الممارسات المقيدة للمنافسة
  يتخذ اإلخطار شكال معينا ويتطلب شروطا محددة لذلك. 

يتخذ شكال معين حدده المشرع في المادة كل من  يشترط في اإلخطارات شكل اإلخطار: – 1
، حيث يتم بموجب )2(المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة 44-96المرسوم الرئاسي رقم 

بجميع الوثائق المتعلقة بها في أربعة نسخ  عريضة مكتوبة ترسل إلى رئيس مجلس المنافسة مرفوقة
في ظرف موصى عليه مع وصل اإلشعار باالستالم أو تودع على مستوى مصلحة اإلجراءات 

، ويجب أن تتضمن )3(مقابل وصل االستالم وتسجيل العريضة وتوسم بختم يبين تاريخ وصولهما
ونية والتنظيمية التي تؤسس عليها العريضة البيانات التي تتعلق بموضوع اإلخطار واألحكام القان

  اإلخطار وعناصر اإلثبات. 
فاإلخطار يختلف باختالف الجهة المخطرة، فقد يقدم اإلخطار من الغير، أو يقوم مجلس 

  ي. قتصادالمنافسة بإخطار نفسه بنفسه باعتباره سلطة لضبط النشاط اال
- 03من األمر رقم  44المادة  ورد هذا النوع من اإلخطار في اإلخطار المقدم من الغير: –أ 

يمكن أن يخطر الوزير المكلف بالتجارة مجلس  «، المتعلق بالمنافسة، والتي تنص على أنه: 03
المنافسة، ويمكن للمجلس أن ينظر في القضايا من تلقاء نفسه أو بإخطار من الهيئات المذكورة 

                                                 
  .84عيساوي محمد، مرجع سابق، ص  -  1
، المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، 1996 جانفي 17، المؤرخ في 44- 96من المرسوم الرئاسي رقم  15انظر المادة  -  2

  .1996، لسنة 5ج ر عدد 
  للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، مرجع سابق. ، المحدد44- 96المرسوم الرئاسي رقم من  16و 15انظر المادتين  -  3
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. باستقراء نص هذه )1(» ذلك من هذا األمر إذا كانت له مصلحة في 35من المادة  2في الفقرة 
  ستنتج أن األشخاص المؤهلة إلخطار مجلس المنافسة تتمثل في كل من:يُ المادة، 
يتولى الوزير المكلف بالتجارة بإخطار مجلس المنافسة باعتباره  الوزير المكلف بالتجارة: - 1- أ

التي تقوم به المصالح  ، وذلك بعد نهاية التحقيق)2(الشرطة اإلدارية الساهرة على المصلحة العامة
ية، حيث تتولى إعداد تقريرا أو محضر، مرفقا بجميع الوثائق التي يشملها قتصادالمكلفة بالتحقيقات اال

ية وقمع قتصاد) نسخ إلى المفتشية المركزية للتحقيقات اال06ملف القضية، وبعد يتم إرسالها في ست (
" والتي تتضمن عرض موجز للوقائع التي يتم Lettre de translissionالغش مرفقا برسالة اإلحالة "

إثباتها، واإلشكاالت القانونية المطروحة وفقا ألحكام األمر المتعلق بالمنافسة وكذا رأي المصلحة 
  ي. قتصادالمكلفة بالتحقيق اال

بعد ذلك تقوم المفتشية المركزية بإحالة الملف على مديرية المنافسة لدى وزارة التي تجري دراسة 
، بحيث يعد هذا اإلخطار وسيلة )3(لف، بعد ذلك تتولى التحضير لإلخطار الوزاري لمجلس المنافسةللم

في يد المجلس للتدخل دون انتظار، في كل مرة تهدد فيها المنافسة الحرة أو أنه يوجد خلل يوشك 
  . )4(المساس بها

رة التجارة للحصول على السبيل الوحيد إلدارة وزا - وزير التجارة  - ويعتبر اإلخطار الوزاري 
حتى وٕان كان األمر غير أكيد بأن مجلس المنافسة  ،عقوبة لألعمال والممارسات المقيدة للمنافسة

سينتهج المنهج نفسه أو أنه سيقاسم وجهة النظر الوزير المكلف بالتجارة في تكييفه لألعمال أو 
  . )5(الممارسات موضوع اإلخطار

ية تضررت جراء ممارسة مقيدة اقتصادحيث يحق لكل مؤسسة  ية:قتصادالمؤسسات اال - 2- أ
  للمنافسة إخطار مجلس المنافسة فورا ذلك للتدخل بغية وضع حد لتلك الممارسات. 

تتمتع الجماعات المحلية (الوالية والبلدية) بصالحية إخطار مجلس  الجماعات المحلية: - 3- أ
سة السيما في مجال الصفقات العمومية بمناسبة المنافسة كلما تعلق األمر بممارسات مقيدة للمناف

  إبرامها لعقود وفقا لقانون الصفقات العمومية. 

                                                 
  ، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق.03- 03من األمر رقم  44المادة  -  1
  .62خمايلية سمير، مرجع سابق، ص  -  2
  .29ناصري نبيل، مرجع سابق، ص  -  3
رسالة شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة ، قانون المنافسة واألشخاص العمومية في الجزائرقايد ياسين،  -  4

  .30، ص 2000الجزائر، 
مذكرة ماجستير، فرع قانون األعمال، كلية الحقوق والعلوم التجارية، جامعة امحمد بوقرة،  مجلس المنافسة،قابة صورية،  -  5

  .58، ص 2007 – 2006بومرداس، 



 الفصل الثاني:            األجهزة المتدخلة في رقـابة نشاطات العون االقتصادي في السوق  -الباب الثاني  

 420

ة التنافسية ي: يعتبر المستهلك المعني بالدرجة األولى بالعمل)1(جمعيات حماية المستهلك - 4- أ
ت غير يلجأ إليه لتأمين حمايته من الممارسا للمستهلكفهذه الجمعيات عبارة عن ملجأ أو متنفس 

النزيهة أو منبر إعالمي ووسيلة اتصال يمكن من خاللها للمستهلك أن يسمع  صوته ويعبر عما 
  . )2(يتعرض له من ممارسات تتنافى واألخالق

جمعيات حماية المستهلك أن توفر للمستهلك االختيار بين عدد من السلع والخدمات، ليمكن 
  . )3(قدراته الشرائيةوبما تحقق من خفض األسعار تساعده على رفع 

فلجمعيات حماية المستهلك دور إعالمي وقائي ودور دفاعي حمائي عن طريق التوعية من 
خالل تنوير المستهلك بمختلف المعلومات حول خصائص السلع والخدمات المعروضة في السوق، 

لية وتميزها عن والتي من شأنها توفير الجهد والوقت عليه بانتقاء السلع والبضائع ذات الجودة العا
السلع المغشوشة أو من خالل دورها الدفاعي، المتمثل في معالجة ومتابعة الشكاوي المقدمة منه 

ية قتصادوٕاحالتها على الجهات المختصة، كمصالح المنافسة واألسعار ومفتشية المركزية للتحقيقات اال
وتقديم الشكاوى ورفع القضايا،  وقمع الغش، التي اعترف لها القانون بصالحية التبليغ عن المخالفات

  أمام المحاكم للمطالبة بالتعويض إلى جانب صالحيتها في إخطار مجلس المنافسة. 
يمكن للجمعيات النقابية أن تخطر مجلس المنافسة كلما تعلق األمر بالممارسات التي تمس  كما

  ر ومجلس المنافسة. المصالح التي تمثلها، فهذه الجمعيات تلعب دور الوسيط بين الطرف المتضر 
، المتعلق بالمنافسة، لم يحدد المدة التي يجب أن يرد فيها مجلس 03- 03ويالحظ أن األمر رقم 

منه  4فقرة  23الذي ينص في المادة  06- 95المنافسة على العرائض المرفوعة إليه خالفا لألمر رقم 
 60إليه في أجل أقصاه يجب على مجلس المنافسة أن يرد على العرائض المرفوعة  «على أنه: 

  . )4(»يوما ابتداء من تاريخ استالمه العريضة 
األطراف التي يحق لها رفع اإلخطار إلى مجلس المنافسة مذكورة على سبيل الحصر ال  حددت

  . )5(على سبيل المثال
يمكن لمجلس المنافسة النظر تلقائية في القضايا كما تبين له بأن  اإلخطار التلقائي: –ب 

، المتعلق 03- 03من األمر رقم  12، 11، 10، 7، 6ممارسة تشكل مخالفة ألحكام المواد 
                                                 

  .46مرجع سابق، ص عماري بلقاسم،  -  1
، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق، جمعيات حماية المستهلك 03- 09من القانون رقم  21عّرفت المادة  -  2

كل جمعية منشأة طبقا للقانون تهدف إلى ضمان حماية المستهلك من خالل إعالمه وتحسيسه وتوجيهه  «: أنها
  .»وتمثيله 

  .73، ص مرجع سابق"، الممارسات المنافية للمنافسة"حماية المستهلك من كتو محمد الشريف،  -  3
  ، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق.06- 95من األمر رقم  4فقرة  23المادة  -  4
  مرجع سابق. ،متمم، المتعلق بالمنافسة، المعدل وال03- 03ر رقم من األم 44انظر المادة  -  5
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من  44. وذلك دون انتظار تقديم اإلخطار من طرف األشخاص المذكورين في المادة )1(بالمنافسة
  فسة باعتباره سلطة ضبط السوق. ، المتعلق بالمنا03- 03األمر رقم 

ومثال عن ذلك الحاالت المتعلقة بوجود معلومات كافية حول ممارسة مقيدة للمنافسة تدخل في 
، أو في حالة رفض عريضة قدمت إليه )2(اختصاص المجلس ولم يتلَق إخطار من األطراف األخرى

الشكلية الواجب توفرها ويخشى  بسبب عدم توفرها على عناصر إثبات مقنعة أو ينقصها أحد العناصر
، كونه يملك صالحيات واسعة في إطار )3(أن تفلت من المتابعة، فيلجأ إلى هذا النوع من اإلخطار

توجيه المنافسة وٕاعادة التوازن إلى السوق في حالة وجود خلل فيه أو وجود أو وجود ممارسة مقيدة 
  . )5(اعتباره سلطة إدارية مستقلة، وهذا ما يعبر عن تخصص مجلس المنافسة ب)4(للمنافسة

لإلخطار هدف ذو أهمية كبيرة كونه يؤدي إلى توسيع دور  إنه وما يمكن قوله في األخير
وهذا يدل على أن مجلس  ،)6(مجلس المنافسة وذلك عن طريق تدخله من أجل إزالة كل تقييد للمنافسة

  المنافسة هو سلطة ضبط السوق وحماية المنافسة. 
تخضع عريضة اإلخطار المرسلة إلى مجلس المنافسة إلى عملية  قبول اإلخطار: شروط – 2
  وذلك للتأكد من مدى توافر شروط قبول اإلخطار منها الشكلية وأخرى موضوعية.  ،الفحص
  يستلزم لقبول اإلخطار أن تتوفر الشروط الشكلية التالية:  الشروط الشكلية لقبول اإلخطار: –أ 
لتي تعتبر من الشروط الجوهرية واألساسية لقبول وتحويل الدعوى، ولكن : اتوفر الصفة - 1- أ

، المحدد للنظام الداخلي 44- 96والمرسوم الرئاسي رقم  )7(ما يالحظ أنه بالرجوع إلى قوانين المنافسة
لهذا الشرط بطريقة صريحة على الرغم من أهميته في قبول  ، نجد أنها لم تشر)8(المنافسةلمجلس 

اإلخطار من الناحية الشكلية، وأنها اكتفت بالنص عليه ضمنيا وذلك من خالل تحديد األطراف التي 
، المتعلق 03- 03من األمر رقم  44يحق لها إخطار مجلس المنافسة وذلك بموجب المادة 

  . )9(بالمنافسة

                                                 
  متمم، مرجع سابق.، المتعلق بالمنافسة، المعدل وال03- 03ألمر رقم من ا 12و 11و 10و 7و 6انظر المواد  -  1
  .74تواتي محند الشريف، مرجع سابق، ص  -  2
  .60قابة صورية، مرجع سابق، ص  -  3
  .74تواتي محند الشريف، مرجع سابق، ص  -  4
  .71قابة صورية، مرجع سابق، ص  -  5
  .57بوحاليس إلهام، مرجع سابق، ص  -  6
، المتعلق بالمنافسة، 05- 10رقم  والقانون 12- 08متمم بالقانون رقم ، المتعلق بالمنافسة، المعدل وال03- 03رقم أمر  -  7

  متمم، مرجع سابق. العدل و الم
  مرجع سابق. المعدل والمتمم، لنظام الداخلي لمجلس المنافسة،ا ، يحدد44- 96مرسوم رئاسي رقم  -  8
  المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق.، 03- 03من األمر رقم  44انظر المادة  -  9
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هناك مصلحة للعارض لقبول اإلطار شكال  الضروري أن تكون: من توفر المصلحة - 2- أ
وذلك في جميع التي يمكن أن تخطر مجلس المنافسة على عكس شرط الصفة، فإن شرط المصلحة 

، المتعلق بالمنافسة، والتي 03- 03من األمر رقم  06االشتراط أن يكون حاال وهو ما تؤكده المادة 
عمال المدبرة واالتفاقيات واالتفاقات الصريحة أو الضمنية تحظر الممارسات واأل «جاءت كما يلي: 

  .)1( »... عندما تهدف أو يمكن أن تهدف إلى عرقلة حرية المنافسة
فيفهم من صياغة هذه المادة أن مصلحة العارض مهمة حتى ولو كانت مصلحة مستقبلية ما 
دام أنه هناك أدلة تثبت حقيقة مخاوفه، وتدعم موقفه وهو ما يفهم من خالل استعمال المشرع عبارة 

  "يمكن أن تهدف" والتي تدل على احتمال وقوع أو تحقق الضرر في المستقبل القريب. 
  من الضروري أن تتوفر لدى الشخص المخطر األهلية. هلية: توفر األ - 3- أ
) سنوات على الدعوى دون أن 03بمعنى عدم مرور ثالث ( توفر شرط عدم التقادم: - 4- أ

  . )2(يحدث بشأنها أي بحث أو معاينة أو عقوبة
على أن تكون متوفرة على عناصر مقنعة، مدعمة  :)3(ضرورة إرفاق اإلخطار بعريضة - 5- أ

  . )4(للوقائع المعروضة بمعنى تقديم كل األدلة واألسانيد التي تدعم إدعاءات مقدم اإلخطار
  يمكن حصر هذه الشروط في كل من:  الشروط الموضوعية لقبول اإلخطار: –ب 
 6يخص موضوع اإلخطار إحدى الممارسات المقيدة للمنافسة والمنصوص عليها في المواد  أن

  . )5(، المتعلق بالمنافسة03- 03من األمر رقم  12و 11و 10و 7و
يجب أن يكون اإلخطار مؤسسا وذلك بإرفاقه بجميع العناصر المقنعة واإلثباتات  - 1- ب

  القانونية إلثبات صحة اإلدعاءات. 
لى صاحب اإلخطار تحديد موضوع الطلب المقدم، بمعنى النظر فيما إذا كان يجب ع - 2- ب

  . )6(اإلخطار مقتصر على وضع حد للممارسات المقيدة للمنافسة أو يهدف إلى اتخاذ تدابير تحفظية
فتقوم كل هذه الشروط وقبول اإلخطار من طرف مجلس المنافسة يباشر هذا األخير بالقيام 

  للوصول إلى إصدار قرارا من شأنه أن يضع حدا للمنافسة. بالتحقيقات الضرورية 
                                                 

  ، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق.03- 03من األمر رقم  06المادة  -  1
  ، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق.03- 03من األمر رقم  4فقرة  44انظر المادة  -  2
، يحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، معدل 44- 96رائية، انظر: مرسوم رئاسي رقم للمزيد من التفاصيل من الناحية اإلج -  3

حدد وينظم مجلس المنافسة م، ال2011جويلية  10، المؤرخ في 241- 11من المرسوم التنفيذي رقم  8ومتمم بموجب المادة 
  .2011 جويلية 13، صادر في 39وسيره، ج ر عدد 

  ، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق.03- 03ألمر رقم من ا 3فقرة  44انظر المادة  -  4
  ، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق.03- 03من األمر رقم  12و 11و 10و 7و 6انظر المواد  -  5
  متمم، مرجع سابق.، المتعلق بالمنافسة، المعدل وال03- 03رقم من األمر  46انظر المادة  -  6
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بعد إخطار مجلس المنافسة من طرف األشخاص المؤهلة لذلك، تأتي مرحلة  التحقيق: - ثانيا 
ية التي تخالف التشريع والتنظيم قتصادالتحقيق، التي تجمع بين البحث والمعاينة في الممارسات اال

لهم ذلك قانونا، بإتباع إجراءات مرحلتين، مرحلة التحريات  والذي يتم من طرف األشخاص الدخول
  األولية ومرحلة التحقيق الحضوري. 

، 03- 03من األمر رقم  50أسندت المادة  األشخاص المخول لهم للقيام بإجراء التحقيق: – 1
مهمة التحقيق إلى المقرر المتواجد على مستوى مجلس المنافسة، كما تم فتح  )1(المتعلق بالمنافسة

مكرر من  49المجال أمام أشخاص آخرين للقيام بعملية التحقيق المتعلقة بالمنافسة بموجب المادة 
  ، وهم كما يلي: )2(، المتعلق بالمنافسة12- 08األمر رقم 

  في قانون اإلجراءات الجزائية. ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم  - 
  المستخدمون المنتمون إلى األسالك الخاصة بالمراقبة التابعون لإلدارة المكلفة بالتجارة.  - 
  األعوان المعينون التابعون لمصالح اإلدارة الجبائية.  - 

افسة، ، المتعلق بالمن03- 03مكرر فقرة أخيرة من األمر رقم  49وما تجدر اإلشارة إليه، أن المادة 
قد أخضعت كيفيات مراقبة ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في قانون المنافسة لنفس الشروط 

  ، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية. 02- 04واألشكال التي تم تحديدها في القانون رقم 
كنتيجة لقبول مجلس المنافسة باإلخطار المقدم أمامه، يقوم بإجراء  إجراءات التحقيق: – 2

التحري والتحقيق فيما ورد فيه من وقائع للتأكد من صحة وقوع ممارسات مقيدة للمنافسة وال يتم ذلك إال 
عبر مراحل معينة حددها المشرع في قانون المنافسة من خالل مرحلتين، مرحلة التحريات األولية، 

  تحقيق الحضوري. ومرحلة ال
عندما يخطر مجلس المنافسة بالممارسات مرحلة التحريات األولية (التحقيق المبدئي):  –أ 

يا والبحث عن الخلل أو االعتداء من طرف منافس على اقتصادالمنافية للمنافسة، يقوم بتحليل السوق 
لتأكد من الدور الذي لعبته ، إذ تهدف هذه المرحلة إلى التأكد من هوية المؤسسات المتورطة وا)3(آخر

كل واحدة منها عن طريق جمع كل العناصر واألدلة واإلثباتات التي ستبرر بعد ذلك معاقبة 
  . )4(الممارسات المبلغ عنها

                                                 
  متمم، مرجع سابق.ة، معدل و ، المتعلق بالمنافس03- 03من األمر رقم  50انظر المادة  -  1
  متمم، مرجع سابق.، المتعلق بالمنافسة، معدل و 12- 08رقم مكرر من األمر  49انظر المادة  -  2
لنيل شهادة المدرسة العليا ، مذكرة التخرج المتعلق بالمنافسة 06- 95جرائم المنافسة وفقا لألمر الطاهر أدي الناجم،  -  3

  .46، ص 2003 – 2002، للقضاء، الدفعة الحادية عشر
  .208، مرجع سابق، ص مدى تأثير المنافسة الحرة بالممارسات التجاريةجالل مسعد محتوت،  -  4
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تتم مباشرة هذا التحقيق من طرف المقرر في الحاالت التي يكون إخطار مجلس المنافسة بطلب 
رة، ألنه في هذه الحالة األخيرة ال يلجأ الوزير المكلف من أطراف أخرى غير الوزير المكلف بالتجا

بالتجارة إلى مجلس المنافسة أن التحقيق الذي قام به الوزير المكلف بالتجارة غير كاف يقوم بتحقيق 
  تكميلي أو إضافي. 

، دون أن يمنح من ذلك )1(يقوم المقرر بفحص كل وثيقة ضرورية للتحقيق في القضية المكلف بها
السر المهني، كما يمكنه استالم أية وثيقة حيثما وجدت ومهما تكن طبيعتها، وحجز المستندات حجة 

  . )2(التي تساعده على أداء مهامه، وتضاف المستندات المحجوزة إلى التقرير أو ترجع في نهاية التحقيق
لة لكشف ولنجاعة سير التحقيق يمكن للمقرر إلى جانب المعاينة المادية التي يقوم بها كوسي

المخالفات المتعلقة بالمنافسة من خالل معاينة السوق، سماع األطراف حيث يمكنه أن يطلب كل 
المعلومات الضرورية لتحقيقه من أي مؤسسة أو أي شخص آخر ويحدد اآلجال التي يجب أن تسلم له 

المحدد  44- 96من المرسوم الرئاسي رقم  2فقرة  20، وهو ما تؤكده المادة )3(فيها هذه المعلومات
ويمكن زيادة على ذلك أن يستمع إلى أي  «للنظام الداخلي لمجلس المنافسة والتي تنص على أنه: 

  .)4(»شخص من شأنه أن يفيد بمعلومات 
وٕاجراء سماع الذي يباشر المقرر، يدخل في إطار التحقيق األولي فهو سماع األطراف قبل تبليغ 

  . )6(كما أن األشخاص ليس لهم الحق في االستعانة بمحام، ال يخضع لمبدأ المواجهة، )5(المآخذ
بعد إنهاء التحقيق األولي، يقوم المقرر بتحرير تقرير أولي يعرض فيه وقائع القضية وطبيعة 
المخالفات المرتكبة وتأسيسها يرسله إلى رئيس مجلس المنافسة الذي يقوم بدوره بإبالغه إلى األطراف 

  بالتجارة.  المعنية وٕالى الوزير المكلف
أما إذا كان نشاط قطاع خاضع لرقابة سلطة ضبط معينة محل تحقيق، فإن مجلس المنافسة 

  . )7(يرسل فورا نسخة من الملف إلى سلطة الضبط المعنية إلبداء الرأي في مدة أقصاها ثالثون يوما
، )8(يعتبر التحقيق الحضوري ثاني مرحلة يمر بها التحقيق مرحلة التحقيق الحضوري: - ب 

  فهو بمثابة تحضير التخاذ القرار من طرف مجلس المنافسة. 
                                                 

  معدل والمتمم، مرجع سابق.، المتعلق بالمنافسة، ال03- 03رقم من األمر  50انظر المادة  -  1
  ، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق.03- 03من األمر رقم  51ادة انظر الم -  2
  ، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق.03- 03من األمر رقم  3فقرة  50انظر المادة  -  3
  جع سابق.، المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، مر 44- 96من المرسوم الرئاسي رقم  2فقرة  20المادة  -  4
  المقصود بالمآخذ تلك المخالفات المسجلة. -  5
  .98، ص ، مرجع سابقتواتي محند الشريف -  6
  ، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق. 03- 03من األمر رقم  52انظر المادة  -  7
  .81متيش نوال، مرجع سابق، ص   -  8
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فبعد عملية تبليغ المأخذ المسجلة لألطراف المعنية يقوم المقرر بمواصلة التحقيق من خالل 
ثم سماعهم لتقديم مالحظاتهم في جلسات حضوره  )1(تمكين األطراف المعنية باالطالع على الملف

من  53لدى مجلس المنافسة  وذلك باحترام مبدأ المواجهة وٕامكانية االستعانة بمحامي، وحسب المادة 
، فإنه يمكن أن تكون جلسات االستماع التي قام بها المقرر محررة في محضر 03- 03األمر رقم 

  . )2(ن هذا اإلجراء ال يتم إال عند الضرورة واالقتضاءيوقعه األشخاص الذين استمع إليهم، غير أ
يتضح أن إجراء االستماع في مجموعة من األسئلة يطرحها المحقق أو المقرر على الطرف 
المعني حول التهمة المنسوبة إليه، ويقوم المقرر بتدوين كل ما يدلي به الطرف المعني أو األشخاص 

  ع عليه من طرفهم. الذين تم االستماع إليهم في محضر موق
عند اختتام التحقيق يقوم المقرر بإيداع تقريره النهائي معلل لدى مجلس المنافسة متضمنا 

، دون أن يكون قراره )3(المخالفات المسجلة مع اقتراح القرار وكذا عند االقتضاء اقتراح تدابير تنظيمية
غ رئيس مجلس المنافسة التقرير إلى ، يبل)4(ملزما للمجلس، وٕانما هو اقتراح رأي يبديه حول القضية

األطراف المعنية وٕالى الوزير المكلف بالتجارة الذين يمكنهم إبداء  مالحظات كتابية في أجل شهرين 
، كما يمكن لألطراف )5() من تاريخ التبليغ، ويحدد لهم كذلك تاريخ الجلسة المتعلقة بالقضية02(

  ) يوما من تاريخ الجلسة. 15عشر ( االطالع على المالحظات المكتوبة من قبل خمسة
كما يمكن إرسال نسخة من الملف إلى سلطات الضبط القطاعية، عندما يتعلق األمر بنشاط 

، وبهذا اإلجراء تنتهي مرحلة التحقيق التي يعتمد عليها مجلس المنافسة عند )6(وضع تحت رقابتها
  إصدار قراره. 

  الرابعالفرع 
  ي المخالفقتصادالجزاء المقرر للعون اال

إّن تحقيق الفعالية االقتصادية وتحسين المستوى المعيشي للمستهلكين وللمواطنين كافة يعد 
من األهداف األساسية لسياسة المنافسة، فإن محاربة الصور المختلفة لتقييدها والحد منها ال 

                                                 
  ، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق.03- 03من األمر رقم  2فقرة  30 المادة -  1
  ، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق.03- 03من األمر رقم  53انظر المادة  -  2
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بالمنافسة، 03- 03من األمر رقم  54انظر المادة  -  3
  .54بختة، مرجع سابق، ص  موالك -  4
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بالمنافسة، 03- 03من األمر رقم  55انظر المادة  -  5
عندما ترفع قضية أمام مجلس المنافسة حول  «، المتعلق بالمنافسة، على أنه: 03- 03من األمر رقم  39تنص المادة  -  6

ضبط، فإّن المجلس يرسل نسخة من الملف إلى السلطة المعنية إلبداء  ممارسة تتعلق بقطاع نشاط تحقق مراقبة سلطة
  .»الرأي 
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وتسليط عقوبات مالية ضد  )1(ينحصر في مجلس المنافسة فحسب الذي يتدخل لتوجيه أوامر
مرتكبي الممارسات المنافية حفاظا للنظام العام االقتصادي (أوال)، وٕانما تساهم الهيئات القضائية 
هي األخرى في تسليط عقوبات على كل األعوان االقتصاديين المتورطين في هذه الممارسات مهما 

  كانت صفتهم أو طبيعتهم (ثانيا). 
أقر المشرع صراحة لمجلس المنافسة سلطة  عن مجلس المنافسة: العقوبات الصادرة - أوال 

، حيث تتميز هذه العقوبات )2(إصدار عقوبات مالية ضد األعوان المخالفين لقواعد قانون المنافسة
 71بطبيعة عالجية وتكون مقررة كمقابل الضرر الناتج عن الممارسات المقيدة للمنافسة، وحسب المادة 

المتعلق بالمنافسة، فإن هذه العقوبات ال تتعدى الغرامات المالية التي تحصل  ،03- 03من األمر رقم 
  . وتتمثل هذه العقوبات في عقوبات أصلية، وأخرى تكميلية. )3(بوصفها ديونا مستحقة للدولة

إذا أثبتت التحقيقات أن األفعال والوقائع التي أخطر بها مجلس  العقوبات المالية األصلية: – 1
 12و 11و 10و 7و 6شكل إحدى ممارسات المنافية للمنافسة المنصوص عليها في المواد المنافسة ت

، المتعلق بالمنافسة، فإن مجلس المنافسة يملك سلطة قمع هذه الممارسات 03- 03من األمر رقم 
بتوقيع جزاءات مالية لهذه األطراف المعنية بها، وتختلف هذه الغرامات باختالف جسامة األفعال 

  الوطني ونذكر منها:  قتصادة والضرر الذي ألحق باالالمرتكب
في حالة إثبات قيام إحدى الممارسات  العقوبات المقررة للممارسات المقيدة للمنافسة: –أ 

، المتعلق بالمنافسة، خصص المشرع جزاءات 03- 03من األمر رقم  14المنصوص عليها في المادة 
من القانون  23المعدلة بموجب المادة  03- 03رقم من األمر  66مالية منصوص عليها في المادة 

يعاقب على كل الممارسات المقيدة  «، المتعلق بالمنافسة، حيث تنص على ما يلي: 12- 08رقم 
من مبلغ رقم  %12من هذا األمر بغرامة تفوق  14للمنافسة كما هو منصوص عليها في المادة 

األعمال من غير الرسوم المحققة في الجزائر خالل أخر سنة مالية مختتمة، أو بغرامة تساوي على 
األقل ضعفي الربح المتفق بواسطة هذه الممارسات على أن ال تتجاوز هذه الغرامة أربعة أضعاف 

ربعة أضعاف هذا هذا الربح، المحقق بواسطة هذه الممارسات على أن ال تتجاوز هذه الغرامة أ

                                                 
  يين لوضع حّد لتلك الممارسات المقيدة للمنافسة.قتصاديمكن لمجلس المنافسة توجيه أمر للمتعاملين اال -  1

  ، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق.03- 03من األمر رقم  45في ذلك: المادة  انظر
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع قانون االتفاقات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائربراهيمي نوال،  -  2

  .115، ص 2004األعمال، جامعة الجزائر، 
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بالمنافسة، 03- 03من األمر رقم  11انظر المادة  -  3
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الربح، وٕاذا كان مرتكب المخالفة ال تملك رقم أعمال محددة، فالغرامة ال تتجاوز ستة ماليين دينار 
  . )1(»دج)  6.000.000(

العقوبات المقررة لألشخاص الطبيعية المساهمة في ارتكاب الممارسات المقيدة  –ب 
شخص طبيعي يساهم في تنظيم وتنفيذ ي بصفته اقتصاديعاقب قانون المنافسة كل عون  للمنافسة:

  .  )2( دج) 2.000.000الممارسات المقيدة للمنافسة، بغرامة مالية تقدر بمليوني دينار (
من  58تقضي المادة  العقوبة المقررة في حالة عدم احترام األوامر واإلجراءات المؤقتة: - جـ 

، المتعلق بالمنافسة على أنه 12- 08من القانون رقم  27المعدل بموجب المادة  03- 03األمر رقم 
في حالة عدم تنفيذ األوامر واإلجراءات المؤقتة المحددة من قبل مجلس المنافسة في اآلجال المحددة، 
بحكم هذا األخير (مجلس المنافسة) بغرامة تهديدية ال تقل عن مبلغ مائة وخمسين ألف دينار عن كل 

  . )3(يوم تأخير
رأينا سابقا أن للمقرر حق طلب أية وثيقة  عرقلة التحقيق: العقوبة المقررة في حالة –د 

  . )4(ضرورية للتحقيق وله أن يطالب بكل المعلومات التي تساعده في ذلك من أية مؤسسة
ففي حالة تقديم معلومات خاطئة أو ناقصة أو عدم تقديمها في اآلجال المحددة، يمكن لمجلس 

  دج).  8.000.000مانمائة ألف دينار (المنافسة أن يقرر عقوبة ال تتجاوز مبلغ ث
في اآلجال المحددة، يمكن لمجلس المنافسة أن يقرر عقوبة ال تتجاوز مبلغ ثمانمائة ألف دينار 

  دج).  8.000.000(
وفي حالة التهاون والتأخير في تقديم هذه المعلومات له أن يقرر باإلضافة إلى هذه الغرامة، 

  . )5( دج)100.000قدر بمائة ألف دينار(غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير ت
يعاقب قانون المنافسة على  عقوبة انجاز تجميع بدون ترخيص من مجلس المنافسة: –ه 

من رقم  %7عمليات التجميع التي أنجزت بدون ترخيص منه بغرامة مالية يمكن أن تصل إلى 
األعمال من غير الرسوم المحققة في الجزائر خالل آخر سنة مالية مختتمة ضد كل مؤسسة ساهمت 

  . )6(في التجميع أو ضد المؤسسة التي تكونت من عملية التجميع

                                                 
معدل ال، المتعلق بالمنافسة، 12- 08من القانون رقم  23، المعدلة والمتممة بموجب المادة 03- 03من األمر رقم  56المادة  -  1

  متمم، مرجع سابق.الو 
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بالمنافسة، 03- 03من األمر رقم  57انظر المادة  -  2
، المتعلق بالمنافسة، المعدل 12- 08من القانون رقم  27، المعدلة بموجب المادة 03- 03من األمر رقم  58انظر المادة  -  3

  والمتمم، مرجع سابق.
  ع سابق.، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرج03- 03من األمر رقم  51انظر المادة  -  4
  ، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق.03- 03من األمر رقم  59انظر المادة  -  5
  ، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق.03- 03من األمر رقم  67انظر المادة  -  6
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أما في حالة عدم التزام أطراف  عقوبة عدم االلتزام بشروط منح الترخيص للتجميع: –و 
ت التي على أساسها تم الترخيص بالتجميع، يتم اإلقرار بعقوبة مالية يمكن التجميع بالشروط وااللتزاما

  . )1(من رقم األعمال %5أن تصل 
مزدوجة، بالكن القول بأن العقوبات المالية التي يتخذها مجلس المنافسة تتسم في األخير، يم

  ومتبعة ووقائية في آن واحد. 
واسعة لمجلس المنافسة لتقدير الغرامة، إذ نص وما يالحظ أيضا أن المشرع ترك سلطة تقديرية 

الوطني  قتصادعلى بعض الظروف لتشديد العقوبة مثل مدى خطورة الممارسة والضرر الذي يلحق باال
مقيمة الربح المحقق من طرف المخالف، وكذلك ظروف تخفيف العقوبة أو عدم الحكم بها على 

أثناء التحقيق في القضية وتتعاون وتتعهد بعدم  المؤسسات التي تعترف بالمخالفات المنسوبة إليها
  ارتكاب المخالفات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا األمر. 

يتمتع مجلس المنافسة بسلطة إصدار عقوبات تكميلية حيث تنص  العقوبات التكميلية: – 2
يأمر  ... يمكن أيضا أن«، المتعلق بالمنافسة على أنه: 03- 03من األمر رقم  3فقرة  45المادة 

  . )2(»بنشر قراره أو مستخرجا منه أو توزيعه أو تعليقه 
 )3(حيث يمكن نشر مستخرجات من قراراته وكل المعلومات األخرى بواسطة أي وسيلة إعالمية

كالصحف الوطنية أو الجهوية أو المحلية أو في المنشورات المهنية أو الجمعوية أو أجهزة إعالم 
، ويمكن )5(لمجلس المنافسة أن يأمر بتعليقها في األماكن المحددة من قبله، كما يمكن )4(المستهلكين

إلجراءات النشر أن تمس جميع القرارات عن مجلس المنافسة دون استثناء بما فيها القرارات المتخذة 
  . )6(بشأن التدابير الوقائية

يعتبر رادعا لها  وهذا األمر يمس بالسمعة التجارية للمؤسسات ويصيبها أضرار مادية، وهو ما
  وداعيا الحترام تشريع المنافسة. 

لهذا نستنتج أن العقوبات المفروضة من قبل مجلس المنافسة ال تساهم في تفادي الممارسات 
المقيدة للمنافسة فحسب، وٕانما تقوم بإعادة التوازن للسوق المعنية بهذا الخلل من خالل زيادة الفعالية 

ل للسوق وترقية المنافسة، وبسط الرقابة عليها إلى جانب هيئات ية وضمان الضبط الفعاقتصاداال
أخرى كالجهات القضائية وبالخصوص سلطات الضبط القطاعية، وال يفوتنا أن نشير إلى مهمة أخرى 

                                                 
  سابق. ، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع03- 03من األمر رقم  62انظر المادة  -  1
  ، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق.03- 03من األمر رقم  3فقرة  45المادة  -  2
  ، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق.12- 08من القانون رقم  23انظر المادة  -  3
  .74تواتي محند الشريف، مرجع سابق، ص  -  4
  .92، ص ، مرجع سابقلخضاري أعمر -  5
  .69عمورة عيسى مرجع سابق، ص  -  6
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يتكفل بها مجلس المنافسة أال وهي توطيد عالقات التعاون والتشاور على الصعيد الوطني أي مع 
خرى وكذلك على الصعيد الدولي، مع الهيئات األجنبية المختصة في ي األقتصادسلطات الضبط اال

  .  )1(وما يليها والتي تعد بشروط التعاون الدولي 40و 39المنافسة وفق ما تنص عليه المواد 
فإلى جانب اختصاص مجلس المنافسة  العقوبات الصادرة عن الهيئات القضائية: - ثانيا 

يين الذين كانوا وراء تدبير هذه قتصادبات مدنية ضد األعوان االتتدخل الهيئات القضائية لتسليط عقو 
  الممارسات، منها مدنية وأخرى جزائية. 

يحق للعون  ي المخل اللتزاماته:قتصادالجزاءات المدنية المفروضة على العون اال – 1
والشروط ي المتضرر رفع دعوى قضائية أمام المحاكم العادية للمطالبة بإبطال االتفاقات قتصاداال

التعسفية التي تتنافى مع مبادئ المنافسة الحرة والمطالبة بالتعويض عن األضرار التي سببتها هذه 
  . )2(الممارسات
، المتعلق 03- 03من األمر رقم  13تنص المادة  إبطال الممارسات المنافية للمنافسة: –أ 

من هذا األمر يبطل كل التزام أو اتفاقية أو  9و 3إّن اإلخالل بأحكام المادتين  «بالمنافسة على أنه: 
  . )3(»أعاله  12و 11و 10و 7و 6شرط تعاقدي يتعلق بإحدى الممارسات المحظورة بموجب المواد 

يستخلص أنه يطبق البطالن على جميع الممارسات المنافية للمنافسة دون قيد كان، وتلغى 
عاقدية المكونة التفاق أو تعسف في الهيمنة وغيرهما من الممارسات الواردة في المادة جميع الشروط الت

من األمر سالف الذكر، إذا كانت من  7و 6السالفة الذكر بشرط أن ال تكون مباحة بموجب المادتين 
ي أو التقني أو كانت نتيجة لتطبيق نص تنظيمي أو تشريعي؛ غير أن قتصادشأنها ضمان التطور اال

إبطال مثل هذه االلتزامات واالتفاقيات والشروط التعاقدية ال يمكن أن يكون اختصاص مجلس 
  . )4(المنافسة، وٕانما يعود ذلك االختصاص إلى المحاكم القضائية

فكل من له مصلحة في ذلك، له الحق بالمطالبة ببطالن كل الممارسات المنافية للمنافسة، وهذا 
  ألطراف بل يمتد إلى الوزير المكلف بالتجارة ومجلس المنافسة. يعني أنه ال يقتصر فقط على ا

من  48تنص المادة  التعويض عن األضرار الناجمة عن الممارسات المقيدة للمنافسة: –ب 
يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي يعتبر نفسه  «: ، المتعلق بالمنافسة على أنه03- 03األمر رقم 

                                                 
  ، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق. انظر كذلك:03- 03وما يليها من األمر رقم  40إلى  39انظر المواد  -  1

ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 
Algérie, op.cit, p 31. 

  .357مرجع سابق، ص  ، الممارسات المنافية للمنافسة...،كتو محمد الشريف -  2
  ، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق.03- 03من األمر رقم  13المادة  -  3
  .42قوعراب فريزة، مرجع سابق، ص  -  4
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متضرر من الممارسة المقيدة للمنافسة وفق مفهوم أحكام هذا األمر، أن يرفع دعوى أمام الجهات 
  . )1(»القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به 

يتضح لنا من فحوى هذه المادة أنه يحق لكل شخص طبيعي أو معنوي يعتبر نفسه متضررا من 
وع، اللجوء مباشرة إلى القضاء للمطالبة بالتعويض ممارسة مقيدة للمنافسة تمس مصلحة أو حق مشر 

، ومن بين )2(في القانون المدني 124والحصول عليه، ويعتبر الضرر هو أساس الدعوى طبقا للمادة 
الممارسات المنافية للمنافسة نجد: منع أو الحرمان من الدخول إلى السوق أو رفض البيع بدون مبرر 

  واعد العامة. شرعي وتطبق في حساب التعويض الق
فمتى اقتنع القاضي بوجود ضرر واقع على طالب التعويض فإنه يحكم لصالح المتضرر، ولكن 
ما يجب اإلشارة إليه أنه تحديد الضرر في دعوى المنافسة غير المشروعة من األمور الصعبة 

  . )3(والدقيقة، فال يزال القاضي يجد صعوبة عند محاولة تقدير التعويض المقابل له
من األمر  172تنص المادة ي المخل: قتصادالجزاءات الجزائية المفروضة على العون اال – 2

) أشهر إلى خمس 06، المتضمن القانون المدني على تسليط عقوبة الحبس من ستة (58- 75رقم 
د ج على كل من يعد مرتكبا  200.000دج إلى  20.000) سنوات وعلى غرامة تتراوح من 05(

  غير المشروعة. لجريمة المضاربة 
من  172فبتوافر أركان هذه الجريمة والمتمثلة في إحدى العناصر الخمس المذكورة في المادة 

  األمر سالف الذكر والمتمثلة: 
  ترويج أخبار أو أنباء كاذبة أو مفروضة عمدا بين الجمهور.  - 
  طرح عروض في السوق، بغرض إحداث اضطراب في األسعار.  - 
  ر مرتفعة عن تلك التي يطلبها البائعون. تقديم عروض بأسعا - 
القيام بصفة فردية أو بناء على اجتماع أو ترابط بأعمال في السوق أو الشروع في ذلك  - 

  بغرض الحصول على ربح غير ناتج التطبيق الطبيعي للعرض والطلب. 
  . )4(استعمال أي طريقة أو وسائل احتيالية - 

دها إلى إحداث بطريق مباشر أو عن طريق وسيط لرفع أو فإذا أدى استعمال هذه الوسائل أو أح
خفض مصطنع لألسعار، أو الشروع في ذلك، وكانت البضاعة محل الجريمة ليس من البضائع ذات 

                                                 

  م، مرجع سابق.، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتم03- 03من األمر رقم  48المادة  -  1
  ، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، مرجع سابق.58- 75من األمر رقم  124انظر المادة  -  2
  .145بوجميل عادل، مرجع سابق، ص  -  3
  ، والمعدل والمتمم، مرجع سابق.المدني، المتضمن قانون 58- 75من األمر رقم  172انظر المادة  -  4
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السعر المقنن أو ذات هامش الربح المحدد عن طريق القانون أو التنظيم، فتدخل في إطار جنحة 
  المشرع بعقوبتين الحبس والغرامة المذكورتين أعاله.المضاربة غير المشروعة التي يعاقب عليها 

نستخلص في األخير أن حماية حرية المنافسة في السوق من الممارسات التي تقيدها ليست 
قضية محصورة في مجلس المنافسة فحسب، وٕانما ألكثر فعالية أفادها المشرع إضافة إلى ذلك بحماية 

  قضائية.
يتطلب القضاء على السلوكات والممارسات التي يكون غرضها فحماية المنافسة والسوق الوطنية 

ماسا بحرية الصناعة واالستثمار، وكذا مراقبة كل العمليات التي تؤثر في تركيبة األسواق للحفاظ على 
  استقرارها ونظامها.

إال أّنه ما يالحظ أن في وقتنا الحالي أن األسواق الجزائرية يسودها الفوضى وعدم التنظيم،  -
ية نتيجة النقص في وسائل التدخل، قتصاديؤكد أن مجلس المنافسة عاجز عن مراقبة النشاطات االما 

بخصوص مسألة الوصاية على مجلس و، ي والمؤسساتيقتصادوكذا غياب االتصال مع المحيط اال
ني لى رئاسة الحكومة ثم وزارة التجارة، فإن السيد زيتو إالمنافسة التي انتقلت من رئاسة الجمهورية 

الوصاية ال يجب أن تكون علينا كمجلس... ألنه يجب أن  «رفض كلمة وصاية  ألنه كما صرح  
يكون مستقال مثل كل هيئات الضبط... وهذه االستقاللية ليست تجاه الدولة ألنه يعمل باسم 

 فيجب التفريق بين أن تكون تابعا لجهة إدارية وأن تكون الدولة، لكن تجاه التدخالت في عمله...
  .» تحت وصايتها... فمبدأ االستقاللية عالي

   لذلك أكد السيد زيتوني رئيس مجلس المنافسة على ضرورة إعادة النظر في األمر رقم
بما يسمح بتجسيد المبادئ التي نص عليها دستور  2016، المتعلق بالمنافسة، سنة 03-03

) مبادئ متعلقة يضبط السوق، منع االحتكارات، 05، التي كرست خمسة (43في مادته  2016
عدم التمييز بين المؤسسات العمومية الخاصة، حماية المستهلك والمنافسة غير النزيهة وبناء على 

على القيام بالخبرة على اإلطار القانوني الجزائري بطلب  2014سنة   CNUCEDألونكتاد موافقة ا
يحتوي على أهم التعديالت  04/2016من الحكومة، فقام مجلس المنافسة بإصدار رأي رقم 

، المتعلق بالمنافسة، ولقد تم دراسة تلك االقتراحات 03-03المقترحة على أحكام األمر رقم 
لتحسيسي حول المنافسة والخبرة على القانون الجزائري للمنافسة الخاصة بالتعديل بموجب الملتقى ا

بمشاركة أعضاء الحكومة خصوصا وزارة التجارة،  AZ ZERALDAبفندق  2017ماي  17يوم 
ممثلي مجلي المنافسة، أعضاء البرلمان قضاة المكلفين بالمنافسة، الوسط الجامعي، ممثلي القطاع 

خولييتا كوكا، منسقة مشروع مؤتمر األمم المتحدة حول التجارة الخاص، ممثلي المستهلكين، السيدة 
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والتنمية لفائدة دول الشرق األوسط  شمال إفريقيا، معتبرا أن التعديالت التي أجريت على هذا األمر 
  زاد الطين بلة، وأفرغت المجلس من المهام المنوط به. 2010و 2008في 

من النص القانوني، مذكرا بأن الحكومة أوكلت بالمائة  90كما، طالب السيد زيتوني بتغيير 
مهمة دراسة هذا األمر لخبراء دوليين تحت إشراف هيئة األمم المتحدة للتجارة والتنمية" كنوسيد"، 
التي تحضر لخبرة جديدة في هذا المجال، بهدف تأهيل المجلس مع المعايير الدولية. لذلك يقتضي 

ات تمكنه من التدخل متى تعرضت المنافسة للحد والعرقلة تزويد مجلس المنافسة بآليات وميكانيزم
كونه تعترضه مشاكل جدية لدى تنفيذ مهامه في الضبط إذ أنه تم اقترح رئيس المجلس تعديل 

  األمر قصد تصحيح هذه االختالالت.
  

  المطلب الثاني
  يقتصادسلطات الضبط القطاعية أداة قانونية لضبط ورقابة النشاط اال

ي، فهي تهدف إلى ضمان وجود منافسة قتصادة إحدى أهم متطلبات الضبط االتعتبر الرقاب
لذلك يين والمستهلكين على حد سواء، قتصادشرعية وشريفة في السوق وحماية مصالح المتعاملين اال

ي والمالي وسائل تسمح لها بالحصول على قتصادتملك غالبية الهيئات اإلدارية المستقلة في المجال اال
التي تهدف إلى ضمان  ،في وسيلة التحقيق تتجلى تهورقاب هحول القطاع التي تتولى ضبطمعلومات 

شرعية المنافسة واحترام القواعد القانونية المؤطرة للقطاع (الفرع األول)، وكذا اتخاذ إجراءات وتدابير 
بين سلطات  قتصاديين (الفرع الثاني)، ولكن ال تخفى العالقة الموجودةوقائية تجاه المتعاملين اال

   الضابط على السوق ككل (الفرع الثالث). كونهالضبط القطاعية ومجلس المنافسة 
  الفرع األول

  يقتصادالتحقيق كوسيلة لرقابة نشاطات العون اال
يهدف التحقيق الذي تمارسه سلطات الضبط القطاعية إلى البحث عن مدى احترام األعوان 

والتنظيمية التي تحكم نشاطهم، فسلطة التحقيق وسيلة من التابعين إلى القطاع للنصوص التشريعية 
، والحقيق )1(خاللها يتم تكريس احترام القواعد القانونية وكذا المحافظة على حسن سير السوق والمنافسة

  ي (ثانيا). قتصاديختلف إذا ما كان في القطاع المالي (أوال) أو في القطاع اال
لما كانت للقطاعات ذات الطابع المالي  القطاع المالي:الرقابة عن طريق التحقيق في  - أوال 

يات الدول التي تعاني ركودا أو عجز ملحوظين إلى النمو والتطور اقتصاددورا فعاال وهاما في الدفع ب

                                                 
1   - ZOUAIMIA Rachid, Droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques, l’exemple des 

secteur financier, OPU, Alger, 2010, p 44. 
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شرعن معظم هذه الدول بما فيها الجزائر بإصالحات نقدية ومالية أسفرت عن إلغاء احتكار الدولة لهذه 
ل أمام المبادرة الخاصة وتعزيز المنافسة وكذا إنشاء سلطات تشرف على القطاعات وفتح المجا

  ضبطها ورقابتها. 
وتحقيق لجنة بورصة  ،ويقصد بالتحقيق في القطاع المالي كل من التحق في القطاع المصرفي

  القيم المنقولة، وكذا التحقيق في قطاع التأمينات. 
ع المصرفي من بين األنشطة المقننة يشترط باعتبار القطا التحقيق في القطاع المصرفي: – 1

لممارسة األنشطة المصرفية والمالية عن  )1(الحصول على اعتماد مسبق من قبل مجلس النقد والقرض
طريق بنوك ومؤسسات مالية، فغالبا ما يشترط هذا اإلجراء لطبيعة النشاط، وهذا راجع لطبيعة السياسة 

ورائها إلى ممارسة نوع من الرقابة على النشاط المتبعة من طرف الدولة والتي تهدف من 
. كما يختص مجلس النقد والقرض بالنظر في طلبات ترخيص ممارسة األنشطة البنكية )2(االستراتيجي

  . )3(البنكية، فالقطاع المصرفي يخضع إلجراء الترخيص واالعتماد
الية إذ يقتصر هذا فالترخيص يعتبر من اإلجراءات األساسية لتأسيس البنوك والمؤسسات الم

األخير على المؤسسات الجزائرية واألجنبية وكذا فروع المؤسسات المالية والمصرفية األجنبية المقيمة 
في الجزائر، وكذا فتح مكاتب التمثيل في الجزائر، ثم ضرورة الحصول على االعتماد لمباشرة 

لية والمصرفية يعد أول وآخر النشاطات المصرفية، ولكن فيما يخص مكاتب التمثيل للمؤسسات الما
  . )4(إجراء، إذ ال يشترط فيها االعتماد

سلطات واسعة إلجراء التفتيش والتحريات الضرورية وهذا  )5(كما منح القانون للجنة المصرفية
  يكون من خالل ممارسة الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية. 

 )6(أجل تجسيد وظيفتها الرقابية، فإن اللجنة المصرفية تعتمد على نوعين من التحقيقات ومن
  تكون بشكل عام: 

                                                 
منح لمجلس النقد والقرض سلطة تسيير وسائل الدفع وسالمتها والقيام بتأطير عمليات البنك المركزي، كما كّيف هذا  -  1

  ر للبنوك والمؤسسات المالية.المجلس على أنه برلمان مصغ
  .05انظر في ذلك: بن لطرش مني، مرجع سابق، ص  - 

"، الملتقى الوطني حول سلطات اختصاصات مجلس النقد والقرض في تنظيم وتأطير القطاع المصرفيرشاح فاطمة، "ڥإ -  2
  .190ص  ،2007ماي  24و 23ي والمالي، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، يومي قتصادالضبط المستقلة في المجال اال

3   - Haroune Mehdi, op.cit, p 292. 

  ، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق.11- 03من األمر رقم  75المادة انظر  -  4
، المتعلق بالنقد والقرض، 11- 03لغي بموجب األمر رقم أ، الذي 10- 90تأسست اللجنة المصرفية بموجب القانون رقم  -  5

  معدل والمتمم، مرجع سابق، وهي السلطة الضبطية في المجال المصرفي.ال
  ، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق.11- 03من األمر رقم  105انظر المادة  -  6
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، وذلك باالطالع عليها )1(يكمن في الرقابة على أساس الوثائق والمستندات النوع األول: - أ
لمراكز البنوك والتحقيق من مدى صحتها وسالمتها وفي عين المكان، أي عن طريق زيارتها المبدئية 

  . )2(والمؤسسات المالية
: يكمن في الرقابة الدورية على مراكز البنوك والمؤسسات المالية الذي يكون النوع الثاني - ب

عن طريق وضع برنامج دوري من اللجة الذي يجسد بواسطة زيارة المقرات االجتماعية للبنوك 
  والمؤسسات المالية. 

  عن التحقيقات التي تجسد من الناحية العملية واإلجرائية وهي تتم عن طريق:  أما
رقابة المطابقة مع القوانين والتنظيمات قائم على األنظمة التي تشكل النشاط البنكي الصادر  - 

  عن مجلس النقد والقرض. 
ات المالية التي رقابة شروط استغالل البنوك والمؤسسات المالية التي تعتمدها البنوك والمؤسس - 

  تعتمدها اللجنة عن طريق رقابة دورية لمراكز البنوك ودائمة للوثائق. 
وكذا احترام أخالقيات المهنة للسير  ،)3(رقابة عن طريق السهر على احترام قواعد سير المهنة - 

  . )4(األكمل للمهنة البنكية
ادة التوازن المالي للمؤسسة يمكن للجنة المصرفية اتخاذ كل التدابير التي تراها مالئمة إلع

المالية وذلك بمنحها فرصة معالجة كيفية وأساليب سيرها، كما تقوم  بتعيين مدير مؤقت يتكفل 
بإدارة وتسيير أعمال المؤسسة المعنية أو فروعها في الجزائر وذلك عندما ترى عدم قدرتها على 

 4فقرة  114مادة ت المذكورة في الإدارة مؤسستها كما هو معمول به أو عندما تقرر إحدى العقوبا
، وهو ما قامت به فعال اللجنة المصرفية )5(، المتعلق بالنقد والقرض11-03 من األمر رقم 5و

  . )6(حين قررت وضع بنك الخليفة تحت اإلدارة المؤقتة 2003ضد "بنك الخليفة" في مارس 
وٕالى جانب هذه المهام تضطلع اللجنة المصرفية وفي إطار الوقاية من تبييض األموال بمهام 
رقابية جدا وضرورة في هذا الشأن، إذ تسهر اللجنة المصرفية وتراقب مدى توفر البنوك 

                                                 

  ، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق.11- 03من األمر رقم  2فقرة  108انظر المادة  -  1
  ، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق.11- 03من األمر رقم  2فقرة  109ظر المادة ان -  2

3   - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes la régulation économique en 

Algérie, op.cit, pp 68 – 69. 

  .166عادل، مرجع سابق، ص  بوجملين -  4
  ، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مرجع سابق.11- 03من األمر رقم  5و 4فقرة  114انظر المادة  -  5
ك"، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط "اللجنة المصرفية كجهة قمعية في مجال المساءلة المهنية للبنوطباع نجاة،  -  6

ية، جامعة عبد الرحمن قتصادأبوداو، كلية الحقوق والعلوم اال ي والمالي، قاعة المحاضراتقتصادالقطاعية في المجال اال
  .216، ص 2007ماي  24و 23ميرة، يومي 
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والمؤسسات المصرفية على برنامج مباشر من أجل الكشف عن تبييض األموال وتمويل اإلرهاب 
  . )1(والوقاية منها

حرص المشرع الجزائري على تزويد لجنة تنظيم ومراقبة التحقيق في قطاع البورصة:  -  2
بكافة اآلليات والوسائل القانونية لممارسة مهامها بعيدا عن ضغوطات المتعاملين  )2(عمليات البورصة

القيم  المتعلق ببورصة 04- 03يين ولعل هذا يبرر حينما نطلع على مضمون القانون رقم قتصاداال
، تتمتع بالشخصية المعنوية )4(، الذي يبين الطبيعة اإلدارية لهذه اللجنة كسلطة ضبط مستقلة)3(المنقولة

  . )5(االستقالل المالي
ولما كانت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها سلطة ضبط، فقد أوكلت لها مهمة رقابة سوق 

المنقولة وكذا حسن سير سوق القيم المنقولة، ومن  القيم المنقولة وذلك حماية للمستثمرين في القيم
  صالحيتها في المجال الرقابي. 

رقابة المطابقة التي تكون من خالل التأكد من احترام والتقيد باألحكام التشريعية والتنظيمية  - 
  التي تعمل على تطبيقها الشركات المقبول تداول قيمها المنقولة في البورصة. 

ي تتم لدى كل من األشخاص الذين يباشرون نشاطهم المهني وكذا سلطة التحقيق الت - 
الشركات التي تلجأ للتوفير والبنوك والمؤسسات المالية والوسطاء في عمليات البورصة وكذا األشخاص 

  . )6(الذين يديرون مستندات مالية
سوق مع رقابة احترام أخالقيات المهنة وهذا عن طريق سعي اللجنة لتوفير الحماية في ال - 

  . )7(تكريس أخالقيات وقواعد المهنة بواسطة لوائح

                                                 

تعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل الم، 2005فيفري  06مؤرخ في ال، 01- 05من القانون رقم  2فقرة  12انظر المادة  -  1
  .2005فيفري  09، صادر في 11اإلرهاب ومكافحتها، ج ر عدد 

، المتعلق 10- 93من المرسوم التشريعي رقم  1فقرة  20 أنشئت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بمقتضى المادة -  2
  ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم، مرجع سابق.

  تعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق.ي، 04- 03انظر قانون رقم  -  3
"، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة، "نطاق اختصاص السلطات اإلدارية المختصةبن زيطة عبد الهادي،  -  4

  .174، ص 2007ماي  24و 23جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، يومي 
، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، 04- 03من القانون رقم  12، والمادة 10- 93من المرسوم التشريعي رقم  20انظر المادة  -  5

  رجع سابق.م
  .166بوجملين وليد، مرجع سابق، ص  -  6
، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، معدل 10- 93من المرسوم التشريعي رقم  37و 36و 1فقرة  35و 1فقرة  18انظر المواد  -  7

  ومتمم، مرجع سابق.
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تنتدب اللجنة مراقب اجتماعات البورصة يتولى مهمة السهر على مراعاة أحكام النظام  - 
  . )1(العام

وأخيرا، فإن المشرع أجاز لرئيس اللجنة أن يطلب تدخل القضاء عند حدوث أي أمر خطير أو 
ظيمية، وهذا يندرج ف إطار تشديد الرقابة على المتدخلين في مخالف لألحكام التشريعية أو التن

  البورصة، كما أن للسلطة القضائية من هيبة وصرامة في التعامل مع المخالفين. 
يعتبر قطاع التأمين من بين أهم القطاعات ذات الدعامة  التحقيق في قطاع التأمين: -  3

ي، فتم احتكار الدولة له، وفتح المجال تصادقحر يدفع به إلى النمو اال اقتصاداألساسية ببناء 
للخواص (وطنيين وأجانب) للدخول إلى سوقه، كما يعتبر في الوقت زائد النشاطات الخطيرة التي 

على السهر في سبيل  )2(تستوجب ممارسة الرقابة عليها، لذلك تعمل لجنة اإلشراف على التأمينات
  مراقبة شرعية عمليات التأمين. 

لجنة اإلشراف على التأمينات اختصاصا رقابيا في التحاق السماسرة إعادة التأمين  كما تم تخويل
لممارسة مهنة السمسرة في عقود التنازالت في مجال إعادة  )3(بالسوق، من خالل منح الرخصة لهؤالء

ى التأمين لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع الشركات األجنبية المعتمد بالجزائر على مستو 
السوق الجزائرية للتأمينات، فنجد تلقي ملف طالب الرخصة للسمسار، تقوم اللجنة بدراسة قانونيا وتقنيا 
فإن توصلت إلى قرار يقضي بمنح الرخصة للسمسار فأمر ال يتوقف عند هذا النطاق وٕانما ينتهي 

وجب مرسوم تنفيذي بوجوب إبداء الموافقة على الرخصة الممنوحة من قبل السلطة التنفيذية، وذلك بم
  يخص بالموافقة، ففي هذه الحالة تعتبر اللجنة جهازا معينا للسلطة التنفيذية في اتخاذ القرار. 

المتعلق بالتأمينات، إذا قبلت شركة التأمين  07- 91من األمر رقم  254وبالرجوع إلى المادة 
فيجب على الشركة تبليغ ذلك العقد إبرام عقد التعيين مع الوكيل وبالتالي منح االعتماد لممارسة مهنة، 

  . )4(يوما قبل سريان مفعوله 45إلى لجنة اإلشراف على التأمين وهذا في أجل 
فاالختصاص الرقابي المجسد للدور الضبطي للجنة يتسع وتنفرج زاويته بعد التحاق األعوان 

  يين بسوق التأمين. قتصاداال

                                                 

م العام لبورصة القيم المنقولة، ج ر ، المتعلق بالنظا1997نوفمبر  18المؤرخ في  ،03- 97من النظام رقم  86انظر المادة  -  1
  .1997لسنة  ،87عدد 

، المتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، 07- 97من األمر رقم  209اإلشراف على التأمينات بموجب المادة أنشئت لجنة  -  2
  مرجع سابق.

  ، مرجع سابق.، المتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم07- 95من األمر رقم  4مكرر  204انظر المادة  -  3
  ، المتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، مرجع سابق.07- 95من األمر رقم  254انظر المادة  -  4
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لتأمينية بالسهر على مدى احترام شركات وبذلك تكون رقابة اللجنة على شرعية العمليات ا
التأمين والوسطاء للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمين وذلك من زاوية التحقيق حول 

، كون المجال المصرفي يعتبر مسرحا لجرائم تبييض األموال )1(شرعية المصادر المالية للشركات
  . )3(ق الودائع وطرق تحويلها، وذلك عن طري)2(وتمويل اإلرهاب والوقاية منها

  التأكد من صحة وثيقة التأمين والوثائق المتعلقة بمصدر رؤوس األموال المستثمرة.  - 
  . )4(الرقابة على احترم شركة التأمين لقواعد الحذر التي يفرضها القانون - 
والسيما القدرة مراقبة مدى تنفيذ الهيئات التأمينية اللتزاماتها المبرمة في إطار عقود التأمين  - 

  . )5(على الوفاء
التأكد من عدم إدراج شروط تعسفية مفروضة من قبل شركة التأمين وبالتالي مخالفة التشريع  - 

والتنظيم المتعلقة بالتأمينات والسهر على تطبيق األحكام المتعلقة بالممارسات التجارية وتحديدا تلك 
بالتعديل االنفرادي للعقد، الشروط الخاصة بفسخ  كالشروط الخاصة )6(التي تتعلق بالشروط التعسفية

الذي يحدد القواعد المطبقة على  02- 04العقد وٕانهائه وغيرها من الشروط الواردة في القانون رقم 
  . )7(الممارسات التجارية

فلجنة اإلشراف على التأمينات ال تقوم بتشديد الرقابة فحسب بل تقوم تلك بمراقبة االتفاقات 
ية في قتصادمنافسة التي يتم ارتكابها في مجال التأمين وٕاعادة التأمين ومراقبة التجميعات االالمقيدة لل

  . )8(مجال التأمين

                                                 

"، الملتقى الوطني األول حول سلطات الضبط دور لجنة اإلشراف على التأمينات في ضبط سوق التأمينإرزيل الكاهنة، " -  1
  .116، ص 2007ماي  24و 23المستقلة، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، يومي 

  ، المتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما، مرجع سابق.01- 05من القانون رقم  12انظر المادة  -  2
، 2008 – 2007أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم، تخصص: قانون جنائي، جامعة باتنة،  غسيل األموال،مباركي دليلة،  -  3

  .26ص 
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد ضبط قطاع التأميناتل نوارة، بال -  4

  .62 – 46، ص ص 2012الرحمان ميرة، بجاية، 
  ، المتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، مرجع سابق.07- 95من األمر رقم  210انظر المادة  -  5

6   - ZOUAIMIA Rachid, "Les régulations sectorielles : L’exemple du secteur des assurance", Rapport de 
C.N.E.P.R.U, 2009, p 19 (Non publié). 

مطبقة على الممارسات التجارية، المعدل حدد القواعد الم، ال02- 04من القانون رقم  29، والمادة 5فقرة  3انظر المادة  -  7
  متمم، مرجع سابق.وال

"، دور لجنة اإلشراف على التأمينات في اكتشاف المخالفات، سلطة الرقابة للجنة اإلشراف على التأميناتحابت آمال، " -  8
ي والمالي، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، قتصادالملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال اال

  .136، ص 2007ماي  24و 23قاعة المحاضرات أبوداو، يومي 
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ي، كقطاع قتصادعرفت النشاطات ذات الطابع االي: قتصادالتحقيق في القطاع اال –ثانيا 
ية قتصادهيمنت بمؤسساتها االالبريد والمواصالت، قطاع الكهرباء والغاز حكرا تاما من قبل الدولة التي 

التقليدية على معظم هذه األسواق، إذ كانت هي المعامل العمومي الوحيد والمسير والمنظم لها في 
  الوقت ذاته. 

إال أنه بعد مرور حقبة من الزمن (زمنية)، تجنبها إلصالحات اقتصادية ومؤسساتية، تيقنت 
طاعات ومع التطورات الحاصلة، التي أسفرت مرة أخرى من فشل وعجز أجهزتها في تنظيم هذه الق

عن ضرورة تقديم أفضل خدمة للمستفيد وتوفير خدمات عمومية جديدة اضطرت إلى فتح هذه 
القطاعات للمنافسة واالستغناء عن األجهزة الكالسيكية وٕانشاء سلطات ضبط قطاعية تتضمن 

  . )1(المهام الجديدة
ي تشمل كال من التحقيق في قطاع الغاز والكهرباء وكذا سلطة قتصادفالتحقيقات في القطاع اال

  البريد والمواصالت السلكية والالسلكية. 
باعتبار الرقابة أحد أهم التحقيق في مجال البريد والمواصالت السلكية والالسلكية:  – 1

ال – متطلبات الضبط االقتصادي، ألن السهر على وجود بيئة قانونية وتنافسية في إطار الضبط
يمكن أن يتم إال بأحكام قواعد الرقابة على مختلف المتعاملين االقتصاديين، فقد زودت لسلطة 

 03-2000بصالحيات رقابية أصلها القانون رقم  )2(ضبط البريد والمواصالت السلكية والالسلكية
 12المادة ، كما تنص )3(للقيام بكل المراقبات التي تدخل في إطار صالحياتها طبقا لدفتر الشروط

على اختصاص المتعلقة في  )4(المتعلق بالبريد والمواصالت 03-2000من قانون رقم  14و 13و
مراقبة الشروط في مراقبة الدخول إلى السوق البريد والمواصالت وذلك بمنح التراخيص (مثل: 
اتصاالت الجزائر، تحصلت على ترخيص منحة الوزير المكلف بموجب مرسوم تنفيذي)، فيجب 

ى كل عون اقتصادي يريد أن ينشط في مجال االتصاالت أن يتقدم إلى الوزير المكلف بالبريد عل
لكي يمنحه رخصة شبكة عامة في مجال االتصاالت، وفي هذا المجال وضع القانون أنظمة 

                                                 
1   - ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique, éd. Berti, Alger, 2008, p 74. 

حدد القواعد م، ال03- 2000من القانون رقم  10أنشئت سلطة ضبط البريد والمواصالت السلكية والالسلكية بموجب المادة  -  2
  كية، مرجع سابق.العامة المتعلقة بالبريد والمواصالت السلكية والالسل

حدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصالت السلكية والالسلكية، م، ال03- 2000من القانون رقم  1فقرة  13انظر المادة  -  3
  مرجع سابق.

حدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصالت السلكية م، ال03- 2000من القانون رقم  14و 13و 12انظر المواد  -  4
  والالسلكية، مرجع سابق.
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، نظام )3(، نظام التصريح البسيط)2(نظام الترخيص ،)1(مختلفة تتمثل في نظام الرخصة
، لكن يجب اإلشارة إلى أن سلطة ضبط البريد والمواصالت ال تمنح الرخص ... الخ)4(االعتماد

  التي يختص بها الوزير المكلف بالقطاع. 
  أما عن التحقيقات التي تباشرها السلطة فهي نوعان: 

: تباشر عن طريق االطالع على الوثائق والمستندات التي تؤكد تحقيقات إدارية بسيطة - أ
فروضة عليهم بموجب التشريع والتنظيم وكذلك يمكن للسلطة اللجوء إلى احترامهم لاللتزامات الم

  األماكن المهنية. 
من أجل البحث عن المخالفات، كما قد تتضمن التحقيقات الجبرية  : تباشرتحقيقات جبرية  -  ب

  . )5(التفتيش والحجز الذي يباشر أثناء تحصيل المساهمات المالية الدورية لدى المعني باألمر
ظل التشريع الجزائري أنه لم يتم تعيين شروط تحكم التحقيقات الجبرية التي تجريها  يالحظ في

  . )6(سلطة الضبط ال للمجلس الدستوري وال للقضاء
شهد القطاع الطاقوي في الجزائر لمدة تتعدى الثالثين  التحقيق في قطاع الكهرباء والغاز: – 2

ها التقليدي سونلغاز، حيث كانت هي المنتج والمسير ) سنة احتكارا من قبل الدولة، المجسدة بجهاز 30(
، تبنت الجزائر سياسة طاقوية جديدة ترجمها قانون 2000في الوقت نفسه، غير أنه مع بداية سنوات 

، حيث إلى جانب تبنيه لمبادئ )7(، المتعلق بالكهرباء ونقل الغاز بواسطة القنوات01- 2002رقم 
والغاز لتجسيد تلك المبادئ ذات الطابع التحرري مع النص على جديدة أنشأت اللجنة ضبط الكهرباء 

  ضرورة حماية وضمان واجبات المرفق العام. 

                                                 

، المحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصالت السلكية والالسلكية، 03-2000من القانون رقم  32انظر المادة  - 1
  مرجع سابق.

، المحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصالت السلكية والالسلكية، 03-2000من القانون رقم  39المادة  انظر - 2
  مرجع سابق.

، المحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصالت السلكية والالسلكية، 03-2000من القانون رقم  40انظر المادة  - 3
  مرجع سابق.

، المحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصالت السلكية والالسلكية، 03-2000من القانون رقم  41انظر المادة  - 4
  مرجع سابق.

حدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصالت السلكية والالسلكية، م، ال03- 2000القانون رقم من  2فقرة  57انظر المادة  -  5
  مرجع سابق.

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية المركز القانوني لسلطة ضبط البريد والمواصالت السلكية والالسلكية زعاتري كريمة، -  6
  .98 – 97، ص 2012الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

  ، المتعلق بالكهرباء والغاز، مرجع سابق.01- 2002قانون رقم  -  7
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ي قتصادتضطلع اللجنة بسلطة مراقبة ممارسة بعض النشاطات التي يقوم بها العون اال
خيص وٕاخضاعها إلى نظام الترخيص المسبق أو نظام االعتماد التي تسلمها اللجنة إضافة إلى التر 

  الذي تمنحه إلى الوكيل التجاري لممارسة نشاطه.
كما تقوم اللجنة بمهمة السهر على السير التنافسي والشفاف لسوق الكهرباء والغاز، لفائدة 

  المستهلكين وفائدة المتعاملين، السهر على احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها. 
ب المعلومات األساسية الخاصة بكل المتعاملين كذلك تمتاز اللجنة بسلطة التحقيق من خالل طل

  والمتداخلين في السوق باإلضافة إلى الرقابة على الحسابات. 
  الفرع الثاني

  ي المخلقتصادالتدابير الوقائية والعقوبات المقررة للعون اال
عندما تحقق السلطات الضبط القطاعية من وجود مخالفة يحق لها من اتخاذ تدابير وقائية 

من قطاع إلى قطاع (أوال)، كما اعترف لها المشرع بسلطات عقابية في مجال المخالفات  تختلف
ية، عن كل تقصير أو إخالل في أداء االلتزام عن طريق فرض عقوبات مالية للحقوق أو قتصاداال

  عقوبات مالية (ثانيا). 
طات اإلدارية حسب كل تتنوع التدابير الوقائية المتخذة من قبل السل التدابير الوقائية: - أوال 

قطاع، أين تكون كل سلطة متمتعة بسلطة اتخاذ مجموعة من التدابير التي تكون وقائية تختلف من 
  ي. قتصادإلى المجال اال ،المجال المالي

تتخذ سلطات الضبط القطاعية كل التدابير الوقائية التي  التدابير الوقائية في القطاع المالي: – 1
  تراها مناسبة سواء في القطاع المصرفي، أو في قطاع البورصة، أو في قطاع التأمينات.

في حالة إثبات إخالل بقواعد حسن سير المهنة المصرفية، أو في القطاع المصرفي:  –أ 
يحق لهذه - ابة التي تمارسها اللجنة المصرفيةاكتشاف مظاهر ماسة بالتوازن المالي من خالل الرق

  األخيرة استخدام أو اتخاذ التدابير التالية. 
 بقواعدلت أخخاضعة للرقابة التي للمؤسسات التوجه اللجنة المصرفية تحذيرا  التحذير: - 1- أ

، وال يكون ذلك إال بعد إتاحة الفرصة لمسيري المؤسسة المعنية بتقديم تفسيرات )1(المهنة حسن سير
  تبرر هذا اإلخالل. 

في حالة وجود مخاطر تهدد التوازن المالي  يمكن توجيه أمر للمؤسسة المعنية :األوامر - 2- أ
للمؤسسة أو تم استخدام أساليب في التسيير من شأنها المساس بمصالح الزبائن والمساهمين، وذلك بعد 

  : )2(توفر شرطين
                                                 

  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بالنقد والقرض، 11- 03 من األمر رقم 111انظر المادة  -  1
  متمم، مرجع سابق. المعدل و ال، المتعلق بالنقد والقرض، 11- 03من األمر رقم  112انظر المادة  -  2
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  إذا كانت وضعية المؤسسة تستدعي ذلك. - 
  تحديد أجل معين من أجل اتخاذ التدابير الالزمة.  - 

أولي وقائي يحمل التهديد في طياته من حيث إمكانية تطور األحداث فهذا اإلجراء هو إجراء 
  إلى درجة اتخاذ عقوبة تأديبية. 

: يمكن للجنة المصرفية من تعيين متصرف إداري عندما ترى تعيين متصرف إداري - 3- أ
  تسيير المؤسسة ال يكون بطريقة عادية. 

طيرا أمام األشخاص المساهمين لكن ما يجدر القول أن هذا األخير يمكن أن يكون عائقا خ
والزبائن، ونظرا لخطورة هذا اإلجراء كان من الجدير للمشرع تحديد المدة القانونية األقصى لإلدارة 

  . )1(المؤقتة
من  5و 4فقرة  114كما يمكن تعيين مدير مؤقت على إحدى العقوبات المنوهة عنها في المادة 

  . )2(، المتعلق بالنقد والقرض44- 03األمر رقم 
جنة البورصة القيم المنقولة سلطة توجيه أمر غير للاالمشرع  منحفي مجال البورصة:  –ب 

مباشر وهذا خالفا عن اللجنة المصرفية ولجنة اإلشراف على التأمينات، في سبيل إلزام المخالف 
التنظيمية من شأنه لالمتثال لواجباته القانونية أي في حالة وقوع عمل يخالف األحكام التشريعية أو 

حيث سيعين رئيس اللجنة بسلطة القضاء العادي  ،)3( ةاألضرار بحقوق المستثمرين في القيم المنقول
الستصدار أمر من المحكمة يقضي ويلزم المخالف بالتطبيق، باإلضافة إلى تقديم طلب إلى رئيس 

   المحكمة الذي يعتبر قاضي األمور االستعجالية طبقا للقواعد العامة.
تتمتع لجنة اإلشراف على التأمينات بسلطة اتخاذ مجموعة  في قطاع التأمينات: - جـ 

من التدابير في مواجهة شركات التأمين عن أي إخالل بالنصوص القانونية أو بأخالقيات 
  المهنة المتمثلة في: 

وهو أول إجراء تتخذه اللجنة كتدبير وقائي يهدف إلى تقليص  تقليص النشاط: - 1- جـ
ط شركة التأمين أو إعادة التأمين أو غيرها من الشركات التأمين األجنبية ويكون ذلك في نشا

حالة استخدام هواتف سيئة وليس في المستوى لتسيير عقود التأمين أو في حالة وجود تعسف 
في استعمال أنظمة المحاسبة في الشركة، فتقوم اللجنة بتدبير التقليص من النشاط في أحد 

                                                 
1   - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulations indépendantes face aux exigence des 

gouvernance, op.cit, p 72. 

  متمم، مرجع سابق. المعدل و ال، المتعلق بالنقد والقرض، 11- 03من األمر رقم  5و 4فقرة  114المادة انظر  -  2
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، 10- 93من المرسوم التشريعي رقم  1فقرة  40انظر المادة  -  3
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قصد الحفاظ على أمالك شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين أو فرع شركة التأمين ، )1(الفروع
  . )2(األجنبيين وتصحيح وضعيتهم

: يمكن للجنة أن تقوم بالمنع عن حرية التصرف في جزء من منح حرية التصرف - 2- جـ
عادة عناصر أصول الشركة، فهو كإجراء وتدبير وقائي يسمح في مراجعة شركات التأمين أو إ

التأمين، كما يعتبر أيضا هذا اإلجراء تقييدا لحرية الشركة أو الفرع األجنبي من التصرف في 
األصول، ألنه في األساس للشركة كامل الحرية في التصرف في األصول عن طريق توظيفها 
واستخدامها في سبيل تحقيق أرباح ومختلف المداخيل المالية، في حين االستعمال السيئ 

كات التأمين يخلق عجزا واضطرابات يمس مصالح المؤمن لهم والمستفيدين من عقد ألصول شر 
  . )3(التأمين كما قد يؤدي بمصالحهم إلى الهالك

  فهذا ما يجعل اللجنة تتدخل بصفة مباشرة التخاذ كل التدابير التي تراها مناسبة. 
تشكل : وهو تدبير تتخذه اللجنة من أجل إبعاد الشركات التي تعيين متصرف مؤقت - 3- ـج

أوضاعها المالية من خطر التعرض إلى سحب االعتماد منها، وبالتالي تصفيتها، لذلك تتدخل اللجنة 
  لتعيين متصرف مؤقت في مواجهة شركات التأمين. 

أمالك الشركة حيث يتدخل المتصرف المؤقت لمباشرة اإلجراءات الالزمة بهدف الحفاظ على 
، فله أن يتخذ أي إجراء تحفظي وفضال عن ذلك فإنه تخول )4(وتعزيز وضعيتها في أجل تحدده اللجنة

  له الصالحيات الضرورية لتسيير إدارة الشركة حتى يتم هذا التصحيح. 
وما يالحظ أن المشرع قد خرج عن مساره المعتاد الذي يقضي بأن سلطة الضبط توجه األوامر 

ات فقط بدون تدخل في مباشرة اإلجراءات الالزمة، مثال التدابير التي تتخذها اللجنة المصرفية والتحذير 
  ، عكس ما نالحظ في قطاع التأمينات،والتحذيرات كاألوامر

  . )5(أين تعتبر اللجنة سلطة متدخلة في تسيير الشركة عن طريق تدابير التقليص والمنع
على خالف التدابير الوقائية في القطاع المالي  ي:قتصادالتدابير الوقائية في المجال اال – 2

التي تتعلق بالمضمون لكونها فاصلة في الموضوع وهذا ما التمسناه في القطاع المصرفي وقطاع 

                                                 
  متمم، مرجع سابق. المعدل و ال، ، المتعلق بالتأمينات07- 97 من األمر رقم 213انظر المادة  -  1
، الذي يوضح مهام اللجنة اإلشراف على 2008أفريل  09، المؤرخ في 113- 08من المرسوم التنفيذي رقم  8انظر المادة  -  2

  .2008أفريل  13، صادر في 20التأمينات، ج ر عدد 
  .85 -  84ص  ، صبالل نوارة، مرجع سابق -  3
  متمم، مرجع سابق. المعدل و ال، المتعلق بالتأمينات، 07- 95رقم  من األمر 213انظر المادة  -  4

5   - ZOUAIMIA Rachid, Droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques, L’example du 
secteur financier, OPU, Alger, 2010, p 61. 
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البورصة وكذا قطاع التأمينات، في حين أن القطاع االقتصادي المتمثل في قطاع البريد والمواصالت 
  هرباء والغاز اللذان ينفردان في استعمال تدابير األعذار. السلكية والالسلكية وقطاع الك

من المرسوم التنفيذي رقم  4إذ تقوم لجنة توزيع الكهرباء والغاز بإعداد المعني باألمر حسب المادة 
يقرر  «، يحدد إجراء منح رخص استغالل المنشآت إلنتاج الكهرباء التي تنص على أنه: 428- 06

  . )1( »أن يكون قد أنذر المعني باألمر على أن يتوقف عن المخالفة... سحب رخصة االستغالل بعد 
أما عن قطاع البريد والمواصالت، تقوم سلطة الضبط بإعذار المستفيد من رخصة إنشاء 
واستغالل شبكات عمومية في سبيل االلتزام بالشروط المقررة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية 

  . )2(وهذا في حالة اإلخالل
إلى جانب العقوبات المعنوية التي توقعها  ي المخل:قتصادالعقوبات المقررة للعون اال - ثانيا 

ي المخالف، اعترف لها المشرع بحق توقيع الجزاء على قتصادسلطات الضبط على العون اال
: )3(المخالفين في حال اكتشافهما وذلك تدعيما لدورها الرقابي، فيمكن تصنيف العقوبات إلى نوعين

  العقوبات السالبة للحقوق، والعقوبات المالية. 
يعد هذا النوع من العقوبات من أخطر العقوبات العقوبات المقيدة أو السالبة للحقوق:  – 1

  ي: قتصادسواء في القطاع المالي أو اال
يقصد بالعقوبة السالبة للحقوق بالنسبة  العقوبات السالبة للحقوق في القطاع المصرفي: –أ 

اع المصرفي، سحب االعتماد الذي يعد بمثابة شهادة وفاة لمؤسسة مالية أو البنك، وحيث يتم نشر للقط
، وبعدها تليها مرحلة التصفية من خالل تعيين مصفي للبنك الذي )4(قرار السحب في الجريدة الرسمية

  . )5(تم سحب اعتماده
في تقديم التقارير  BCIAري ونذكر على سبيل المثال: تأخر البنك التجاري والصناعي الجزائ

  .  2003السنوية، وكذا قضية بنك الخليفة في أوت 
أما في قطاع البورصة، تم استحداث  العقوبات السالبة للحقوق في قطاع البورصة: –ب 

غرفة تأديبية لدى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها خولها المشرع االختصاص في توقيع 

                                                 
حدد إجراء منح رخص استغالل المنشآت الم ،2006نوفمبر  26مؤرخ في ال، 428- 06نفيذي رقم من المرسوم الت 4المادة  -  1

  . 2006لسنة ، 76ر عدد  ج ،إلنتاج الكهرباء
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في نظام التدابير القانونية المتخذة من قبل السلطات اإلدارية المستقلةبلغازي صبرينة،  -  2

  .52 -  51ص ص ، 2011لرحمان ميرة، بجاية، الحقوق، جامعة عبد ا
  . 126عشاش حفيظة، مرجع سابق، ص  -  3
  متمم، مرجع سابق. المعدل و ال، المتعلق بالنقد والقرض، 11- 03من األمر رقم  90انظر المادة  -  4
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بالنقد والقرض، 11- 03من األمر رقم  115انظر المادة  -  5
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اقتصر حقها في توقيع عقوبات سالبة للحقوق في مواجهة الشخص المعنوي  العقوبات التأديبية، كما
  . )1(فقط دون المسيرين، لتأخذ هذه العقوبة تشكل سحب االعتماد

لم يمنح المشرع الجزائري سلطة قمعية شديدة للجنة اإلشراف  في مجال أو قطاع التأمين: - جـ 
لمكلف بالمالية، بمعنى آخر، المشرع سلب من على التأمينات، فلقد ترك مسألة االختصاص للوزير ا

لجنة اإلشراف على التأمينات صالحية سحب االعتماد من إحدى شركات التأمين أو إعادة التأمين أو 
، هذا ما يؤكد عدم استقاللية اللجنة )2(فروع شركة التأمين األجنبية أو التدخل لتحويل مبالغها المالية

  . )3(الهيئات التأمينية ومحدودية العقوبات التي تفرضها
 ة،خطير  حالة تقصيرلجنة ضبط الكهرباء والغاز  إذا الحظت في قطاع الكهرباء والغاز: –د 

يمكن لها اتخاذ قرار سحب رخصة االستغالل نهائيا مع التسجيل صراحة في قرار السحب حاالت 
  . )4(التقصير المعاين
بالتقصير الخطير: عدم احترام القواعد التقنية لإلنتاج والتصميم وتشغيل الربط واستخدام  ويقصد

من قانون رقم  80و 57و 50و 40و 32و 28شبكات النقل والتوزيع المذكورة على التوالي في المواد 
  المتعلق بتوزيع الكهرباء والغاز.  01- 2002

قنية والتجارية لتموين الزبائن والتي يحتويها دفتر عدم احترام القواعد التي تحدد الكيفيات الت - 
  المتعلق بالكهرباء والغاز.  01- 2002من القانون رقم  27شروط االمتياز المذكور في المادة 

عدم احترام قواعد النظافة واألمن وحماية البيئة وكذا عدم احترام القواعد الناتجة عن تطبيق  - 
  . )5(، المتعلق بالكهرباء والغاز01- 2002من القانون رقم  03لمادة واجبات المرفق العام المذكورة في ا

تعد العقوبة السالبة للحقوق بالنسبة  في مجال البريد والمواصالت السلكية والالسلكية: –ه 
لسلطة ضبط البريد والمواصالت السلكية والالسلكية األكثر جسامة ففي حالة عدم امتثال المتعامل 

                                                 
  . 287تواتي نصيرة، مرجع سابق، ص  -  1
  متمم، مرجع سابق. المعدل و الالمتعلق بالتأمينات،  ،04- 06من القانون رقم  2فقرة  241انظر المادة  -  2
"، الملتقى الوطني األول حول سلطات الضبط دور لجنة اإلشراف على التأمينات في ضبط سوق التأمين إرزيل الكاهنة، -  3

  .119، ص 2007ماي  24و 23عبد الرحمن ميرة، بجاية، يومي المستقلة، جامعة 
  =                            ، المتعلق بتوزيع الكهرباء والغاز، مرجع سابق.01- 2002القانون رقم من  150انظر المادة  -  4

المجلة  ،"والتكامل حول العالقة بين هيئات الضبط المستقلة والقضاء: بين التنافس"انظر كذلك: عيساوي عز الدين، =
  . 241، ص 2013األكاديمية للبحث القانوني، العدد األول، جامعة بجاية، 

  ، المتعلق بتوزيع الكهرباء والغاز، مرجع سابق. 01- 2002من القانون رقم  80، 57، 50، 40، 32، 28، 27، 3انظر المواد  -  5
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شكال التي اتبعت سلطة اتخاذ قرار سحب نهائي للرخصة، ويكون ذلك بنفس األاللتزاماته، يمكن لل
  ) حاالت تتمثل في: 03وذلك في ثالث ( )1(لمنحها

  عدم االحترام المستمر لصاحبها لاللتزامات األساسية؛  - 
  عدم دفع الحقوق أو الرسوم أو الطيران المرتب عليه؛  - 
الستغالل الرخص بطريقة فعالة السيما في حالة إفالس  إثبات عدم كفاءة صاحبها - 
   ؛)2(صاحبها

  . )3(وال يفلت نظام الترخيص الصريح والبسيط لنفس األحكام العقابية التي يخضع لها الترخيص
أخيرا نالحظ أن للهيئات الضبط المستقلة سلطة تقديرية واسعة في اختيار العقوبة المناسبة من 

  قانونا. بين العقوبات المحددة 
وهي تلك العقوبة التي تلحق الذمة  ي المخالف:قتصادالعقوبات المالية المقررة للعون اال – 2

المالية للشخص المخالف، فهي تتلقى مع الغرامة الجزائية إذ تعتبر مبلغا ماليا يدفع إلى الدولة عن 
  . ، تختلف من قطاع إلى آخر بحسب درجة ومجال تدخلها)4(طريق الخزينة العامة

أقر المشرع الجزائري في القطاع المصرفي غرامة  العقوبات المالية في المجال المصرفي: –أ 
الحد األدنى للغرامات المقدرة  إذ يقدر ،صارمة بمقارنة القطاعات األخرى كونه قطاع حساس

  دج، فمن بين هذه الغرامات:  5.000.000
دج دون المساس بتطبيق عقوبة أكثر  10.000.000دج إلى  5.000.000تتراوح من  عقوبة - 

جسامة: لألشخاص الذين استعملوا ملك أو مال المؤسسة المالية بسوء نية أو عمدا، استعماال منافيا 
لألعراف تفيد مصلحتهم الشخصية أو لرعاية شركة أخرى أو لمؤسسة كانت لهم فيها مصالح بصفة 

  . )5(غير مباشرةمباشرة أو 

                                                 

للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والموصالت السلكية والالسلكية، ، المحدد 03- 2000من القانون رقم  36انظر المادة  -  1
  .مرجع سابق

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والموصالت السلكية والالسلكية،  ،03- 2000من القانون رقم  37انظر المادة  -  2
  .مرجع سابق

قواعد العامة المتعلقة بالبريد والموصالت السلكية ، المحدد لل03- 2000قانون رقم المن  40و 39و 36انظر المواد  -  3
   .والالسلكية، مرجع سابق

  . 134حدري سمير، مرجع سابق، ص  -  4
 131يقصد باألشخاص: الرئيس أو أعضاء مجلس اإلدارة أو المديرون العامون لبنك أو مؤسسة مالية وذلك حسب المادة  -  5

  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بالنقد والقرض، 11- 03من القانون رقم  1فقرة 
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دج لألشخاص الذين يختلسون أو  10.000.000دج إلى  5000.000عقوبة مالية من  -
يبددون أو يحتجزون عمدا بدون وجه حق على حساب المالكين أو الحائزين سندات أو أموال أو 
 أوراق أو أية محررات أخرى تتضمن التزامات أو إبراء للذمة سلمت لهم على سبيل وديعة أو رهن

  . )1(حيازي
معاقبة كل عضو مجلس إدارة أو مسير بنك أو مؤسسة مالية وكل شخص يكون في خدمة  - 

هذه المؤسسة وكل محافظ لحسابات هذه المؤسسة، ال يلبي األعذار، طلبات معلومات اللجنة 
المصرفية أو يعرقل بأي طريقة كانت ممارسة اللجنة لمهمتها الرقابية أو يبلغها عمدا بمعلومات غير 

  دج.  10.000.000دج إلى  5000.000رامة مالية من صحيحة بغ
دج أعضاء مجلس اإلدارة  10.000.000دج إلى  5.000.000معاقبة بغرامة مالية من  - 

  ومسيري أي بنك أو مؤسسة مالية وكذا األشخاص المستخدمون في هذه المؤسسات إذا:
لحسابات أو رفضوا، يعد اإلنذار حافظوا ا هاتعمدوا عرقلة أعمال التدقيق والمراقبة التي يقوم ب - 

تبليغ جميع المستندات الضرورية لممارسة مهامهم السيما العقود والدفاتر والوثائق المحاسبية وسجالت 
  . )2(المحاضر
  ر.من هذا األم 103لم يغشوا في الحسابات السنوية وفقا لما تنص عليه المادة  - 
  غير صحيحة.  إذا زودوا بنك الجزائر بمعلومات - 

  . )3(من قيمة االستثمار %20وكما نص على غرامة مالية مقدرة بنسبة مئوية تصل إلى 
ومن العقوبات المقررة في قطاع البورصة نجد  الغرامة المالية في قطاع البورصة: –ب 

  العقوبات اآلتية: 
كل شخص يتعرض سبيل ممارسة صالحيات اللجنة وأعوانها المؤهلين، المنصوص  معاقبة - 

  . )4(دج 30.000بغرامة مالية قدرها هي  10- 93من المرسوم التشريعي رقم  50إلى  3عليهم في المواد 
، فينجز معاقبة كل شخص تتوفر له، بمناسبة ممارسة مهنة أو وظيفة، معلومات امتيازية - 

  بذلك عملية أو عن عمليات في السوق ويتعمد ذلك. 

                                                 

  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بالنقد والقرض ،11- 03من القانون رقم  1فقرة  132انظر المادة  -  1
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال ،، المتعلق بالنقد والقرض11- 03من األمر رقم  137انظر المادة  -  2

يعاقب  «متمم، مرجع سابق، على أنه: المعدل و ال، المتعلق بالنقد والقرض، 11- 03 رقم من األمر 139تنص المادة  -  3
السادس أعاله واألنظمة المتخذة لتطبيقه، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة  مخالف لألحكام الواردة في الكتاب

  . »من قيمة االستثمار  %20يمكن أن تصل إلى 
  ، مرجع سابق. المنقولة تعلق ببورصة القيمالم، 10- 93من المرسوم التشريعي رقم  59انظر المادة  -  4
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معاقبة كل شخص يكون قد تعمد لنشر معلومات خاطئة وسط الجمهور بطرق ووسائل شتى،  - 
  من شأنه التأثير في األسعار.  

معاقبة كل شخص يكون قد مارس أو حاول أن يمارس مباشرة أو عن طريق شخص أخر  - 
سير المنظم لسوق القيم المنقولة خالل تضليل الغير بغرامة مالية مقدرة بـ مناورة ما يهدف عرقلة ال

  .  )1(دج 30.000
ما يالحظ أن هذه العقوبات المقررة لسلطة ضبط القيم المنقولة هي عقوبات أقل صرامة مقارنة 

  بالعقوبات المقررة في القطاع المصرفي رغم أنهما يعدان قطاعات من القطاعات الحساسة. 
   قطاع التأمين نجد:من بين العقوبات المالية المقررة في  العقوبات المالية في قطاع التأمين: - جـ 
من  226كل شركة تأمين أجنبية لم تمتثل لاللتزامات المنصوص عليها في المادة  معاقبة - 

دج عن كل يوم تأخير لاللتزام المنصوص عليه في المادة  10.000قانون التأمينات بغرامة قدرها 
  . 2فقرة  226دج بالنسبة لاللتزام المنصوص عليه في المادة  10.000. و)2(1فقرة  226

مكرر بغرامة  281مين لم يمتثل لاللتزامات المنصوص عليها في المادة معاقبة سمسار تأ - 
  . )3(دج عن كل يوم تأخير 1000قدرها 

كل شركة تأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين األجنبية التي تخالف  معاقبة - 
 من القانون نفسه بغرامة مالية ال يمكن 233تسعيرة التأمينات اإلجبارية المنصوص عليها في المادة 

  . )4(من رقم األعمال السنوية لكثرته %1أن تتعدى 
من القانون  248يمية المنصوص عليها في المادة معاقبة كل مخالفة لألحكام التشريعية والتنظ - 

  دج.  1.000.000المتعلق بالتأمينات بغرامة قدرها  04- 06رقم 
لعقد مبرم بين المؤمن بغرامة مالية قدرها  1مكرر  96معاقبة كل مخالفة ألحكام المادة  - 

  . )5(دج مع االسترجاع الكلي لمبلغ األقساط المدفوعة 5000.000
دج إلى  5000، بغرامة مالية 07- 95من القانون رقم  207مخالفة ألحكام المادة معاقبة كل  - 

  . )6(دج أو بإحداهما فقط 100.000

                                                 
  تعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق. الم، 10- 93 من المرسوم التشريعي رقم 60انظر المادة  -  1
  مرجع سابق. متمم، المعدل و ال، المتعلق بالتأمينات، 07- 95من األمر رقم  143انظر المادة  -  2
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال ،، المتعلق بالتأمينات07- 95من األمر رقم  3فقرة  243انظر المادة  -  3

  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال ،، المتعلق بالتأمينات07- 95من األمر رقم  245انظر المادة  -  4
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال ،، المتعلق بالتأمينات07- 95مكرر من األمر رقم  248انظر المادة  -  5
  جع سابق.متمم، مر المعدل و ال ،، المتعلق بالتأمينات07- 95من األمر رقم  246انظر المادة  -  6
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معاقبة شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين األجنبية وكذا سلطات  - 
من األمر رقم  225ة دج في حالة مخالفة أو اإلخالل بأحكام الماد 100.000التأمين بغرامة قدرها 

95 -07 .  
معاقبة كل مخالفة لألحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتكوين وتمثيل الديون التقنية  -

، بغرامة 224واألرصدة التقنية واالحتياطات وكذا توظيف األصول المنصوص عليها في المادة 
دج في حالة  500.000دج إلى  100.000دج، ومن  100.000دج إلى  50.000مالية من 

  . )1(العود
معاقبة شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع التأمين وفروع شركات التأمين األجنبية التي  - 

  . )2(من مبلغ الصفقة %10تخالف األحكام القانونية المتعلقة بالمنافسة بغرامة ال تتجاوز مبلغا 
بغرامة مالية تتراوح من  07- 95من األمر  211كل من يخالف األحكام المادة  معاقبة - 

  .  )3(دج 300.000دج إلى  100.000دج وفي حالة العود  100.000دج إلى  30.000
تفوض سلطة ضبط الكهرباء والغاز في حالة  العقوبات المالية في قطاع الغاز والكهرباء: – د

عدم احترام المتعامل القواعد التقنية لإلنتاج والتصميم وتشغيل الربط واستخدام شبكات النقل والتوزيع 
من هذا القانون إلى غرامة مالية  81و 57و 50و 40و 32و 28في المواد  ،المذكورة على التوالي

الفارطة للمتعامل مرتكب المخالفة، دون أن يفوق من رقم أعمال السنة  %3تكون في حدود 
  دج.   10.000.000في حالة العود دون أن يفوق  %5دج، ويرفع إلى  5000.000

عدم احترام القواعد التي تحدد الكيفيات التقنية والتجارية لتموين الزبائن والتي يحتويها دفتر  - 
من  27ون، وكذا الواجبات المذكورة في المادة من هذا القان 77الشروط االمتياز المذكورة في المادة 

  القانون نفسه. 
  عدم احترام قواعد النظافة واألمن وحماية البيئة.  - 
من هذا  3عدم احترام القواعد الناتجة عن تطبيق واجبات المرفق العام المذكورة في المادة  - 
  . )4(القانون

كهربائي أو قناة مباشرة للغاز بدون رخصة كما يعاقب كل من قام ببناء أو استغالل منشأة إنتاج 
  .  )5(دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط 10.000.000دج إلى  5000.000بغرامة مالية من 

                                                 
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال ،، المتعلق بالتأمينات07- 95من األمر رقم  248انظر المادة  -  1
  .مرجع سابق، المتعلق بالتأمينات، 04- 06من القانون رقم  1مكرر  248انظر المادة  -  2
  سابق. متمم، مرجعالمعدل و ال ،، المتعلق بالتأمينات07- 95من األمر رقم  249نظر المادة ا -  3
  ، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق.01- 2002من القانون رقم  141انظر المادة  -  4
  ، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق.01- 2002من القانون رقم  151انظر المادة  -  5
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وكذلك يعاقب كل من اعترض بأي شكل من األشكال ممارسة األعوان المكلفين بالرقابة لمهامهم 
 50.000ابة والتحقيق بغرامة مالية تتراوح بين أو االمتناع تزويدهم بالمعلومات المطلوبة في إطار الرق

  . )1(دج أو بإحدى العقوبتين فقط 100.000دج إلى 
لقد أقر المشرع الجزائري لسلطة ضبط  العقوبات المالية في مجال البريد والمواصالت: –ه 

  البريد والمواصالت السلكية والالسلكية سلطة فرض عقوبات مالية نذكر منها: 
رخصة اليعاقب كل من ينشئ أو يستغل شبكة عمومية للمواصالت السلكية والالسلكية دون  - 

أو مواصلة ممارسة النشاط رغم صدور  03- 2000من القانون رقم  3في المادة المنصوص عليها 
أو كل من ينشئ شبكة مستقلة دون ترخيص بغرامة مالية تتراوح من  قرار التعليق أو سحب الرخصة

  .  )2(دج 500.000إلى  دج 100.000
يعاقب  ،03- 2000قانون رقم المن  4وفي حالة انعدام التصريح المنصوص عليه في المادة  - 

لكن في حالة العود تضاعف هذه العقوبة  ،دج 20.000دج إلى  2000بغرامة مالية تتراوح من 
  . )3(مرتين

بغرامة مالية  )4(المعاينةيعاقب كل من يمتنع عن تقديم الوثائق الضرورية لتحرير محاضر  - 
 20.000، وكذا من )5(دج 100.000دج إلى  20.000دج ومن  10.000دج إلى  2000تتراوح من 

  . )6(دج 50.000دج إلى 
الحظ أن معيار حساب الغرامة التي توقعها سلطات الضبط يختلف بين سلطة وأخرى، هكذا ي

كما استعمل رى حدد فيها الحد األقصى للمبلغ، فهناك هيئات حدد فيها المشرع مبلغ الغرامة بدقة وأخ
   األعمال.رقم معيار حساب مبلغ الغرامة بنسبة معينة من 

                                                 
  لق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق.تعالم، 01- 2002قانون رقم المن  152انظر المادة  -  1
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والموصالت السلكية ، 03- 2000قانون رقم المن  132و 131انظر المادتين  -  2

  .والالسلكية، مرجع سابق
المتعلقة بالبريد والموصالت السلكية والالسلكية، المحدد للقواعد العامة ، 03-2000من القانون رقم  139انظر المادة  - 3

  ق.مرجع ساب
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والموصالت السلكية والالسلكية، ، 03-2000من القانون رقم  141انظر المادة  - 4

  .مرجع سابق
بالبريد والموصالت السلكية والالسلكية،  المحدد للقواعد العامة المتعلقة، 03-2000من القانون رقم  142انظر المادة  - 5

  .مرجع سابق
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والموصالت السلكية والالسلكية، ، 03-2000من القانون رقم 143انظر المادة  - 6

  .مرجع سابق
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إن هذا التنوع مقارنة بالقانون الجزائي الذي يحدد العقوبة مسبقا بين خصوصية القمع عن طريق 
بة وتفاوتها أمام الهيئات اإلدارية المستقلة من جهة، ومن جهة أخرى يظهر االختالف من حيث العقو 

 الهيئة أو مقارنة بعضها البعض أو بالمقارنة مع القانون.  

  الفرع الثالث
 عالقة مجلس المنافسة بسلطات الضبط القطاعية

من الرغم أن المشرع وكل مجلس المنافسة مهمة السهر على ترقية وحماية المنافسة في السوق 
وذلك بتزويده بجملة من الصالحيات  ،ي والماليقتصادوعلى مستوى كل قطاعات النشاط اال

االستشارية والقمعية والتنظيمية، فهذا ال ينفي عالقته بأجهزة الضبط الخاصة، وذلك بغية ضبط السير 
  .)1(التنافسي في السوق

ثم وجب الحديث عن عالقة مجلس المنافسة بسلطات الضبط القطاعية من أجل ترقية  ومن 
  ي (ثانيا). قتصادحماية المنافسة على مستوى كل قطاعات النشاط االالمنافسة (أوال)، وكذا في إطار 

يتمتع  :عالقة مجلس المنافسة بسلطات الضبط القطاعية من أجل ترقية المنافسة -  أوال
 يقتصادمجلس المنافسة بكامل الصالحيات في متابعة كل الممارسات المنافية في قطاعات النشاط اال

ية قتصاد، كما وضعت سلطات أخرى كلفت بضبط النشاطات اال)2(الحرةالمفتوحة كليا على المنافسة 
هتم الذلك ) 3(حترام قواعد المنافسةاوالمالية عن طريق ترقية المنافسة بخلق سوق تنافسية والسهر على 

  .فقا ألحكام القوانين القطاعيةيد هذه العالقة في إطار قانون المنافسة، وكذا و يالمشرع بتح
بالرجوع  المنافسة بسلطات الضبط القطاعية وفقا ألحكام قانون المنافسة:عالقة مجلس  -  1

المشرع لم يهتم بتنظيم العالقة الوظيفية بين مجلس يالحظ أن إلى القانون المنشئ لمجلس المنافسة، 
المنافسة وباقي سلطات الضبط القطاعية التي كانت تتعدى حينها كل من مجلس والقرض، اللجنة 

ي يمتاز قتصادنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، كون ذلك الوقت كان النشاط االالمصرفية، ولج
  باالحتكارية.

ظهرت موجة تحريرية مست معظم القطاعات المحتكرة كقطاع  2000غير أنه مع بداية سنوات 
البريد والمواصالت، الكهرباء والغاز والنقل رافقها إنشاء سلطات ضبط تشرف والتي تم تزويدها 

اإلمكانيات المادية والبشرية الالزمة ألداء المهام المنوطة بها إلى جانب مجلس المنافسة صاحب ب

                                                 
   .112بوحاليس إلهام، مرجع سابق، ص  -  1
  .255، مرجع سابق، ص للمنافسة...الممارسات المنافية كتو محمد الشريف،  -  2
، الملتقى الوطني حول سلطات تكريس الرقابة القضائية على سلطات الضبط المستقلة في التشريع الجزائريماديو ليلى،  -  3

 23ي والمالي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، يومي قتصادالضبط المستقلة في المجال اال
  .269، ص 2007 ماي 24و



 الفصل الثاني:            األجهزة المتدخلة في رقـابة نشاطات العون االقتصادي في السوق  -الباب الثاني  

 451

االختصاص العام، فظهرت حينها ضرورة تأطير العالقة الوظيفية بين مجلس المنافسة وهذه السلطات، 
 24مادة والذي نصت فيه ال 2003فتم التوجه إلى تكريس ذلك بموجب مشروع قانون المنافسة لسنة 

غير أنه  ،» قرار مجلس المنافسة يتخذ بالتشاور مع سلطة ضبط القطاع المعني  « على أنه:
تعلق بالمنافسة، لم يتم اعتماد هذا النص فالمشرع لم يشأ أن تشارك م، ال03- 03بصدور األمر رقم 

تبادل اآلراء هذه السلطات مجلس المنافسة صالحية اتخاذ القرار، بل اكتفى بالنص على إمكانية 
، فيمكن لسلطات الضبط القطاعية أن تطلب االستشارة في كل القضايا التي يستوجب )1(واالستشارات

فيها تطبيق أحكام قانون المنافسة، مع إرساء جسور التعاون والتنسيق بين مجلس المنافسة وبين 
  .)2(سلطات الضبط القطاعية

-03من األمر رقم  34القانوني في المادة : يجد أساسه إبداء رأي مجلس المنافسة - أ 
، المتعلق بالمنافسة، إذ يمكن لسلطات الضبط القطاعية أن تطلب االستشارة من مجلس 03

المنافسة في كل القضايا التي تستلزم تطبيق أحكام قانون المنافسة، وٕاخطاره كلما دعت المصلحة 
  .)3(إلى ذلك

ار سلطة الضبط المعنية مع إرسال كما يمكن لمجلس المنافسة من جهة أخرى إخط
نسخة من ملف القضية كلما ارتبط موضوع اإلخطار بقطاع النشاط االقتصادي الذي تشرف 

  .)4(عليه
سعى المشرع إلى ربط مجلس المنافسة توطيد عالقات التعاون وتبادل المعلومات:  -  ب

قول لوجود عالقة لل يؤديوذلك في إطار التعاون بين هاتين الهيئتين مما  ،بسلطات الضبط القطاعية
، المتعلق 03- 03من األمر رقم  50وهذا ما أكدت عليه المادة  ،نظرا للتداخل في االختصاصات

بالمنافسة التي نصت على ما يلي: يتم التحقيق في القضايا التابعة لقطاعات نشاط موضوعه تحت 
  بالتنسيق مع مصالح السلطة المعنية.رقابة سلطة ضبط 

يمكن لمجلس المنافسة أن  ستفادة مجلس المنافسة بخبرة سلطات الضبط القطاعية:ا - ـ ج
- 03من األمر رقم  3فقرة  34يستفيد من خبرة سلطات الضبط وذلك بناء على ما نصت عليه المادة 

يستمع  المنافسة  بأي خبير أو يمكن أن يستعين مجلس « :المتعلق بالمنافسة والتي جاء فيها 03
  . )5(»إلى أي شخص بإمكانه تقديم معلومات له

                                                 
   .151شيخ أعمر يسمينة، مرجع سابق، ص  -  1
   متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بالمنافسة، 12- 08من القانون رقم  39انظر المادة  -  2
   متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بالمنافسة، 03- 03من األمر رقم  1فقرة 44نظر المادة ا -  3
   متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بالمنافسة، 03- 03من األمر رقم  1فقرة  39المادة  انظر -  4
   متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بالمنافسة، 03- 03من األمر رقم  3فقرة  34المادة  -  5
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هذه المادة أنه ليس هناك شخص أكثر خبرة من سلطة الضبط ذاتها، ولكن ما  ىيفهم من فحو 
أي في حالة رفع قضية أمام  ؛كون المشرع أغفل عن تناول الحالة العكسية ه هوعنديجب التوقف 
وكانت تتعلق بإحدى الممارسات المقيدة للمنافسة والتي تدخل في اختصاص مجلس  ،سلطة ضبط

  .المنافسة
عالقة مجلس المنافسة بسلطات الضبط القطاعية وفقا ألحكام القوانين القطاعية:  -  2

بالرجوع على القوانين المتعلقة بسلطات الضبط القطاعية، يبرز لنا وجود الفراغ القانوني فيما يخص 
لها اهتماما كبيرا، باستثناء القانون المتعلق بالبريد والمواصالت الذي  فالمشرع لم يولِ لمسألة، هذه ا

  .)2(، وكذا القانون المتعلق بالكهرباء)1(أشار إليها
من األمر رقم  39وعليه ما يمكن استخالصه أنه البد من المشرع أن يضيف فقرة ثالثة للمادة 

بموجبها يلزم سلطة الضبط باستشارة مجلس المنافسة في كل قضية تتعلق ، المتعلق بالمنافسة 03- 03
  بالمنافسة، فسلطة الضبط عادة ما تفتقر إلى ثقافة قانونية وال يتأتى ذلك إال من خالل استشارة المجلس.

وبهذا يستخلص أن العالقة التي تربط مجلس المنافسة بسلطات الضبط القطاعية هي عالقة 
 وجوده واختصاصه فرضلى مصالح متجاورة فمجلس المنافسة له مصلحة تتمثل في تكاملية ومبنية ع

مجلس المنافسة ملزم بالتعاون مع هيئات ضبط القطاعية إذا ما أراد المساهمة في ترقية ف األصيل،
  .)3(أما سلطة الضبط فتسعى إلى إعطاء نوع من الشرعية لقراراتها، السوق

: يعتبر مجلس بسلطات الضبط القطاعية من أجل حماية المنافسةعالقة مجلس المنافسة  - ثانيا 
المنافسة أداة لحماية السوق من الممارسات المخلة بالمنافسة الحرة فهو يضبط وينظم الحياة االقتصادية فكلما 

،  لكن هذا ال يعني أن مجلس المنافسة هو )4(وجدت ممارسة مخلة بالمنافسة الحرة إال وتدخل لوضع حد لها
  إذ هناك عدة سلطات تشاركه في أداء هذه المهمة. –حماية المنافسة  –الوحيد الذي يساهم في ذلك 

ولقد تم تنظيم العالقة بين مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعية بشكل تكاملي باعتبار أن  
مستوى كل القطاعات سواء االقتصادية أو المالية،  هيئات الضبط ترمي إلى إرساء سوق تنافسية على

فعندما ترفع قضية أمام مجلس المنافسة حول ممارسة تتعلق بقطاع نشاط يكون تحت مراقبة سلطة 
                                                 

حدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصالت السلكية الم، 03- 2000قانون رقم المن  11فقرة  13تنص المادة  -  1
طنية األجنبية ذات أو الهيئات الو  التعاون في إطار مهامها مع السلطات األخرى « مرجع سابق على ما يلي:والالسلكية، 

   .»الهدف المشترك

 بواسطة القنوات، مرجع سابق على ما يلي:تعلق بالكهرباء والغاز الم، 01- 2002قانون رقم المن  3فقرة  115تنص المادة  -  2
  .»القوانين والتنظيمات المعمول بهاإطار  التعاون مع المؤسسات المعنية من أجل احترام قواعد المنافسة في «

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع )2008امتداد قانون المنافسة إلى الصفقات العمومية بالجزائر (تعديل صياد مولود،  -  3
   .92، ص 2015ون األعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، قان

   مرجع سابق.نزليوي صليحة،  -  4
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، لذلك يمكن )1(ضبط، فإن مجلس المنافسة يرسل نسخة من الملف إلى السلطة المعنية إلبداء الرأي
  ات الضبط القطاعية متداخلة.القول أن اختصاصات مجلس المنافسة وسلط

أما بخصوص مجال التحقيقات التي يقوم بها مجلس المنافسة فهي تتمثل في تلك التحقيقات في 
  .)2(القضايا التابعة لقطاع نشاط موضوع تحت سلطة ضبط ويكون ذلك بالتنسيق مع هذه األخيرة

ذلك من خالل قيام مجلس المنافسة بالتعاون والتشاور وتبادل المعلومات مع هيئات  ويظهر
ضبط قطاعية إلبداء رأيها في قضية داخلة في نطاق اختصاصها، بغية حماية المنافسة عن طريق 

 . قمع تلك الممارسات المنافية لها

قطاع الذي إخطار مجلس المنافسة في حالة الكشف عن الممارسات المقيدة في ظل ال - 1
كما  )3(المرحلة األولى التي يبدأ بها مجلس المنافسة ممارسة دوره الرقابي اإلخطار : يعتبرتضبطه

تمت اإلشارة إليه سابقا، لذلك يعتبر آلية تساهم في تفعيل العالقة التعاونية بين سلطة الضبط العام 
سلطة الضبط الخاص المبنية أساسا على التوزيع المتداخل أو المزدوج لالختصاصات كونها تؤدي إلى 

ة مقيدة للمنافسة رفع ، فيحق لكل متضرر من جراء ممارس)4(تفادي األضرار الناجمة عن هذا األخير
دعواه أمام مجلس المنافسة للبث فيها، أو يلجأ مباشرة لسلطة الضبط المختصة بالقطاع، ولكن ما 
تجب اإلشارة إليه هو كون ذلك ال يمنع من تدخل مجلس المنافسة للنظر في القضية كون مجلس 

  .)5(المنافسة له سلطة التدخل التلقائي
: زود المشرع مجلس المنافسة بالسلطة المقيدة للمنافسةعن طريق قمع الممارسات  - 2

تخاذ كل اإلجراءات المناسبة في حالة الكشف عن ممارسات مقيدة للمنافسة االقمعية، فله كل الحق في 
، دون تجاهل سلطات الضبط القطاعية فهي بدورها تملك الحق في توقيع )6(وضع حد لتلك القيود

  .)7(تشرف رقابته كتشافها للمخالفات في القطاع الذيالجزاء على المخالفين في حال ا

                                                 
   متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بالمنافسة، 03- 03من األمر رقم  39نظر المادة ا -  1
   متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بالمنافسة، 03- 03من األمر رقم  50نظر المادة ا - 2
   .155بن وطاس إيمان، مرجع سابق، ص  -  3
  .153يسمينة، مرجع سابق، ص شيخ أعمر  -  4
   .122خمايلية سمير، مرجع سابق، ص  -  5
، أعمال الملتقى الدولي الرابع المنافسة وآلية حمايتها من األعمال المنافية لها (دراسة قانونية)بوشعور محمد حريري،  -  6

التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية، كلية العلوم  حول المنافسة واإلستراتيجيات
   .8، ص 2010نوفمبر  9و 8القانونية واإلدارية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، يومي 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون ي في الجزائر والحوكمةقتصادسلطات الضبط االعشاش حفيظة،  -  7
 ، 2014 العام، تخصص الهيئات العمومية والحوكمة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،

   .123ص 
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وما يالحظ أن العالقة الموجودة بين مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعية غير واضحة،  
كون المشرع منح لكال من لجنة ضبط الكهرباء والغاز ولجنة اإلشراف على التأمينات، مراقبة عمليات 
 التجميع في حدود مجال اختصاصها، فهذا ال يزيد إال غموضا وتشابك بين االختصاصات مع مجلس
المنافسة، إذ يمكن لسلطات ضبط القطاعية الترخيص لعمليات التجميع التي سبق وٕان عرضها 

  .  )1(أصحابها على مجلس المنافسة الذي رفض الترخيص لها على أساس أنها مخلة بالمنافسة
وما يمكن استخالصه في هذا الخصوص أنه هناك تداخل في االختصاص بين سلطتي الضبط 

أثناء أداء دورهما في ضبط المنافسة وهذا من خالل إقامة عالقة تعاون  )3(العموديوالضبط  )2(األفقي
. فبذلك العالقة تربط مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعية )4(وتشاور وتبادل المعلومات بينهما

قيقة ، لكن ما يعاب على المشرع الجزائري أنه لم يحدد آليات دكما تم ذكره سابقا) 5(هي عالقة تكاملية
  المنافسة.  سلطات الضبط القطاعية ومجلس لهذا التعاون، الذي يجب أن يكون بين

  
 

                                                 
1   - ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique, op.cit, p 15. 

  نافسة بسلطة ضبط أفقي بمعنى يتولى ضبط السوق ككل.يتمتع مجلس الم -  2
  تتمتع سلطات الضبط القطاعية بسلطة الضبط العمودي بمعنى تتولى كل سلطة ضبط بضبط القطاع المعني بها فقط. -  3
  متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، المتعلق بالمنافسة، 03- 03من األمر رقم  39انظر  -  4
  شيخ أعمر يسمينة، مرجع سابق. -  5
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  خاتمة:
في السوق  الذي  امتيازيمركز  ، فهو يحتلدورا هاما في السوق االقتصادييلعب العون 

من فرض نفسه وعرض سلعه  لهالتي تسمح  الخصبةية قتصادالساحة اال - السوق  –يعتبر بدوره 
ية، كما أنه يلعب دور كبير في تنمية النشاط قتصادوخدماته في السوق بغية تحقيق أهدافه اال

مفهوم حديث وفتي جاء  يقتصاداالالعون والسوق في حد ذاته. والواضح أن مصطلح  يقتصاداال
 اقتصادنظام  اعتمادي، خاصة بعد قتصادتماشيا مع عصرنة المنظومة التشريعية في المجال اال

  السوق.
، بغض النظر عن صفته يااقتصاديمارس نشاطا  الشخص الذي ذلك ي هوقتصاداال العونف

وطبيعته، أي سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، عاما أو خاصا، تاجرا أو غير تاجر، المهم في 
ية بصفة دائمة، يقوم بعمليات اإلنتاج أو التوزيع أو تقديم قتصادذلك هو أن يمارس نشاطاته اال

حيث أنه يتخذ عدة صفات  عدة مراكز قانونية يقتصاداالعون ال يتخذ ، فبذلكاالستيرادخدمات، أو 
  بحسب النشاط الممارس فيكون منتجا أو موزعا أو مقدم خدمات... 

نازع في نطاقه بسبب تعدد تداخال مفاهميا يوحي بت يقتصاداالف مفهوم العون كما عرّ 
ي قتصادللعون اال ..، لذلك نجد تعريف المشرع.المفاهيم المجاورة له كالمتدخل والمحترف والمهني

  يشوبه نوع من القصور، فهو بحاجة إلى نوع من التحديد. 
يراه  ياقتصادلممارسة أي نشاط  يقتصاداالللعون  منح الحريةعمل المشرع الجزائري على 

الدخول إلى  يينقتصاداالأكبر قدر ممكن من األعوان  الستقطاب تهيئة األرضية مناسبا وكذا
السوق من بابه الواسع، فمن أجل ذلك منح لهم المشرع الجزائري ضمانات عدة تختلف وتتنوع 

ي سواء في ظل أحكام القانون الخاص أو أحكام قتصادبحسب القانون الذي يحكم نشاطهم اال
  القانون العام.
ي لممارسة نشاطه في السوق إال أنها غير قتصادللعون اال الرغم من الحرية الممنوحةوعلى 

ي ولكن في الواقع، قتصادمطلقة، فمن الناحية النظرية بالفعل هناك حرية في ممارسة النشاط اال
تبقى حبر على ورق، إذ تتدخل الدولة سواء عن طريق هيئاتها التقليدية أو تلك المستحدثة، لضبط 

ية قتصادتطرحها السياسة اال يةاقتصادضرورة ي وذلك راجع إلى قتصادقبة نشاطات العون االومرا
السوق الجزائرية كالسوق  ية غير المرغوب فيها التي تغزوقتصادلألوضاع اال مواجهةو  للدولة

 الموازية التي تمثل الشبح األسود الذي يوازي السوق الرسمية كتوأم لها، إلى جانبها الغش بمختلف
الضريبية أو الجمركية. كل ذلك يستدعي تدخل الدولة  االلتزاماتأشكاله وكذلك التهرب من 
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التصرفات غير القانونية،  هالسلبية التي يمكن أن تفرزها هذ لمحاولة التصدي والتقليل من اآلثار
ي خصوصا عندما قتصادتضبط نشاط العون اال استثنائيةويكون ذلك عن طريق إرساء قواعد 

تمكن  وسيلةي في السوق، وكذا قتصادلممارسة النشاط اال مفتاحيتعلق األمر بالترخيص الذي يعد 
 االستثماريةي، كما سعت الدولة إلى تحديد األنشطة قتصادالدولة من مراقبة نشاطات العون اال

واآلداب العامة أو أنها ورة والمقننة والتي قام المشرع إما بمنعها لمخالفتها للنظام العام ظالمح
 الدولة، أو أخضعها إلذن إداري مسبق. الحتكارمخصصة 

 اســــتيرادهاي مــــن قتصــــادلتحديــــد نــــوع الســــلع والخــــدمات التــــي يمكــــن للعــــون اال كمــــا تتــــدخل
فــي  تــدخل الدولــةوتصــديرها، وكــذا التــدخل فــي سياســة البنــوك فــي مــنح القــروض، أو بصــورة أدق : 

ي الـوطني، والموازنـة بـين المصـالح قتصـاد، حفاظا على األمن االمنهي أمر مفروغ قتصادالحقل اال
  ية في السوق.قتصاداال

ــا أمــام العــون استخالصــهولكــن مقابــل كــل ذلــك، مــا يمكــن  ، كــون هــذه األوضــاع تعتبــر عائق
علــى و  ي والقــانوني مــن جهــةقتصــادي ســواء الــوطني أو األجنبــي، إذ تــؤثر علــى مركــزه االقتصــاداال

فــذلك  ...اســتثمارية مــن جهــة أخــرى المبرمــة بموجــب عقــود شــراكة أو قتصــاداال مصــير المعــامالت
  توازن السوق. اختالليؤدي حتما إلى 

ية متناســقة تهــدف اقتصــادية البــد مــن وجــود سياســة قتصــادوعليــه مــن أجــل تحقيــق الفعاليــة اال
  ي عن طريق:قتصاداال لالستقرار

  ي:قتصادمن جانب حرية ممارسة النشاط اال
عــــن طريــــق إعــــادة النظــــر خاصــــة فــــي نظــــام الحــــوافز  االســــتثمارتــــوفير نصــــوص تشــــجع   -

  الضريبية وخلق نظام جمركي وضريبي أكثر شفافية وثبات.
األجنبي المحـرك  االستثمار باستقطابعلى ريع البترول وذلك  االعتمادتحسين األداء وعدم  -

 الوطني. قتصادلال

، ويحمـــي المســـتثمرين االســـتثماريةتـــوفير منـــاخ قـــانوني يـــوفر الثقـــة واألمـــان فـــي العالقـــات  -
 األجانب من التغيرات المفاجئة في النظم.

 51للشـــركة بموجـــب قاعـــدة  االجتمـــاعيإعـــادة النظـــر فـــي قاعـــدة الشـــراكة فـــي رأس المـــال  -
 الجزائر. األجنبي في االستثماربالمائة التي أثرت على حجم تدفق  49بالمائة، و

تشـــجيع المســـتثمر الـــوطني إلـــى جانـــب المســـتثمر األجنبـــي خاصـــة أن المؤسســـات الصـــغيرة  -
 ية.قتصادوالمتوسطة أصبحت تحتل مرتبة مهمة في التنمية اال
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ي، ألنـــه رغـــم وجـــود قتصـــاديجـــب أن تكـــون النصـــوص التشـــريعية أكثـــر قربـــا مـــن الواقـــع اال -
فإن تطـوير النظـام التمـويلي للمشـاريع  النصوص لكنها تحتاج ألن تكوم أكثر وضوحا،  منه

ية مــــن جهــــة وبوضــــوح النصــــوص قتصــــادبصــــفة عامــــة مــــرتبط بمــــدى وضــــوح السياســــة اال
 التشريعية من جهة أخرى.

 من جانب الرقابة:

الجبائيــــة والقــــوانين الجبائيــــة لــــم تكثــــف المســــاعي للحــــد مــــن ظــــاهرة الغــــش  اإلدارةالحــــظ أن ي
وكــذا تطــور القــانون الجبــائي أمــام التزايــد  اإلدارةوالتهــرب الضــريبي، وتبقــى الجهــودات التــي تبــذلها 

  المستمر لهذه الجريمة جد محدودة وغير كافية وعليه البد:
بالضــريبة بصــفة خاصــة بالواجــب ضــرورة تحســين وتوعيــة المــواطن بصــفة عامــة والمكلفــين  -

القـانوني لتفـادي ظـاهرة الغـش  اإلطارالجبائي المنوط لهم، وكذا الضمانات المخولة لهم في 
 والتهرب الضريبي وذلك بتنظيم ملتقيات إعالمية وأبواب مفتوحة لإلدارة الجبائية أمامهم.

ط بقــدر مــا ترتكــز إيجــاد إدارة عصــرية فعالــة ومرنــة، ال تمثــل فــي الهياكــل والتحضــيرات فقــ -
 على نوعية الموارد البشرية، وٕايجاد األعوان الجبائية ذوي الكفاءة.

 .انقطاعالجبائية ميدانيا دائمة وبدون  اإلدارةيجب أن تكون تدخالت  -

تكــوين قضــاة متخصصــين فــي الميــدان الجبــائي حتــى يتســنى لهــم الغــوص فــي خبايــا المــادة  -
 ه، وبالتالي سهولة معالجة النزاعات المرتبطة بها.علم واسع مستقل بذات باعتبارهاالجبائية 

 إال الكبيــر الــذي يلعبــه  فــي الرقابــة،أمــا فيمــا يتعلــق بالقطــاع الجمــارك، علــى الــرغم مــن الــدور 
أنه لـم يـتمكن مـن تحقيـق الفعاليـة المنشـودة ولـم يـتمكن مـن الحـد مـن عمليـات التهريـب عبـر الحـدود 

التــي تبناهــا المشــرع تعتريهــا جملــة مــن النقــائص وذلــك بســبب  الدوليــة، إذ مازالــت السياســة الوقائيــة
  ية لمواجهة ظاهرة التهرب  لذلك البد من:قتصادإغفاله للتدابير والحلول اال

عصرنة وٕاصالح قطاع الجمارك الذي يعتبر من بين أهم مؤسسات الدولة كونـه يسـتعمل  -
لذي يتمثل في تحريـر التجـارة وا السوق، اقتصادلتحقيق أحد الشروط األساسية لتطبيق نظام 

  الخارجية.
تنظــيم إدارة الجمــارك تنظيمــا محكمــا وٕاتبــاع سياســة جمركيــة جيــدة، تســمح لهــا بــأن تــؤدي  -

السوق ثم يليه الدور الجبـائي  اقتصادي من أجل تلبية متطلبات اقتصادبالدرجة األولى دور 
  من أجل تحقيق إيرادات خزينة الدولة.
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الجمركيــة والتغلــب علــى الصــعوبات التــي تواجههــا مــن بينهــا نقــص إعــادة تقيــيم األوضــاع  -
  اإلمكانيات والوسائل الالزمة لتمكين األعوان الجمركيين من أداء مهامهم.

فمـــن أجـــل تحقيـــق التـــوازن بـــين الحفـــاظ علـــى حقـــوق الخزينـــة وحمايتهـــا وبالتـــالي حمايـــة   -
الحد من الغش يستوجب على الوطني من األضرار الناتجة عن ممارسة التهريب و  قتصاداال

توضــــيح صــــياغة بعــــض النصــــوص حتــــى ال يكــــون القضــــاء أمــــام تناقضــــات فــــي مشــــرعنا 
  تطبيقها.

إخضاع أعوان الضبطية القضائية المكلفين بمعاينة الجرائم الجمركية  كما أنه من األنسب
إلصالحات فرغم بعض ا لدورات تدريبية خاصة ليكونوا مؤهلين لمالحقة الغش والتهرب الجمركيين.

للتشريع الجمركي، فإنه بحاجة ماسة إلى وجود إصالح أكثر في التشريع الجمركي من حيث 
إحداث تقنيات أكثر ووسائل ليس فقط قانونية بل علمية لقمع بشكل سريع الجرائم الجمركية بقدر 

  يين المشبوهين. قتصادتحقيق نتائج هامة في مكافحة الغش ومراقبة األعوان اال
لتحقيق حماية المستهلك  األولى االرتكازجهزة الرقابة التابعة لوزارة التجارة نقطة كما تعد أ

للجهود المبذولة وتحقيقا لهذه الحماية فإن هذه األجهزة يمكنها  واستكماالكونه الطرف الضعيف، 
االستعانة بالكثير من الطرق لتحقيق الفعالية الكافية، فعمد المشرع على وضع ترسانة من 

القانونية والتنظيمية قصد توفير إطار مالئم لضمان حماية المستهلك من المخاطر التي  النصوص
ومدى  لالستهالكتواجهه، فأوجد بذلك وسائل خاصة يضمن له الحصول على سالمتها وقابليتها 

  مطابقتها.
المنتجات هي مهمة تقع عل عاتق الجميع من سلطات  اإلخطارمن  حيث أنه الوقاية

  يين ومستهلكين. اقتصادن عمومية، أعوا
أما فيما يخص سلطات الضبط المستحدثة من قبل المشرع، ما يمكن مالحظته غياب 

) سنوات كاملة، األمر الذي 10ية لمدة عشر (قتصادوتجميد مهام  مجلس المنافسة في الساحة اال
 االستثماريةالمزايا  انعكاسالكثير من الظواهر السلبية، منها عدم  استفحالسيساهم حتما في 

  بالجزائر وذلك راجع إلى عدة عوائق كان المجلس يواجهها أهمها:
، وهو ما يحرمها من توظيف موارد بشرية، حيث يعمل حاليا بثلث غياب مقر للهيئة -

سنة يقدم المجلس تقاريره إلى رئاسة الحكومة والبرلمان بغرفتيه ووزارة  20حاجياته، حيث أنه منذ 
موظفا، ولكن األهم  250موظفا في حين أنه يحتاج إلى  28 ـس يعمل بالتجارة، حيث أن المجل

شكل تقهقرا  2003من ذلك هو تقليص استقاللية المجلس ومهامه، واألسوأ أن قانون المنافسة لسنة 
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الذي أنشئ بموجبه مجلس المنافسة وهو ما جعل الجزائر تتراجع في هذا  1995مقارنة بقانون 
اقضات" التي حملها النص القانوني الجديد، والتي يأمل أن يعالجها المجال، دون إغفال "التن

التعديل، إضافة إلى تغييب القضاة عن عضوية المجلس، التي باتت تقتصر على خبراء وعاملين 
ولكن من الرغم من كل تلك العوائق فإن المجلس، عاد للنشاط في في مجال حماية المستهلك. 

 .)1(قضية قديمة وجديدة 100من السنوات األخيرة وفصل في أكثر 

السوق، إال أنها في  اقتصادقانونية لمتطلبات  استجابةالدولة الضابطة  وعليه تبقى عبارة
التستر ي من خالل قتصادالجزائر ما هي إال حبر على ورق كونها الزالت تتدخل في النشاط اال

هذه السلطات عبارة عن نصوص تزيينية  اختصاصاتمستقلة، إذ أن بعض وراء الهيئات اإلدارية ال
 والتي تعود ربما إلى النقل المباشر من المشرع الفرنسي.

الجزائري التحرر بالمعنى الحقيقي  قتصادبعد فترة من الحمائية، لم يكن بوسع اال وبدون شك،
 السوق عدم نجاعتها رغم كل المجهودات التي بذلتها الدولة وما اقتصادسياسة تطبيق  أثبتت إذ

زالت تبذلها لحد اآلن،  وكذا ضرورة تدخل الدولة المستمر سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أي 
اإلبقاء على السلطة التنفيذية بصفتها الفاعل الحقيقي في ممارسة وظيفة الضبط من خالل 

ية يؤكد عدم فعلية حركة إنشاء الهيئات قتصادراقبة والتوجيه للحياة االلسلطة التنظيم والم احتكارها
ي في المحك قتصادي، كل هذه المعطيات تجعل من مركز العون االقتصادالمكلفة بالضبط اال

ية المبرمة بين قتصادمن جهة وخاصة ينعكس ذلك على مصير المعامالت اال لالستقراريفتقد 
 التي تبرمها. االتفاقياتطار الجزائر والدول األجنبية في إ

" العمل بأوامرالسوق في الجزائر لم يتجسد بعد على أرض الواقع، فقاعدة " اقتصادنموذج  
  ".العمل بالقواعدهي السائدة بدل من قاعدة "

 من جانب النصوص القانونية: -

ضبط نشاطات العون و  مازال يسعى إلى سن نصوص قانونية لتنظيمو  سعى المشرع الجزائري
 استقرارهاعدم و  كثرتهاو  لكن ما يالحظ هو تشعب هذه النصوصو  ي في السوق،قتصاداال
وف المستثمرين سواء ختو  توازن السوق اختاللذلك سيؤدي حتما إلى و  مها في تغير مستمر،ظفمع

  الوطنيين أو األجانب منهم.

                                                 
رئيس المجلس المنافسة يطمح الستعادة دوره في ضبط السوق، المطالبة بإعادة النظر في القانون واسترجاع  حنان،حيمر  -  1

 ، ص ص2016ماي  29يوم  11المساء، منشور في النشرة الرسمية للمنافسة رقم استقاللية الهيئة، مقال صحفي لجريدة 
23  - 24.  
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فالمشكلة في حد ذاتها ليست في صدور النصوص القانونية بل غياب نصوص تنظيمية 
هو أنه األزمة الحقيقية تكمن في تطبيق تلك القوانين التي  كيفية تنظيمها، فما يمكن قوله الستدراك

معظمها ال تزال حبرا على ورق، فنحن بحاجة إلى قوانين ثابتة لتلحقها نصوص تنظيمية تبين 
  تنظيمها.و  بيقهاكيفية تط

في قواعد حوكمة السوق في الجزائر، فهي ال  استقرارفذلك سيؤدي بنا للقول أن هناك ال 
 فعالة.و  قانونية مستقرة فعليةو  تستجيب إلى قواعد تقنية

  ولكن بناء على ما تقدم أصبح من الضروري القيام بما يلي:
  الجزائر نتائج معتبرة.تثمين الجهود المبذولة في بعض القطاعات التي حققت فيها  -
ي في السوق بضرورة تفعيل قتصادمضاعفة الجهود من أجل تحسين مركز العون اال -

 القوانين الضابطة واالنفتاح أكثر على االستثمار األجنبي بإزالة كل العراقيل والمعوقات.

الفساد وٕازالة أسبابه للخروج من المنطقة السوداء، وذلك بنشر  القضاء علىالعمل على  -
 العدالة وتكافئ الفرص والقضاء على ظاهرة الرشوة واإلفالت من العقوبة.

  تم بعون اهللا.                                                       
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الماجستير، فرع القانون العام لألعمال، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان 

 .2010ميرة، بجاية، 

مذكرة ماجستير، فرع قانون األعمال، كلية الحقوق والعلوم  ،مجلس المنافسةقابة صورية،  .64
 .2007التجارية، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، 

، مذكرة لنيل الماجستير في القانون، المركز القانوني لوكالتي الضبط المنجميقاسي زينب،  .65
فرع القانون العام، تخصص القانون العام لألعمال، كلية الحقوق والعلوم 

 .2013السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

، رسالة شهادة الماجستير في قانون المنافسة واألشخاص العمومية في الجزائرقايد ياسين،  .66
 .2000القانون، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

أسلوب تفعيل الرقابة الجبائية في الحّد من التهرب من الغش الضريبيين، قتال عبد العزيز،  .67
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة 2008 – 2003حالة الجزائر من 

اسبة، معهد العلوم ماجستير في علوم التسيير، تخصص مالية ومح
االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير، المركز الجامعي 

  .2009الدكتور يحي فارس بالمدية، 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع العقود والمسؤولية، كلية المستهلك حمايةكالم حبيبة،  .68
 .1999الحقوق والعلوم اإلدارية، جامعة الجزائر، 
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دراسة حالة مديرية  –تفعيل الرقابة الجبائية في ظل اإلصالح الضريبي بد الغني، كحلة ع .69
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير  ،الضرائب لوالية المدية

في العلوم االقتصادية، تخصص اقتصاد ومالية دولة كلية العلوم االقتصادية 
 .2012والعلوم التجارية وعلوم التسيير جامعة المدية 

، مذكرة حماية المستهلك في ظل قانون حماية المستهلك وقمع الغشلحراري شالح ويزة،  .70
لنيل شهادة الماجستير، فرع: قانون المسؤولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم 

 .2011السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

لقانون الجزائري إجراءات قمع الممارسات المنافية للمنافسة في الخضاري أعمر،  .71
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، والفرنسي (دراسة نقدية مقارنة)

فرع قانون األعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، 
 .2004 تيزي وزو،

، رسالة ماجستير، فرع: قانون األعمال، مبدأ الشفافية في المنافسة في الجزائرلطاش نجية،  .72
 .2004ية الحقوق، جامعة الجزائر، كل

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحماية الفردية والجماعية للمستهلكلعجال لمياء،  .73
 .2002القانون، تخصص: قانون األعمال، جامعة الجزائر، 

، رسالة عقد اإلذعان في القانون المدني الجزائري والمقارنلعشب محفوظ بن حامد،  .74
 .1984ائر، ماجستير، جامعة الجز 

شهادة  لمذكرة مقدمة لني ،الرقابة في مجال المنافسة في القانون الجزائريمتيش نوال،  .75
الماجستير في القانون، فرع: قانون األعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

 .2014ن خدة، الجزائر، ب، بن يوسف 1

، رسالة لنيل قتصاديةاالالغش الجبائي وتأثيره على دور الجباية في التنمية محمد فالح،  .76
  .1997، الجزائر، االقتصاديةر في العلوم يشهادة الماجست

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع: الطرق البديلة لتسوية النزاعات التجاريةمحمد نبهي،  .77
 .2012، 1قانون األعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في االختصاص التحكيمي للسلطات اإلداريةمخلوف باهية،  .78
  .2010 ،القانون فرع القانون العام، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية
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، ملخص لنيل شهادة النظام العام االقتصادي وتأثيره على العالقة العقديةميريتي حنان،  .79
الماجستير في القانون، فرع العقود والمسؤولية، معهد الحقوق والعلوم اإلدارية، 

  .2004ة الجزائر، بن عكنون، جامع

-03واألمر رقم  06- 95المركز القانوني لمجلس المنافسة بين األمر رقم ناصري نبيل،  .80
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع: قانون األعمال، جامعة 03

  .2002مولود معمري، تيزي وزو، 

، مذكرة لنيل ية والالسلكيةإعادة هيكلة قطاع البريد والمواصالت السلكنشادي عائشة،  .81
شهادة الماجستير في الحقوق، فرع: إدارة ومالية، كلية الحقوق، جامعة 

  .2005الجزائر، 
، مذكرة ماجستير في علوم 2003- 1999فعالية الرقابة الجبائية في الجزائر نوي نجاة،  .82

 .2004التسيير، فرع مالية ونقود، جامعة الجزائر، 

، مذكرة الحماية القانونية للمستهلك من الشروط التعسفية هشماوي وهيبة، حمودة نجوى، .83
لنيل شهادة الماجستير، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .2003جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في مبدأ حرية التجارة والصناعة في الجزائرولد رابح صفية،  .84
 .2001ال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، قانون األعم

ر، معهد العلوم ي، مذكرة لنيل شهادة الماجستالغش والتهرب الجبائيينيحياوي نصيرة،  .85
 .1998 ، جامعة الجزائر،اقتصادي، فرع تحليل االقتصادية

، رسالة لنيل شهادة االستثمار األجنبي المباشر في ظل التشريعات الحاليةيوسفي آمال،  .86
  .1999، كلية الحقوق، بن عكنون، جستيرالما

  
   تداخالالمو المقاالت  - جـ 
 المقاالت: -

"مدى تقييد عقد القصر للمنافسة الرأسية دراسة تحليلية مقارنة في أحمد عبد الرحمن الملحم،  .1
، مجلة الحقوق"، القانونين األمريكي واألوروبي مع العناية بالوضع في الكويت

  .201، ص 1996، 1عدد 
نقدية المجلة ال"، "مبدأ حرية التجارة والصناعة في القانون الجزائريي/ولد رابح صفية، لولڥإ .2

 .2006، 02، عدد والعلوم السياسية
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المجلة النقدية للقانون والعلوم في القانون الجزائري"، االستثمار"مكانة مبدأ حرية ، أوباية مليكة .3
  .2010، 02عدد ، جامعة مولود ممري، تيزي وزو، السياسية

مجلة "، ، "خوصصة البنوك العمومية عن طريق بورصة القيم المنقولةأيت منصور كمال .4
  .182 ، ص2006، 02 ، عددالعلوم القانونية واإلدارية

المجلة الجزائرية للعلوم "، النظام القانون للرخصة وممارسة األنشطة التجاريةبكاي عيسى، " .5
  .188 -  167 ص، ص 2008، 03، عدد القانونية واالقتصادية والسياسية

وجــه جديــد لــدور " الســلطات اإلداريــة المســتقلة فــي المجــال المصــرفي:بــن لطــرش منــى،  .6
  .59 ، ص2002، الجزائر 24، العدد مجلة إدارة"، الدولة

، مجلة إدارة"، "مدى خضوع المرافق العامة ومرتفقيها لقانون حماية المستهلكبودالي محمد،  .7
 .56 – 31، ص ص  2002، 24عدد 

الجزء  مجلة المحكمة العليا، الطرق البديلة لحل النزاعات في القانون التونسي"،ور عامر، "ب .8
األول، عدد خاص، حول الطرق البديلة لحل النزاعات، الوساطة والصلح 

 . 353 – 321، ص ص 2009والتحكيم، 

ه مجلة الفق"، "المسؤولية العقدية للمهني، مقاربة في عقود االستهالكبوعياد هشام،  .9
 .125وحدة التكوين والبحث، قانون المنافسة واالستهالك، ص  ،والقانون

، دراسة في "المهني والمستهلك طرفان متناقضان في العالقة التعاقديةبولنوار عبد الرزاق،  .10
، 01، العدد مجلة دفاتر السياسة والقانون"، ضوء القانون الجزائري والفرنسي

 .229 – 228ص ص ، 2009جوان  لة، الجزائر،ڥجامعة قاصدي مرباح، ور 

المجلة النقدية  للقانون ، "مجلس المنافسة ادوحي"مدى استقاللية  ،جالل مسعد محتوت .11
 ، ص2009، 1، جامعة مولود  معمري، تيزي وزو، العدد والعلوم السياسية

 .252 -  221 ص

، اإلنسانيةمجلة العلوم  ،"دور السوق النقدية في تأمين سيولة النظام المصرفيحدة رايس، " .12
، كلية العلوم االقتصادية والتسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، د 09عدد 

 .173س ن، ص 

، تيزي وزو، مجلة المحاماة"، الدعوى الجزائية في مادة الضرائب ، "الطاهرخواص محند  .13
 .67، ص 2009، 08العدد 
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في المجال  ستثماراالدور لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في ترقية زقموط فريد، " .14
، ص 2014، 01، عددالمجلة األكاديمية للبحث القانوني"، البورصي والمالي

294. 

مجلة الحقوق للبحوث "، المهني: المفهوم واالنعكاسات القانونية سرحان إبراهيم عدنان، " .15
، جامعة اإلسكندرية، مصر، 01، كلية الحقوق، العدد القانونية واالقتصادية

2003. 

 لمستهلك مدنيا من اإلعالن التجاري الكاذب أو المظلل،حماية اهية حورية، "سي يوسف زا .16
ص ، 2010، 4، العدد المجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية

  .203 -  183 ص ص
المجلة النقدية ، تجريم الغش والخداع كوسيلة لحماية المستهلكسي يوسف زاهية حورية،  .17

   .20ص، 2007، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، 1عدد ، والعلوم السياسية
المجلة النقدية للعلوم القانونية ، "األجهزة الرقابية على القطاع المصرفي"شكالط رحمة،  .18

 .139 ، ص2006، الجزائر 2، عدد والسياسية

 "حدود تدخل الدولة في المجال االقتصادي في ظل اقتصاد السوق"،صبايحي ربيعة،  .19
، المؤسسة الوطنية للفنون رية القانونية االقتصادية والسياسيةالمجلة الجزائ

 .2010، 02المطبعية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، عدد 

بحث منشور في  "الفساد، تعريفه وأسبابه وآثاره ووسائل مكافحته"،العكيلي رحيم حسن،  .20
 ، مجلة محكمة تصدر عن قسم الدراسات القانونيةمجلة الدراسات القانونية
 .90 – 89ص ص ، 2009، بغداد، 23في بيت الحكمة، العدد 

حول العالقة بين هيئات الضبط المستقلة والقضاء: بين التنافس "عيساوي عز الدين،  .21
، جامعة بجاية، العدد األول، المجلة األكاديمية للبحث القانوني ،"والتكامل
 .241 ص، 2013

، مجلة إدارة"، ت المنافية للمنافسةحماية المستهلك من الممارساكتو محمد الشريف، " .22
 .76 – 53، ص ص 2002تيزي وزو،  ،، جامعة مولود معمري23العدد 

، ديسمبر 24، العدد مجلة جسر التنمية "،"القدرة التنافسية وقياسهامحمد عدنان وديع،  .23
2003. 
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، دورية عن مجلة الفكر القانوني ،"موقف القاضي من المحام الجمركية" عة أحسن،يبوسق .24
 83 ص ، ص1987ر ب، الجزائر، نوفم4اتحاد الحقوقيين الجزائريين، العدد

- 175.  

المجلة "، فعالية التحقيق المحاسبي في الحّد من ظاهرة التهرب الضريبي مقدم عبيرات، " .25
، جامعة الجزائر، 02، العدد الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية

 .96، ص 2007كلية الحقوق، 

المجلة الجزائرية للعلوم  الحماية الجنائية للمستهلك في التشريع الجزائري"،"" ،بختةالك مو  .26
، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2، عدد القانونية االقتصادية والسياسية

  .64 – 23 ص، ص 1999
وق ، كلية الحق02، العدد مجلة اإلدارة، "المصالحة الجمركية في القانون الجزائري "فتيحة، نعار .27

  .24 -  7، ص ص 2002والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

  
  المداخالت: -

"، الملتقى دور لجنة اإلشراف على التأمينات في ضبط سوق التأمين"إرزيل الكاهنة،  .1
الوطني األول حول سلطات الضبط المستقلة، جامعة عبد الرحمن ميرة، 

 .116، ص 2007ماي  24و 23بجاية، يومي 

، الملتقى الدولي، انعكاسات "دور السوق الموازية في مجال التشغيل"، ________ .2
التحوالت االقتصادية على قانون التشغيل والحماية االجتماعية، تحديات جديدة 

، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  على ضوء التجارب المغاربية والفرنسية
 .4 ، ص2014أكتوبر  21 -  19، أيام قسنطينة

، اختصاصات مجلس النقد والقرض في تنظيم وتأطير القطاع المصرفيفاطمة،  حرشااق .3
الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال االقتصادي 

ماي  24و 23جامعة بجاية، أيام كلية الحقوق والعلوم السياسية، والمالي، 
 .178 ، ص2007

"، الملتقى الوطني ت اإلدارية المستقلة"اختصاص منح االعتماد لدى السلطاأوباية مليكة، .4
حول السلطات اإلدارية المستقلة في المجال االقتصادي والمالي، جامعة 

 .201، ص 2007ماي  24 – 23بجاية، يومي 
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بين  يخوصصة المؤسسة العمومية االقتصادية في القانون الجزائر آيت منصور كمال،" .5
حول أثر التحوالت االقتصادية من أعمال الملتقي الوطني  "،المرونة والتقليد

 01نوفمبر و 30 جيجل، يوم جامعة على المنظومة القانونية الوطنية،

  .41 ديسمبر، ص

"، أعمال النظام العام في القانون الخاص، "مفهوم متغير ومتطور "بلميهوب عبد الناصر،  .6
الملتقى حول فكرة النظام العام: من نظام عام إلى أنظمة عامة، جامعة 

 .13، ص 2014ماي  08و 07، يومي بجاية

"، الملتقى الوطني حول "نطاق اختصاص السلطات اإلدارية المختصةبن زيطة عبد الهادي،  .7
 24و 23سلطات الضبط المستقلة، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، يومي 

  .174، ص 2007ماي 

النظرية  شكالية االقتصاد غير الرسمي بين غير الرسمي بين" إ ،إسماعيل بوخاوة .8
بو بكر أ، ملتقى دولي حول االقتصاد الموازي في الجزائر، جامعة "والتطبيق

 .21 ، ص2000نوفمبر  16 - 14بلقايد، تلمسان، أيام 

، المنافسة وآلية حمايتها من األعمال المنافية لها (دراسة قانونية)بوشعور محمد حريري،  .9
راتيجيات التنافسية للمؤسسات أعمال الملتقى الدولي الرابع حول المنافسة واإلست

الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية، كلية العلوم القانونية 
 .2010نوفمبر  9و 8واإلدارية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، يومي 

دور لجنة اإلشراف على التأمينات في اكتشاف المخالفات، سلطة الرقابة حابت آمال، " .10
"، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط لتأميناتللجنة اإلشراف على ا

المستقلة في المجال االقتصادي والمالي، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان 
 .136، ص 2007ماي  24و 23بوداو، يومي أميرة، قاعة المحاضرات 

، الملتقى الوطني حول سلطات مفهوم السلطات اإلدارية وٕاشكالية االستقالليةحدري سمير،  .11
 .46 ، بجاية، ص2007ماي  24و 23والمالي، يومي  االقتصاديالضبط 

الملتقى الوطني حول  دور القاضي اإلداري في حماية مبدأ المنافسة،حميد أحمد سرير،  .12
 .03، ص 2013المنافسة في التشريع الجزائري، جامعة عنابة، 

ت الضبط ، الملتقى الوطني حول سلطامفهوم السلطات اإلدارية المستقلةراشدي سعيدة،  .13
ماي  24، 23المستقلة في المجال االقتصادي والمالي، جامعة بجاية، أيام 

 .396 ، ص2007
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، الملتقى الوطني حول قانون "دراسة وتحليل النظام القانوني للمنافسة الحرة "سحتوت نادية، .14
المنافسة وحماية المستهلك، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 

 .03 ، ص2009نوفمبر 

"، الملتقى فعلية أحكام وٕاجراءات حماية المستهلك في القانون الجزائري "صبايحي ربيعة، .15
الوطني حول المنافسة وحماية المستهلك، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمن 

 .24، ص 2009نوفمبر  18و 17ميرة، بجاية، يومي 

"، الملتقى كهنية للبنو "اللجنة المصرفية كجهة قمعية في مجال المساءلة المطباع نجاة،  .16
قتصادي والمالي، قاعة الوطني حول سلطات الضبط القطاعية في المجال اال

بوداو، كلية الحقوق والعلوم االقتصادية، جامعة عبد الرحمن أالمحاضرات 
 .216، ص 2007ماي  24و 23ميرة، يومي 

ني حول قانون ، الملتقى الوط"نظام المنافسة في إطار الصفقات العمومية "،عباسي سهام .17
المنافسة بين تحرير المبادرة وضبط السوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 17و 16، ڥالمة، يومي 1945ماي  8قسم العلوم القانونية اإلدارية، جامعة 
 .5، ص 2015مارس 

، "2000 – 1999 – 1998تقرير سوق التأمين الجزائري عام  "عبد الكريم جعفري، .18
 .2002بع والعشرين لالتحاد العام العربي للتأمين، مارس المؤتمر العام الرا

، الملتقى الوطني األول حول حماية "المستهلك والمهني مفهومان متباينان "عبد اهللا ليندة، .19
المستهلك في ظل االنفتاح االقتصادي، معهد العلوم القانونية واإلدارية 

هـ الموافق 1423جمادى األولى  08و 07بالمركز الجامعي، الوادي، يومي 
 .3، ص 2008أفريل  14و 13لـ 

"، الملتقى الوطني حول سلطات "لجنة ضبط قطاع الكهرباء والغازعسالي عبد الكريم،  .20
الضبط المستقلة في المجال االقتصادي والمالي، كلية الحقوق والعلوم 

، 2007ماي  24و 23السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، يومي 
 .162ص 

، الملتقى حول "لجتهامع وأساليب اإلداريالرشوة مظاهر من مظاهر الفساد " اسي، عالل ق .21
سم ق ،ته الفساد، كلية الحقوق والعلوم االقتصاديةحاآلليات القانونية لمكاف

 .2008ديسمبر  03-02الحقوق، جامعة ورقلة، بتاريخ 
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"، أعمال الملتقى نيةإشكالية تحدي مفهوم النظام العام وتطبيقاته القانو  عمارة مسعودة، " .22
 07الدولي حول فكرة النظام العام: من النظام العام إلى األنظمة العامة، يومي 

 ، جامعة بجاية.2014ماي  08و

الملتقى الدولي  مؤشرات قياس التنافسية ووضعيتها في الدول العربية"،عميش عائشة، " .23
ناعية خارج الرابع حول المنافسة واالستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الص

نوفمبر  10و 9قطاع المحروقات في الدول العربية، جامع الشلف، يومي 
2010. 

، الملتقى الوطني "تفعيل مبدأ المنافسة قراءة في قانون الصفقات العمومية "فارة سماح،  .24
 17و 16حول قانون المنافسة بين تحرير المبادرة وضبط السوق، يومي 

  .2015مارس 

، "تكريس الرقابة القضائية على سلطات الضبط المستقلة في التشريع الجزائري " ماديو ليلى، .25
والمالي،  االقتصاديالملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال 

 23كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، يومي 
 .2007ماي   24و

 :الوطني حول ىملتقل، من أعمال اصالحات االقتصادية"التنظيم آلية لإل إزالة"معاشو فطة،  .26
جامعة جيجل،  أثر التحوالت االقتصادية على المنظومة القانونية الوطنية،

  .35 ، ص2011، ديسمبر 01نوفمبر و 30يوم 

"، الملتقى الوطني الرابع حول "حماية المستهلك "دور جمعيات حماية المستهلكموالك بختة،  .27
 23 – 22بالمركز الجامعي طاهر موالي، سعيدة، يوم تشريعات وواقع"، 

 .2008أبريل 

 

 :النصوص القانونية –د 

  لدساتير:ا -
، يتعلق بنشر تعديل الدستور الموافق 1989فيفري  28مؤرخ في  ،18-89مرسوم رئاسي رقم  .1

، المعدل 1989مارس  01صادر في  ،09، ج ر عدد 1989فيفري  23عليه في استفتاء 
، ج ر عدد 1996ديسمبر  07مؤرخ في ال ،438-96المرسوم الرئاسي رقم  والمتمم بموجب

، 2002أفريل  10رخ في ؤ مال ،03-02المتمم بالقانون رقم  1996ديسمبر  8صادر في  ،76
 15مؤرخ في ال، 19- 08، المعدل بالقانون رقم 2002أفريل  14صادر في  ،25ج ر عدد 
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، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2008بر نوفم 16صادر في  ،63ج ر عدد  ،2008نوفمبر 
صادر ،  14تضمن  التعديل الدستوري، ج ر عدد الم، 2016مارس  06، المؤرخ في 16-01
 .2016مارس  07 في

، يتعلق بإصدار نص تعديل 1996ديسمبر  07، مؤرخ في 438-96مرسوم الرئاسي رقم  .2
، 02-03 م بالقانون رقم، معدل ومتم1996ديسمبر  08 صادر في، 76الدستور، ج ر عدد 

متمم المعدل و ال، 2002أفريل  14 صادر في، 25، ج ر عدد 2002أفريل  10مؤرخ في ال
نوفمبر  19صادر في  ، 63، ج ر عدد 2008نوفمبر  15مؤرخ في ال، 19-08بالقانون رقم 

 تعلق بالمبادرةالم، 2016مارس  06مؤرخ في ال، 01-16متمم بالقانون رقم المعدل و ال، 2008
 .2016مارس  07صادر في  ، 14بمشروع تعديل الدستور، ج ر عدد 

  
  االتفاقيات الدولية: -

االتفاقية المتعلقة بتبادل المساعدة اإلدارية قصد استدراك المخالفات الجمركية والبحث عنها  .1
 09ي وزجرها، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، المبرمة بتونس ف

، ج ر 1982فيفري  20، المؤرخ في 91- 82، المصادق عليها بموجب المرسوم رقم 1981يناير 
  .1982مارس  09، صادر في 09عدد 

االتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية  .2
، 399- 83ليها بموجب المرسوم رقم ، المصادق ع1983يناير  28المالية الموقعة ببماكو في 

  .1983يونيو  21، صادر في 26، ج ر عدد 1983يونيو  18المؤرخ في 
اتفاقية التعاون اإلداري في المجال الجمركي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  .3

ادق عليها ، المص1985سبتمبر  10وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقعة بمدينة الجزائر في 
 11، صادر في 51، ج ر عدد 1985ديسمبر  10، المؤرخ في 302- 85بموجب المرسوم رقم 

 . 1985ديسمبر 

االتفاق الخاص بالتعاون اإلداري المتبادل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية  .4
 15بمدينة الجزائر في ايطاليا قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها، الموقع 

، ج 1986أكتوبر  07، المؤرخ في 256- 86، المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 1986أفريل 
  .1986أكتوبر  15، صادر في 42ر عدد 

اتفاقية التعاون اإلداري المتبادل بين حكومة الجمهورية الجزائري الديمقراطية الشعبية والجماهيرية  .5
تراكية من أجل تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها، الموقعة في العربية الليبية الشعبية االش
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، المؤرخ 172- 89، المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989أفريل  03طرابلس يوم 
 .1989سبتمبر  13، صادر في 39، ج ر عدد 1989سبتمبر  12في 

 09قعة بمدينة رأس النوف (ليبيا) في المغرب العربي، المو  االتفاقية التجارية والتعريفية بين دول .6
 29مؤرخ في ال، 83- 92رئاسي رقم المرسوم المصادق عليها بموجب ال ،1991مارس  10و

  .1992مارس  04، صادر في 17، ج ر عدد 1992فيفري 
بروتوكول اتفاق إضافي لالتفاقية التجارية والتعريفية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية  .7

، الموقع عليه في الجزائر 1981يناير  09الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية في  الديمقراطية
 07مؤرخ في ال، 106- 92رئاسي رقم المرسوم المصادق عليه بموجب ال ،1991ماي  15في 

  .1992مارس  11، صادر في 19، ج ر عدد 1992مارس 
ت الجمركية والبحث عنها وزجرها اتفاقية التعاون اإلداري المتبادل من أجل الوقاية من المخالفا .8

 24بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية، الموقعة بالدار البيضاء في 
يونيو  20مؤرخ في ال، 256- 92رئاسي رقم المرسوم المصادق عليها بموجب ال ،1991يناير 
 .1992يونيو  21، صادر في 47، ج ر عدد 1992

إداري متبادل للوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها بين دول اتحاد اتفاقية تعاون  .9
مرسوم المصادق عليها بموجب ال ،1994أفريل  02المغرب العربي، الموقعة في تونس في 

ماي  12، صادر في 29، ج ر عدد 1996ماي  08مؤرخ فيال، 161- 96رئاسي رقم ال
1996. 

 

 :نصوص التشريعيةال -

صاصات مجلس الدولة ، متعلق باخت1998ماي  30، مؤرخ في 01- 98ي رقم قانون عضو  .1
، مؤرخ في 13-11، معدل ومتمم بالقانون رقم 1998، لسنة 37، ج ر عدد هوتنظيمه وعمل

 .2011أوت  3، صادر في 43، ج ر عدد 2011جويلية  26

لقضاء، ، يتضمن القانون األساسي ل2004سبتمبر  06، مؤرخ في 11-04قانون عضوي رقم  .2
 .2004سبتمبر  8، صادر في 57ج ر عدد 

، 49ج ر عدد  تضمن قانون العقوبات،، ي1966جوان  08مؤرخ في ، 156-66أمر رقم  .3
ديسمبر  20مؤرخ في ال ،23-06قانون رقم ، معدل ومتمم بال1966جوان  11صادر في 

  .، المعدل والمتمم2006،  صادر في 8، ج ر عدد 2006
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، يتضمن قانون الصفقات العمومية، ج ر عدد 1967جوان  17في مؤرخ  ،90-67أمر رقم  .4
 (ملغى). 1967جوان  27صادر في  ، 52

 ، 78تضمن التقنين المدني، ج ر عدد ي، 1975ديسمبر  26مؤرخ في  ،58-75أمر رقم  .5
 20، المؤرخ في 10-05، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1975سبتمبر  30صادر في 

 .2005جوان  26صادر في  ، 44، ج ر عدد 2005جوان 

 ، 101، يتضمن القانون التجاري، ج ر عدد 1975سبتمبر  26مؤرخ في  ،59-75قانون رقم  .6
 20مؤرخ في ال ،10- 05، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1975ديسمبر  19صادر في 

 .2005جوان  26 ، صادر في44، ج ر عدد 2005جوان 

،  59، يتعلق بتسميات المنشأ، ج ر عدد 1976جويلية  16، مؤرخ في 65-76أمر رقم  .7
 .1976جويلية  23 صادر في

، 30ج ر عدد يتضمن قانون الجمارك، ، 1979جويلية  21مؤرخ في  ،07-79رقم قانون  .8
أوت  22مؤرخ في ال ،10-98قانون رقم ، معدل ومتمم بال1979جويلية  29صادر في 

، 04-17القانون رقم بمتمم الو معدل ال، 1998أوت  23، صادر في 67، ج ر عدد 1998
 .2017فيفري  19، صادر في 11، ج ر عدد 2017فيفري  16مؤرخ في ال

، يتضمن القانون األساسي للحرفي، ج ر عدد 1982أوت  28مؤرخ في  ،12-82قانون رقم  .9
 .1972أوت  31صادر في  ، 35

صد المحافظة حدد انتقاليا شغل األراضي قي، 1985أوت  13، مؤرخ في 01- 85قانون رقم   .10
 .1985أوت  14، صادر في 34عليها، ج ر عدد 

القانون التوجيهي للمؤسسات  يتضمن، 1988جانفي  12مؤرخ في ، 01-88قانون رقم  .11
 ،25-95 ملغى جزئيا باألمر رقم ،1988جانفي  13صادر في  ،02عدد  ر ج االقتصادية،

ر  ج تجارية التابعة للدولة،تعلق بتسيير رؤوس األموال الالم ،1995سبتمبر  25مؤرخ في ال
 .1995سبتمبر  27صادر في  ،55 عدد

ج ر عدد ، يتعلق بحماية الصحة وترقيتها، 1985فيفري  16، مؤرخ في 05-85قانون رقم  .12
جويلية  20مؤرخ في ال ،13-08رقم  ملغى بالقانون، 1985فيفري  17، صادر في 08

  .2008أوت  03، مؤرخ في 44، ج ر عدد 2008
، خاص بتوجيه االستثمارات االقتصادية 1988جويلية  12مؤرخ في  ،25-88 قانون رقم .13

 .1988جويلية  13صادر في  ، 28عدد  الوطنية الخاصة، ج ر
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 صادر في، 29سعار، ج ر عدد ، يتعلق باأل1989يوليو  05، مؤرخ في 12-89قانون رقم  .14
تعلق ، الم2003ة جويلي 19المؤرخ في ، 03-03، ملغى بموجب األمر رقم 1989يوليو  19

  متمم.المعدل و ، ال2003جويلية  20، صادر في 43ج ر عدد بالمنافسة، 
، يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في 1990فيفري  06، مؤرخ في 02-90قانون رقم  .15

 .1990فيفري  07صادر في  ، 6عدد  العمل وتسويتها وممارسة حق اإلضراب، ج ر

  ،16يتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد  ،1990أفريل  14، مؤرخ في 10-90قانون رقم  .16
فيفري  27مؤرخ في ال، 01-01معدل ومتمم باألمر رقم  ،1990فريل أ 18صادر في 

، المعدل والمتمم 2001فيفري  28صادر في  ،14تعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد الم، 2001
  ،52رض، ج ر عدد تعلق بالنقد والقالم، 2003أوت  26مؤرخ في ال، 11-03باألمر رقم 
أوت  16مؤرخ في ال ،04- 10متمم بموجب األمر رقم المعدل و ال، 2003أوت  27صادر في 

  .متممالمعدل و ال، 2010سبتمبر  01صادر في  ، 50عدد  ، ج ر2010
 17 عدد، يتعلق بعالقات العمل، ج ر 1990مارس  16، مؤرخ في 11-90قانون رقم  .17

ديسمبر  21مؤرخ في ال، 29-91بالقانون رقم معدل ومتمم  ،1990مارس  16صادر في 
، ج 1996جويلية  09مؤرخ في ال، 21-96واألمر رقم ، 1991، لسنة 68، ج ر عدد 1991

 .1996لسنة  ،43عدد  ر

، يتعلق بالنظام الوطني القانونية للقياسة، ج ر 1990يوليو  31مؤرخ في  ،18-90قانون رقم  .18
  .1990، لسنة 35عدد 

، 35تعلق بالمحاسبة العمومية، ج ر عدد ي، 1990غشت  15مؤرخ في ، 21- 90قانون رقم  .19
 .1990غشت  15 فيصادر 

 ، 52تعلق بالتهيئة والتعمير، ج ر عدد ي، 1990ديسمبر 01، مؤرخ في 29-90قانون رقم  .20
 .1990ديسمبر 02صادر في 

عدد تعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج ر ي، 1990جانفي  30، مؤرخ في 39-90قانون رقم  .21
مؤرخ في ال، 315-01رقم  القانون ، معدل ومتمم بموجب 1990جانفي  31صادر في ، 5

 .2001أكتوبر  21في  صادر، 61عدد  ، ج ر2001أكتوبر  16

صادر في  ، 09، يتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 1995جانفي  25، مؤرخ في 06-95أمر رقم  .22
 (ملغى). ،1995فيفري  22

صادر في ، 13يتعلق بالتأمينات، ج ر عدد  ،1995انفي ج 25مؤرخ في  ،07-95أمر رقم  .23
، 2006جانفي  25مؤرخ في ال، 04-06قانون رقم ال، المعدل والمتمم ب1995مارس  08
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(نشر اشتراك هذا القانون  ،2006مارس  12صادر في  ،15تعلق بالتأمينات، ج ر عدد الم
 ).2006أفريل  26صادر في ، 27في ج ر عدد 

، يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية 1996جانفي  10ؤرخ في م ،01-96أمر رقم  .24
 .1996 جانفي 14صادر في  ، 3والحرف، ج ر عدد 

 ، 03، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج ر عدد 1996 جانفي 10، مؤرخ في 10-96أمر رقم  .25
 17، المؤرخ في 04-03، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1996 جانفي 14صادر في 

 .2003فيفري  19صادر في  ، 11، ج ر عدد 2003فيفري 

تعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين ي، 1996يوليو  09، مؤرخ في 22- 96أمر رقم  .26
، 1996جويلية  10، صادر في 4بالصرف وحركة رؤوس األموال من وٕالى الخارج، ج ر عدد 

 معدل ومتمم.

، 37، يتعلق بالمحاكم اإلدارية، ج ر عدد 1998ماي  30مؤرخ في  ،02-98قانون رقم  .27
  .1998لسنة 

، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد 2000وت أ 05مؤرخ في  ،03-2000قانون رقم  .28
 .2000أوت  06صادر في  ، 48والمواصالت السلكية والالسلكية، ج ر عدد 

 ، 47عدد ، يتعلق بتطوير االستثمار، ج ر 2001أوت  20مؤرخ في  ،03-01أمر رقم  .29
، 2006جويلية  15المؤرخ في  08-06، معدل ومتمم باألمر رقم 2001أوت  22صادر في 
 ، معدل ومتمم.2006جويلية  19صادر في  ، 47ج ر عدد 

، يتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية االقتصادية 2001أوت  20مؤرخ في  ،04-01رقم  أمر .30
  .2001 أوت 22صادر في  ،47عدد  وتسييرها وخوصصتها، ج ر

 ، 35، يتضمن قانون المناجم، ج ر عدد 2001يوليو  3مؤرخ في  ،10-01قانون رقم  .31
، 2007مارس  01، المؤرخ في 01-07، معدل ومتمم باألمر رقم 2001يوليو  4صادر في 
 .2007مارس  07صادر في  ، 16ج ر عدد 

، ج ر المائياتتعلق بالصيد البحري وتربية ، ي2001يوليو  3مؤرخ في  ،11- 01قانون رقم  .32
 02في  مؤرخال، 08- 15قانون رقم ، معدل ومتمم بال2001جانفي  17، صادر في 5عدد 

  .2015ريل فأ 08 ، صادر في18عدد  ، ج ر2015ريل فأ

، ج ر 2002تضمن قانون المالية لسنة ي، 2001ديسمبر  22مؤرخ في  ،21-01قانون رقم  .33
  .2001ديسمبر  23صادر في  ، 79عدد 
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ز عبر القنوات، ا، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغ2002فيفري  05مؤرخ في  ،01-02قانون رقم  .34
 . 2002فيفري  26صادر في  ،8ج ر عدد 

، صادر في 43، ج ر عدد تعلق بالمنافسةي، 2003جويلية  19مؤرخ في  ،03-03رقم أمر  .35
ر  ج ،2008جوان  25مؤرخ في  ،12-08قانون رقم المعدل ومتمم ب ،2003جويلية  20
   .، المعدل والمتمم2008 ويليةج 02في  صادر، 36 ددع

تعلق بالقواعد المطبقة على عملية استيراد ي، 2003جويلية  19مؤرخ في  ،04-03أمر رقم  .36
 .2003جويلية  20 صادر في، 43البضائع وتصديرها، ج ر عدد 

ي صادر ف، 44تعلق بالعالمات، ج ر عدد ي، 2003جويلية  19مؤرخ في  ،06-03أمر رقم  .37
 .2003جويلية  23

حدد القواعد المطبقة على الممارسات ي، 2004جوان  23مؤرخ في  ،02-04قانون رقم  .38
، 06-10، معدل ومتمم بالقانون رقم 2004جوان  27 صادر في، 41التجارية، ج ر عدد 

 .2010أوت  18 صادر في، 46، ج ر عدد 2010أوت  15المؤرخ في 

صادر في  ، 41، يتعلق بالتقييس، ج ر عدد 2004 يونيو 23مؤرخ في  ،04-04قانون رقم  .39
 .2004جويلية  27

 ج، تعلق بشروط ممارسة األنشطة التجاريةي، 2004أوت  14مؤرخ في  ،08-04قانون رقم  .40
 .2004 ، لسنة52عدد ر 

، صادر 59تعلق بمكافحة التهريب، ج ر عدد ي، 2005أوت  23مؤرخ في  ،06- 05أمر رقم  .41
 .2005أوت  28في 

تعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل ي، 2005 فيفري 06مؤرخ في  ،01- 05م أمر رق .42
 .2005فيفري  09، صادر في 11اإلرهاب ومكافحتهما، ج ر عدد 

ج ر ، 2006تضمن قانون المالية لسنة ي، 2005ديسمبر  31مؤرخ في  ،16-05أمر رقم  .43
 ومتمم. معدل، 2005ديسمبر  31، صادر في 85عدد 

، ج ر تعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ي2006فيفري  20مؤرخ في ، 01-06قانون رقم  .44
  .2006مارس  08، صادر في 14عدد 

صادر  ،15، يتعلق بالتأمينات، ج ر عدد 2006فيفري  20مؤرخ في  ،04-06قانون رقم  .45
، ج ر 1995جانفي  25مؤرخ في ال، 07-95معدل ومتمم لألمر رقم  ،2006مارس  12في 

  .1995مارس  08در في صا، 13عدد 
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، 2006تضمن قانون المالية التكميلي لسنة ي، 2006جويلية  15مؤرخ في  ،04-06أمر رقم  .46
 .2009جويلية  22صادر في ، 49ج ر عدد 

،  47، ج ر عدد االستثمارتعلق بتطوير ي، 2006يوليو  15مؤرخ في  ،08-06أمر رقم  .47
 .2006جويلية  19 صادر في

، يتضمن النظام المحاسبي المالي، ج ر عدد 2007نوفمبر  25في مؤرخ  ،11- 07قانون رقم  .48
 .2007نوفمبر  25، صادر في 74

تضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، ي، 2008فيفري  23مؤرخ في  ،09-08قانون رقم  .49
 .2008أفريل  23صادر في ، 21ج ر عدد 

، 2009لية التكميلي لسنة ، يتضمن قانون الما2009جويلية  22مؤرخ في  ،01-09أمر رقم  .50
  .2009جويلية  26صادر في  ، 44ج ر عدد 

ر  ، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ج2009فبراير  25مؤرخ في  ،03-09قانون رقم  .51
 10مؤرخ في ال، 09-18، معدل ومتمم بالقانون رقم 2009مارس  8صادر في  ،15عدد 
يونيو  13صادر في  ، 35عدد  غش، ج ر، المتعلق بحماية المستهلك وقمع ال2018يونيو 
2018 . 

، ج 2010التكميلي لسنة  ، يتضمن قانون المالية2010أوت  26مؤرخ في  ،01-10أمر رقم  .52
  .، معدل ومتمم2010أوت  29صادر في  ،49ر عدد 

، ج ر عدد 2011، يتضمن قانون المالية لسنة 2010ديسمبر  29مؤرخ في  ،13- 10قانون رقم  .53
  .2010ديسمبر  30، صادر في 80

صادر في ، 37تعلق بالبلدية، ج ر عدد ي، 2011جوان  22مؤرخ في  ،10-11قانون رقم  .54
 .2011جويلية  03

، ج ر 2012، يتضمن قانون المالية لسنة 2011ديسمبر  28مؤرخ في  ،16-11قانون رقم  .55
 .2011ديسمبر  29صادر في  ،72عدد 

صادر ، 02ر عدد  لق بالجمعيات، جتعي، 2012جانفي  12مؤرخ في  ،06-12قانون رقم  .56
 .2012جانفي  15 في

صادر في ، 12، يتعلق بالوالية، ج ر عدد 2012فبراير  21مؤرخ في  ،07-12قانون رقم  .57
 .2012فيفري  22

، ج ر 2013، يتضمن قانون المالية لسنة 2012ديسمبر  26مؤرخ في  ،12-12قانون رقم  .58
  .2012ديسمبر  30صادر في ، 72عدد 
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، يتعلق بالنشاط السمعي البصري، ج ر عدد 2014فيفري  24مؤرخ في  ،04-14قم قانون ر  .59
  .2014مارس  23، صادر في 16

الجزائية، ج ر عدد  اإلجراءاتتضمن قانون ي، 215يوليو  23مؤرخ في  ،02-15أمر رقم  .60
  ، معدل ومتمم.2015يوليو  29صادر في ، 41

د القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق يحد ،2015فيفري  01، مؤرخ في 04- 15قانون رقم  .61
  .2015فيفري  10صادر ، 06 اإللكتروني، ج ر عدد

ج ر  ،تضمن قانون اإلجراءات الجزائيةي، 2017مارس  27، مؤرخ في 07-17قانون رقم  .62
  .2017مارس  29صادر في ، 20عدد 

المنقولة، ج ر  ، يتعلق ببورصة القيم1993ماي  23، مؤرخ في 10- 93رقم  تشريعيمرسوم  .63
مؤرخ في ال ،10-93، معدل ومتمم بموجب األمر رقم 1993ماي  23صادر في ، 34عدد 

متمم بموجب المعدل و ال، 1996يناير  14صادر في ، 03، ج ر عدد 1996يناير  10
 .2003فيفري  19صادر في ، 11، ج ر عدد 2003فيفري  17مؤرخ في ال، 04-03القانون 

تعلق بترقية االستثمار، ج ر عدد ي، 1993أكتوبر  5، مؤرخ في 12-93رقم  تشريعيمرسوم  .64
  (الملغى). ،1993أكتوبر  10صادر في ، 64

 

 النصوص التنظيمية: -

يحدد للنظام الداخلي لمجلس ، 1996يناير  17مؤرخ في ، 44- 96مرسوم رئاسي رقم  .1
، 241- 11 معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم، 1996، لسنة 5المنافسة، ج ر عدد 

 ، 39، الذي يحدد وينظم مجلس المنافسة وسيره، ج ر عدد 2011جويلية  10المؤرخ في 
 .2011يوليو  13صادر في 

، يتضمن تعيين أعضاء مجلس 2001ماي  03، مؤرخ في 109- 01مرسوم رئاسي رقم  .2
 .2001ماي  09في   صادر، 26ضبط البريد والمواصالت السلكية والالسلكية، ج ر عدد 

، يتضمن تنظيم الصفقات 2002جويلية  24مؤرخ في  ،250-02م رئاسي رقم مرسو  .3
، معدل ومتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 2002جويلية  28صادر في  ،52العمومية، ج ر عدد 

، 2003سبتمبر  04صادر في  ، 55، ج ر عدد 2003سبتمبر  11المؤرخ في  ،03-301
، ج ر عدد 2008أكتوبر  26المؤرخ في  ،338-08المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 

 .2008نوفمبر  09صادر في ، 62
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، يتضمن الصفقات العمومية، ج 2010أكتوبر  07مؤرخ في  ،236-10مرسوم رئاسي رقم  .4
 ،98-11، معدل ومتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 2010أكتوبر  07في  صادر، 58ر عدد 

صادر  ،14العمومية، ج ر عدد ، المتضمن تنظيم الصفقات 2011مارس  01المؤرخ في 
 16المؤرخ في  ،222- 11، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 2011مارس  06في 

، المعدل والمتمم بالمرسوم 2011جوان  19صادر في ، 34، ج ر عدد 2011جوان 
، المعدل 2012جانفي  26صادر في ، 04، ج ر عدد 2012 ، لسنة23-12الرئاسي رقم 
، 02، ج ر عدد 2013جانفي  13المؤرخ في  ،03-13وم الرئاسي رقم والمتمم بالمرس

 16المؤرخ في  ،247-15، الملغى بالمرسوم الرئاسي رقم 2013جانفي  13صادر في 
 ، 50تضمن تنظيم الصفقات العمومية تفويضات المرفق العام، ج ر عدد الم، 2015سبتمبر 

  .2015سبتمبر  20صادر في 
تضمن اختصاصات رئيس ضبط األمن ي، 1981أكتوبر  10في مؤرخ  ،01-81مرسوم رقم  .5

، لسنة 41والنظام العام، المجلس الشعبي البلدي في مجال الطرق والنقاوة، ج ر عدد 
1981. 

، يتضمن تنظيم صفقات المتعامل 1982أفريل  10مؤرخ في  ،145-82مرسوم رقم  .6
موجب المرسوم رقم ، معدل ومتمم ب1982أفريل  13صادر في  ،15العمومي، ج ر عدد 

 .1988مارس  30صادر في  ،13، ج ر عدد 1988مارس  29مؤرخ في ال، 88-72

، يتضمن إحداث نشرة رسمية خاصة 1984ماي  12مؤرخ في  ،116-84مرسوم رقم  .7
  .1984ماي  15، صادر بتاريخ 20بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، ج ر عدد 

تضمن تنظيم نشاط المتعامل في ي، 2006نيو يو  18، مؤرخ في 218-06مرسوم رقم  .8
  .2006يونيو  21صادر في  ، 41العروض الثقافية، ج ر عدد 

حدد سلطات الوالي في ميدان األمن ي، 1983ماي  28مؤرخ في ، 373-83مرسوم رقم  .9
  .1983ماي  31صادر في  ، 22والمحافظة على النظام العام، ج ر عدد 

، يتضمن إنشاء الشرطة البلدية، ج 1987أوت  25في مؤرخ  ،188- 87مرسوم تنفيذي رقم  .10
 .1987، لسنة 23ر عدد 

، يتضمن المركز الوطني لمراقبة 1989أوت  08، مؤرخ في 147- 89مرسوم تنفيذي رقم  .11
، معدل ومتمم 1989أوت  09 صادر في، 33النوعية والرزم وتنظيمه وعمله، ج ر عدد 

، المتضمن تنظيم المركز 2003سبتمبر  30، المؤرخ في 318-03بالمرسوم التنفيذي رقم 
 .2003أكتوبر  05 صادر في،  59الجزائري للجودة والرزم، ج ر عدد 
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تعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ي، 1990جانفي  30، مؤرخ في 39-90مرسوم تنفيذي رقم  .12
، 5، ج ر عدد 2001أكتوبر  16، المؤرخ في 315-01معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 

 .1990جانفي  31 ر فيصاد

، يحدد شروط صناعة األدوية 1990سطس أغ 04، مؤرخ في 240- 90نفيذي رقم مرسوم ت .13
 .1990سطس أغ 08، صادر في 33تها، ج ر عدد البيطرية وبيعها ورقاب

تعلق بضمان المنتوجات ي، 1990سبتمبر  15، مؤرخ في 266- 90مرسوم تنفيذي رقم  .14
 .1990سبتمبر  19صادر في  ، 40والخدمات، ج ر عدد 

، يتضمن تنظيم الصفقات 1991نوفمبر  09مؤرخ في  ،434-91مرسوم تنفيذي رقم  .15
-94معدل بالمرسوم التنفيذي رقم  ،1991نوفمبر  11صادر في ، 57العمومية، ج ر عدد 

، والمعدل 1994جوان  29صادر في  ، 42، ج ر عدد 1994جوان  26المؤرخ في  178
صادر في  ،06، ج ر عدد 1996جانفي  22رخ في المؤ  ،45-96بالمرسوم التنفيذي رقم 

، 1998مارس  07المؤرخ في  ،87- 98، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 1996جانفي  24
  .1998مارس  11صادر في  ، 13ج ر عدد 

، يتضمن تحديد مركز الشرطة 1993سبتمبر  27مؤرخ في  ،218-93مرسوم تنفيذي رقم  .16
  .1993ة ، لسن63البلدية، ج ر عدد 

، يتضمن تنظيم اإلدارة المركزية 1993ديسمبر  27مؤرخ في  ،329- 93رقم  مرسوم تنفيذي .17
  .1993سنة ل، 86للمديرية العامة للجمارك، ج ر عدد 

، يتضمن التنظيم اإلداري لوزارة 1998جويلية  13، مؤرخ في 288- 98مرسوم تنفيذي رقم  .18
  .1998ديسمبر  31، صادر في 51 المالية، ج ر عدد

، يضبط أجهزة اإلدارة العامة في 1994جويلية  23 مؤرخ في ،215-94مرسوم تنفيذي رقم  .19
  .1994جويلية  27صادر في  ، 48ج ر عدد  ،الوالية وهياكلها

حدد صالحيات وزير الداخلية ي، 1994أوت  10مؤرخ في  ،247-94مرسوم تنفيذي رقم  .20
  .1994أوت  21صادر في  ،53دد والجماعات المحلية والبيئة واإلصالح اإلداري، ج ر ع

، يتضمن إنشاء شبكة مخابر 1996أكتوبر  19مؤرخ في  ،355- 96مرسوم تنفيذي رقم  .21
، 1996أكتوبر  20صادر في  ،62التجارب والتحاليل النوعية وتنظيمها وسيرها، ج ر عدد 

 ،1997ديسمبر  01المؤرخ في ، 459-97رقم ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي  معدل
 07صادر في  ،80د دمن إنشاء شبكة مخابر التجارب والتحاليل النوعية، ج ر عالمتض

 .1997ديسمبر 
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، يحدد شروط ممارسة صنع 1996نوفمبر  30، مؤرخ في 427- 96مرسوم تنفيذي رقم  .22
 .1996ديسمبر  01صادر في  ،74الطوابع واألختام، ج ر عدد 

علق بمعايير تحديد النشاطات تي ،1997أفريل  30 ، مؤرخ في04-97تنفيذي رقم مرسوم  .23
جانفي  19صادر في ، 5والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري، ج ر عدد 

1997. 

، يتضمن تأسيس لجان التنسيق 1999جويلية  24، مؤرخ في 290- 97مرسوم تنفيذي رقم  .24
 ، 50ر عدد  والفرق المختلفة للرقابة بين مصالح وزارة المالية ووزارة التجارة وتنظيمها، ج

  . 1991جويلية  30صادر في 
، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري 1998فبراير  21مؤرخ في  ،96-98مرسوم تنفيذي رقم  .25

 .1998مارس  2صادر في  ، 11للتقييس ويحدد قانونه األساسي، ج ر عدد 

، يحدد إنشاء لجان المصالحة 1999أوت  16، مؤرخ في 195- 99رقم مرسوم تنفيذي  .26
، معدل ومتمم بالمرسوم 1999أوت  18صادر في ، 56وسيرها، ج ر عدد  وتشكيلها

أفريل  25صادر في  ، 27، ج ر عدد 2010أفريل  21مؤرخ في ال، 118-10التنفيذي رقم 
2010. 

، يحدد المقاييس التي تبين أن 2000أكتوبر  14، مؤرخ في 314-2000مرسوم تنفيذي رقم  .27
 ، الملغى2000أكتوبر  14صادر في ، 61ر عدد العون االقتصادي في وضعية هيمنة، ج 

 ، 43ج ر عدد  تعلق بالمنافسة،الم، 2003 يوليو 19مؤرخ في ال ،03- 03رقم  بموجب األمر
جوان  25مؤرخ في ال ،12- 08متمم بموجب القانون رقم المعدل و ال، 2003جويلية  20صادر في 

- 10تمم بموجب القانون رقم مالمعدل و ال، 2008جويلية  02 ، صادر في36، ج ر عدد 2008
 .2010أوت  18صادر في  ، 46، ج ر عدد 2010أوت  15مؤرخ في ال، 05

حدد كيفيات منح السندات ي، 2002فيفري  6مؤرخ في  ،65-02مرسوم تنفيذي رقم  .28
   .2002فيفري  13صادر في  ،11المنجمية وٕاجراءات ذلك، ج ر عدد 

، يحدد الكيفيات المتعلقة بالمزايدة 2002فبراير  6مؤرخ في ، 66-02نفيذي رقم تمرسوم  .29
  .2002فبراير  13صادر في  ،11على السندات المنجمية وٕاجراءات ذلك، ج ر عدد 

حدد لشروط فتح واعتماد مخابر ي، 2002فيفري  02، مؤرخ في 68- 02نفيذي رقم تمرسوم  .30
  .2002فيفري  13صادر في  ،11تحليل النوعية، ج ر عدد 
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، 2002سنة ل ،64، ج ر عدد 2002سبتمبر  28، مؤرخ في 303- 02مرسوم تنفيذي رقم  .31
، ج ر 2005ديسمبر  26مؤرخ في ال، 494-05معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

  . 2005 لسنة ،84عدد 
، يحدد صالحيات وزير التجارة، 2002ديسمبر  21، مؤرخ في 453-02مرسوم تنفيذي رقم  .32

 .2002ديسمبر  22صادر في ، 85ج ر عدد 

، يتضمن تنظيم اإلدارة المركزية 2002ديسمبر  21، مؤرخ في 454-02مرسوم تنفيذي رقم  .33
يناير  09، المؤرخ في 04-11في وزارة التجارة، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 .2011جانفي  12صادر في  ، 02، ج ر عدد 2011

تعلق بالنشاط المنجمي ، ي2002ديسمبر  24مؤرخ في  ،469-02مرسوم تنفيذي رقم  .34
 .2002ديسمبر  29صادر في ، 88لعمليات اللم والجمع و/أو الجني، ج ر عدد 

، يتضمن النظام الداخلي للوكالة 2004أفريل  01مؤرخ في  ،93- 04مرسوم تنفيذي رقم  .35
 .2004أفريل  04صادر في ، 20الوطنية للممتلكات المنجمية، ج ر عدد 

تضمن الموافقة على رخصة ي، 2004أفريل  13خ في مؤر  ،106- 04مرسوم تنفيذي رقم  .36
واستغاللها وتوفير  V.SATإقامة شبكة عمومية لالتصاالت السلكية عبر السالتل من نوع 

 .2004، لسنة 23خدمات المواصالت الالسلكية للجمهور، ج ر عدد 

، يحدد شروط وكيفيات فتح 2005يونيو  4، مؤرخ في 207-05تنفيذي رقم مرسوم  .37
  .2005يونيو  05صادر في ، 39ل مؤسسات التسلية والترفيه، ج ر عدد واستغال

، يحدد شروط مراقبة مطابقة 2005ديسمبر  10، مؤرخ في 467-05مرسوم تنفيذي رقم  .38
ديسمبر  11 في، صادر 80ت ذلك، ج ر عدد االمنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفي

2005.  

، يحدد شروط وكيفيات ممارسة 2006ن جوا 8، مؤرخ في 215- 06مرسوم تنفيذي رقم  .39
البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن 

 21صادر في  ، 41المعامل والبيع خارج المحالت التجارية بواسطة فتح الطرود، ج ر عدد 
 .  2006جوان 

ق بممارسة نشاط المتعامل تعلي، 2006جوان  18، مؤرخ في 218- 06مرسوم تنفيذي رقم  .40
 .2006جوان  21صادر في ، 41في العروض الثقافية، ج ر عدد 

األساسية للعقود  العناصرحدد ي، 2006سبتمبر  10، مؤرخ في 306- 06مرسوم تنفيذي رقم  .41
، 56المبرمة بين األعوان االقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية، ج ر عدد 
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 03المؤرخ في ، 44- 08رقم  ، معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي2006 سبتمبر 11صادر في 
 .2008فيفري  10، صادر في 7ر عدد  ج، 2008 فيفري

، يحدد المصالح الخارجية 2006سبتمبر  18، مؤرخ في 327-06مرسوم تنفيذي رقم  .42
  .2006سبتمبر  24صادر في  ،59لإلدارة الجبائية وصالحيتها، ج ر عدد 

تضمن صالحيات الوكالة ي، 2006أكتوبر  09، مؤرخ في 356-06م مرسوم تنفيذي رق .43
 .2006أكتوبر  11صادر في  ، 64الوطنية لتطوير االستثمار وتنظيمها وسيرها، ج ر عدد 

يحدد إجراء منح رخص استغالل  ،2006نوفمبر  26مؤرخ في ، 428- 06مرسوم تنفيذي رقم  .44
  . 2006لسنة ، 76ر عدد  ج ،المنشآت إلنتاج الكهرباء

، يوضح مهام لجنة اإلشراف على 2008أفريل  09مؤرخ في  ،113-08مرسوم تنفيذي رقم  .45
 .2008أفريل  13صادر في ، 20ر عدد  التأمينات، ج

، يحدد كيفيات منح رخصة استغالل 2008جويلية  01مؤرخ في  ،188- 08مرسوم تنفيذي رقم  .46
  .2008جويلية  06ادر في ص ،57مقالع الحجارة والمرامل وتعليقها وسحبها، ج ر عدد 

، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 2008غشت  19، مؤرخ في 266-08مرسوم تنفيذي رقم  .47
، المتضمن تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة 2002ديسمبر  21، المؤرخ في 454- 02رقم 

 2008غشت  24صادر في ، 48التجارة، ج ر عدد 

، ج ر عدد باالستثمارتعلق ي، 2008بر أكتو  22، مؤرخ في 329- 08مرسوم تنفيذي رقم  .48
 .2008نوفمبر  02صادر في ، 61

، يبين كيفية تعيين الوسيط 2009مارس  10، مؤرخ في 100-09مرسوم تنفيذي رقم  .49
  .2009مارس  15صادر في  ، 6القضائي، ج ر عدد 

، المتضمن القانون األساسي 2009ديسمبر  16، مؤرخ في 415- 09مرسوم تنفيذي رقم  .50
ج ر  المطبق على العمال المنتمين إلى األسالك الخاصة باإلدارة المكلفة بالتجارة،الخاص 

 .2009، لسنة 75عدد 

تضمن إنشاء اللجنة الوطنية لترقية ي، 2010، مؤرخ في مارس 101-10مرسوم تنفيذي رقم  .51
  .2010مارس  31صادر في  ، 21التشغيل وتنظيمها ولسيرها، ج ر عدد 

، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية 2011يناير  20مؤرخ في  ،09- 11مرسوم تنفيذي رقم  .52
 .2011يناير  23صادر في  ،4في وزارة التجارة وصالحيتها وعملها، ج ر عدد 

، يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره، 2011 يوليو 10، مؤرخ في 241- 11مرسوم تنفيذي رقم  .53
  2011يوليو  13، صادر في 39ج ر عدد 
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، يحدد شروط وكيفيات إنشاء 2012مارس  06، مؤرخ في 111- 12مرسوم تنفيذي رقم  .54
، صادر في 15وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض األنشطة التجارية، ج ر عدد 

 .2012مارس  14

تعلق بالقواعد المطبقة في مجال ي، 2012مايو  06، مؤرخ في 203- 12مرسوم تنفيذي رقم  .55
 .2012ماي  09 صادر في، 28أمن المنتوجات، ج ر عدد 

، يحدد تشكيلة المجلس الوطني 2012أكتوبر  02، مؤرخ في 355- 12مرسوم تنفيذي رقم  .56
 .2012أكتوبر  11صادر في ، 56لحماية المستهلكين واختصاصاته، ج ر عدد 

يحدد شروط نشاط الوكيل تاجر  ،2013مارس  18، مؤرخ في 111- 13مرسوم تنفيذي رقم  .57
 .2013 مارس 20صادر في ، 16دد الجملة للخضر والفواكه، ج ر ع

، يحدد شروط ممارسة األنشطة 2013أفريل  10مؤرخ في ، 140-13مرسوم تنفيذي رقم  .58
 .2013أفريل  23 صادر في، 21 التجارية غير القارة، ج ر عدد

، يحدد شروط ممارسة نشاط وكيل تاجر 2014ماي  26، مؤرخ في 165- 14مرسوم تنفيذي رقم  .59
   .2014ماي  12صادر في ، 32د البحري وتربية المائيات، ج ر عدد الجملة لمنتوجات الصي

، يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره، ج ر 2015مارس  08، مؤرخ في 79- 15مرسوم تنفيذي  .60
من المرسوم التنفيذي رقم  03، التي تعدل وتتمم المادة 2015مارس  11، صادر في 13عدد 

يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره، ج ر عدد الذي ، 2011 يوليو 10مؤرخ في ال، 241- 11
 .2011يوليو  13، صادر في 39

، يتضمن تنظيم اإلدارة المركزية 2017فيفري  20، مؤرخ في 90- 17مرسوم تنفيذي رقم  .61
 .2017فيفري  26، صادر في 13للمديرية العامة للجمارك وصالحيتها، ج ر عدد 

، يحدد كيفيات تطبيق المزايا 2017مارس  05، مؤرخ في 105- 17مرسوم تنفيذي رقم  .62
) منصب عمل، ج ر 100اإلضافية لالستغالل الممنوحة لالستثمارات المنشئة ألكثر من مائة (

  .2017مارس  08، صادر في 16عدد 
، يحدد نموذج مستخرج السجل 2018أفريل  05، مؤرخ في 112- 18مرسوم تنفيذي رقم  .63

 .2018أفريل  11، صادر في 21عدد التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني، ج ر 

 12، صادر في 54تعلق بالتقييس، ج ر عدد ي، 1990نوفمبر  03قرار وزاري مؤرخ في  .64
 .1990ديسمبر 

، المؤرخ 266- 90تضمن كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم ي، 1994ماي  10قرار مؤرخ في  .65
 .1990، لسنة 35عدد ، المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، ج ر 1990سبتمبر  15في 
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، يتعلق بقواعد الصرف وشروطه، ج ر عدد 1991أوت  14، مؤرخ في 07-91نظام رقم  .66
 .1992مارس  29صادر في ، 24

، يتضمن تنظيم السوق النقدية، ج ر عدد 1991أوت  14، مؤرخ في 08-91نظام رقم  .67
 09مؤرخ في ال، 04- 02، معدل ومتمم بالنظام رقم 1992مارس  25صادر في ، 24

 .2003فيفري  02 صادر في ،07، ج ر عدد 2002جانفي 

، يتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في 1992مارس  22، مؤرخ في 05-92نظام رقم  .68
 .1993 لسنة ،8مؤسسي البنوك والمؤسسات المالية ومسيرها، ج ر عدد 

وض ، يتعلق بعمليات إعادة الخصم والقر 2000فيفري  13، مؤرخ في 01-2000نظام رقم  .69
 .2000مارس  12صادر في ، 12الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية، ج ر عدد 

وسير المصالح اإلدارية  ، يتضمن تنظيم2000سبتمبر  28مؤرخ في  ،03-2000رقم نظام  .70
 .2001جانفي  31في  صادر، 08 لل.ت.ع.ب.م، عدد والتقنية

ماة معامل األموال ، يحدد النسبة المس2004جويلية  19، مؤرخ في 04-04نظام رقم  .71
 .2004أكتوبر  24صادر في ، 24الخاصة والمواد الدائمة، ج ر عدد 

، 53، يتعلق باالستثمارات األجنبية، ج ر عدد 2005جوان  6، مؤرخ في 03-05نظام رقم  .72
 .2005جويلية  31صادر في 

، يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية 2006سبتمبر  24، مؤرخ في 02-06نظام رقم  .73
ديسمبر  23صادر في ، 77وط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية، ج ر عدد وشر 

2006. 

، يتعلق بالقواعد الطبقة على المعامالت 2007فيفري  03، مؤرخ في 01-07نظام رقم  .74
 .2007ماي  13، صادر في 3الجارية، مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، ج ر عدد 

، يحدد شروط الترخيص بإقامة تعاونيات 2008لية جوي 21، مؤرخ في 03-08نظام رقم  .75
 .2009مارس  08صادر في ، 15االدخار والقرض واعتمادها، ج ر عدد 

، تتعلق بامتصاص 2012ديسمبر  5، مؤرخة في 22-33التعليمة الوزارية المشتركة رقم  .76
رة التجارة التجارة غير الشرعية وٕاجراءات إعادة سير المتعاملين الممارسين لهذا النشاط، وزا

 والجماعات المحلية.
  

 االجتهادات القضائية: - ه 

 .1982، نشرة قضائية، 02/06/1981صادر في قرار المجلس األعلى،  .1
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م ع صدر  ، عن مجلس الدولة (الغرفة الثانية)،16/03/2004مؤرخ في  009993قرار رقم  .2
 .2004، 5عدد بلدية موالي العربي والية السعيدة)، المنشور في مجلة مجلس الدولة، 

، عن مجلس الدولة، (الغرفة الثانية)، المنشور 20/04/2004، مؤرخ في 009898قرار رقم  .3
 .2004، 5في مجلة مجلس الدولة، عدد 

مجلس الدولة الجزائري، (الغرفة الرابعة)، مجلة  ،04/10/2005، مؤرخ في 018977قم قرار ر  .4
 .   2005، 7الدولة، عدد 

 .2005، 5، مجلس الدولة، عدد18/10/2005 ، مؤرخ في020217قرار رقم  .5
  

  الوثائق: –و 
 .2008، لسنة 5، عدد دراسات قانونية"، "مجال المنافسة واالستهالكأبو الحلو،  .1

، دورية عن اتحاد مجلة الفكر القانوني، "م الجمركيةكموقف القاضي من المحا"أحسن،  عةيبوسق .2
 .175 -  83، ص ص 1987، الجزائر، نوفمبر 4الحقوقيين الجزائريين، العدد

، مذكرة لنيل رتبة ضابط فرقة، المدرسة المصالحة الجمركيةبوعزارة مليكة، أعمور سمية،  .3
 .2014الوطنية للجمارك، وهران، 

"، وحدة التكوين "المسؤولية العقدية للمهني، مقاربة في عقود االستهالكبوعياد هشام،  .4
 .والقانون مجلة الفقهوالبحث، قانون المنافسة واالستهالك، 

المصالحة في المواد الجمركية على ضوء النصوص القانونية بوناب عبيدات اهللا،  .5
، مذكرة لنيل إجازة التخرج من المدرسة العليا والتنظيمية في التشريع الجمركي الجزائري

 الرابعة.للقضاء، الدفعة 

جمارك، ، مديرية التربصات، مفتشية أقسام التبسي رشيدة، تحصيل الديون الجمركية .6
 .2006األغواط، 

رئيس المجلس المنافسة يطمح الستعادة دوره في ضبط السوق، المطالبة " ،حنانحيمر  .7
، منشور لجريدة المساء، مقال صحفي "بإعادة النظر في القانون واسترجاع استقاللية الهيئة

  .24 -  23، ص ص 2016ماي  29يوم  ،11الرسمية للمنافسة رقم في النشرة 
للخروج من األزمة  اقتراحاتهجلس المنافسة يدعو الدولة إلى تبني م" ،_______ .8

مقال  ،"استثناءفي وجه كل المستثمرين دون  ، دعا إلى فتح السوق الوطنيةاالقتصادية
  . 2016ماي  29يوم  ،11رقم  ،منشور في النشرة الرسمية  للمنافسة، لجريدة السالمصحفي 
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، مذكرة الصفقات العمومية والمنازعات التي تتخللها تنفيذخير الدين نبيلة، عيشاوي سعيدة،  .9
 .2008لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، 

المنافسة غير المشروعة، ووسائل الحماية منها، دراسة خير عبد الرحمان محمد الصمادي،  .10
يت، األردن، ، كلية الدراسات الفقهية والقانونية، قسم الدراسات القانونية، جامعة آل البمقارنة
2004. 

، عدد 2018فيفري  10جريدة المساء، ليوم  خ.م، ترقية االستثمار بالتعاون االقتصادي، .11
 .10، ص 6415

 .2، ص 6415، عدد 2018فيفري  10، تشجيع القطاع الفالحي، جريدة المساء، ليوم خ.م .12

لثاني، عدد ، الجزء امجلة المحكمة العليا"، الطرق البديلة لحل النزاعات الزاهي عمر، " .13
، ص ص 2009الطرق البديلة لحل النزاعات، الوساطة والصلح والتحكيم، خاص حول 

567 – 583. 

جماعة تحوتي للدراسات  ،"أثارها- ظاهرة االقتصاد غير الرسمي، أسبابها"  سعيد عبد الخالق، .14
 .17 ، العدد27/11/2000جمعية ثقافية علمية، نشرت بسلسلة تحوتي، بتاريخ - المصرية

، الملتقى الجهوي "إطار المديرية العامة للجمارك، اإلثبات في المواد الجمركية "مان محمد،سلي .15
  .1997جويلية  10و 09بورقلة حول القضاء والجمارك، يومي 

، عدد خاص، مجلة الجمارك، "المواصفات القانونية للغرامات والمصادرات" الهادي، صالح  .16
  .25 -  22 ص ، ص1992الجزائر، مارس 

، مذكرة التخرج لنيل المتعلق بالمنافسة 06- 95جرائم المنافسة وفقا لألمر ر أدي الناجم، اهالط .17
  .2003 – 2002شهادة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة الحادية عشر، 

، كلية "في النظام القانوني الجزائري المكانة الدستورية للسلطات اإلدارية " ،عباسي سهام .18
 14و 13سم العلوم القانونية واإلدارية، جامعة قالمة، يومي الحقوق والعلوم السياسية، ق

 ، غير منشور.2012نوفمبر 

 – 2005، مذكرة تخرج لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء، مجلس المنافسةعماري بلقاسم،  .19
  .42، ص 2006

مجلة المحكمة العليا، الجزء الثاني، عدد خاص حول الطرق ، الوساطة" فنيش كمال، " .20
 . 594 -  585، ص ص 2009لحل النزاعات، الوساطة والصلح والتحكيم،  البديلة

 .2، ص 2023، عدد 2018فيفري  8ق.و، التعاون االقتصادي، جريدة الجزائر، ليوم  .21

 .3، ص 2029، عدد 2018فيفري  10 جريدة الجزائر، ليومق.و، الشراكة مع كندا،  .22
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، 2776، عدد 2018فيفري  22يس جريدة وقت الجزائر، يوم الخمك.ل، الشراكة مع كندا،  .23
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 213  الفرع الثاني: االختصاص التنظيمي للجنة ضبط الكهرباء والغاز
 213 الفرع الثالث: االختصاص التنظيمي للجنة اإلشراف على التأمينات

    

    الباب الثاني

 215 في ممارسة نشاطه في السوق االقتصاديمحدودية حرية العون 
    

    الفصل األول 

 216  االقتصاديالرقابة المفروضة على نشاطات العون  موضوع
    

في  االقتصاديبة نشاط العون التدخل كضرورة حتمية لضبط ورقا المبحث األّول:
 217  السوق

 218 مبررات تدخل الدولة في رقابة السوق المطلب األّول:
 218 االقتصاد غير الرسمي الفرع األول:

 218  العوامل التي أدت على ظهور االقتصاد غير الرسمي :أوال 
 221 ميآثار االقتصاد غير الرس ثانيا: 

 222 الغش الفرع الثاني:
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 223 الضريبيالغش  أوال: 
 230 الغش الجمركي ثانيا: 

 238  النظام العام االقتصادي كضابط للحرية التنافسية في السوق المطلب الثاني:
 238  االقتصاديباب أو دواعي ظهور النظام العامأس الفرع األول:

 238 التنافس الحر والتوجيه الخاص للتعاقد أوال: 
لنظام العام االقتصادي كأداة استبعاد كل اعتداء سواء على السوق أو على ا ثانيا: 

 241  مصالح العون

 250  الغاية من فرض وجود نظام عام اقتصادي  الفرع الثاني:
 250 ام عام إيجابينظ أوال:    
 250 كل القواعد آمرة ثانيا:    
 250  يهتم بالمصلحة الفردية الخاصة بمتعاقد ضعيف جدير بالحمايةثالثا:  
 251 رابعا: يهدف إلى تحقيق العدالة االقتصادية 

 252 الترخيص اإلداري عن طريق رقابة ال المبحث الثاني:
 252 ترخيص اإلداريالطبيعة القانونية لل المطلب األّول:
 252  التعريف بالترخيص اإلداري واستعماالته المختلفةالفرع األّول: 

 252 تعريف الترخيص اإلداري أوال: 
 254  االستعماالت القانونية واإلدارية المختلفة للترخيص اإلداري ثانيا: 

 256 خصائص الترخيص اإلداري الفرع الثاني:
 256 إداري قانوني صادر من طرف واحدالترخيص اإلداري عمل أوال: 
 259 الترخيص اإلداري مستند قانوني ثانيا: 
 259  ثالثا: الترخيص اإلداري محدد المدة (الديمومة والتأقيت) 
 260 رابعا: الصفة التنفيذية للترخيص اإلداري 

 260  تعدد السلطة أو الجهة المانحة للترخيص اإلداري الفرع الثالث:
 261 طات أو الجهات اإلدارية المركزيةالسل أوال:
 263 : السلطات أو الجهات اإلدارية الالمركزيةثانيا

 264 ثالثا: السلطات اإلدارية المستقلة
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 275 رقابة مدى احترام إجراء الترخيص المطلب الثاني:
 275 الحرص على احترام إجراء الترخيص الفرع األّول:

 275  على مضمون إجراء الترخيصمن حيث القيود الواردة أوال: 
 277  من حيث التقيد بالتزامات متعلقة بممارسة النشاط ثانيا: 

 278 حق اإلدارة في الرقابة الفرع الثاني:
 279 حق طلب استظهار مستند الترخيص أوال: 
 280 الفحص والتفتيش المباشر ثانيا: 
 281 ثالثا: تلقي المعلومات والتقارير المرخص له 
 282 الترخيصمدةلفرع الثالث: نهايةا

 282 أوال: العادية النتهاء الترخيص
 286 الترخيصمدةعادية النتهاءالالطرق غير :ثانيا

  يالفصل الثان
  في السوق االقتصادياألجهزة المتدخلة في رقابة نشاطات العون 

289 

 290  ديةأجهزة الرقابة ذات الطابع التقلي :المبحث األّول
 290  وزارة التجارة لب األّول:المط

 290 األجهزة التابعة لوزارة التجارة الفرع األول:
 291 على المستوى المركزي أوال:
 296 على المستوى الخارجي ثانيا:

 298 ثالثا: على المستوى المحلي
 304  نطاق تدخل األجهزة التابعة لوزارة التجارة المكلفة بالرقابة الفرع الثاني:

 304  التزاماته اتجاه المستهلكبمراقبة مدى التزام العون االقتصادي أوال:
 310 اإلجراءات القانونية لممارسة الدور الرقابي ثانيا:

 319  الفرع الثالث: القمع كوسيلة لضبط السوق وحماية المستهلك
 319 أوال: العقوبات ذات الطابع اإلداري

 326 العقوبات ذات الطابع الجزائي :ثانيا
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 332 وزارة المالية المطلب الثاني:
 333 مديرية الجمارك الفرع األّول:

 333 الهيكل التنظيمي إلدارة الجمارك أوال:
 335 ركمهام إدارة الجما ثانيا:
 337 الرقابة الجمركية نطاق: ثالثا
 343  الطرق المكرسة لمعاينة الجريمة الجمركية أو المخالفات الجمركية :رابعا

 359 المخل مضمون الجزاء المفروض على العون االقتصادي خامسا:
 377 المديرية العامة للضرائب الفرع الثاني:  

 377 اإلطار التنظيمي والقانوني إلدارة الضرائب أوال:  
 394 آليات ممارسة الرقابة الجبائية ثانيا:

 400  ثالثا: العقوبات المقررة عند إخالل المكلفين بالتزاماتهم
 406  الهيئات الرقابية المستحدثة المبحث الثاني:
 406  مجلس المنافسة كسلطة لضبط ورقابة السوق ككل المطلب األّول:
 407 اإلداري لمجلس المنافسةالهيكلالفرع األول: 

 407  المنازعاتو متابعة المخالفاتو مديرية اإلجراءات :أوال
 407 ثائقالو و التعاونو مديرية أنظمة اإلعالم :ثانيا
 407 الوسائلو مديرية اإلدارة ثالثا:
 407  االقتصاديةاتمديرية دراسة األسواق والتحقيق :رابعا
 408   نطاق االختصاص الرقابي لمجلس المنافسة :الثانيالفرع 
 408 حظر الممارسات المقيدة للمنافسة أوال:
 415 مراقبة التجمعات االقتصادية ثانيا:

 418  اإلجراءات القانونية المتبعة بغية محاربة الممارسات المقيدة للمنافسة :الثالثالفرع    
 418 اإلخطار كإجراء إداري أولي أوال: 
 423 التحقيق ثانيا:   

 425  جزاء المقرر للعون االقتصادي المخالفال : الرابعالفرع 
 426 أوال: الصادرة عن مجلس المنافسة
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 429 هيئات القضائيةثانيا: العقوبات الصادرة عن ال
 432  سلطات الضبط القطاعية أداة قانونية لضبط ورقابة النشاط االقتصادي المطلب الثاني:

 432  اديالتحقيق كوسيلة لرقابة نشاطات العون االقتص الفرع األول: 
 432 الرقابة عن طريق التحقيق في القطاع المالي أوال:    
 438 يادالتحقيق في القطاع االقتص ثانيا: 

 440  التدابير الوقائية والعقوبات المقررة للعون االقتصادي المخل الفرع الثاني:
 440 التدابير الوقائية أوال:     
 443 المخلاالقتصاديالعقوبات المقررة للعون ثانيا: 

 450  الفرع الثالث: عالقة سلطات الضبط القطاعية بمجلس المنافسة
 450  سة بسلطات الضبط القطاعية من أجل ترقية المنافسةعالقة مجلس المناف :أوال
 452  عالقة مجلس المنافسة بسلطات الضبط القطاعية من أجل حماية المنافسة :ثانيا
 455  خاتمة

 461  المالحق
 462  قائمة المراجع

 511  فهرس
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Résumé : 
L’Algérie s’est dotée de nouveaux mécanismes de 

régulation de l’économie. 

 Le principe de la libre concurrence et de la libéralisation de 

l’activité économique a été consacré, c’est ainsi que les opérateurs 

économiques ont bénéficié de certaines facilités pour investir le 

marché en qualité d’acteurs principaux. 

Néanmoins, la liberté accordée à l’opérateur pour exercer son 

activité n’est pas absolue dans la mesure où l’Etat intervient à 

travers ses structures traditionnelles ainsi  que celles mises en 

place récemment, pour réguler et contrôler les activités et le 

marché économiques dans le but de sauvegarder les intérêts 

économiques de toutes les parties intervenantes et de protéger le 

marché contre toute pratique nocive  à la concurrence. 
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