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 ِبِطِه الل َُِّ السَِّحَنًِ السَِّحِٔه
 

َٓا أ َََّٓا ال َِّرًَٓ آَمُيْا ِإَذا ِقَٔل ل ُكِه َتف طََُّحْا ِفٕ اْلَنَجاِلِظ )

ف اْفَطُحْا َْٓفَطِح الل َُُّ ل ُكِه َِّإَذا ِقَٔل اِىُػُصّا ف اِىُػُصّا 

ُأُّتْا اْلِعْلَه  َِٓسف ِع الل َُُّ ال َِّرًَٓ آَمُيْا ِمِيُكِه َّال َِّرًَٓ

 (َدَزَجاٍت َّالل َُُّ ِبَنا َتِعَنُلٌَْ َخِبرٌي
 
 

 . 11المجادلة، اآلية رقـ 
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 داءـــــإٍ
 

 إلى ركح أمي الطاىرة أسكنيا اهلل فسيح جنانو
 إلى أبي العزيز أطاؿ اهلل في عمره
 إلى اإلخكة ك األخكات ك كؿ عائمتي

 كسارة -دييية– ، سعدةأبنائي سعػيد إلى زكجتي ك
 إلى كؿ أصدقائي ك زمبلئي
 إلى كؿ أساتذتي المحترميف

 إلى كؿ مف ساعدني في إنجاز ىذا البحث
 ىذا البحث المتكاضعإلييـ جميعا أىدم 

 

 

 

                       

 لـكحـل  صـاحل                                                      
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 غـكـس خـاص
 

 كآظ غسٓفأ/د   دو بأمسى عبازات الػكس، التكدٓس ّاالمتياٌ إىل األضتاذ املػسفأتك

نة ّالدقٔكة الرٖ كاٌ لُ الفضل الكبري يف إجناش ٍرا البحث مً خالل ىصائحُ ّتْجَٔاتُ الكَّٔ

 ّحسصُ الدائه على التصْٓب خالل كل مساحل إعدادِ.

 فجصاِ اهلل عين كل خري.

 
 

 لـكحـل  صاحل
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- AJDA : Actualité juridique de droit administratif. 

- AOT : Autorisation d’occupation temporaire. 

- ARPT : Autorité de régulation de la poste et des télécommunications. 

- Art : Article. 

- C/ : Contre. 

- CE : Conseil d’État. 

- Ch. Adm : Chambre Administrative. 

- CJSS : Courrier Juridique des Affaires Sociales et des Sports. 

- Coll : Collection.                                                                                

-   Cons. Conc : Conseil de la concurrence.     

- CPA : Crédit Populaire d’Algérie.                                                                    

- CPE : Conseil des Participations de l’Etat. 

- CREAD : Centre de Recherche en Economie Appliquée pour le 

Développement.                                                                                 

- C.S : Cour Suprême. 

- Déc : Décision.                        

- JO : Journal Officiel. 

- LGDJ : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. 
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- OAIC : Office Algérien Interprofessionnel des Céréales                                  

- O. P : Ordres Professionnels. 

- OP. CIT : Ouvrage précédemment cité. 

- OPU : Office des Publications Universitaires. 

- PUF : Presses Universitaires de France. 

- RASJEP : Revue Algérienne des Sciences Juridiques, Economiques et 

Politiques.                                                                                       

- RAT : Revue Algérienne du Travail. 

 - RFAP : Revue Française d’Administration Publique. 

- Rec : Recueil des décisions de la juridiction ou de l’autorité dont émane la 

décision ou l’avis.                                                                                     

- REMALD : Revue Marocaine d’Administration Locale et de                        

Développement.  

- RFDA : Revue Française de droit administratif. 
 

- RDP : Revue de Droit Public et de la Science Politique en France et à 

l’étranger.             

- RIDE : Revue internationale de droit économique.                                                                                    

- S : Suivant. 

- S/dir : Sous la direction. 

- SGPE : Société de gestion des participations de l’Etat.  

- TC : Tribunal des conflits. 
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 مقدمـة
 

 مـ. فكٌميةبصفة  قتصاد الكطنياال عمى ية بعد االستقبلؿالجزائر  الدكلةىيمنت 
مختمؼ النشاطات في  ةمباشر تدخمت بطريقة ب، بؿ ة تنظيـ االقتصاد فحسػتضطمع بميمٌ 
يار تخاال تمؾ الييمنة عمىكارتكزت  .تيميش القطاع الخاصل إلى ا أدٌ ممٌ  االقتصادية،

الذم اعتبر كالتخطيط الشامؿ،  الممكية العامة لكسائؿ االنتاجاالشتراكي القائـ عمى 
 لمدكلة عمى االستقبلؿ االقتصادم احفاظن ، لتحقيؽ التنمية الكطنية الطريؽ الكحيد الممكف

 . 1عمى سيادتيا الكطنية اتأكيدن ك 
 

عمى التخطيط المركزم اكي لمتنمية االشتر  منمكذجارتكزت المحاكر الكبرل ل
في  ة كاسعة النطاؽعمكميات ستثمار تصاد، كسياسة التصنيع مف خبلؿ إقامة البلق

الدكلة  «في إطار ترسيخ فكرة النمكذج  ذلؾمختمؼ أكجو النشاط االقتصادم. كانصير 
Tout Etat »الكٌؿ 

تي ، كبديؿ لمخركج مف دائرة الٌتخمؼ كالٌتخمص مف عدـ التساكم ال2
 فات االستعمار. ػتعتبر مف مخمٌ 

 

في تمؾ المرحمة القاعدة االقتصادية كاالجتماعية األساسية  ؿ القطاع العمكميػشكٌ 
ية لؤليديكلكجية االشتراك لبناء اقتصاد كطني متحٌرر اتجاه السكؽ الرأسمالية العالمية تحقيقان 

لمنظاـ الرأسمالي  فأبدت السمطات العمكمية رفضياالتي تبٌناىا النظاـ السياسي. 
الثركات الكطنية بكاسطة إجراء التأميـ، كالتحٌكـ في إدارة  االستعمارم مف خبلؿ استرجاع

مارس نشاطيا لتحقيؽ التي كانت ت ،Entreprises publiques المؤسسات العمكميةجميع 
ة عف اإلطار العاـ لتنفيذ السياسة االقتصادي تعٌبر كانت تمؾ المؤسساتالصالح العاـ. ف

. غير أف المشركع الصناعي 3امةلتدخؿ الدكلة كالممكية الع يلمدكلة، كاألساس األيديكلكج
                                                 

، يتضمف 1976يكليك سنة  5مؤرخ في  57-76مر رقـ منشكر بمكجب األ، 1976انظر الميثاؽ الكطني لسنة  -1
   .923ص  ،، معدؿ1976يكليك سنة  30، مؤرخة في 61عدد  ج. ر. ج. جنشر الميثاؽ الكطني، 

2
- SADI Nacer-Eddine, La privatisation des entreprises publiques en Algérie : Objectifs, 

modalités et enjeux, 2
ème

 édition, OPU, Alger, 2006, p. 19. 
3
- ZOUAOUI Moussa, L’impact de l’action de l’Etat sur le développement économique 

en Algérie (1962-2000), Thèse pour le doctorat d’Etat en sciences économiques, Faculté 

des Sciences Économiques et des Sciences de Gestion, Université Mentouri de 

Constantine, 2006, pp. 97-99. 
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في تمؾ المرحمة أظير فشمو، العتماده باألساس عمى المداخيؿ الخارجية، حيث بدأت 
0981 سنة مبلمح ذلؾ الفشؿ منذ تظير

الدكلة  سعيبكادر بدأت كمنذ ىذه السنة . 4
ية، ميما كاف نكعيا أك العمكم ياإعادة ىيكمة مؤسساتف خبلؿ م تتبمكر إلصبلح اقتصادىا

ىذه المؤسسات عجز ، انطبلقان مف 5يا أك النظاـ القانكني الذم تخضع لوقطاع نشاط
ا ألنيا كانت مطالبة بتحقيؽ المطالب عمى تحقيؽ مصالحيا الٌذاتية، نظرن  العمكمية

 يعمى االستقرار الٌسياس ان االجتماعية عمى حساب تحقيؽ األىداؼ االقتصادية حفاظ
غير . إطار تحسيف سير االقتصاد االشتراكي كتنظيموفي أدرج ىذا اإلصبلح ك  .كاستمراره

ىداؼ المرجكة لـ تحقؽ األ ،العمكميةأف إعادة الييكمة العضكية كالمالية لممؤسسات 
 النظاـعدـ إعادة النظر في ما يتعٌمؽ بتمؾ المؤسسات بحٌد ذاتيا كمنيا  ،ألسباب عديدة

، الذم تنشط فيوالعاـ ؽ بالمحيط ػمنيا ما يتعمٌ ك  .ىاتسيير في طرؽ ك لذم يحكميا ا القانكني
   .6إصبلح شامؿلقصكر اإلصبلح عمى إعادة الييكمة فقط دكف أف يمتٌد إلى 

 

سنة  إاٌل في قتصاد الكطنياال فشؿ النمكذج االشتراكي لمتنمية عمىر ػلـ يؤثٌ 
كؽ أسعار النفط في السٌ  انخفاضبسبب العائدات النفطية ؿ مداخي تراجعت عندما ،0986
لى ك  .7ا أدل إلى حرماف الجزائر مف نصؼ عائداتيا مف العممة الصعبةممٌ  ،الدكلية ا 

قيمة  تمثؿ في انخفاضكالذم  الكضعيةىذه د مف جانب ذلؾ، ظير عامؿ آخر عقٌػػ
   .8عمى المحركقات ؿ العممة الكحيدة لمعمميات الكاردةػالتي كانت تمثٌ  الدكالر

                                                 
4
- BELLAL Samir, « Une approche régulationniste de la désindustrialisation en 

Algérie », Les Cahiers du CREAD, n° 95, 2011, p. 28.     
، 41، يتعمؽ بإعادة ىيكمة المؤسسات، ج. ر. ج. ج عدد 1980أكتكبر سنة  4مؤرخ في  242-80 مرسـك رقـ -5

   )ممغى(. 1980أكتكبر سنة  7مؤرخ في 
 : لمتفصيؿ أكثر حكؿ إعادة ىيكمة المؤسسات العمكمية، انظر -

- BENISSAD Hocine, Algérie : Restructurations et réformes économiques (1979-1993), 

OPU, Alger, 1994, pp. 39 et s ; SAADI Rabah Noureddine, « La restructuration des 

entreprises d’Etat : Essai de présentation analytique », RASJEP, n° 2, 1984, pp. 320 et s. 
6
- SADI Nacer-Eddine, op. cit., p. 34. 

7
- BOUHOU Kassim, « L’Algérie des réformes économiques : un gout d’inachevé », 

Politique étrangère, 2009/2, p. 325, www.cairn.info/, consulté le 07/11/2011. 
8
- « Le dollar perd en 1986, 18% de sa valeur face au mark allemand et 21% face au yen 

japonais », Le Monde du 23-12-1986. Cité par DAHMANI Ahmed, « L’expérience 
algérienne des réformes : problématique d’une transition à l’économie de marché », note 

n° 3, p. 127, www.aan.mnsh.univ-aix.fr/, consulté le 08/11/2013. 

http://www.cairn.info/
http://www.aan.mnsh.univ-aix.fr/
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 عجز الدكلة في تمكيؿ قطاعيا الصناعي كالتجارم إلى ت كؿ ىذه الظركؼأدٌ 
خفي الكاقع كاف يي  متار الذفع السٌ ري ف .التمكيؿ الذاتي عمىأثبت عدـ قدرتو الذم 

 اإلنتاجيالنظاـ قتصادية التي مٌر بيا األزمة االأنو لـ تظير  ، حيثآنذاؾ قتصادماال
أزمة المديكنية  فطية، إلى جانبػبظيكر األزمة النٌ  إالٌ قتصادم اال لمقطاع العمكمي

ميزاف عجز في إلى كؿ ىذه العكامؿ ت أدٌ . ك تمؾ المرحمة الخارجية التي ظيرت في
   الدكلة. مدفكعات

 

النمكذج  ىيمنة الدكلة عمى االقتصاد، كبالتالي فشؿ فشؿ الكضعيةتمؾ أثبتت 
 مف انطبلقػان  السمطات العمكميةقٌررت  كنتيجة لذلؾ، .بلؿى بعد االستقتبنٌ االقتصادم المي 

 بكاسطة ،كىيكمية لبلقتصاد الكطني إصبلحات شاممةفي  ارسمين الدخكؿ  ،0988 سنة
ترقية العمؿ عمى إلى جانب  ،لصالح السكؽ انسحاب الدكلة مف الحقؿ االقتصادم

 كتيػرجـ .مية االقتصاديةلكي يضطمع مع الدكلة بميٌمػة تحقيؽ التن قطاع الخاصكتطكير ال
 النقد الدكليمع صندكؽ  الجزائر عتياكقٌ  عيدات التيمف خبلؿ التٌ الجديد  الخيار ذلؾ

     .9مقابؿ الحصكؿ عمى االقتراض كالبنؾ العالمي في إطار إعادة التصحيح الييكمي
  

كانت بيدؼ تمكيف التي باشرتيا السمطات العمكمية  االقتصادية اإلصبلحاتإٌف 
 لبلقتصاد التخطيط المركزمالقائـ عمى  مكجونظاـ االقتصاد ال االنتقاؿ مف كلة مفالد

ة المبادرة عمى حري يقـككاحتكار الدكلة لممكية كسائؿ االنتاج إلى نظاـ اقتصاد ليبرالي 
النشاطات الصناعية حاب الدكلة مف انسفي إطار  ذلؾ، ك كآليات اقتصاد السكؽ

الدكلة عف د تراجع مجرٌ ال يعٌد  ة إلى أف ىذا االنسحابينبغي اإلشار  لكفك . كالتجارية
ف كاف بإمكانيا أف الدكلة. فالقتصادما لحقؿتدخميا في ا تحتفظ بتكاجدىا كعكف  كا 

 كسمطة عامة لتنظيـ، فإنو بالمقابؿ يتعٌيػف عمييا أف  تمارس صبلحياتيا اقتصادم عمكمي
 . االقتصاد كضبط

 

االقتصادية التي تعرفيا الدكلة،  ؽ التحٌكالتسيا كفي ما تقٌدـ ذكره،بناء عمى 
الكشؼ  يستدعياألمر الذم  ،قتصاد الكطنية العبلقػة التي تربط الدكلة باالطبيع تتغٌير 

                                                 
9
- SADI Nacer-Eddine, op. cit., pp. 41- 42. 
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عمى  ، كذلؾحاب الدكلة مف الحقػؿ االقتصادم لصالح السكؽانس درجةمظاىر ك  عف
                          ؟مف أجؿ ذلؾ تيا السمطات العمكميةػالتي تبنٌ  حيةصبلاإلضكء النصكص القانكنية 

كفقا كذلؾ  ،نميةػأكلكيات التٌ مع  ة بإعادة تكييؼ دكرىاطالبػمي الدكلة  تأصبح  
عف بعض  ىتخمٌ تيتعٌيف عمى الدكلة أف  آخر، بمعنىك  .اقتصاد السكؽقكاعد لمقتضيات 

اعتماد سياسة الحكـ نفقات، االلتزاـ بترشيد القتصادية غير المنتجة كالمكمفة، النشاطات اال
، كاستعماؿ مكارد في تسيير الشؤكف العامة لمدكلة La bonne gouvernance شيدالر 

منطؽ جديد، كنظاـ ك ،الة كناجعة مف الناحية االقتصاديةػبصفة فعٌ  القطاع العمكمي
التي تعرفيا المجتمعات الحديثة بفعؿ العكلمة في  كالمتجٌددة ةرات المستجدٌ ػتقتضيو التغيٌ 

   .10ى المجاالتشتٌ 
 

انتقاؿ الدكلة مف مرحمة كلة عمى ىذا النحك، متكقؼ عمى تحٌكؿ دكر الدإف 
ة النيكض ػالمقاكؿ الكحيد الذم أككمت لو ميمٌ الحقؿ االقتصادم باعتبارىا  ىيمنتيا عمى

باالقتصاد الكطني في ظٌؿ االقتصاد المكجو إلى مرحمة تراجعيا عف ممارسة النشاط 
لصالح القطاع الخاص الذم أصبح يعٌد مف العكامؿ  االقتصاد الحر االقتصادم في ظؿٌ 

مف  كما أنو انطبلقان  .االقتصادم االنفتاحفي ظٌؿ  ة لبمكغ أىداؼ التنمية الكطنيةاألساسي
كال يعني  مييا أف تنسحب مف ممارسة التجارة.بصفة التاجر، يتعٌيف عتمتٌػع الدكلة عدـ 

نظرنا  أف تككف مساىمةحيث أنو يمكف لمدكلة بكمي، ذلؾ كضع حٌد لتكاجد القطاع العم
  .11لككف المساىـ ال تشترط فيو صفة التاجر

 

ة ػتراجع الدكلة عف ممارسة النشاط االقتصادم ال يككف بصفة تامٌ أف بيبلحظ 
ف كانت   حريةالتقضي بإطبلؽ  الحرالقاعدة العامة في نظاـ االقتصاد ككمٌػية، ذلؾ أنو كا 

قكاعد متطمبات كفقا ل االقتصادييف لممارسة نشاطاتيـ االقتصادية اممييفممتعاالقتصادية ل
عندما بعض أكجو النشاط االقتصادم باالستثناء ىك تدخؿ الدكلة كقياميا ، فإف السكؽ

                                                 
 .19، ص 2006، 31، عدد إدارة، مجمة «التنمية كاإلدارة في ظؿ تحديات العكلمة حالة الجزائر »، سعيدمقدم  -10

11
- BRAHIMI Mohamed, « Quelques questions relatives à la réforme de l’entreprise 

publique (Loi n° 88-01) », RASJEP, n° 1, 1989, pp. 112-113. 

 : ، انظردكلة المساىمةحكؿ الأكثر  لمتفصيؿ -
- CARTIER-BRESSON Anémone, L’Etat actionnaire, Thèse pour obtenir le grade de 

Docteur en droit public, Université Panthéon-Assas, Paris 2, 2005, p. 226 et s. 
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رأت  متىيعجز القطاع الخاص عف المبادرة في بعض النشاطات االقتصادية، أك 
 (. الباب األول) ؿالتدخ ذلؾتقتضي الضركرة السمطات العمكمية أف 

 

 فيتعيٌ  ،اقتصاد السكؽ في ظؿٌ  Etat régulateur مياـ الدكلة الضابطة ا معتماشين 
بحيث أثبتت تمؾ السياسة  ،عف سياسة التسيير المباشر لبلقتصاد ىأف تتخمٌ  عمى الدكلة

فالتحٌكؿ االقتصادم  التنمية االقتصادية كاالجتماعية.ميٌمػة تحقيؽ لبلضطبلع ب اقصكرى
ا يبرالي جعؿ مف الدكلة تتكٌلى دكرن ػنظاـ االقتصاد االشتراكي إلى نظاـ االقتصاد المٌ  مف

في النشاط  ـتتدخؿ لمتحكٌ  لـ تعدٌ الدكلة فاالقتصادم.  االنفتاحا في إطار جديدن ا اقتصادين 
أصبحت ما دة، إنٌ ػو بالكسائؿ التنظيمية المتشعبة كالمعقٌ مراقبتك  االقتصادم، تكجييو، تأطيره

ممارسة النشاط  قكاعد" ؿ التي تشكٌ  ةزمالبلٌ  األدنى كضع القكاعدفي حدكد  تتدخؿ إالٌ  ال
 . 12قتصادم الجديد، كىذا باسـ النظاـ العاـ اال" االقتصادم

 

نية لتأطير النشاط ؿ ىذا الدكر الجديد لمدكلة قطيعة مع أساليب التسيير الدكالػيمثٌ 
كمف ىذا المنطمؽ فإف  اقتصاد السكؽ.اعد قك مقتضيات فؽ مع ػال تتٌ كالتي  االقتصادم

ا لمعمؿ مقصدان جكىرين منيا، مة ى المتقدٌ ػأصبح بالنسبة لمكثير مف الدكؿ حتٌ  إصبلح الدكلة
. 13ياسي مف أجؿ البحث عف فعالية النشاط العمكمي كبمكغ التنمية االقتصاديةػالسٌ 
عنو اختفاء ظاىرة تدخؿ الدكلة مف متدخمة إلى ضابطة لـ ينجـ كظيفة يبلحظ أف انتقاؿ ك 

تكجب ذلؾ الدكلة في الحقؿ االقتصادم، ذلؾ أف مقتضيات اقتصاد السكؽ نفسيا تس
 Régulationاالقتصادمٌبػر عنيا بفكرة الضبط لكف بآليات جديدة ييعالتدخؿ، 

économique ،كتظير ضركرة تدخؿ الدكلة في ساتية.كسائمو القانكنية كالمؤسٌ  بمختمؼ 
بيدؼ حماية الحرية االقتصادية مف خطر  بيذا األسمكب الجديد االقتصادم الحقؿ

، االحتكارات كالممارسات المقٌيػدة لممنافسة المشركعة كحماية لبلستقرار االقتصادم
      .(الباب الثاني) 14مكبالتالي الحفاظ عمى النظاـ العاـ االقتصاد

                                                 
12

- ZOUAÏMIA Rachid, Droit de la régulation économique, Éditions Berti, Alger, 2006, 

p. 13. 
13

- FÉLY Jean, « La réforme de l’Etat », Projet, n° 266, 2001/2, p. 63, www.cairn.info/, 

consulté le 24/02/2012. 
  : ، انظرحكؿ فكرة النظاـ العاـ االقتصادم لمتفصيؿ أكثر -14

- FARJAT Gérard, L’ordre public économique, Thèse pour le doctorat en droit, Faculté 

de Droit et des Sciences Économiques, Université de Dijon, 1961, p. 86 et s.  

http://www.cairn.info/
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عمى منح القرض لمجزائر الثمانينات في نياية عندما كافؽ صندكؽ النقد الدكلي 
عادة جدكلة الديكف مف أجؿ تغطية العجز في ميزاف مدفكعاتيا  التزاميا، كاف ذلؾ مقابؿ كا 

قتصادم كتحرير اقتصادىا بجممة مف الشركط تؤٌكػد عمى ضركرة انسحابيا مف الحقؿ اال
مف خبلؿ تبٌني أفكار ليبرالية تيدؼ إلى تحرير التجارة الخارجية، رفع  . ككاف ذلؾالكطني

يذا تجسيدنا لك  كتشجيع االستثمار األجنبي. فيعـ عف األسعار، تحرير القطاع المصر الدٌ 
الت الٌتحكٌ مع ا ػالدكلة في الحقؿ االقتصادم تكازين  أف يتغٌير دكرالخيار الجديد، يقتضي 

إصبلح الدكلة ال ينفصؿ عف الحالة العامة لبلقتصاد الكطني، ككذلؾ مع االقتصادية. ف
 . 15االقتصاديات الكطنية المتبادؿ بيف ترابطالك المعطيات الجديدة مف عكلمة األسكاؽ 

 

مف خبلؿ زكاؿ احتكار تيػرجـ  الحقؿ االقتصادمتغٌير دكر الدكلة في أىـ أكجو إف 
تماشينا مع تحٌكؿ النظاـ االقتصادم مف نظاـ يقكـ عمى  مكية كسائؿ االنتاجدكلة لمال

 فاإلصبلحات. تراكية كسائؿ االنتاج إلى نظاـ يكٌرس الممكية الخاصةاشتكريس 
االقتصادية التي باشرتيا السمطات العمكمية في إطار انسحاب الدكلة مف الحقؿ 

ؿ نظاـ الممكية في تحكٌ دة النظر تمحكرت باألساس في إعا لصالح السكؽ االقتصادم
سياسة  التي أصبحت تقبؿ التٌػممؾ الخاص، األمر الذم يعٌد عامبلن أساسيان لتجسيد العامة

    (.األول الفصل)خكصصة االقتصاد 
 

القطاع الخاص  أماـفتح المجاؿ أٌدل زكاؿ احتكار الدكلة لممكية كسائؿ االنتاج 
لة النشاطات االقتصادية بعدما كانت في مرحمة أم مزاك ، صادملمتدخؿ في الحقؿ االقت

أنيا المستثمر كالمسئكؿ الكحيد عف  مـ تعد الدكلة تكصؼ عمىسابقة حكران عمى الدكلة. ف
 الكطنية. التنميةأىداؼ تحقيؽ 

 

عبلقة الدكلة بالقطاع الخاص الذم أصبح يتحٌمػؿ جزءنا مف  تلتحكٌ  اعتبارنا لذلؾ،
داالن  ارن ػمؤشٌ  ىذه العبلقة الجديدةٌ  عدٌ ادية كاالجتماعية. كما تأعباء تحقيؽ التنمية االقتص

في إطار االنتقاؿ مف نظاـ  النشاطات الصناعية كالتجاريةنسحاب الدكلة مف عمى ا
إلى نظاـ  بكؿ أبعادىا التنميةفي عممية  اشتراكي يرتكز عمى تكاجد الدكلة كطرؼ كحيد

                                                 
15

- BELMIHOUB Mohamed Chérif, « Gouvernance et rôle économique et social de 

l’Etat : entre exigences et résistances », Revue IDARA, n° 21, 2001, p. 9. 
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كفقا لمقتضيات قكاعد  مف القطاع الخاص فيياالقتصادطمؽ حرية تدخؿ األعكاف ليبرالي يي 
كما استتبعو مف إعادة النظر في المنظكمة كيشٌكػؿ ىذا االنسحاب  .كآليات السكؽ الحرة

النضماـ الجزائر لتكفير المناخ المبلئـ ا ػأساسين  عامبلن الجديد  سة ليذا الخيارالقانكنية المكرٌ 
   (.الثاني الفصل)لمتجارة منظمة العالمية الإلى 

 

 الفـصل األول
 وسائل االنتاجلممكية  عن احتكارىا الدولةتخّمي 

  

مدكلة مف االقتصاد المسٌير إلى اقتصاد السكؽ، ل االقتصادم نظاـالنتيجة انتقاؿ 
اعتبارىا المالكة لكسائؿ االنتاج ك  أصبح مف الممكف التٌػمييز بشكؿ كاضح بيف صفة الدكلة

عمى  لتمييز بيف الدكلة كمقاًكلة أم كعكف اقتصادم. كبمعنى آخر اعامةالسمطة صاحبة ال
 مة. عا ةكالدكلة كسمط غرار المؤسسات الخاصة

 

الذم الكضع خبلؼ عمى مكانة الدكلة في االقتصاد بٌيػف ىذه الصكرة الجديدة تي 
تمؾ المرحمة، كانت الدكلة تعتبر المتعامؿ  فخبلؿ في مرحمة النظاـ االشتراكي.كانت عميو 

لكحيد القادر عمى قيادة، تكجيو كتسيير االقتصاد تحقيقان لمتنمية بمختمؼ االقتصادم ا
أبعادىا. كلذلؾ، كاف البٌد عمى الدكلة أف تتكٌلى مسؤكلية اإلدارة المباشرة كاإلشراؼ عمى 

بكاسطة قطاع عمكمي ال يخضع لقكاعد العرض كالطمب،  الثركات كالمنشآت االقتصادية،
ٌنما لؤلكامر كالتعميمات   . (األول المبحث)16اإلداريةكا 

 

عف تبلشي فكرة الدكلة المحتكرة لكسائؿ االنتاج تراجع تدريجي لدكر ا أيضن نتج 
بؿ  ،مع كالخدماتػإنتاج السٌ  بل يقع عمى الدكلة عبءف. Etat entrepreneur الدكلة المقاًكلة

 دكلةال ال تحتفظعمى ىذا النحك، ك  .يقتصر دكرىا عمى جعؿ العرض يتناسب مع الطمب
في الحاالت التي ال يرغب الخكاص في القياـ بيا أك ألسباب  كمقاًكلة إالٌ  بكظيفتيا

أما النشاطات التي تبقى فييا الدكلة كمنتج فإنيا تدخؿ ضمف االحتكارات إستراتيجية. 
ال الدكلة في ىذه الحالة دكر  ، إاٌل أفميا قكل السكؽ بشكؿ مبلئـػالطبيعية أك التي ال تنظٌ 

                                                 
16

- OUCHICHI Mourad, L’obstacle politique aux réformes économiques en Algérie, 

Thèse de doctorat en Sciences Politiques, Institut d’Études Politiques, Université Lumière 

Lyon 2, 2011, p. 41.  
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منح التنازالت بمكجب دفاتر الشركط قصد  ليذه األنشطة، بحيث يمكف ىاتكار يعني اح
كأبعد مف ذلؾ، يمكف لمدكلة أف  .17إدخاؿ المردكدية كالمنافسة التجارية في ىذه األنشطة

تمجأ إلى تقميص حجـ قطاعيا العمكمي عبر تحٌكؿ عبلقات الممكية ضمف مسار 
في ظٌؿ ما تفرضو العكلمة التي ترتبط  ال بٌد منوىذا الخيار ، خاصة كأف الخكصصة

بتراجع دكر الدكلة في التدخؿ المباشر في االنتاج كبالتالي تكسيع دكر القطاع الخاص في 
 .(المبحث الثاني) 18إدارة االقتصاد

  
 المبحث األول

   عامةالسمطة ال الدولة المالكة والدولة صاحبةفصل بين ال
 

ضمف مسار االنتقاؿ مف  ي الحقؿ االقتصادمأيعيد النظر في تحديد دكر الدكلة ف 
عمى االقتصاد إلى نظاـ ليبرالي يقـك  لمدكلة نظاـ اشتراكي يقـك عمى فكرة الييمنة المفرطة

النشاطات الصناعية عمى فكرة تحرير االقتصاد. فمـ تعد الدكلة تتحٌكـ كتيييمف عمى 
النتاج التي كانت بمكجبيا ائؿ ا، حيث فقدت احتكارىا كسيطرتيا عمى ممكية كسكالتجارية

 مختمؼ أكجو النشاط االقتصادم.  باشرتيػ
 

تدخميا في منطقة النشاطات يعٌبػر ىذا الكضع الجديد عف انسحاب الدكلة مف 
الذم نتج عنو تحٌكؿ نظاـ ممكية كسائؿ االنتاج في ظٌؿ اقتصاد السكؽ، مٌمػا  االقتصادية
باالقتصاد في خضـٌ التحٌكالت االقتصادية مختمفة تغٌيػر العبلقة التي تربط الدكلة  أٌدل إلى

  (. األول المطمب)األبعاد التي تعرفيا الجزائر
 

فقدانيا لممكية  لصالح السكؽ لـ يترٌتب عمى انسحاب الدكلة مف الحقؿ االقتصادم
 العمكميةكسائؿ االنتاج، إٌنما حٌكلت الحقكؽ المترٌتبة عمى ىذه الممكية إلى المؤسسات 

كذلؾ كفقا  ،ع باالستقبللية اتجاه اإلدارة المركزيةػ. كأصبحت ىذه األخيرة تتمتٌ 19يةاالقتصاد
                                                 

إلى الخكصصة، دار الخمدكنية لمنشر  ر، قانكف المؤسسات العمكمية االقتصادية مف اشتراكية التسييعجة الجياللي -17
 .338، ص 2006كالتكزيع، الجزائر، 

 .88، ص 2008، االقتصاد الدكلي، دار أسامة لمنشر كالتكزيع، عماف، عثمان أبو حرب -18
  : كرد في التقرير العاـ حكؿ المؤسساتف أف نشير في ىذا الٌصػدد، إلى ما يمك -19

« […] La propriété des apports en numéraire ou en nature procède, lors de la constitution 

de l’entreprise, d’un véritable transfert du droit de propriété en faveur de la …/… 
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لمنمكذج الٌميبرالي إلدارة االقتصاد الذم يقـك عمى فكرة الفصؿ بيف اليياكؿ االقتصادية 
متطمبات اقتصاد السكؽ، عكس ما كاف  لمكاجية ىذا المسعى. كاٌتجو 20كاليياكؿ اإلدارية

، حيث أخضعت المؤسسات لممؤسسات ٌؿ التسيير االشتراكيالكضع في ظعميو 
لمتٌػبعية الشديدة اتجاه الدكلة، األمر الذم حاؿ دكف  االشتراكية ذات الطابع االقتصادم

    .(لمطمب الثانيا) تمٌتع ىذه المؤسسات بشخصية قانكنية منفصمة عف شخصية الدكلة
 

 المطمب األول
 النتاجوسائل اتحّول نظام ممكية الدولة ل

 

التي  بفمسفة االختيار االشتراكي بعد استقبلؿ الجزائر الكطني االقتصادارتبط بناء 
ميا الدكلة. كترٌتب عمى ػالتي تمثٌ  الممكية الجماعيةيد ت مف كسائؿ االنتاج تتجمع في جعم
مف خبللو الدكلة ساع حجـ ممكية الدكلة عبر قطاعيا العمكمي الذم كانت اتٌ  ،ذلؾ

، نشاط االقتصادم. بيد أف االنتقاؿ مف نظاـ اشتراكي إلى نظاـ ليبراليتسيطر عمى ال
 تحرير االقتصاديٌتفؽ كسياسة الممكية العامة بما إلى  ممكية الدكلةاالنتقاؿ مف فكرة أفرز 

  (.ألولالفرع ا)
 

في  دكر الدكلةك  إلى ضركرة إعادة النظر في مكانة ىذا التحٌكؿ االقتصادم أٌدل
كظائفيا األساسية ممارسة تتكٌلى أساسنا  الدكلة أصبحتكلذلؾ،  .مالحقؿ االقتصاد

مع  تتقاسـ مجاؿ تمٌمؾ كسائؿ االنتاجمف أف  ذلؾ يمنعيا، دكف أف باعتبارىا سمطة عامة
 (. الفرع الثاني) الكطنية التنمية في عممية تحقيؽ ان شريكالقطاع الخاص باعتباره 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

…/…personne morale constituée et l’apporteur reçoit en contrepartie, des actions émises 

par la société […] », Rapport général relatif à l’autonomie de l’entreprise, RASJEP, n° 1, 

1988, p. 229.  
  : رالي، انظرحكؿ الفصؿ بيف اليياكؿ االقتصادية كاليياكؿ اإلدارية كفقا لمنمكذج المٌػيب -20

- TIMSIT Gérard, « Modèles, structures et stratégies de l’administration éléments pour 

une prospective administrative » RDP, n° 4, 1980, pp. 979-981.  
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 األول الفرع
 إلى الممكية العامة لةاالنتقال من ممكية الدو 
 

ا مف أجؿ بناء تحٌمػمت الجزائر باعتبارىا دكلة حديثة العيد باالستقبلؿ تحٌديا كبيرن 
ا االقتصاد الكطني، كخاصة بعد رحيؿ األكركبييف مف الجزائر، الذيف ترككا كرائيـ أمبلكن 

دارا مف ميممة تكاد تخمك  تمختمفة تمٌثمت في مؤسسات زراعية، صناعية كخدمية، كا 
. كنتج عف ىذا الٌرحيؿ مف كجية نظر قانكنية صعكبة 21اإلطارات القادرة عمى تسييرىا

  .22تحديد أصحاب تمؾ األمبلؾ، مٌما أٌدل إلى بركز ظاىرة األمبلؾ الشاغرة
   

لذلؾ الكضع، انتظـ العماؿ في لجاف تسيير تمؾ المؤسسات، لتتجٌسد فكرة  تصٌديان 
ت عمى إثر ذلؾ مجمكعة مف النصكص القانكنية . فصدر 23التسيير الذاتي لممؤسسات

التسيير الذاتي . كاعتبر 25التي انتقمت فيما بعد إلى ممكية الدكلة 24لتنظيـ األمبلؾ الشاغرة
                                                 

د. ع، معيد  مجمة جامعة الجزائر،،  »االقتصادية اإلصبلحات عبر العمكمية المؤسسات استقبللية » ،ع لعاللي. -21
 .31العمـك االقتصادية، د. س. ف، ص 

22
- BORELLA François, « Le droit public économique de l’Algérie (2

ème
 partie) », 

RASJEP, n° 4, 1966, p. 730. 
، يتعمؽ بمجاف التسيير في المؤسسات الزراعية الشاغرة، ج. 1962أكتكبر سنة  22مؤرخ في  02-62مرسـك رقـ  -23
، يتعمؽ 1962نكفمبر سنة  23مؤرخ في  38-62مرسـك رقـ  ؛1962أكتكبر سنة  26، مؤرخ في 1ج. ج عدد  ر.

نكفمبر  23، مؤرخ في 5الشاغرة، ج. ر. ج. ج عدد  بمجاف التسيير في المؤسسات الصناعية، الحرفية أك المنجمية
 .  1962سنة 

 : حكؿ التسيير الذاتي لممؤسسات، انظر -
- HELIE Damien, « L’autogestion industrielle en Algérie », Revue de l’Occident 

musulman et de la Méditerranée, n° 6, 1969, pp. 122-126, www.persee.fr/, consulté le 

29/10/2013. 
24

- Ordonnance n° 62-020 du 24 août 1962 concernant la protection et la gestion des biens 

vacants, JORA n° 12 du 7 septembre 1962. 

، 15، يتعمؽ بتنظيـ األمبلؾ الشاغرة، ج. ر. ج. ج عدد 1963مارس سنة  18مؤرخ في  88-63مرسـك رقـ  -
 )ممغى(. 1963مارس سنة  22مؤرخ في 

 : حكؿ األمبلؾ الشاغرة، انظر -
- GUÈCHE Nacereddine, « La législation des biens vacants en Algérie », RASJEP, n° 1, 

1964, p. 129 et s ; POMEL Bernard, « Contribution à l’étude du domaine de l’Etat et de 

son régime juridique : L’exemple des ex-biens vacants », RASJEP, n° 3, 1972, p. 722 et s.  
، يتضمف انتقاؿ األمبلؾ الشاغرة إلى الدكلة، ج. ر. ج. ج عدد 1966مايك سنة  6ؤرخ في م 102-66أمر رقـ  -25
.../...  1971نكفمبر سنة  8المؤرخ في  73-71نظر كذلؾ األمر رقـ ا ؛1966مايك سنة  16، مؤرخ في 36

http://www.persee.fr/
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ك كسيمة الشتراكية ، L’appropriation publiqueاـ ممؾ العػلممؤسسات تقنية قانكنية لمتٌ 
Socialisation des biensاألمكاؿ 

، 27التسيير الذاتي لممؤسسات نمط فشؿ أماـك  .26
، 28إلى شركات كطنية الكحدات االقتصادية المسٌيرة ذاتيان  ،0966 سنة مفابتداء  تحٌكلت

كذلؾ في إطار إعادة تنظيـ ىيكمي لمقطاع العمكمي، لتتكٌلى تمؾ الشركات كظائؼ 
اتيا، ا لحجميا كحجـ نشاطاقتصادية في االستثمار، االنجاز، االنتاج كالتكزيع. كاعتبارن 

كالني سيير الدٌ ػكظائفيا كأىدافيا، فإف كؿ ىذه العكامؿ بٌررت ضركرة الٌمجكء إلى التٌ 
Gestion étatique  ٌ29سيير الذاتيػكتصفية أسمكب الت .  

 

 ،0966 سنة سع نطاؽ ممكية الدكلة عبر ازدياد حجـ القطاع العمكمي ابتداء مفػاتٌ 
تأميـ  بكاسطةثـ بعد ذلؾ  ،31تأميفكشركات ال30بفعؿ تأميـ قطاعات حيكية كالمناجـ

                                                                                                                                                    

 22تبرت المادة اع، حيث 1971نكفمبر سنة  30، مؤرخ في 97.../... يتضمف الثكرة الزراعية، ج. ر. ج. ج عدد 
  منو أف األراضي الممحقة بالصندكؽ الكطني لمثكرة الزراعية ىي ممؾ لمدكلة.    

26
- BOUSSOUMAH Mohamed, L’entreprise socialiste en Algérie, OPU, Alger, 1982, p. 

101. 
27

- Ibid, p. 219 et s.  
، يتضمف إحداث الشركة الكطنية 1966سنة يكليك  22 مؤرخ في 218-66أمر رقـ  : انظر عمى سبيؿ المثاؿ -28

يكليك سنة  22 في مؤرخ 219-66أمر رقـ  ؛1966غشت  2، مؤرخ في 66عدد ج. ر. ج. ج لصناعة النسيج، 
أمر رقـ  ؛ 1966غشت  2، مؤرخ في 66عدد ج. ر. ج. ج ، يتضمف إحداث شركة كتنمية صناعات السكر، 1966

، مؤرخ في 66عدد ج. ر. ج. ج  مف إحداث الشركة الكطنية لممياه،، يتض1966يكليك سنة  22 في مؤرخ 66-220
   .  1966غشت  2

29
- SAADI Rabah Noureddine, La gestion socialiste des entreprises en Algérie : Essai 

d’évaluation, OPU, Alger, 1985, p. 44. 
ج. ، يتضمف تأميـ شركة مناجـ الكنزة، 1966 مايك سنة 6مؤرخ في  93-66أمر رقـ  : انظر عمى سبيؿ المثاؿ -30

، يتضمف تأميـ 1966مايك سنة  6مؤرخ في  94-66؛ أمر رقـ 1966مايك سنة  6، مؤرخ في 36عدد  ر. ج. ج
مايك  6مؤرخ في  95-66؛ أمر رقـ 1966مايك سنة  6، مؤرخ في 36عدد ج. ر. ج. ج شركة مناجـ سيدم كبير، 

مايك سنة  6، مؤرخ في 36عدد ج. ر. ج. ج لمناجـ كالمقالع لريفي المعدف، ، يتضمف تأميـ شركة ا1966سنة 
، يتضمف تأميـ الشركة الجديدة لمناجـ عيف بربر )شركة 1966مايك سنة  6مؤرخ في  96-66؛ أمر رقـ 1966

، 1966مايك سنة  6مؤرخ في  97-66؛ أمر رقـ 1966مايك سنة  6، مؤرخ في 36عدد ج. ر. ج. ج سيرتياف(، 
، مؤرخ في 36عدد ج. ر. ج. ج  تضمف تأميـ شركة الجبؿ القديـ المستغمة لمناجـ حماـ انبايمس كمناجـ الكنشريس،ي
، يتضمف تأميـ شركة المناجـ الحديدية بخنقة 1966مايك سنة  6مؤرخ في  101-66؛ أمر رقـ 1966مايك سنة  6

 .   1966مايك سنة  6، مؤرخ في 36عدد ج. ر. ج. ج  المكحاد،
، يتضمف تأميـ الشركة الجزائرية لمتأميف، ج. ر. ج. ج عدد 1966مايك سنة  27مؤرخ في  129-66أمر رقـ  -31
 . 1966مايك سنة  31، مؤرخ في 43
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0970 سنة في المحركقات
كسائؿ تأميـ االقتصاد، اعتيػبرت اشتراكية كبعد مرحمة  .32

الذم تصبك إليو حركية  نفسو جو نحك اليدؼػتتٌ ، مف حيث أنيا االنتاج كضركرة منطقية
كتكسيع اشتراكية كسائؿ االنتاج ستسمح بتقكية  ، كمف حيث أفمف جية التنمية الكطنية

كعمى  .33مف جية أخرل عمكمي، كبالتالي الحفاظ عمى المكاسب األساسية لمثكرةالقطاع ال
كنمط جديد لتسيير كتطكير  34تكٌرست فكرة التسيير االشتراكي لممؤسساتإثر ذلؾ، 

 .عماؿ في تسيير المؤسسات االشتراكيةالقطاع العمكمي، مف خبلؿ تبٌني مبدأ مشاركة ال
ضمف  تيػمارس العماؿ مشاركة. ككانت 35جيركليس األ منتج الميسٌيػػرعامؿ ىك الأصبح الف

مجمس العماؿ المنتخب مف قبؿ مجمكع العماؿ، كذلؾ في إطار فمسفة التممٌػؾ الجماعي 

                                                 
، يتضمف تأميـ جميع األمكاؿ 1971فبراير سنة  24مؤرخ في  8-71أمر رقـ  : انظر عمى سبيؿ المثاؿ -32

ئدة لمشركات أك الشركات التابعة ليا أك المؤسسات التي تحمؿ العنكاف التجارم كالحصص كاألسيـ كالحقكؽ كالفكائد كالعا
أك األحرؼ األكلى أك تسمية شركة الكقكد لحاسي الرمؿ )سير( كمجمكع الفكائد المنجمية التي تحكزىا جميع الشركات 

قية كبريدس كالطكاؿ كغكرد الشكؼ في امتيازات شماؿ أيف أميناس كتيف فكيى كألرار الشرقي كالرار الغربي كالنزلة الشر 
كغكرد أدرا كالفكائد المنجمية المتعمقة بالغاز المستخرج مف حقكؿ قاسي الطكيؿ كغكرد نكس كالنزلة الشرقية كزرزايتيف 

فبراير سنة  24مؤرخ في  9-71أمر رقـ  ؛1971فبراير سنة  25، مؤرخ في 17كتيقنتكريف، ج. ر. ج. ج عدد 
الغاز المختمط بالكقكد السائؿ المستخرج مف جميع حقكؿ الكقكد الكائنة بالجزائر ىك ممؾ ، يصرح بمكجبو أف 1971

فبراير  24مؤرخ في  10-71؛ أمر رقـ 1971فبراير سنة  25، مؤرخ في 17لمدكلة دكف غيرىا، ج. ر. ج. ج عدد 
شركات )سكبيؽ( ك)سكترا(  ، يتضمف تأميـ جميع األمكاؿ كالحصص كاألسيـ كالحقكؽ كالفكائد كالعائدة ل1971سنة 

ك)ترابس( ككذا جميع أنكاع األمكاؿ كالحصص كاألسيـ كالحقكؽ كالفكائد العائدة لشركة )كريبس(  في شركة )ترابسا( في 
حكض -ايف أمناس البحر األبيض المتكسط إلى أكحنات( كحاسي الرمؿ 66األنبكبيف المسميف )النقطة الكيمكمترية 

فبراير سنة  24مؤرخ في  11-71؛ أمر رقـ 1971فبراير سنة  25، مؤرخ في 17الحمراء، ج. ر. ج. ج عدد 
الشركة الفرنسية  : ، يتضمف تأميما جزئيا لجميع أنكاع األمكاؿ كالحصص كاألسيـ كالحقكؽ كالفكائد في الشركات1971

ات البتركلية )بتركبار( لمبتركؿ في الجزائر كشركة األبحاث كاستغبلؿ البتركؿ في الصحراء )كريبس( كشركة المساىم
كالشركة الكطنية لبتركؿ أكيتاف كالشركة الفرنسية لمبحث عف البتركؿ كاستغبللو في الجزائر )سكفريباؿ( كشركة 
المساىمات كاألبحاث كاالستغبلالت البتركلية )ككباريكس( كمؤسسة األبحاث كاالستغبلالت البتركلية )أمنيريكس( كشركة 

ج. ر. ج. ج عدد  ؿ )أكرافريب( كالشركة الفرنسية اإلفريقية لؤلبحاث البتركلية )فراككاريب(،األبحاث كاستغبلؿ البترك 
 .     1971فبراير سنة  25، مؤرخ في 17

33
- BOUTEFNOUCHET Mostefa, Le socialisme dans l’entreprise, la gestion socialiste 

des entreprises en Algérie, OPU, Alger, 1982, p. 33.  
عدد ج. ر. ج. ج ، يتعمؽ بالتسيير االشتراكي لممؤسسات، 1971نكفمبر سنة  16، مؤرخ في 74-71مر رقـ أ -34

 )ممغى(. 1971ديسمبر سنة  13، مؤرخ في 101
35

- BOUTEFNOUCHET Mostefa, op. cit., p. 32.  
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لتحقيؽ أىداؼ متعٌددة األبعاد، اقتصادية، سياسية، اجتماعية  ،36لمعماؿ لكسائؿ االنتاج
خٌكؿ التسيير ػأف مجمس العماؿ لـ يي إلى  قاـ،لكف يجب اإلشارة في ىذا الم. 37كثقافية

كمرحمة لتدريب نمكذج المشاركة العمالية  العتبارا ، نظرن فعمي لممؤسسات االشتراكيةال
بقيت مشاركة عمى ىذا النحك، ك . 38االشتراكية المؤسساتالعماؿ عمى تسيير كمراقبة 

التسيير  ال تخٌص  العماؿ مف خبلؿ الٌمجاف المنبثقة عنو محصكرة في مسائؿ ثانكية

                                                 
الحق أيضا في أن يشارك  تابعة لمدولة أي لمشعب فإن لو وبما أن العامل يقوم بعممو في مؤسسة)...(  « -36

ىذه المؤسسة وكذلك في تسييرىا )...( وىذا الوضع يقتضي تحديد واجبات طائمة يقوم بيا  جبصورة فعمية في نتائ
 (...ممكا خاصا لو من حيث أنيا ممك لمجماىير الكادحة في مجموعيا) ةالمنتج الذي يجب عميو أن يعتبر المؤسس

ذا كانت المؤسسة الخاصة تتميز ب مصالح  التناقض الدائم الموجود بين مصالح رب العمل ومصالح العمال وىيوا 
( إن ...) متباعدة تماما، فإن مصالح المنتجين ومصالح الدولة ال يمكن الفصل بينيما في المؤسسة االشتراكية

ب لمدة ثالثة التسيير الذي يقوم بو العمال في التنظيم االشتراكي لممؤسسات يتجسد خاصة في مجمس العمال المنتخ
ميثاؽ التنظيـ  انظر ؛»أعوام من قبل مجموع العمال سواء في مستوى الوحدات أو في مستوى المؤسسة )...( 

. كما 1733-1732، ص ص 1971ديسمبر سنة  13، مؤرخ في 101عدد االشتراكي لممؤسسات، ج. ر. ج. ج 
، يتضمف 0976نكفمبر سنة  22المؤرخ في  97-76األمر رقـ  منشكر بمكجب، 1976مف دستكر  23كرد في المادة 

، 0976نكفمبر سنة  2، مؤرخ في 94عدد  ج. ر. ج. جإصدار دستكر الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 
يكليك سنة  01، مؤرخ في 28عدد  ج. ر. ج. ج، 0979يكليك سنة  7المؤرخ في  16-79معدؿ بمقتضى القانكف رقـ 

 ،0981يناير سنة  05، مؤرخ في 3عدد  ج. ر. ج. ج، 0981يناير سنة  02ؤرخ في م 10-81؛ قانكف رقـ 0979
ػٌدؿ بمقتضى االستفتاء المنظـ يـك  نكفمبر سنة  5، مؤرخ في 45د عد ج. ر. ج. ج، 0988نكفمبر سنة  3كما عي

مون، بمساىمتيم تشكل األساليب االشتراكية لتسيير المؤسسات عامال لترقية العمال. وىم يتحم « : يمي ما ،0988
   .» في التسيير، مسؤوليات حقيقية بوصفيم منتجين واعين حقوقيم وواجباتيم

37
- « En économie, le producteur-gestionnaire est appelé à livrer (la bataille de 

production) ; en politique, ce producteur-gestionnaire à renforcer le secteur socialiste 

d’Etat, à faire face au développement du secteur privé, à faire face aux influences de 

l’impérialisme, et à unir les rangs des travailleurs ; en matière sociale, le producteur-

gestionnaire par les succès qu’il doit remporter dans la bataille de production, améliore 

ses conditions de travail et ses conditions de vie ; en matière culturelle, il bénéficie d’une 

formation technique et générale poussée afin d’élever son niveau culturel pour une 

maitrise plus grande de l’environnement ». Voir, BOUTEFNOUCHET Mostefa, op. cit., 

p. 35. 
38

- Ainsi, une conférence de HAMDANI Smail, ancien vice-président de la CNGSE, au 

séminaire de formation pour les présidents d’ATE, in El Moudjahid, 7 novembre 1975 : 

« Ce nouveau mode gestion […] n’est ni l’autogestion, ni la participation […].  

Elle n’est pas non plus la cogestion, […].  

La GSE est fondamentalement une étape d’initiation des travailleurs à la gestion et au 

contrôle des entreprises publiques », Citée par BOUSSOUMAH Mohamed, L’entreprise 

socialiste en Algérie, op. cit., note n° 2, p. 518. 
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الجكىرية  مف الخكض في المسائؿتمؾ المٌػجاف رمت حي ك  .39كالخدمات االجتماعية
التي كانت تخضع لمسمطة  سات االشتراكيةمنيا السياسة االقتصادية لممؤس كباألخٌص 
أف ب 41ألساتذةاأحد ، كذلؾ عمى خبلؼ ما أشار إليو 40بؿ لمكصاية التي تتبعيا اإلدارية

رية ينو مف االشتراؾ مع مجمس المدػختصاصات ذات طابع إلزامي تمكٌ لمجمس العماؿ ا
  خاذ بعض القرارات.ػفي اتٌ 

 

 يايعٌرفك  .Amphibologiqueا ا مزدكجن تحمؿ فكرة اشتراكية كسائؿ االنتاج مفيكمن 
نشاء الممكية  : بكاسطة عامميف أساسييف 42أحد األساتذة نزع الممكية الرأسمالية كا 

كالتنظيـ الديمقراطي لتسيير المؤسسات مف قبؿ  جيةاالنتاج مف االجتماعية لكسائؿ 
مظير قانكني  : ستخمص مف ىذا التعريؼ معياريففا .العماؿ كلصالحيـ مف جية أخرل

تعني ك   .43تنظيـ عممية االنتاجتحكيؿ الممكية كمظير سكسيكلكجي يتعمؽ ب فييتمثؿ 
أدكات االنتاج في الفركع المختمفة اشتراكية كسائؿ االنتاج أف الدكلة تمتمؾ جميع كذلؾ 

إقامة المؤسسات العمكمية ابتداء. ما عف طريؽ التأميـ أك لمنشاط االقتصادم، كذلؾ إ
ى القياـ يا المؤسسات العمكمية التي تتكلٌ ػمحمٌ  تختفي المؤسسات الخاصة، كتحؿ ىناك 

ـ االنتاج طبقا بعمميات االنتاج تحت إشراؼ كتكجيو السمطات المركزية في الدكلة. كما يت
 . 44نة كسنة أك بضع سنيفلخطة عامة دكرية تكضع لفترة زمنية معيٌ 

 

دة أساسية قاع ،0976مف دستكر  03اشتراكية كسائؿ االنتاج كفقا لممادة تيػعٌد 
كما اعتبر  .45أعمى أشكاؿ الممكية االجتماعيةأف ممكية الدكلة تمثؿ لبناء االشتراكية، ك 

                                                 
ج. ر. يحدد محتكل الخدمات االجتماعية ككيفية تمكيميا،  ،1982مايك سنة  15مؤرخ في  179-82مرسـك رقـ  -39

 .1982مايك سنة  18في  ، مؤرخ20عدد ج. ج 
 .212، ص 2003، قانكف العمؿ الجزائرم كالتحكالت االقتصادية، دار القصبة لمنشر، الجزائر، السالم عبد ذيب -40
، ص 1987، النظاـ القانكني لممؤسسات االقتصادية االشتراكية في الجزائر، د. ـ. ج، الجزائر، عيسى رياض -41

 .77-72ص 
42

- BOUSSOUMAH Mohamed, L’entreprise socialiste en Algérie, op. cit, p. 99.   
43

- Ibid. 
الطبعة شكبلت التقدـ كالرككد كالتخمؼ، ، التطكر االقتصادم دراسة تحميمية تاريخية ألسباب كمحسين عمر -44

 .77، ص 1988دار الفكر العربي، القاىرة، األكلى، 
45

- « La propriété n’est sociale que si nul ne monopolise la disposition des moyens, 

n’exclut les autres de cette disposition et donc à chacun peut disposer de n’importe lequel 

des moyens ». Voir, BAJT Alexandre, « La propriété sociale en tant que propriété…/… 
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ًتػعداد ممكية الدكلة المحكزة مف قبؿ المجمكعة الكطنية  ، أف ما يدخؿ في0976دستكر 
الميثاؽ الكطني  أٌكػد، نفسو ياؽػفي السٌ . ك 46التي تمثٌػميا الدكلة يككف بكيفية ال رجعة فييا

0976لسنة 
المحتوى االشتراكي لمدولة االشتراكية قائم عمى  )...( « : أفعمى ، 47

. » )...( ل قاعدة لتطور النظام االشتراكيالممكية الجماعية لوسائل االنتاج التي تمث
 الدولة لممكية تابعة وحدة باعتبارىا االشتراكية المؤسسة )...( « : أفبا كاعتبر أيضن 

 مجال في الثورة أىداف لتجسيد مالئمة األكثر األداة ىي ،مباشرة عمييا تشرف التي
   .» )...( االنتاج وسائل اكيةاشتر  تحقيق

 

االشتراكية ذات الطابع االقتصادم في إطار تبٌني النمكذج المؤسسات  كيػمٌػفت
أداة في يد الدكلة لتحقيؽ بمياـ إدارة االقتصاد الكطني، باعتبارىا  االشتراكي لمتنمية

تمؾ  كانتالميسٌطرة مف قبؿ اإلدارة المركزية. كنتيجة لذلؾ،  48طات التنمية الكطنيةمخطٌ 
ألىداؼ المحٌددة في مقاة عمى عاتقيا كبناء عمى االمممزمة بالقياـ بااللتزامات المؤسسات 

                                                                                                                                                    

…/… de tous et de chacun », Revue d’études comparatives Est-Ouest, n° 4, 1980, p. 57, 

www.persee.fr/, consulté le 07/11/2013.  
 طرف من المحوزة تتحدد ممكية الدولة بأنيا الممكية « : ، عمى ما يمي1976مف دستكر  14نصت المادة  -46

 .الدولة تمثميا التي الوطنية المجموعة
األراضي الرعوية، واألراضي المؤممة، زراعية كانت أم قابمة  : وتشمل ىذه الممكية، بكيفية ال رجعة فييا

ا في باطن األرض، والمناجم، والمقالع، والمصادر الطبيعية لمطاقة، والثروات المعدنية لمزراعة، والغابات، والمياه، وم
 قاري ولممنطقة االقتصادية الخاصة. الطبيعية والحية لمجرف ال

رجعة فيو، كل المؤسسات والبنوك، ومؤسسات التأمين، والمنشآت  تعد أيضا أمالكا لمدولة بشكل ال
الحديدية والنقل البحري والجوي، والموانئ، و وسائل المواصالت، والبريد والبرق  المؤممة، ومؤسسات النقل بالسكك

والياتف والتمفزة واإلذاعة، والوسائل الرئيسية لمنقل البري، ومجموع المصانع والمؤسسات والمنشآت االقتصادية 
  يا أو تكتسبيا.ىا، أو التي اكتسبتواالجتماعية والثقافية التي أقامتيا الدولة أو تقيميا أو تطور 

  يشمل احتكار الدولة، وبصفة ال رجعة فييا، التجارة الخارجية وتجارة الجممة.
الٌسػالفة الذكر، كرد فييا  14؛ نشير إلى أف الفقرة الثانية مف المادة « القانون إطار في االحتكار ىذا يمارس

دية الحصرية كما ىك منصكص عميو في مصطمح " المنطقة االقتصادية الخاصة "، كالصحيح ىك المنطقة االقتصا
 Zone économique exclusiveالنص الفرنسي. 

 كما بعدىا. 911 صمرجع سابؽ، ، 1976انظر الميثاؽ الكطني لسنة  -47
  : حكؿ الكظيفة األدكية لممؤسسة االشتراكية ذات الطابع االقتصادم، انظر -48

- SAADI Rabah Nourredine, La gestion socialiste des entreprises en Algérie : Essai 

d’évaluation, op. cit., p. 71 et s. 

http://www.persee.fr/
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Principe de spécialisation كفقا لمبدأ التخصص سند إنشائيا
يرجع الٌسػبب في ك . 49

تيػعٌد حصة مف الماؿ العاـ تدار بطريؽ اإلدارة المباشرة مفٌكضة يا إلى ككن ذلؾ
أجمو إلشباع حاجة  االختصاص لمقياـ بميٌمػة محٌددة في حدكد النشاط الذم أنشأت مف

ا تابعة لشخص إقميمي كطني أك محٌمي عامة، كىي دائمن
عمى حٌد  يذه المؤسساتف .50

، ىي مجٌرد تنظيـ إدارم يقـك باإلدارة غير المباشرة ألمكاؿ الدكلة 51أحد األساتذة تعبير
ميما كانت طبيعة ىذه األمكاؿ كميما كانت كظيفتيا، كذلؾ عمى كجو االستقبلؿ الٌنػسبي 

          رتبط برابطة التبعية لمييئات المركزية عف طريؽ الرقابة كالتكجيو.  كت
 

أف الدكلة ىي المالكة باسـ المجمكعة  ا مفانطبلقن بناء لما تقٌدـ ذكره، يظير بأنو 
أم  ،بتكظيفيا إلشباع الحاجات العامة لممجتمع تقـك ،الكطنية لمجمكع األمبلؾ العامة

تمٌثؿ اإلطار القانكني الذم مف خبللو تباشر  كانت كية الدكلةممف  .تحقيؽ الصالح العاـ
مف دستكر  32المادة  صراحة عمى ذلؾكأٌكدت الدكلة سمطتيا لتأدية كظائفيا المختمفة. 

                                                 
، يتضمف القانكف األساسي 1975أبريؿ سنة  29، المؤرخ في 23-75مف األمر رقـ  2بمقتضى أحكاـ المادة  -49

 1975مايك سنة  13، مؤرخ في 83عدد ج. ر. ج. ج النمكذجي لممؤسسات االشتراكية ذات الطابع االقتصادم، 
ف عمى المؤسسات االشتراكية ذات الطابع االقتصادم تحديد الميٌمة الدقيقة المعيكد بيا عمى مستكل )ممغى(، يتعيٌ 

قطاع النشاط كنطاقو، كفيما يخٌص طبيعة المنتكج كالخدمات، كىي مكٌمفة بذلؾ في إطار المخٌطط الكطني لمتنمية 
ا عمى كجكب رسـ أك إيضاح ميٌمة ىذه المؤسسات لتمكينيا مف تحديد االقتصادية كاالجتماعية. كتؤٌكد ىذه المادة أيضن 

 أعماليا كتمييزىا عف أغراض المؤسسات األخرل، إلى جانب كجكب تحديد اختصاصيا اإلقميمي. 
كذلؾ بمكجب ، ، الٌسػالؼ الذكر23-75نشير إلى أف المشٌرع قد كٌرس مبدأ التخصص قبؿ صدكر األمر رقـ 

عدد ج. ر. ج. ج ، 1971، يتضمف قانكف المالية لسنة 1970ديسمبر سنة  31مؤرخ في ال 93-70األمر رقـ 
 االشتراكية ذات الطابع االقتصادمالمؤسسة (. فمبدأ التخصص في 2)المادة  1970ديسمبر سنة  31، مؤرخ في 109

 ةات محٌددة في الخطة المكضكعتقٌيػده أحكاـ قانكف المخٌطط الكطني، إذ البٌد مف تطابؽ تصرفاتيا مع ما كرد مف التزام
ليا بمكجب تمؾ األحكاـ، ألف تخصص المؤسسة كفقا لما ىك محٌدد في سند إنشائيا يتقٌيػد باألىداؼ المرحمية التي 
يفرضيا المخٌطط عمى المؤسسة، بحيث ال يجكز ليا أف تتصرؼ إاٌل في اإلطار المحٌدد بيا في قانكف المخٌطط، حتٌػى 

، رياض عيسى : ال يخرج بطبيعتو عف النشاط الذم تخٌصػصت بو ىذه المؤسسة، انظر في ذلؾكلك كاف ىذا التصرؼ 
 .    54مرجع سابؽ، ص 

، ص 1984ر كظيفة الدكلة، نظرية المرافؽ العامة، الكتاب األكؿ، د. ـ. ج، الجزائر، تطكٌ ، حماد محمد شطا -50
339. 

 . 20، مرجع سابؽ، ص رياض عيسى -51
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تنشى الدولة، لتسيير ممتمكات المجموعة الوطنية، مؤسسات  « : أنو عمى 0976
 لوطني.المخطط ا وأىدافتطور نشاطيا مع مصالح الشعب  يتالءم

تحقق المؤسسات، طبقا التجاىات المخطط الوطني، تراكما ماليا لصالح 
  .» الممتمكات الموضوعة تحت تصرفيا، ولمصالح المجموعة الوطنية

 

النظاـ االشتراكي ا ك تماشين أمكاؿ الدكلة تكريس كحدة سعى إلى س ػأف المؤسٌ بيظير 
النظرية التقميدية التي تمٌيز بيف خذ بنظرية كحدة األمكاؿ كليس ب، أم األالقائـ آنذاؾ

الخاصة المممككة لمدكلة أك األشخاص االعتبارية العامة، لييقفؿ األمكاؿ األمكاؿ العامة ك 
أجؿ كمف . 52عامة عتبر أمكاالن ػباب كؿ خبلؼ فقيي حكؿ طبيعة ىذه األمكاؿ التي تي 

متعمؽ باألمبلؾ ، ال06-84رقـ ف قانك التـ إصدار  بالمفيـك العاـ تأطير ممكية الدكلة
  .53الكطنية

 

كحدة األمبلؾ فكرة الحفاظ عمى ، الٌسػالؼ الذكر، 06-84رقـ القانكف حاكؿ 
لمتيٌرب مف التقسيـ التقميدم لؤلمبلؾ الكطنية المعركؼ في النظاـ الرأسمالي الذم الكطنية 

التقسيـ الخماسي لؤلمبلؾ  لدكلة إلى ماؿ عاـ كماؿ خاص. فاعتمديصٌنؼ أمكاؿ ا
 طنية المتمثمة في األمبلؾ العمكمية، األمبلؾ االقتصادية، األمبلؾ المستخصةالك 

Domaine particulier.ىذا القانكف قد أقٌر بيد أف  ، األمبلؾ العسكرية كاألمبلؾ الخارجية
ي لمنظرية بالمعيار األساس ، الحتفاظوة كمستترةػبصكرة خفيٌ األمبلؾ الكطنية  ازدكاجيةب

عدـ قابمية ك التصرؼ في الدكميف الخاص )األمبلؾ المستخصة(،  قابميةالتقميدية أال كىي 
 زمييػالتٌ مف حيث اٌتضحت يذه االزدكاجية ف .54ذلؾ في الدكميف العاـ )األمبلؾ العمكمية(

المؤسسات ة ػفي ذمٌ ئة مف قبؿ الدكلة عمى شكؿ أمكاؿ اجتماعية بيف األمكاؿ المعبٌ 

                                                 
، محاضرات في األمكاؿ العامة دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، د. ـ. ج، الجزائر، د الجوىريعبد العزيز السي -52

 . 48، ص 1987
في  ، مؤرخ27عدد ج. ر. ج. ج نية، كطتعمؽ باألمبلؾ الي ،1984يك سنة يكن 30مؤرخ في  16-84قانكف رقـ  -53
    )ممغى(. 1984   يكليك سنة 3

مكاؿ المؤسسات العامة االقتصادية في الجزائر، مذكرة لنيؿ درجة الماجستير في ، النظاـ القانكني ألكايس شريف -54
 .79، ص 1992قانكف التنمية الكطنية، معيد العمـك القانكنية كاإلدارية، جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك، 
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الذم ال يقبؿ التصرؼ فيو  االجتماعي مثؿ الرأسماؿ، كالتي ت55بمختمؼ أنكاعيا االشتراكية
التي تقبؿ  ،57المؤسساتىذه  نجزة مف قبؿػالمي األمكاؿ ك  ، مف جية،56كال الحجز عميو

 مف جية أخرل.  ،58التصرؼ فييا كالحجز عمييا
   

نظر في يمكف أف نعتبر ىذه األحكاـ القانكنية بمثابة مرحمة تحضيرية إلعادة ال
تحظى باالستقبللية اتجاه  مف أجؿ أفاالشتراكية المؤسسات  ألمكاؿالنظاـ القانكني 

كاف اليدؼ منو ىك إدراج ىذه  المؤسساتىذه فالتمييز بيف ممكية الدكلة كممكية  الدكلة.
 ، الٌسػالؼ الذكر،06-84رقـ قانكف الؿ ػالمؤسسات في حقؿ العبلقات التجارية، ليشكٌ 

عف  لمدكلة التدريجي التراجعإطار  كذلؾ في، 59بداية االنطبلقة لئلصبلحات االقتصادية
  .كسائؿ االنتاجلممكية  ىااحتكار 

 

التكجييي تضمف القانكف ، الم10-88رقـ القانكف  مٌيػز ،عمى المنكاؿ ذاتو
بيف الممتمكات التابعة لذمة ىذه المؤسسات التي تقبؿ كمية االقتصادية لممؤسسات العم

عمييا حسب القكاعد المعمكؿ بيا في التجارة، التنازؿ عنيا كالتصرؼ فييا كالحجز 
عف ذلؾ،  كفضبلن  .60كالرأسماؿ التأسيسي الذم ال يقبؿ أف يككف محبٌل ليذه اإلجراءات

لصالح ىذه األخيرة بما فييا  ةاالقتصاديالعمكمية  فة في المؤسساتانتقمت األمبلؾ المكظٌ 
   .تياذمٌ التابعة ل تكالممتمكا المدفكع بكاممو الرأسماؿ التأسيسي

 

                                                 
 مرجع سابؽ. نية،كطتعمؽ باألمبلؾ ال، ي16-84قانكف رقـ مف ال 19انظر المادة  -55
 .93/1ك 92، 91فسو، المكاد المرجع ن -56
 .48المرجع نفسو، المادة  -57
 .93/2المرجع نفسو، المادة  -58

59
- RAHMANI Ahmed, Les biens publics en droit algérien, Les éditions internationales, 

Alger, 1996, p. 95. 
مف القانكف التكجييي لممؤسسات تضي ،1988يناير سنة  12مؤرخ في  01-88رقـ قانكف مف ال 20انظر المادة  -60

مف  28المادة  ، معدؿ )نشير إلى أف1988يناير سنة  13، مؤرخ في 2د عدج. ر. ج. ج العمكمية االقتصادية، 
ج. ر. ، يتعمؽ بتسيير رؤكس األمكاؿ التجارية التابعة لمدكلة، 1995سبتمبر سنة  25المؤرخ في  25-95األمر رقـ 

)ممغى(، قد ألغت جميع األحكاـ المخالفة ليذا األمر باستثناء  0995مبر سنة سبت 27مؤرخ في ، 55 دعدج. ج 
 البابيف الثالث كالرابع(. 
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لمدخكؿ في مرحمة  في تمؾ الفترة قد أبدت رغبتيا السمطات العمكميةأف  يٌتضح
فكانت كسائؿ االنتاج أك باألحرل  النفتاح االقتصادم.تيدؼ إلى رسـ سياسة ا جديدة

كبالفعؿ تٌكجت . الممكية بصفة عامة محكر كجكىر اإلصبلحات المٌتخذة في سبيؿ ذلؾ
0989ر دستك بصدكر  آنذاؾ الجيكد

ز ػميٌ ف كٌرس ازدكاجية األمبلؾ الكطنية. الذم ،61
 الخاصةالكطنية العمكمية كاألمبلؾ الكطنية بيف األمبلؾ صراحة منو  08بمكجب المادة 

 كالبمدية. التي تممكيا كؿ مف الدكلة، الكالية 
 

مف أجؿ أف تنسجـ القكاعد القانكنية فيما بينيا بخصكص ازدكاجية كما أنو 
0991طنية، تـ إصدار قانكف جديد لؤلمبلؾ الكطنية سنة األمبلؾ الك 

ىذا  نٌص . ك 62
 ف مف األمبلؾ العمكميةمنو أف األمبلؾ الكطنية تتككٌ  2المادة  بمقتضى األخيرالقانكف 

األمبلؾ بعض مف فأدمجت . ماعات اإلقميميةكاألمبلؾ الخاصة التابعة لمدكلة كالج
ضمف األمبلؾ الكطنية  لمكارد الطبيعيةفي الجزء المتعمؽ بالثركات كااالقتصادية 

بالممتمكات ككسائؿ االنتاج كالبعض اآلخر منيا في الجزء المتعمؽ ، 63العمكمية
 . 64األمبلؾ الكطنية الخاصة كاالستغبلؿ ذات الطابع الصناعي كالتجارم كالفبلحي ضمف

 

0996كدستكر  0989دستكر كؿ مف كذلؾ قٌمص 
 الممكية العامة حجـمف  65

ا ػممكن تعتبر الممكية العامة لـ تعد ك  .0976ما كانت عميو في ظٌؿ دستكر رة لً ػغايً بصكرة م

                                                 
، يتعمؽ بنشر 0989فبراير سنة  28المؤرخ في  08-89رئاسي رقـ ال، منشكر بمكجب المرسـك 0989دستكر  -61

جريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية في ال 0989فبراير سنة  23نص تعديؿ الدستكر المكافؽ عميو في استفتاء 
 .0989مارس سنة  0، مؤرخ في 9عدد  ج. ر. ج. جالديمقراطية الشعبية، 

، 52، يتضمف قانكف األمبلؾ الكطنية، ج. ر. ج. ج عدد 1990مؤرخ في أكؿ ديسمبر سنة  30-90قانكف رقـ  -62
 ، معدؿ كمتمـ. 1990ديسمبر سنة  2مؤرخ في 

 .15 المرجع نفسو، المادة -63
 .18المرجع نفسو، المادة  -64
، يتعمؽ بإصدار 0996ديسمبر سنة  7المؤرخ في  438-96رئاسي رقـ ال، منشكر بمكجب المرسـك 0996دستكر  -65

في الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية  0996نكفمبر سنة  28نص تعديؿ الدستكر، المصادؽ عميو في استفتاء 
 13-12، معدؿ بمقتضى القانكف رقـ 0996ديسمبر سنة  8، مؤرخ في 76عدد  . جج. ر. جالديمقراطية الشعبية، 

مؤرخ  09-18؛ قانكف رقـ 2112أبريؿ سنة  04، مؤرخ في 25عدد  ج. ر. ج. ج، 2112أبريؿ سنة  01المؤرخ في 
    .../...مؤرخ  10-06؛ قانكف رقـ 2118نكفمبر سنة  06، مؤرخ في 63، ج ر عدد 2118نكفمبر سنة  05في 



 26 

 Propriété مصطمح ممكية الدكلة كما استبدؿ جمكعة الكطنية بصفة ال رجعة فييا.لمم

d’Etat بالممكية العامةPropriété publique 
المعٌبػر عنيا أف ممكية الدكلة ذلؾ ، 66

بدليؿ ، 0976لتي نص عمييا دستكر ا الثكابت بيف كانت تعٌد مفكسائؿ االنتاج باشتراكية 
أنو ال يمكف ألم مشركع لتعديؿ الدستكر أف باعتبار  ،منو 095المادة  عميو أٌكػدتما 

صراحة أف االشتراكية اختيار منو  01كما اعتبرت المادة  .يمٌس باالختيار االشتراكي
 لمشعب الذم ال رجعة فيو. 

 

عٌد تعبيرنا عف الممكية العامة يي نظاـ أف تحٌكؿ بجمٌػيا يٌتضح ـ ذكره، ما تقدٌ بناء عمى 
كضع حٌد لممرجعية االشتراكية لتأطير أمكاؿ الدكلة مع التكٌجو الجديد نحك الدخكؿ في 
نظاـ االقتصاد الٌميبرالي كبديؿ عف نظاـ االقتصاد االشتراكي مسايرة لسياسة تحرير 

شتراكية التخمص مف فكرة اإلى  الجديدة لمتٌػممؾ العاـالمقاربة تسعى ىذه ك . 67االقتصاد

                                                                                                                                                    

عدد  ج. ر. ج. ج)استدراؾ  2106مارس سنة  7، مؤرخ في 04عدد  ج. ر. ج. ج، 2106مارس سنة  6في .../... 
 (. 2106عشت سنة  3، مؤرخ في 46
( مجاالن 11التي قمٌػصت مف حجـ الممكية العامة إلى إحدل عشرة ) 1989مف دستكر  17أيدرج محتكل المادة  -66

بعد التعديؿ الدستكرم لسنة  1996مف دستكر  18منو؛ أصبحت المادة  17 في المادة 1996كذلؾ في دستكر 
 الممكية العامة ىي ممك المجموعة الوطنية. « : ، كالتي تنص عمى ما يمي2016

وتشمل باطن األرض، والمناجم، والمقالع، والموارد الطبيعية لمطاقة، والثروات المعدنية الطبيعية والحية، في 
 طنية البحرية، والمياه، والغابات.ك الو مختمف مناطق األمال 

كما تشمل النقل بالسكك الحديدية، والنقل البحري والجوي، والبريد والمواصالت السمكية والالسمكية، وأمالكا 
( مجاالن 29التي تضٌمنت تسعة كعشركف ) 1976دستكر مف  14(. كلممقارنة، انظر المادة « أخرى محددة في القانون

 ية الدكلة.لتحديد نطاؽ ممك
سبتمبر  26المؤرخ في  58-75األمر رقـ مف  688نص المادة  إبقاء المشٌرع عمى في ىذا الٌصػدد، حكؿ نتساءؿ -67

عمى ، معدؿ كمتمـ، 1975سبتمبر سنة  30، مؤرخ في 78عدد ج. ر. ج. ج ، يتضمف القانكف المدني، 1975سنة 
ا بمصطمح ممكية الدكلةممكية الدكلة، تحتفظ بالطابع االشتراكي لال تزاؿ  ، ذلؾ أنياحاليا )الكارد في -كتحتفظ أيضن

، السالفة 688المادة تنص  ، حيث0976مف دستكر  04كالمذككر في المادة -(Propriété d’Etatالنص الفرنسي 
 تعتبر أمواال لمدولة، العقارات والمنقوالت التي تخصص بالفعل أو بمقتضى نص قانوني لمصمحة » : عمى أنوالذكر 

عمومية أو لييئة ليا طابع إداري أو لمؤسسة اشتراكية أو لوحدة مسيرة ذاتيا أو  ةعامة أو إلدارة أو لمؤسس
ىذه المادة بما يتبلئـ كالتحٌكؿ الجديد  كلذلؾ، يتعٌيػف عمى المشٌرع تعديؿ «. لتعاونية داخمة في نطاق الثورة الزراعية

، 31-91القانكنية الخاصة الجديدة كالمتعمقة السيما بالقانكف رقـ  لنظاـ الممكية العامة، كبما يتٌػفؽ مع النصكص
غشت .../...     21، المؤرخ في 14-10يتضمف قانكف األمبلؾ الكطنية، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ، كاألمر رقـ 
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، بمعنى أف كؿ ما ىك غير محٌدد صراحة كفقا 0976كسائؿ االنتاج المكٌرسة في دستكر 
 ، فإنو يقبؿ أف يككف محبلن لمتٌػممؾ الخاصعمى أنو مف قبيؿ الماؿ العاـلمدستكر كالقانكف 

L’appropriation privée
انسحاب الدكلة مف الحقؿ  ،جو الجديدمف نتائج ىذا التك ف .68

ت الدكلة عف فكرة الدكلة المقاكلة كاكتفت االقتصادم لصالح القطاع الخاص، بحيث تخمٌ 
. كما كتحقيؽ المصمحة العامة ا في الحفاظ عمى النظاـ العاـبدكرىا التقميدم المتمثؿ أساسن 

مقٌيد برىانات الدكلة، إذ  فا بكظائؼ ذات بعد اشتراكي كغيرػلـ يعد مكمٌ  الخاص أف القطاع
ليس لو حٌد أقصى لمتممؾ، باإلضافة إلى أنو لـ يعد مطالب بتحقيؽ منافع اجتماعية، 

لمقتضيات  طبقان  حفالميـ بالنسبة إليو في ظٌؿ األحكاـ الجديدة تحقيؽ أكبر قدر مف األربا
 .69اقتصاد السكؽقكاعد 

 

 الثانيلفرع ا
 ثناءً ا ومالكة استسمطة عامة أساسً الدولة 

  

تمٌيزت مرحمة االقتصاد االشتراكي باحتكار الدكلة لكسائؿ االنتاج كالثركات 
صفتيا الطبيعية في ظٌؿ أيديكلكجية اشتراكية جعمت مف صفة الدكلة المالكة تنصير في 

كذلؾ  إحداىما عف األخرل، مكف فصؿ. كلـ يكف مف المعامةالسمطة صاحبة الباعتبارىا 
بمكغ أىداؼ خطة التنمية التي كانت مف االختصاص  مف لةالدك  تتمٌكػفمف أجؿ أف 

 في جميع أكجو النشاط االقتصادم. Etat interventionniste األصيؿ لمدكلة المتدخمة
 

مجٌرد سمطة عامة، بؿ ليا صفة أخرل ىي  راكي لـ تعدإف الدكلة في النظاـ االشت
عي كالتجارم كالمالي. فالدكلة صفة المنتج يباشر كظيفة الدكلة الطبيعية في النشاط الصنا

                                                                                                                                                    

، 47ج. ر. ج. ج عدد ، يتعمؽ بتنظيـ المؤسسات العمكمية االقتصادية كتسييرىا كخكصصتيا، 2110.../... سنة 
 ، متمـ.     2001غشت سنة  22مؤرخ في 

68
- MENOUER Mustapha, « La liberté du commerce et de l’industrie en France et en 

Algérie », Revue du Conseil d’Etat, n° 8, 2006, p. 14, www.menouermustapha.sitew.com/, 

consulté le 12/01/2014. 
، دار الخمدكنية -األنشطة العادية كقطاع المحركقات-، الكامؿ في القانكف الجزائرم لبلستثمارعجة الجياللي -69

 .352، ص 2006لمنشر كالتكزيع، الجزائر، 

http://www.menouermustapha.sitew.com/
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حيف تباشر كظيفتيا كمنتج ال تفقد صفتيا كسمطة، كحيف تعمؿ كسمطة ال تفقد صفتيا 
 .70ان ػتام ان ػا اندماجكمنتج، كذلؾ الندماج الصفتيف معن 

 

إلى اعتبار  كسائؿ االنتاجادم القائـ عمى سيطرة الدكلة لالنمكذج االقتصأٌدل 
. الدكلة بدكرىا القيادم في تكجيو االقتصاد ضطبلعال ةسيالكسيمة األساممكية الدكلة 

ر، عدـ المساكاة، نقص المنشآت(، تفٌسػر ػقػفضركرة مكاجية المشاكؿ الكبيرة لمتنمية ) ف
ا فيو الدكلة دكرن  ا، أٌدتا اقتصادين في طريؽ النمك قد سمكت نمكذجن ائرة السٌ أف معظـ الدكؿ ب

كمية، أك مف خبلؿ التدخؿ المباشر كالتأثير عمى ا، سكاء بكاسطة الٌنفقات العمأساسين 
71مختمؼ النشاطات االقتصادية

.   
   

نشاطيا مف تمارس إذ الكحيد، تمثٌػؿ العكف االقتصادم الدكلة كانت اعتبارنا لذلؾ، 
تباشر  ىذه األخيرةكلـ تكف . Entreprises publiques 72خبلؿ مؤسساتيا العمكمية

ا فحسب، إٌنما تباشر أيضن  الغرض الذم أنشأت مف أجموالمنبثقة مف الكظائؼ كالمياـ 
األداة األساسية المؤسسات العمكمية اعتبرت لذلؾ ك  .73األخرل لمدكلةالكظائؼ كالمياـ 

ؿ الٌدعامة التٌػقنية الكحيدة ػلمدكلة لتحقيؽ مياميا االقتصادية كاالجتماعية، بؿ كانت تمثٌ 
رية، الزراعية، اإلدارية، االجتماعية التي تستند عمييا النشاطات الصناعية، التجا

   .74كالثقافية
 

بعد استقبلؿ الجزائر أشكاالن  Entreprise publique عرفت المؤسسة العمكمية
قانكنية متعٌددة كمختمفة مكركثة عف النظاـ الٌميبرالي، تمثمت السيما في المؤسسات 

 الشركات الكطنية، Entreprises industrielles autogérées الصناعية المسٌيػرة ذاتيا
Sociétés nationalesشركات االقتصاد المختمط ، Sociétés d’économie mixte ، 

 Offices et établissements publics de الدكاكيف كالييئات العمكمية الصناعية كالتجارية

                                                 
 .33، ص 1984الجزائر،  ، النظاـ القانكني لمكحدات االقتصادية في الجزائر، د. ـ. ج،عماري أحمد -70

71
- BELMIHOUB Mohamed Chérif, « Gouvernance et rôle économique et social de 

l’Etat : entre exigences et résistances », op. cit., p. 19. 
72

- BOUZIDI. N, « Le rôle de l’Etat dans l’économie », Revue IDARA, n° 2, 1995, p. 54.  
73

- LIASSINE Mohammed, « Les réformes économiques en Algérie : une transition vers 

l’économie de marché ? », p. 51, www.aan.mmsh.univ-aix.fr/, consulté le 09/08/2013. 
74

- BOUSSOUMAH Mohamed, « La notion d’entreprise publique en droit algérien », 

RASJEP, n° 1, 1989, p. 40.  

http://www.aan.mmsh.univ-aix.fr/
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nature industrielle et commerciale
كثة كاستمٌر العمؿ بيذه األشكاؿ القانكنية المكر  .75

المتضمف  1962ديسمبر  31إاٌل ما يتعارض كالسيادة الكطنية، كذلؾ كفقا لقانكف 
   .76استمرار العمؿ بالتشريع الجارم إلى كقت الحؽ

 

المتعمؽ بالتسيير االشتراكي  ،74-71األمر رقـ  1971 سنة ع فيأصدر المشرٌ 
بنشاط اقتصادم أك  ليطٌبػؽ عمى المؤسسات االشتراكية التي تيدؼ إلى القياـ لممؤسسات،

 77اجتماعي أك ثقافي، باستثناء القطاع الفبلحي المسٌيػر ذاتينا أك القطاع التعاكني
 " المؤسسة االشتراكية" ر بركز مصطمح ػ. كلـ يثً 78كالشركات ذات االقتصاد المختمط

Entreprise socialiste  ٌما ابقة لممؤسسة العمكمية، إٌنػخمي عف التقسيمات القانكنية السٌ الت
تعايشت المؤسسة االشتراكية مع مختمؼ ىذه الفئات القانكنية، انطبلقان مف أنيا داللة عف 

  .79نظاـ قانكني معٌيػف، إلى جانب عدـ تعارضيا مع المبادئ األساسية لمتسيير االشتراكي
 

لكضع حٌد ليذا التعايش بيف المؤسسة  1975 سنة كاف البٌد االنتظار إلى غاية
الفة الذكر. كتٌكج ذلؾ المسعى بمنح السٌ لممؤسسات األشكاؿ القانكنية  االشتراكية كباقي

المتضمف ، 23-75د بمناسبة صدكر األمر رقـ حٌ جميع المؤسسات إطار قانكني مك 
، الذم 80لممؤسسات االشتراكية ذات الطابع االقتصادم النمكذجي القانكف األساسي

كي لممؤسسات كألحكاـ األمر رقـ أخضع جميع المؤسسات لمبادئ ميثاؽ التسيير االشترا
 .  81الؼ الذكرػالسٌ  71-74

 

                                                 
75

- BOUSSOUMAH  Mohamed, L’entreprise socialiste en Algérie, op. cit., p. 346.  
76

- Loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de 

la législation en vigueur au 31 décembre 1962, JORA n° 2 du 11 janvier 1963 (Abrogée).  
 ، مرجع سابؽ.يتعمؽ بالتسيير االشتراكي لممؤسسات ،74-71مر رقـ مف األ المادة األكلىنظر ا -77
 الٌسالؼ الذكر. ،74-71مر رقـ مف األ 3ك 2 يستخمص ىذا االستثناء بمفيـك المخالفة مف مضمكف المكاد -78

79
- MIAILLE Michel, « Contribution à une réflexion théorique sur l’entreprise socialiste 

algérienne », RASJEP, n° 3, 1972, p. 659. 
مرجع  ابع االقتصادم،لممؤسسات االشتراكية ذات الط النمكذجي يتضمف القانكف األساسي، 23-75أمر رقـ  -80

 سابؽ.
  المرجع نفسو، المادة األكلى. -81
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 أحد المرحمة االشتراكية عمى حٌد تعبير القطاع العمكمي في ظؿٌ  مؤسساتإف 
باشر بكاسطتيا جميع أكجو ػتعتبر في حقيقتيا أجيزة إدارية أنشأتيا الدكلة لتي  ،82الكتاب
كالتي تعٌد -اعي كالزراعي كالماليجارم كالصنفي المجاؿ الت-م الرئيسيةاالقتصادالنشاط 

المؤسسات ىذه كما تقـك النظاـ االشتراكي.  مف صميـ الكظيفة الطبيعية لمدكلة في ظؿٌ 
تدخؿ في مفيـك المنفعة العامة في النظاـ  كالتي، االشتراكية أىداؼ الخطةعمى تحقيؽ 

التقميدية كما ىك  االشتراكي، ذلؾ المفيكـ الذم ال يقتصر عمى مجٌرد أداء الخدمات العامة
كالتي تتطمب دخكؿ  أىداؼ الخطةسع ليشمؿ تحقيؽ ػالحاؿ في النظاـ الرأسمالي بؿ يتٌ 

 .83الدكلة في جميع المجاالت كمنيا المجاؿ االقتصادم
 

معالـ ىشاشة االقتصاد  بدأت تظير، حينما مطمع الثمانينات تغٌيػر الكضع منذ
ي لـ الت مقطاع العمكميكالنية لالدٌ سيير ػتٌ الكذلؾ بفعؿ عدـ نجاعة أساليب ، نيالكط

 برػغ المردكدية المالية مف قطاع اعتي ر بمك تعذٌ  تخضع لمعقبلنية االقتصادية. كنتيجة لذلؾ،
كجو ػشٌكؿ التٌ . كما أبعادىا التنمية بكؿٌ طات مخطٌ الكاجية الكبرل لتدخؿ الدكلة لتحقيؽ 

تمؾ  لـ تمتدٌ لذلؾ آنذاؾ. ك ة المنتيجة ياسة التنمية الجديدس ا أماـكبيرن  عائقان االشتراكي 
إلى إعادة النظر في دكر الدكلة في الحقؿ االقتصادم كفقا لما يمميو ركاج  السياسة

ممؤسسات لالعضكية كالمالية  ييكمةالإعادة  فقط في مجٌردت ما انحصر ، إنٌ لٌميبراليةا
 . 84العمكمية
 

في تمؾ  فطػرتفاع مداخيؿ النٌ ا بة عفػالمترتٌ لمالية ا الرفاىيةفضبلن عف ذلؾ، فإف 
سيؤٌدم إلى  االقتصادية لميياكؿ بسيطةالتييئة الإعادة  أفباالعتقاد تأكيد أٌدت إلى ، الفترة

فإف مسألة  ،كبالتالي حيث المردكدية أك مف حيث التسيير.مف  سكاء ،الفعالية أكثر
المؤسسات مة ترٌتب عمى إعادة ىيك ،كلذلؾ. الشامؿ لـ يكف ليا ما يبٌررىا اإلصبلح
  .85كطرؽ تسييرىادكف أف يتبٌدؿ نظاميا القانكني  ىاعدد تزايد العمكمية
 

                                                 
 .  215-214، ص ص 2006مكاؿ العامة، أبك العـز لمطباعة، اإلسكندرية، ، األإبراىيم عبد العزيز شيحا -82
 المرجع نفسو. -83

84
- ZOUAOUI Moussa, op. cit., pp. 175-176. 

85
- SADI Nacer-Eddine, op. cit., p. 34. 
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العائدات النفطية بسبب انخفاض أسعار النفط في السكؽ مداخيؿ لكف مع تراجع 
مف  اإلصبلحاتميجبرة عمى تعميؽ  ، كجدت السمطات العمكمية نفسيا1986الدكلية سنة 

تمؾ اإلصبلحات  تبمكرتك . 86العمكميصادم لمقطاع الحٌد مف رككد النشاط االقت أجؿ
ت مجاالت ػمسٌ ، الكطني تنطكم حكؿ إعادة تنظيـ االقتصاد عبر إصدار نصكص قانكنية

 المؤسسات العمكمية، 88تسيير القطاع الفبلحي العمكمي، 87البنكؾمثؿ ىاٌمة 
جارة الدكلة لمت ر، احتكا91االستثمارات الخاصة الكطنية، 90التخطيط ،89االقتصادية
  .92الخارجية
 

تحرير  سياسة بضركرة انتياج اقتنعت ت العمكميةالسمطايتٌػضح جمٌػيا بأف 
كبديؿ لمخركج  لصالح السكؽ القتصادمانسحاب الدكلة مف الحقؿ ا االقتصاد في إطار

أزاؿ كؿ الذم  ،0989دستكر  مف خبلؿالفعؿ تجٌسػد أكثر ىذا الخيار بك  مف األزمة.
منو  49/0فالمادة . 93لتي تحكؿ دكف إصبلح دكر الدكلةأليديكلكجية االعكائؽ القانكنية كا

                                                 
86

- « En effet à cette année, les recettes pétrolières qui constituaient 95% des revenus du 

pays ont baissé de 40% (de 12,5 à 8 milliards USD) ; les dépenses publiques de l’Etat sont 

réduites de ¼ ; des projets structurants dans la sidérurgie et l’automobile sont gelés ; en 

conséquence, la croissance économique qui était de plus de 5% avant 1986, n’a pas atteint 

les 3% en 1987, alors que la démographie a cru de 3,06% ». Voir, SADOUDI. M, 

« Comprendre les réformes économiques en Algérie : quelques repères », RASJEP, n° 3, 

2001, p. 66.    
 ،34القركض، ج. ر. ج. ج عدد ، يتعمؽ بنظاـ البنكؾ ك 1986غشت سنة  19مؤرخ في  12-86قانكف رقـ  -87

 )ممغى(. معدؿ كمتمـ، 1986سنة غشت  20مؤرخ في 
، يتضمف ضبط كيفية استغبلؿ األراضي الفبلحية التابعة 1987ديسمبر سنة  8مؤرخ في  19-87قانكف رقـ  -88

 )ممغى(. 1987ديسمبر سنة  9، مؤرخ في 50لؤلمبلؾ الكطنية كتحديد حقكؽ المنتجيف ككاجباتيـ، ج. ر. ج. ج عدد 
 معدؿ، مرجع سابؽ.ممؤسسات العمكمية االقتصادية، تضمف القانكف التكجييي لي ،01-88 رقـقانكف  -89
يناير  13، مؤرخ في 2عدد ج. ر. ج. ج عمؽ بالتخطيط، يت ،1988يناير سنة  12مؤرخ في  02-88قانكف رقـ  -90

 منو(. 24ك 23، 22، 21)ألغيت أحكاـ المكاد  1988سنة 
ج. الخاصة الكطنية،  االقتصادية يتعمؽ بتكجيو االستثمارات ،1988سنة  يكليك 12مؤرخ في  25-88رقـ  قانكف -91

   )ممغى(. 1988يكليك سنة  13في  ، مؤرخ28عدد  ر. ج. ج
ج. ر. ج. ، يتعمؽ بممارسة احتكار الدكلة لمتجارة الخارجية، 1988يكليك سنة  19مؤرخ في  29-88قانكف رقـ  -92
 )ممغى(.  1988يكليك سنة  20مؤرخ في ، 29عدد ج 

93
- LAGGOUNE Walid, « L’Etat dans la problématique du changement : Eléments de 

réflexion », Revue IDARA, n° 25, 2003, pp. 40-41. 
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كٌرست حؽ الممكية الخاصة كضمانيا. كلقد أدرج محتكل ىذه المادة كذلؾ في دستكر 
   .2106بعد التعديؿ الدستكرم لسنة  64التي أصبحت المادة  52 بمكجب المادة 0996

 

فتح تدخؿ مف خبلؿ ممشٌرع بالسيسمح لمممكية الخاصة، إف التكريس الدستكرم ل
في النشاطات االقتصادية كالصناعية، كبالتالي فتح مجاؿ المنافسة بيف  مجاؿ المبادرة

أك لمقطاع الخاص، كذلؾ  األعكاف االقتصادييف ميما كاف انتمائيـ سكاء لمقطاع العمكمي
 94الذم لـ ييػشر إطبلقا إلى حؽ الممكية 0963دستكر  عمى خبلؼ الكضع في ظؿٌ 

إاٌل بالممكية الخاصة غير االستغبللية منو  06، أيف لـ تعترؼ المادة 0976دستكر ك 
Propriété privée non-exploiteuse  ،التي اعتبرت جزء مف التنظيـ االجتماعي الجديد

كالتي كانت مقٌيدة بكجكب المساىمة في تنمية الببلد كتحقيؽ المنفعة االجتماعية. كفضبلن 
نكع مف الممكية الخاصة انحصر فقط في الممكية الفردية ذات عف ذلؾ، فإف ىذا ال

 االستعماؿ الشخصي أك العائمي. 
 

أف الذم اكتفى بالنص عمى  0976مميثاؽ الكطني لسنة ىك الحاؿ بالنسبة لكذلؾ 
تشمل، زيادة عمى ممكية ما يتعمق  « : الممكية الخاصة غير االستغبللية يمكف أف

ئمي، الوسائل الصغيرة لإلنتاج والخدمات التي تُـستغل بصورة باالستعمال الفردي أو العا
الممكية الخاصة في  « :كيضيؼ بأف. » )...( فردية أو بواسطة أيد عاممة محدودة

الجزائر ال يجوز أن تكون مصدرا ألية سيطرة اجتماعية، كما ال يجوز أن تتخذ ذريعة 
ستغالل. فالممكية الخاصة لجعل العالقة بين المالك والعامل قائمة عمى أساس اال

 .95» )...( مسموح بيا في حدود تجعميا ال تمحق أي ضرر بمصالح الجماىير الكادحة
                                                 

ية اإلعبلف المتضمف نشر نص دستكر الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعب، منشكر بمكجب 0963دستكر  -94
  .1963سبتمبر سنة  10، مؤرخ في 64عدد  ج. ر. ج. ج، 1963سبتمبر  10المؤرخ في 

 .900، مرجع سابؽ، ص 1976الميثاؽ الكطني لسنة  -95
- Un auteur estime que : « La charte nationale de 1976 condamne (la propriété 

exploiteuse), c’est-à-dire le secteur (privé capitaliste). Alors que le secteur public réalise 

près de 45 milliard de dinars d’investissement entre 1967 et 1973, le secteur privé n’est 

autorisé à investir qu’à la hauteur de 650 millions de dinars, soit moins de 2% des 

investissements du pays. L’environnement juridique à encadré l’activité du secteur privé 

afin qu’il ne concurrence pas le secteur public […] les liens unissant le secteur d’État et le 

secteur privé sont les effets d’une dépendance institutionnelle mise en place en même 

temps que se constituaient les unités de production du secteur d’État. En outre, celui-ci 

intervient de plus en plus dans des objectifs économiques comme l’élévation …/…              
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اعترؼ ىك اآلخر بيذه الممكية الخاصة لكف في حدكد  ،0986الميثاؽ الكطني لسنة كأما 
كال تعرقؿ تطٌكر المجتمع نحك  ةتجعميا ال تمحؽ أٌم ضرر بمصالح الجماىير الكادح

  . 96تراكيةاالش
 

الفكر االشتراكي يرفض الممكية الخاصة لكسائؿ اإلنتاج، إٌنػما يؤمف بالتخطيط إف 
االقتصادم كأف أىداؼ العممية االنتاجية في النظاـ االشتراكي تتحٌدد في تمبية حاجات 

ا تمبية تامة. كيضاؼ إلى ىذا االعتبار العممي المجتمع المادية كالثقافية المتزايدة دائمن 
رة تدخؿ الدكلة إلنجاز عممية التنمية كالتعجيؿ بيا مف خبلؿ قياـ قطاع عمكمي ضرك 

 .97ساع نطاقو بإقامة المؤسسات العمكميةػبكاسطة التأميـ كاتٌ 
 

، لمقانكف الدكليالعامة س المشٌرع كذلؾ في مجاؿ حماية الممكية المبادئ يكرٌ 
المتمثمة في المصمحة العامة، د عمى ضركرة احتراـ الشركط المعمكؿ بيا دكليا ك بحيث أكٌ 

ذا كاف القانكف الداخمي يكتفي باألحكاـ  عدـ التمييز كاحتراـ مبدأ شرعية االجراءات. كا 
العامة المعمكؿ بيا في ىذا المجاؿ، فإف االتفاقيات الثنائية تتضمف كؿ التفاصيؿ 

ألجانب نظرنا الضركرية لحماية الحؽ في الممكية، مٌما يشٌكػؿ ضمانة أساسية لممستثمريف ا
الدكؿ المضيفة صبح مف الضركرم عمى كلذلؾ، أ .98بة عنيالممسؤكلية الدكلية المترتٌ 

العمؿ عمى تعزيز كظيفة الممكية كحمايتيا لتكليد قيمتيا األساسية في  لبلستثمارات

                                                                                                                                                    

…/… de la productivité, la rentabilisation du capital et d’autres objectifs sociaux ainsi les 

œuvres sociales, la création d’emplois et la décentralisation. Après l’indépendance, 

progressivement, le secteur public prenait de plus en plus d’importance dans un marché 

national neutre ou sans concurrence ». Voir, MELBOUCI Leila, « L’entreprise 

algérienne face à quel genre d’environnement ? », La Revue des Sciences de Gestion, n° 

234, 2008/6, pp.79-80, www.cairn.info/, consulté le 07/12/2011. 
يتعمؽ بنشر  1986فبراير سنة  9مؤرخ في  22-86مرسـك رقـ منشكر بمكجب ال، 1986الميثاؽ الكطني لسنة  -96

، في الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية 1986يناير سنة  16الميثاؽ الكطني المكافؽ عميو في استفتاء 
 .167، ص 1986فبراير سنة  16 ، مؤرخة في7عدد  ج. ر. ج. جالشعبية، 

البمداف النامية " دراسة مقارنة لدكر القطاع ، القطاع العاـ كتمكيؿ التنمية االقتصادية في خالد عمي صالح الدليمي -97
العاـ في تمكيؿ التنمية االقتصادية في كؿ مف العراؽ كجميكرية مصر العربية "، رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة 

 .40، ص 1978القاىرة، 
، ص 2014مة، الجزائر، ، االستثمارات األجنبية في القانكف الجزائرم، الطبعة الثانية، دار ىك عيبوط محند وعمي -98

368. 

http://www.cairn.info/
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 صدم لكؿ اإلجراءات التي تمٌس ػبضمانيا كالتٌ  الحاضر كالمستقبؿ، لكف ال يتـ ذلؾ إالٌ 
  .99بيا

 

 كظائؼ أف مجمؿ التحٌكالت االقتصادية ساىمت في تغييرمٌمػا سبؽ ذكره، بحظ يبل
ؿ باألساس ػتتمثٌ  فأصبحت كظيفة الدكلة عبلقاتيا باالقتصاد كالمجتمع. الدكلة فيما يخٌص 

استعانتيا  ، كأفٌ أك بيف المتعامميف االقتصادييف المكاطنيفبيف سكاء في ضماف المساكاة 
كمف ىذا المنطمؽ، . مف أجؿ ضماف تمؾ المساكاة كف إالٌ مة ال يكبامتيازات السمطة العا

تغٌيػر مفيـك الدكلة المالكة كالمقاكلة كذلؾ مف حيث االنتقاؿ مف ممكية الدكلة إلى الممكية 
 . 100العامة مف جية كالفصؿ بيف صفة الدكلة المالكة كصبلحياتيا باعتبارىا سمطة عامة

 

تكقفت عند الحدكد التي كصمت إلييا االستثمارات إف ممكية الدكلة لكسائؿ اإلنتاج 
(، كالذم كاف آخر مخطط لمتنمية 0989-0985بانتياء آخر مخطط خماسي ثاني )

. كىكذا بدأ ينكمش تدخؿ الدكلة في مجاالت األنشطة 0976االقتصادية بمنظكر دستكر 
االستقبلؿ إلى  ساسية منذ فجركتفية بما تممكو مف كسائؿ إنتاج أاالقتصادية المختمفة، م

تاريخ الشركع في تطبيؽ المنظكر الجديد الذم يسمح بتدخؿ القطاع الخاص في الحقؿ 
ؽ ػ، الذم عمٌ 0996ا في دستكر أيضن  تجٌسدالخيار يبدك أف ىذا . ك 101االقتصادم

 االصبلحات نحك اقتصاد السكؽ مف خبلؿ تكريسو ألكٌؿ مٌرة لمبدأ حرية التجارة كالصناعة
في إطار ما يقٌرره  لصالح أشخاص القانكف الخاص، كذلؾ ارستيامف خبلؿ ضماف مم

  . 102القانكف
 

                                                 
، ص 2119، 0ـ. ف. ؽ. ع. س، عدد ، »الحماية القانكنية لممكية المستثمر األجنبي في الجزائر «، حسين نوارة -99

57.  
100

- LAGGOUNE Walid, « L’Etat dans la problématique du changement : Eléments de 

réflexion », op. cit.,  pp. 40-41. 
، ص 2010، نظاـ الممكية كمدل كظيفتيا االجتماعية في القانكف الجزائرم، د. ـ. ج، الجزائر، دريسفاضمي إ -101

298. 
، 2016بعد التعديؿ الدستكرم لسنة  1996مف دستكر  43)أصبحت المادة  1996 مف دستكر 37انظر المادة  -102

 كما بعدىا. 142كالتي تكٌرس حرية االستثمار كالتجارة(؛ حكؿ المكضكع، انظر أدناه، ص 
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ا ، ممٌ كةكمالً  ة كاستثناءن مسمطة عاكا نظر إلى الدكلة أساسن ، أصبح يي بناء عمى ذلؾ
كتحقيؽ  103يادية التقميديةػمياميا السٌ  ىلتتكلٌ  لةيعكس انسحابيا مف كظيفتيا كمقاكً 

لمصمحة العامة قد تغٌيػر بعد ىجر النظاـ االشتراكي. فمفيكـ ا. مثبلن  العامةالمصمحة 
يكاد يقتصر عمى الخدمات اإلدارية دكف الخدمات االقتصادية،  ان ػا ضٌيػقفأصبح مفيكمن 

. لكف تبقى 104األمر الذم يتٌػفؽ كمفيـك المصمحة العامة لدل الدكؿ الرأسمالية الحرة
اقتصاد  ة عمى الدكلة في ظؿٌ ميٌػمة صعب تحديد كالحفاظ عمى المصمحة العامةمسألة 

كتتضارب  دعدٌ تتحيث ، Philosophie mercantiliste السكؽ كبركز الفمسفة المركانتيمية
لة تفقد بالتالي كمقاكً ا تتدخؿ الدكلة حينمأف ب نفيـأف ينبغي ال ك  .105المصالح الفردية

ا بذاتو كنين قان كائنان  ال تزكؿ ىذه الصفة عف الدكلة باعتبارىا ، بؿصفتيا كسمطة عامة
ذلؾ ضركرة التسميـ لمدكلة بسمطات  يعنينيف لو. ك المككٌ  دعف مجمكع األفرا مستقبلن 

 . 106عماؿ مادية، أك ممارسات قانكنيةأليا القياـ بقانكنية مستقمة تخكٌ 
 

مف شأنيا  لصالح السكؽ إذا كانت سياسة انسحاب الدكلة مف الحقؿ االقتصادم
ا ينشاطيمثؿ التي  يا العمكمية االقتصاديةمؤسساتحكؿ ٌدم إلى تمركز نشاط الدكلة تؤ أف 

 Réorganisationمسألة إعادة تنظيـ القطاع العمكمي ، فإف بالمرفؽ العاـ ان طابعنا مرتبط

du secteur public  م يتيا تؤدٌ التي بالنظر إلى أىمٌ المؤسسات لو ما يبٌرره انطبلقا مف
تنمية تستدعي استثمارات ال تستطيع انجازىا في االقتصاد الكطني، أك أف ال اساسين ان أدكر 

مف جٌراء التحٌكالت التي مٌست  ان ػا ضركريأمرن ذلؾ عٌد ػيي . كما إاٌل السمطات العمكمية
 في طريؽ النمك سكاء عمى المستكل الداخمي أك عمى البمداف التي ىي ياتاقتصاد
  . 107الدكلي المستكل
 

                                                 
103

- SADI Nacer-Eddine, op. cit., p. 134. 
 .216، مرجع سابؽ، ص إبراىيم عبد العزيز شيحا -104

105
- MENOUER. M, « Etat-Marché et démocratie : réflexions sur le problème de la 

transition en Algérie », RASJEP, n° 1, 1994, p. 86.  
، المؤسسة 1989، النظرية العامة لمدكلة كالٌنػظاـ السياسي الجزائرم في ظٌؿ دستكر سبوكرا إدري كوافي أحمد  -106

 .38، ص 1992الجزائرية لمطباعة، الجزائر، 
107

- BENLAHCEN TLEMÇANI Mohamed, « Le secteur public dans les pays en 

développement face au défi du ” moins d’Etat ” », Politiques et management public, n° 3, 

1993, p. 59, www.persee.fr/, consulté le 28/10/2013. 

http://www.persee.fr/
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بية، التككيف الميني، إقامة المشاريع يقع عمى عاتؽ الدكلة تشجيع البحث، التر  كما
ا. فالقطاع العمكمي المتمركز ا استراتيجين الييكمية كاالىتماـ بالقطاعات التي تكتسي طابعن 

غ لمكاجية ات األساسية كاإلستراتيجية، سيسمح لمسمطات العمكمية بأف تتفرٌ ػحكؿ الميمٌ 
في  ع القطاع العمكميالتي تطب ، عمى أف ىذه الخصكصية108المشاكؿ الحقيقية لمتنمية

  صصتو.خك الٌمجكء إلى ال تمنع مف  ىذه الحالة
 

لبحث عف ف كذلؾ عمى الدكلة أف تكٌرس جيكدىا في اػفي إطار ىذا التكجو، يتعيٌ 
إعادة  مسبقان  نجاح ىذه السياسة يستمـزكالقطاع الخاص. ك  التكامؿ بيف القطاع العمكمي

ي طريؽ النمك، األمر الذم سيسمح بتركيز البمداف التي ىي ف في النظر في دكر الدكلة
دكرىا الحقيقي كسمطة  تؤٌدمنشاط الدكلة حكؿ األىداؼ األساسية، كذلؾ مف أجؿ أف 

فإف تدخؿ الدكلة في مختمؼ أنشطة األفراد، كاتٌػساع ىذا التحميؿ، بناء عمى ك  .109عامة
، انطبلقا مف قييد عمييـإلى الحٌد مف حرية األفراد كالتة كظائفيا األساسية يؤٌدم في النياي

أف الفرد ىك الحقيقة األكلى التي سبقت كجكد المجتمع المنظـ كىك الغاية مف كجكده. 
ضيؽ الحدكد المتاحة إلفساح المجاؿ لمفرد جب تحديد كتقييد نشاط الدكلة في أكلذلؾ، ي

فراد ، عمى أف ذلؾ ال ينفي ضركرة تدخؿ الدكلة لتنظيـ حياة األلمزاكلة نشاطو بكؿ حرية
، خاصة مع 110كالمجتمع لتعقد الحياة االجتماعية كتشعب العبلقات بيف األفراد كالدكلة

 انفتاح الدكلة عمى األسكاؽ الدكلية. 
 

 
 
 
 

 
                                                 

108
- BENLAHCEN TLEMÇANI Mohamed, op. cit., p. 59 

109
- Ibid. 

كتكراه في القانكف، ، مفيـك الدكلة بيف فقو القانكف كالمنظكر السياسي كاالجتماعي، أطركحة دأحمد مفتاح البقالي -110
 كما بعدىا. 280، ص 1991كمية العمـك القانكنية كاالقتصادية، جامعة محمد الخامس الرباط، 
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 المطمب الثاني
الفصل بين الذمة المالية لمدولة والذمة المالية لممؤسسات العمومية 

 االقتصادية
 

لعمكمية االقتصادية حكؿ منحيا ارتكز االصبلح الجكىرم الذم مٌس المؤسسات ا
االستقبللية اتجاه الدكلة. كترجمت ىذه االستقبللية مف خبلؿ إعادة النظر في العبلقات 
التي تربطيما كبالخصكص فيما يتعمؽ بالمركز القانكني ألمكاؿ ىذه المؤسسات، فبعدما 

 أصبحت تقبؿبؿ الدكلة بصفة ال رجعة فييا، الممكية المحكزة مف قً  تمثؿ أمكاليا كانت
المساىـ بو مف قبؿ الدكلة  Capital social ماؿ االجتماعيال رأسالتمييز بيف كؿ مف 

، لذلؾنتيجة ك  .(األول الفرع) Actif social كأصكؿ المؤسسات العمكمية االقتصادية
 بحثان  كامؿ الحرية في استغبلؿ أمكالياب عتتمتٌ  العمكمية االقتصادية المؤسساتأصبحت 

 عيستطة كالفعالية االقتصادية المنتظرة مف قطاع عمكمي اقتصادم لـ لمردكديعف ا
  .(الثاني الفرع) التسيير اإلدارم لكسائؿ االنتاجمرحمة ظٌؿ في  المبتغى ذلؾ تحقيؽ

  
 األول الفرع

المؤسسات العمومية  وأصول مال االجتماعيال رأسالتمييز بين 
 االقتصادية

 

 فييا ئةػالمعبٌ  لؤلمكاؿ مالكة لطابع االقتصادمذات ا االشتراكيةالمؤسسات تكف  لـ
المادة  نتوتضمٌ  حسب ما تمثؿ الجماعة الكطنيةالتي  جزء مف ممكية الدكلة ب اعتبارىابسب

كفضبلن عف ذلؾ،  عمؽ بالتسيير االشتراكي لممؤسسات.المت ،74-70مف األمر رقـ  3
  .العامة أف مجمكع تراثيا يتككف مف األمكاؿمنو عمى  2أٌكدت المادة 

 

 في ذات الطابع االقتصادم المؤسسات االشتراكيةحؽ  ف ىذه األحكاـ القانكنيةػتبيٌ 
الحماية ب تحظىاألمكاؿ كانت  تمؾف .دكف حقيا في الممكية إلييا سندتأي التي إدارة األمكاؿ 

مف حيث عدـ إمكاف التصرؼ فييا، عدـ  بيا األمكاؿ العمكمية تحظىالتي ذاتيا القانكنية 
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دة عمى جميع ا لتطبيؽ قكاعد قانكنية مكحٌ ، نظرن 111كيا بالتقادـز الحجز عمييا كتممٌ جكا
كمف ثـ تقرير  .االشتراكية نتيجة لتخصيصيا إلى ىدؼ اجتماعي كاحد أمكاؿ الدكلة

 .112في تحقيؽ ذلؾ اليدؼ دامياليذه األمكاؿ ميما كانت درجة استخالحماية القانكنية 
لممكية الدكلة ال يقـك عمى تجزئة أمكاؿ الدكلة، كأف فالمفيـك القانكني االشتراكي 

ىي إاٌل مراكز لئلنتاج كتقديـ الخدمات ما  ذات الطابع االقتصادم االشتراكيةالمؤسسات 
   .113اقتضت كجكدىا الضركرات المكضكعية إلدارة االقتصاد الكطني

 

 الشتراكيةا نظرنا لعدـ كجكد تمييز بيف الممتمكات التي تقـك بتسييرىا المؤسسات
كٌميا تابعة لمدكلة، لـ تتمتٌػع تمؾ المؤسسات إاٌل بحؽ ذات الطابع االقتصادم، باعتبارىا 

د. كىذا ما أٌكػده دستكر استغبلؿ تمؾ الممتمكات التي ينطبؽ عمييا نظاـ قانكني مكحٌ 
 ممكية الدكلة بكيفية ال رجعة فيو عمىمبدأ كٌرست منو التي  04، مف خبلؿ المادة 0976

)...( المؤسسات والبنوك، ومؤسسات التأمين، والمنشآت المؤممة،  »: يعجم
، ووسائل والموانئوي، ومؤسسات النقل بالسكك الحديدية والنقل البحري والج

والوسائل الرئيسية لمنقل البري،  والتمفزة واإلذاعة،، والبريد والبرق والياتف المواصالت
تصادية واالجتماعية والثقافية التي أقامتيا ومجموع المصانع والمؤسسات والمنشآت االق

  .« )...( تطورىا، أو اكتسبتيا أو تكتسبيا الدولة أو تقيميا أو
 

المادة  ، بأف كؿ األمبلؾ المذككرة في ىذه114ألساتذةعمى حٌد تعبير أحد ا يتبٌيػف
 ماؿ االجتماعي كأصكؿ المؤسساتال رأسكأف الفصؿ بيف  تعٌد ممكية حصرية لمدكلة

ال يمكف تصٌكره، مف حيث أنو حٌتى األمكاؿ المتحٌصػؿ عمييا مف قبؿ ىذه  ،تراكيةاالش
غير أف المٌػبس في ىذه المسألة  المؤسسات خبلؿ حياتيا االجتماعية تعتبر ممكية الدكلة.

 الفقرة األكلىفي ا، حيث جاء دائمن  1976مف دستكر  15مف خبلؿ أحكاـ المادة يظير 
ات االشتراكية التي تكمفيا الدولة باستثمار أو استغالل أو عمى المؤسس » :أنوبمنيا 

                                                 
 ، يتضمف القانكف المدني، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ.58-75مف األمر رقـ  689ك  688انظر المكاد  -111
  . 109، مرجع سابؽ، ص رياض عيسى -112
 . 40ص المرجع نفسو،  -113

114
- RAHMANI Ahmed, « L’évolution du statut du patrimoine de l’entreprise publique 

économique », RASJEP, n° 1 et 2, 1991, p. 121.  
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تنمية جزء من ممتمكاتيا، أن تذكر في موازنتيا، وفقا ألحكام القانون، قيمة األصول 
  «.االمعادلة لقيمة الممتمكات الموضوعة تحت تصرفي

 

صكؿ الرأسماؿ االجتماعي كأ بيف ؿ مٌرةلكي ييػمٌيػز ألكٌ لممشٌرع ىذه المادة سمحت 
، 06-84رقـ  قانكفالإصدار ب كتٌكج ذلؾ .ذات الطابع االقتصادم االشتراكية المؤسسات

منو أف الكسائؿ  48، بحيث اعتبرت المادة 0984لسنة  األمبلؾ الكطنيةب المتعمؽ
أثناء حياتيا  المؤسساتىذه كالممتمكات المنقكلة كالعقارية المكتسبة أك المنجزة مف قبؿ 

ممكية تقرير حؽ عمى منو  09/2لمذمة المالية ليا. بينما أٌكدت المادة االجتماعية، تابعة 
، 06-84القانكف رقـ لـ يقتصر كما  المعٌبػأ في ذٌمػتيا. ماؿ االجتماعيال رأسلالدكلة 

 االشتراكيةرأس الماؿ االجتماعي كأصكؿ المؤسسات عمى التمييز بيف  ،الٌسالؼ الذكر
عمى  ىذه المؤسساتمبدأ حؽ التصرؼ لصالح كذلؾ ٌر ػما أقػ، إنػٌ ذات الطابع االقتصادم

 93ك 92 ،90فقا لمقتضيات المكاد باستثناء رأس ماليا االجتماعي، كذلؾ ك  أمكاليا
  .115منو

   

ذات الطابع االقتصادم  لممؤسسات االشتراكية إذا كانت استقبللية الذمة المالية
أداة  ىذه المؤسساتاعتبار صطدـ أماـ أف ذلؾ ا تقتضي كجكد مصالح خاصة بيا، إالٌ 

ضيات التخطيط الكطني ال تسمح بتحقيؽ مصالحيا أف مقت ذلؾ، لمتخطيط بامتياز
االشتراكية ذات  ممؤسساتلؿ لمخكٌ ا حؽ التصرؼأف ب يظيركلكف . بالمفيـك الٌميبرالي

                                                 
تطبيقا لممادة  » : ، يتعمؽ باألمبلؾ الكطنية، مرجع سابؽ، عمى أنو16-84القانكف رقـ  مف 91نصت المادة  -115
ممتمكات واألموال إلى المؤسسات والمنشآت والييئات التابعة ليا في شكل تمنح الدولة بعض ال من الدستور، 15

 صندوق اجتماعي قصد تمكينيا من إنجاز األىداف المسطرة ليا في إطار التخطيط. 
، 16-84القانكف رقـ  مف 92أما المادة  .«)...( هيجوز التصرف في ىذا الصندوق االجتماعي وال حجز  ال

أعاله إلى ضمان  91تيدف أساسا عدم قابمية التصرف المشار إلييا في المادة  » :أنونصت عمى  ،الٌسالؼ الذكر
المحافظة االقتصادية والحسابية لمصندوق االجتماعي الذي تمنحو الدولة مع ضمان احتمال استرداده. وال تمس 

سسات والمنشآت مسبقا أي عنصر معين من عناصر األصول ما عدا األراضي المستعممة كموقع. كما تترك لممؤ 
والييئات العمومية المعنية، إمكانية القيام باإلنجازات أو التغييرات أو التجديدات الضرورية لصالح االستغالل 

تكون الممتمكات والقيم التي يتكون منيا  » :أنومنو، عمى  93ا نصت المادة أخيرن ك  .«والتسيير السميم )...(
 الصندوق االجتماعي غير قابمة لمحجز.

استثناء الصندوق االجتماعي، وفقا مكن الوفاء بالتزامات المؤسسة بواسطة العناصر واألصول األخرى بوي 
 . « لمشروط واألشكال والحدود المنصوص عمييا بموجب القانون
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 ،، الٌسػالؼ الذكر06-84القانكف رقـ ؼ ااعتر يفٌسػر  عمى أمكالياالطابع االقتصادم 
تسعى التي ، ك Intérêts propres aux entreprises ليذه المؤسسات مصالح ذاتيةبكجكد 

رأسمالية، لكف ضماف تكاجدىا في السكؽ عمى غرار المؤسسات الإلى تحقيقيا مف أجؿ 
 . 116في إطار التخطيط

 

في تفضيؿ تسيير صناعي كتجارم  عة المشرٌ ػنيٌ عف كذلؾ ىذا االعتراؼ يكشؼ 
Gestion industrielle et commerciale

 689المادة  انطبلقان مف مقتضيات أحكاـ ،117
أك الحجز أك إذا كانت القاعدة العامة تقضي بعدـ جكاز التصرؼ . فمف التقنيف المدني

التٌػممؾ بالتقادـ لؤلمكاؿ العامة، فإنو استثناء عف ذلؾ، يمكف لمقكانيف التي تخٌصػص ىذه 
، أف تحٌدد شركط إدارتيا، طابع االقتصادماالشتراكية ذات ال المؤسساتلصالح  األمكاؿ

    كعند االقتضاء شركط التصرؼ فييا.
 

 قكانيفالد الطريؽ لصدكر ػميٌ ، ، الٌسػالؼ الذكر06-84القانكف رقـ أف بضح ػيتٌ 
المكٌرسة الستقبللية المؤسسات العمكمية االقتصادية، كذلؾ عبر عٌدة مستكيات. فبدءنا مف 

االجتماعي كأصكؿ ىذه المؤسسات، كصكالن إلى جكاز الحجز التمييز بيف الرأس الماؿ 
مبدأ تسيير  إدراج. كأخيرنا عمييا إجراء اإلفبلس تكقيععمى أمكاليا، كبالتالي إمكانية 

  .118مالية العتباراتصناعي كتجارم يخضع 
 

-88قانكف رقـ الر صدف، 0988مف سنة  ان ػقت االصبلحات انطبلقػتعمٌ  بالفعؿ،
 ،صبحت ىذه األخيرةأك  .انكف التكجييي لممؤسسات العمكمية االقتصاديةتضمف القالم ،01

 االجتماعيماؿ ال رأسا بممكية ع أيضن ، تتمتٌ نجزىاػاألمكاؿ التي تي عيا بممكية ػتمتٌ عمى  فضبلن 
، نصت الٌسالؼ الذكر ،01-88قانكف رقـ مف ال 17فالمادة . مف قبؿ الدكلة المساىـ بو
مى دفع الحصص باختالف نوعيا تحويل الممكية لصالح يترتب ع » : عمى أنوصراحة 

 المؤسسة العمومية االقتصادية المعنية. 

                                                 
116

- RAHMANI Ahmed, Les biens publics en droit algérien, op. cit., p. 198.  
117

- Ibid. 
118

- Ibidem. 
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وتصبح عندئذ األمالك المحولة أمالكا لممؤسسة العمومية االقتصادية وتحكميا 
 .«القواعد المطبقة في ىذا الشأن 

 

 بتنظيـالمتعمؽ ، 14-10مف األمر رقـ  4المادة  تؤٌكػدجاه، ػمسايرة ليذا االتٌ 
عمى تمتٌػع ىذه األخيرة بذمة المؤسسات العمكمية االقتصادية كتسييرىا كخكصصتيا، 

كضماف دائـ االجتماعي مالية مستقمة عف ذمة الدكلة، فضبلن عف اعتبار رأس ماليا 
العمومية  المؤسساتممتمكات  » : ، بحيث جاء فييا ما يميالغيراتجاه لمكفاء بالتزاماتيا 

حكام ييا طبقا لقواعد القانون العام وأة لمتنازل عنيا وقابمة لمتصرف فقابم االقتصادية
 ىذا األمر.

ويشكل رأسماليا االجتماعي الرىن الدائم وغير المنقوص لمدائنين 
  .119«االجتماعيين

 

، العمكمية االقتصادية حؽ الممكية لصالح المؤسسات تـ تحكيؿي، بناء عمى ذلؾ
، كما ىك الحاؿ 120تصدرىا ىذه المؤسساتـ التي ا لؤلسييصبح المساىـ مالكن بحيث 

 ان ػا أك عيننقدن  مة مف الشركاءحصص المقدٌ صبح مالكة لمػسبة لمشركات الخاصة التي تي بالنٌ 
فاألمكاؿ المعٌبػئة مف قبؿ . التأسيسي ماليا التي تمثؿ مساىمة كؿ شريؾ في رأسك 

ؾ األمكاؿ التي قد تككف أك تم شخاص المعنكية العامة األخرلالشركاء أم الدكلة كاأل
ا ليذه المؤسسات العمكمية االقتصادية تعتبر مف الناحية القانكنية ممكن  منجزة مف قبؿ

 . 121ا لمدكلةالمؤسسات كأشخاص قانكنية قائمة بذاتيا كليست ممكن 
 

إلى ممكية الشركة التي  المساىميف شركاءممكية ال بذلؾ تنتقؿترتيبنا لما سبؽ ذكره، 
أف  ، يتبٌيػفكبالتالي تيا المالية.ػتصرؼ بيا كعنصر مف عناصر ذمٌ ليا حؽ ال يصبح

، ذلؾ أف الحؽ مديكنيةما عبلقة عبلقة الشخص المساىـ ليست عبلقة مالؾ بمممكؾ، إنٌ 
تو ػر عمى ممكية ىذا األخير لذمٌ ػػال يؤثٌ  ة شخص آخرػالشخصي ألم شخص في ذمٌ 

                                                 
، لذلؾ فإف مصطمح قكاعد Règles de droit communح قكاعد القانكف العاـ في النص الفرنسي يقابؿ مصطم -119

 القانكف العادم ىك األقرب إلى الٌصػكاب.
120

- Rapport général relatif à l’autonomie de l’entreprise, op. cit., p. 229. 
  .188صادية في الجزائر، مرجع سابؽ، ص ، النظاـ القانكني ألمكاؿ المؤسسات العامة االقتكايس شريف -121
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 نة يتمثؿ فيػفي رأسماؿ شركة معيٌ المساىـ  فيما يككف الحؽ الشخصي لمشخص ،كأمكالو
المتحصؿ عمييا كعكدة أمكالو إليو عند  جحصكلو عمى أرباحو بنسبة مساىمتو كالنتائ

ـٌ الفصؿ بيف الدكلة أنو قد يان ػضح جمٌ ػعمى ىذا النحك، يتٌ ك  .122انحبلؿ الشركة ت
ا زكاؿ ممكية ين تكٌرس دستكر . كلـ يلفكرة االستقبللية تحقيقان  االقتصادية كالمؤسسات العمكمية

الدكلة لمؤسساتيا العمكمية االقتصادية كأشخاص قانكنية ليا كيانيا القانكني المستقؿ عف 
عندما استيػبعدت كذلؾ ، 0996، ثـ بعد ذلؾ في دستكر 0989كياف الدكلة إاٌل في دستكر 

  .123ىذه المؤسسات مف ضمف الممكية العامة
 

 الثاني الفرع
 في استغالل أمواليا تصاديةاالق رية المؤسسات العموميةح

 

بتجريدىا مف  االقتصادية المؤسسات العمكميةتحٌكلت طبيعة األمكاؿ التي تحكزىا 
ارية ػالسٌ نفسيا مقكاعد دكميف الخاص لمدكلة، لتخضع لصفة العمكمية كنقميا إلى أمبلؾ ال

ؤسسات فة في ىذه المػالمكظٌ  Fonds publics مكاؿ العمكمية. فاأل124عمى الممكية الخاصة
سيما األحكاـ المتعمقة بتسيير األمبلؾ تخضع لقانكف األمبلؾ الكطنية، ال أصبحت
 . 125لمدكلة الخاصة
 

 ، المتضمف قانكف30-90رقـ  انكفقالمف  18الفقرة العاشرة مف المادة بٌيػنت 
ا عمى ف األمبلؾ الكطنية الخاصة التابعة لمدكلة تشمؿ خصكصن أب ،األمبلؾ الكطنية

ـ المنقكلة التي اقتنتيا أك حققتيا الدكلة كتمثؿ مقابؿ قيمة الحصص أك الحقكؽ كالقي

                                                 
 .  132، النظاـ القانكني ألمكاؿ المؤسسات العامة االقتصادية في الجزائر، مرجع سابؽ، ص كايس شريف -122
بعد  1996مف دستكر  18)أصبحت المادة  1996دستكر  مف 17المادة ، ك 1989مف دستكر  17المادة نظر ا -123

 (.2016التعديؿ الدستكرم لسنة 
مذكرة لنيؿ درجة ، أثر الطبيعة العمكمية لممؤسسة العامة االقتصادية عمى صفتيا التجارية، صبايحي ربيعة -124

، 1996/1997 د معمرم تيزم كزك،الماجستير في قانكف التنمية الكطنية، معيد العمـك القانكنية كاإلدارية، جامعة مكلك 
 .218ص 
مؽ بتنظيـ المؤسسات العمكمية االقتصادية كتسييرىا كخكصصتيا، ، يتع04-01مف األمر رقـ  3/3انظر المادة  -125

 متمـ، مرجع سابؽ.



 43 

، ككذلؾ الحقكؽ Entreprises publiques ميا لممؤسسات العمكميةالتزكيدات التي تقدٌ 
 .126مف ىذا القانكف 49كالقيـ المنقكلة المذككرة في المادة 

 

الن خاصة، بحيث تعتبر أمكا االقتصادية المؤسسات العمكميةأمكاؿ أف بنستنتج 
يجكز التصرؼ فييا كالحجز عمييا مف قبؿ الدائنيف، كما يجكز تمٌمكيا بالتقادـ، إاٌل أف 

ة تسييرىا، ذلؾ ػميمٌ المؤسسات ذلؾ ال يمتٌد إلى ممحقات الدكميف العاـ عندما تتكٌلى تمؾ 
ة تمؾ لمدكلة ال تنتقؿ إلى ممكي ان ػالعامة باعتبارىا ممك الدكمينيةأف ممكية األمبلؾ 

 .المؤسسات، كبالتالي ال تدخؿ في ذٌمػػتيا المالية
  

بيف كؿ مف  االقتصادية بخصكص أمكاؿ المؤسسات العمكميةالمشٌرع ز ػييميٌ 
أصكؿ ىذه  كبيفالمزٌكد بيا عند إحداثيا،  ماؿ االجتماعيال رأسنة لاألمكاؿ المككٌ 

بناء عمى ىذه األخيرة  عدٌ ػتي . ك التي تتككف مف الممتمكات كالثركات التي تنجزىا المؤسسات
المتعمؽ بتنظيـ المؤسسات العمكمية االقتصادية  ،14-10مف األمر رقـ  4المادة 

 Règles de droit القانكف العادملقكاعد  قابمة لمتصرؼ فييا طبقان كتسييرىا كخكصصتيا، 

communنيف ييػشٌكؿ رأسماليا االجتماعي الٌرىف الدائـ كغير المنقكص لمدائ ، في حيف
  االجتماعييف.

 

                                                 
، يتضمف قانكف األمبلؾ الكطنية، 30-90مف القانكف رقـ  49تتمثؿ الحقكؽ كالقيـ المنقكلة التي عٌددتيا المادة  -126

  : معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ، فيما يمي
التي يصيبيا التقادـ الخماسي أك االتفاقي كالمتعمقة باألسيـ،  مكزعةمبالغ القسائـ، كالفكائد، كاألرباح ال -(1

كحصص المؤسسيف، كااللتزامات أك القيـ المنقكلة األخرل التي تصدرىا كؿ شركة تجارية أك مدنية أك كؿ جماعة 
 عمكمية أك خاصة، 

ماعات نفسيا عندما يصيبيا السيـ كحصص المؤسسيف كااللتزامات أك القيـ المنقكلة األخرل التابعة لمج -(2  
 التقادـ االتفاقي أك التقادـ الكارد في القانكف العادم، 

، جميع األرصدة النقدية في البنكؾ كىيئات القرض كالييئات  -(3           المبالغ النقدية المكدعة، كعمى العمـك
ة عمى ىذه الكدائع أك األرصدة، كلـ األخرل التي تتمقى أمكاالن في شكؿ كدائع، أك حساب جار إذا لـ تجر أية عممي

 ( سنة،15يطالب بيا أم كاحد مف ذكم الحقكؽ طكاؿ خمس عشرة )
السندات المكدعة كعمى العمـك كؿ األرصدة المكدعة في شكؿ سندات في البنكؾ كالييئات األخرل التي  -(4  

أم كاحد مف  ألرصدة، كلـ يطالب بياتتمقى سندات ألجؿ اإليداع أك لي سبب آخر إذا لـ تجر أية عممية عمى ىذه ا
 ( سنة.15ذكم الحقكؽ طكاؿ خمس عشرة )
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جيت ع اتٌ ة المشرٌ ػأف نيٌ  ،127ؼ ليذه المادة حسب أحد الكتابػفسير المخالً ػالتٌ ييػبٌيػف 
رة لؤلمكاؿ شبو الحماية المقرٌ ػػماؿ االجتماعي تي ال رأسحماية قانكنية عمى  ءإضفانحك 

رؼ العمكمية، بحيث تخرج عف دائرة التعامؿ المدني كالتجارم مف خبلؿ عدـ جكاز التص
  .كيا بالتقادـفييا، أك حجزىا، أك تممٌ 

 

رة لمرأسماؿ االجتماعي ال يمكف مقارنتيا بصكرة مطمقة مع غير أف الحماية المقرٌ 
 Une masseاألمكاؿ كبيػنية  الحماية التقميدية لؤلمكاؿ العمكمية، مف زاكية ككنيا ال تمٌس 

de biens بؿ تقصدىا كقيمة مف النقكد ،Une valeur d’argent 128 . عمى ىذا األساسك ،
االجتماعي، حيث أف  ؿتيػستبعد فكرة عدـ قابمية التصرؼ في األمكاؿ المكٌكنة لمرأسما

مثٌػؿ سكل قاعدة ثبات رأس الماؿ المعمكؿ بيا في القانكف التجارم، ػحظر التصرؼ ال يي 
 129باعتبارىا شركات تجارية االقتصادية رم المؤسسات العمكميةكالتي تفرض عمى مسيٌ 

 . 131، كعند االقتضاء إعادة تككينو130لزـك الحفاظ عمى القيمة المقابمة لممبمغ التأسيسي
 

يراد منو أف كؿ تعديؿ ما ػال يعني حظر تعديمو، إنٌ  االجتماعي ماؿال سرأثبات إف 
 اإلشيارعف  فضبلن  ،Statutsماؿ يجب أف يرافقو تعديؿ في القكانيف األساسية لمرأس

Publicité légale القانكني
المساىـ بو االجتماعي  ماؿال رأسالتصرؼ في  فإمكانية. 132

                                                 
، ص 1992، تنظيـ القطاع العاـ في الجزائر )استقبللية المؤسسات(، د. ـ. ج، الجزائر، بعمي محمد الصغير -127
79. 
 . 242، ص ، النظاـ القانكني ألمكاؿ المؤسسات العامة االقتصادية في الجزائر، مرجع سابؽكايس شريف -128
بتنظيـ المؤسسات العمكمية االقتصادية كتسييرىا كخكصصتيا،  ، يتعمؽ04-01مف األمر رقـ  2انظر المادة  -129

 متمـ، مرجع سابؽ. 
األمر كما بعدىا مف  822جزائيا كفقا لممادة  قاعدة ثبات رأس الماؿ االجتماعي معاقب عميوخرؽ نشير إلى أف  -130
 19ي ف ، مؤرخ101عدد ج. ر. ج. ج تضمف القانكف التجارم، ، ي1975بر سنة سبتم 26المؤرخ في  59-75رقـ 

    متمـ.، معدؿ ك 1975ديسمبر سنة 
131

- BRAHIMI Mohamed, « Quelques questions relatives à la réforme de l’entreprise 

publique (Loi n° 88-01) », op. cit., p. 118. 
132

- RAHMANI Ahmed, « L’évolution du statut du patrimoine de l’entreprise publique 

économique », op. cit., p. 134. 
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مع االلتزاـ بالحفاظ عمى القيمة المقابمة لو كعدـ تعديمو بالزيادة أك يككف  مف قبؿ الدكلة
   .133بالنقصاف إاٌل مف قبؿ الجمعية العامة غير العادية

 

رؼ بكؿ أف تتص االقتصادية العمكمية المؤسساتأنو بإمكاف  ،يٌتضح مٌما سبؽ
ا لما تخضع لو أمكاؿ الشركات كأف أمكاليا تخضع مبدئين  ،تيا الماليةػحرية في تسيير ذمٌ 

. فتقرير حؽ Principe de commercialité لخاصة كذلؾ كفقا لمبدأ المتاجرةالتجارية ا
خاصة بعد إدراج الحقكؽ كالقيـ ا لبلستقبللية المالية، الممكية عمى أمكاليا يعتبر أساسن 

ضمف طائفة األمبلؾ الكطنية  االقتصادية لمؤسسات العمكميةلصالح الة لمدكلة المنقك 
مف قانكف األمبلؾ  08لممادة  طبقان  الخاصة، أم انفصاليا عف األمبلؾ الكطنية العمكمية

 . 0991الكطنية لسنة 
 

قانكف  ، المتضمف31-91رقـ  قانكفالبمناسبة تعديؿ كتتميـ كذلؾ اعتبر المشٌرع 
2118 سنة فيكطنية األمبلؾ ال

لمؤسسات ا أف ،منو 4المادة  مف خبلؿ مضمكف ،134
ليا مف قبؿ  صةػالمساىمات المخصٌ  ليا أف تدير كتتصرؼ فييمكف  العمكمية االقتصادية

لكف دكف  أف تككف محبلن لتطبيؽ إجراء الحجز عمييا ليذه المساىمات يمكفكما  .الدكلة
تمتٌد إلى  ر التقادـ عمى األمكاؿ العمكميةحظقاعدة كيا بالتقادـ، ذلؾ أف ػجكاز تممٌ 

    الدكميف العاـ كالدكميف الخاص عمى حٌد سكاء.
 

العمكمية االقتصادية إبعاد  اتاإلصبلحات التي أدخمت عمى المؤسسعمى  ترتٌػب
األمكاؿ التي تسٌيػرىا مف نطاؽ القكاعد االستثنائية، لتصبح ىذه األمكاؿ تقبؿ الحجز عمييا 

                                                 
 » : ، مرجع سابؽ، عمى أنومتمـ، يتضمف القانكف التجارم، معدؿ ك 59-75ـ األمر رقمف  691تنص المادة  -133

تقرير من مجمس اإلدارة مى س المال بناء عذ قرار زيادة رألمجمعية العامة غير العادية وحدىا حق االختصاص باتخا
. ويجوز لمجمعية العامة أن تفوض لمجمس اإلدارة أو مجمس المديرين حسب الحاالت. )...( أو مجمس المديرين

تقرر  » : و، تنص عمى أنومن 712. أما المادة «مرة واحدة أو أكثر )...(  س المالزيادة رأ السمطات الالزمة لتحقيق
 أن تفوض لمجمس اإلدارة أو لمجمس المديرينالمال، التي يجوز ليا تخفيض رأس ة العامة غير العادية الجمعي

 .    « . )...(حسب الحالة، كل الصالحيات لتحقيقو
 14-08، يتضمف قانكف األمبلؾ الكطنية، مرجع سابؽ، معدؿ كمتمـ بمكجب القانكف رقـ 30-90رقـ  قانكف -134

 .2008غشت سنة  3، مؤرخ في 44 عددج. ر. ج. ج ، 2008يكليك سنة  20المؤرخ في 
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. كفي ىذا المقاـ، يمكف أف نشير إلى 135ئنيف كفقػان لقكاعد القانكف الخاصمف قبؿ الدا
حة االتي تنص صر  الٌسالؼ الذكر، ،04-01رقـ مف األمر  4الفقرة الثانية مف المادة 

ويشكل رأسماليا االجتماعي الرىن الدائم وغير المنقوص لمدائنين »  : ما يميعمى 
الحماية التي كانت مقٌررة ألمكاؿ المؤسسة  عمى ىذا النحك، ريفعتك . » االجتماعيين

العمكمية االقتصادية، حيث أصبحت تتحمؿ مسؤكلية تصرفاتيا كغيرىا مف الشركات 
. كىكذا يتٌػضح الدفع الكامؿ ألمكاليا إلى التجارة كالسكؽ قصد تحقيؽ 136التجارية الخاصة

نظرية الدكمينية التقميدية سكاء يؤٌكػد ابتعادىا عف الاألمر الذم المردكدية المالية كالفعالية، 
 .137مف زاكية التسيير، الطبيعة كالحماية

 

                                                 
معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ،  ، يتضمف القانكف المدني،58-75مر رقـ األمف  688 المادة تجدر اإلشارة إلى أف -135

تطبيؽ إجراء الحجز عمى األمكاؿ المخٌصصة لممؤسسات االشتراكية ذات الطابع االقتصادم باعتبار ىذه لـ تجز 
األمكاؿ التي تخرج عف ىذا التخصيص تقبؿ الحجز عمييا، كاألمكاؿ النقدية المكجكدة في  األمكاؿ ممكنػا لمدكلة. غير أف

حسابات المؤسسات االشتراكية ذات الطابع االقتصادم كالمكدعة لدل البنؾ، إذ يجكز تكقيع الحجز عمييا بناء عمى 
ت الطابع االقتصادم في الجزائر، ، المؤسسات االشتراكية ذازغدود عمي : ، انظر في ذلؾحكـ قضائي أك سند تنفيذم

القرار الصادر مف  ،عمى سبيؿ المثاؿكفي ىذا الٌصػدد، نذكر  .90ص  ،1982المؤسسة الجزائرية لمطباعة، الجزائر، 
مجمس قضاء الجزائر، الذم بمكجبو حيجزت األمكاؿ النقدية المكدعة لدل البنؾ الكطني الجزائرم باسـ الشركة الكطنية 

، القاضي 1978أكت  21قرار مجمس قضاء الجزائر الصادر في ) الشركة الخاصة )أ. ج. م( الدائنة لممناجـ لفائدة
، مرجع زغدود عمينقبلن عف  ؛1977جكاف  15كمة الجزائر بتاريخ بالمكافقة عمى الحكـ االستعجالي الصادر مف مح

 (. 90، ص 3سابؽ، ىامش 
التي تتضمف إدانة المؤسسات االشتراكية ذات الطابع كما يككف لممتقاضكف المستفيدكف مف أحكاـ القضاء 
التي كانت تحؿ بحكـ القانكف محؿ ىذه المؤسسات  االقتصادم، أف يحصمكا عمى مبمغ الديكف لدل الخزينة العمكمية

االشتراكية ذات الطابع االقتصادم لطرؽ التنفيذ  اتكيبٌيػف ىذا اإلجراء عدـ خضكع أمكاؿ المؤسس. لمكفاء بديكنيا
 التي سٌددتيا الخزينة العمكمية لصالح الدائنيف، تسحب الخزينة الخاص. كمف أجؿ استرداد المبالغ لمعركفة في القانكفا

 ؛ انظراالشتراكية ذات الطابع االقتصادم اتات المؤسسيالعمكمية تمقائينا أك تعمؿ عمى سحب جزء مف حسابات كميزان
، يتعمؽ بتنفيذ أحكاـ القضاء 1975يكنيك سنة  17مؤرخ في ال 48-75مف األمر رقـ  10/2ك 10/1 ،5 كادالم

ىذه كمرٌد ذلؾ ىك عدـ طرح . )ممغى( 1975يكليك سنة  4ؤرخ في ، م53عدد ج. ر. ج. ج كقرارات التحكيـ، 
 في السكؽ بصكرة كمٌػية ككاممة. فاقتطاع مبمغ الديكف جبرنا مف حساباتيا ال يعٌد حجزان في حقيقة األمر، بؿ اتالمؤسس

النظاـ القانكني ألمكاؿ المؤسسات العامة ، كايس شريف : ، انظرخزينة العمكمية السترجاع أمكالياسحبنا تمجأ إليو ال
   .244ص مرجع سابؽ،  ،االقتصادية في الجزائر

ر عبلقة الدكلة بمؤسساتيا العمكمية االقتصادية في النظاـ الجزائرم، مذكرة لنيؿ درجة ، تطكٌ بولحبال نوارة -136
 .29، ص 2003لماجستير في القانكف، فرع قانكف المؤسسات، كمية الحقكؽ، جامعة الجزائر، ا

  .244ص  مرجع سابؽ، ،النظاـ القانكني ألمكاؿ المؤسسات العامة االقتصادية في الجزائر، كايس شريف -137
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إف اعتبار المؤسسة العمكمية االقتصادية شركة تجارية مف جية كتكريس 
تحٌمػميا  بخصكصاستقبلليتيا اتجاه الدكلة مف جية أخرل، ييػنيي مبدئينا مسؤكلية الدكلة 

 كنتيجة لذلؾ،لمالية لمدة طكيمة كمستمرة. ا لديكف ىذه المؤسسة في حالة انعداـ السيكلة
تصبح المؤسسة أىبلن لتحمؿ مسؤكلية المخاطر الناجمة عف كظيفتيا التجارية في السكؽ 
كغيرىا مف الشركات التجارية الخاصة، لتككف عرضة إلجراء اإلفبلس. كذلؾ إلزالة 

 كالمنافسة. خطرىا عمى االئتماف التجارم كفقا لما تمميو متطمبات قكاعد السكؽ 
 

االقتصادم مف حيث  ا مع النظرة الجديدة لمقطاع العمكميفؽ ىذا المسعى تمامن يتٌ 
 .138بتحديد مسؤكليتو ، كذلؾؿ الدكلة بأعبائوػػدعـ فعاليتو كمردكديتو االقتصادية كعدـ تكفٌ 

لمقطاع  التجارية عف الكظيفة مكف أف تنجـػالتي يي  األخطار نتيجةىذه المسؤكلية  تقكـك 
 ككف ىذا القطاع عرضة لجكاز إعبلف إفبلسو.حيث يبفي السكؽ،  االقتصادم مكميالع

 ،10-88رقـ مف القانكف  36الفقرة األكلى مف المادة ة بمكجب ر ذلؾ ألكؿ مرٌ كلقد تقرٌ 
الكضع ، عمى خبلؼ 139لممؤسسات العمكمية االقتصاديةالمتضمف القانكف التكجييي 

بؿ ق 0975لسنة  التقنيف التجارم مف 207مف المادة  الفقرة األكلىت ، حيث استبعدان ػسابق
    .140نظاـ اإلفبلسمف الخضكع ل االشتراكية ذات الطابع االقتصادم المؤسسات تعديميا،
 

ميا التقنيف نظٌ ػالعمكمية االقتصادية ضمف األشخاص التي يي  المؤسسات إف إدراج
ألشخاص في مادة ىذه ا التي تخضع ليا نفسيا ؤلحكاـليعني إخضاعيا التجارم، 
 ككاف ذلؾ بمكجب. ، كذلؾ مف أجؿ ضماف حماية الدائنيفكالتسكيات القضائيةاإلفبلس 

                                                 
ائرم، رسالة لنيؿ درجة ، النظاـ القانكني لممؤسسة العمكمية االقتصادية في التشريع الجز محمد الصغير بعمي -138

 . 359، ص 1990دكتكراه الدكلة في القانكف، معيد العمـك القانكنية كاإلدارية، جامعة الجزائر، 
، يتضمف التكجييي لممؤسسات العمكمية االقتصادية، معدؿ، مرجع 01-88مف القانكف رقـ  36ألغيت المادة  -139

 بتسيير رؤكس األمكاؿ التجارية، مرجع سابؽ.، يتعمؽ 25-95مف األمر رقـ  28سابؽ، بمكجب المادة 
، كذلؾ قبؿ مرجع سابؽمعدؿ كمتمـ، يتضمف القانكف التجارم،  ،59-75رقـ  مف األمر 217المادة  كرد في -140

 : عمى 216و 215ال تنطبق المادتان  » :تعديميا، عمى أنو
 . المؤسسات االشتراكية،1
 ى تعاونيات قدماء المجاىدين،. االستغالالت الزراعية المسيرة ذاتيا، وعم2
 . تعاونيات الثورة الزراعية لإلنتاج أو مصالح الواليات أو البمديات، 3
   .«. الشركات ذات االقتصاد المختمط 4
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0993 سنة التقنيف التجارم في مف 207تعديؿ المادة 
الفقرة تنص أصبحت ، بحيث 141

تخضع الشركات ذات أموال عمومية كميا أو جزئيا ألحكام ىذا  » : عمى أنواألكلى منيا 
 . «باإلفالس والتسويات القضائيةالباب المتعمق 

 

 خضكعتكٌرس مبدأ  الٌسػالفة الذكر، 207األكلى مف المادة الفقرة  تإذا كان
 تكقؼ عف الدفعكٌمما كانت في حالة العمكمية االقتصادية لنظاـ اإلفبلس  المؤسسات

Cessation de paiement ، ٌفقرتيف ال ، فإفةة طكيمة كمستمرٌ يكلة المالية لمدٌ أم انعداـ الس
 تحٌؿ محؿٌ أف  الحككمة مفاده تمكيف، ا المبدأف ىذع استثناءأكردتا  منيا الثالثة كالرابعة

 Parعف طريؽ التنظيـ  كبناء عمى ذلؾ، تتكفٌػؿ الحككمة يكف.لمكفاء بالدٌ ىذه المؤسسات 

voie réglementaire إلجراء القضائي افاؿ ػبتسديد مستحقات الدائنيف، مٌما يؤٌدم إلى إق
 . 142التقنيف التجارم مف 357المادة  ألحكاـ النقضاء الديكف طبقان  ،لجارما

 

 العمكمية االقتصادية يككف مف غير المقبكؿ استعانة المؤسساتبناء عمى ذلؾ، 
كأف مثؿ ىذه التدابير . بقكاعد القانكف التجارم دكف تحمؿ اآلثار القانكنية الناجمة عف ذلؾ

ثبت عدـ فعمية فبلس عمى ىذه المؤسسات تإلد تكقيع جزاء االرامية إلى استبعا االستثنائية
 ة بائتماف السكؽ كاستقراره.ػخمٌ لمكاجية األكضاع الم 143تكقيع الجزاءفي القانكنية القاعدة 

 بمكجب اإلعانات المالية لصالح المؤسسات العمكمية االقتصاديةكيظير أف تدخؿ الدكلة 
بر خرقا لمبدأ حرية المنافسة بيف المؤسسات يعتمف شأنو أف يخٌؿ بقكاعد المنافسة، بؿ 

                                                 
 08-93المرسـك التشريعي رقـ  القانكف التجارم، مرجع سابؽ، معدؿ كمتمـ بمكجب ، يتضمف59-75أمر رقـ  -141

ج. ر. ج. ج )استدراؾ  1993أبريؿ سنة  27مؤرخ في  ،27، ج. ر. ج. ج عدد 1993أبريؿ سنة  25المؤرخ في 
     (.1993يكنيك سنة  29، مؤرخ في 43عدد 

  : ، الٌسػالؼ الذكر، عمى ما يمي59-75رقـ  األمرمف  357تنص المادة  -142
يكون تحت تصرف وكيل بإقفال اإلجراءات عند عدم وجود ديون مستحقة أو عندما  لممحكمة أن تقضي ولو تمقائيا »

  .التفميسة ما يكفي من المال
وال يجوز إصدار الحكم باإلقفال النقضاء الديون إال بناء عمى تقرير من القاضي المنتدب يثبت تحقق واحد 

من كل  ومن الشرطين المتقدمين، ويضع الحكم حدّا نيائيا لإلجراءات بإعادة كافة حقوق المدين إليو وا عفائ
 لتي كانت قد لحقت بو.إسقاطات الحق ا

    .« ويترتب عمى ىذا الحكم رفع اليد عن رىن جماعة الدائنين
143

- ZOUAÏMIA Rachid, « Déréglementation et ineffectivité des normes en droit 

économique algérien », Revue IDARA, n° 21, 2001, pp. 137-138. 
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، بقاء الدكلة ضامنة ماليان ا مف كانطبلقن  .144العمكمية االقتصادية كالمؤسسات الخاصة
 عمى حدٌ  لممؤسسات العمكمية االقتصادية ى في آخر المطاؼ، فإف االستقبللية الماليةحتٌ 

مسار استقبللية  يبقىكلذلؾ مٌما يؤثر عمى تسييرىا. ، تعتبر شكمية 145ابػتعبير أحد الكتٌ 
  غير مكتمؿ.يحتفظ بمظير التسيير 
     

، الحاالت أك المعايير التي بناء عمييا التقنيف التجارم مف 207المادة لـ تبٌيػف 
تسمح لمحككمة أف تتٌػخذ تدابير كقائية إلنقاذ المؤسسة العمكمية االقتصادية مف التصفية، 

، حيث الٌسػالؼ الذكر، 10-88رقـ ة مف القانكف الممغا 36/0كذلؾ عمى خبلؼ المادة 
غير أنو يمكن لمحكومة أن تتخذ تدابير وقائية تقنية واقتصادية أو »  : نصت عمى أنو

تعيد الييكمة أو تمدىا بالعون المالي، إذا كان قرار الحل قضائيا قد يمس مصالح ىامة 
والتشغيل، ويترتب عن  في مجال االقتصاد الوطني والدفاع الوطني والتوازن الجيوي

   «. ىذه التدابير انقضاء االجراء القضائي الجاري
 

، تبدك غير الٌسػالفة الذكر 36/0يبلحظ أف الحاالت أك المعايير الكاردة في المادة 
كما أف تدخؿ الحككمة  .أف تمارس سمطة تقديرية كاسعةبكتسمح بالتالي لمحككمة  دقيقة

أجؿ إعانة أك إعادة الييكمة المالية لممؤسسات  مشركط بالكسائؿ التي بحكزتيا مف
العمكمية االقتصادية. كفي مثؿ ىذه الحاالت يمكف تكقيؼ إجراء اإلفبلس، بينما في 

 .146القانكف العادمب عف ىذا اإلجراء تصفية األمكاؿ كفقا لقكاعد ػالحاالت األخرل سيترتٌ 
       

بحؽ  كذلؾ عػيجعميا تتمتٌ  العمكمية االقتصادية لممؤسساتالطابع التجارم إف 
تيح ليا إمكانية استغبللو بكؿ ػ، األمر الذم يي Fonds de commerce المحؿ التجارمممكية 

العمكمية االقتصادية  ال يقتصر استغبلؿ المؤسسات. ك ححرية مف أجؿ تحقيؽ األربا
باعتباره  وا استغبللمكنيػما يي ػ، إنٌ ان ػا معٌيػنلممحؿ التجارم بنفسيا باعتبارىا تاجرة تمارس نشاطن 

                                                 
144

- ZOUAÏMIA Rachid, « Les aides de l’Etat aux entreprises publiques économiques : 

une entrave au principe de libre concurrence ? », Revue académique de la recherche 

juridique, n°1, 2017, p. 19. 
145

- CHIGNIER Antoine, Les politiques industrielles de l’Algérie contemporaine, le 

développement en faillite des relations entre Etat et appareil de production dans une 

économie en développement, Mémoire soutenu dans le cadre du « Séminaire Economie 

Nationale du Monde Arabe », Institut d’Études Politiques, Université Lyon 2, 2009, p. 31.  
146

- RAHMANI Ahmed, « L’évolution du statut du patrimoine de l’entreprise publique 

économique », op. cit., p. 139. 
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ممكية تجارية بمختمؼ الطرؽ المعركفة في نطاؽ القانكف الخاص، كالتي مف شأنيا أف 
ا، كذلؾ بالتصرؼ فيو عف طريؽ البيع، أك الدخكؿ بو كحصة في شركة، ػن يا ربحتحقؽ ل

  .147اا حرن ا، أك إيجاره إيجارن ػحيازين  ان ػأك رىنو رىن
 

ا ضمف الذمة المالية التجارم يدخؿ أساسن أف المحؿ بنظرنا مف كجية يتبٌيػف 
ذلؾ تيا، ػالعمكمية االقتصادية، لككنو ال يمثؿ شخصية معنكية مستقمة عف ذمٌ  لممؤسسات

 ان ػعام ان ػتمثؿ ضمانأمكاليا  ، فإف جميعالمديفأف ىذه المؤسسات إذا كانت في مركز 
األشخاص  كفضبلن عف ذلؾ، لـ يرد ذكر المحؿ التجارم ضمف .148لمكفاء بديكنيا

عو بالشخصية ػفيد عدـ تمتٌ ػ، مٌما يي 149مف التقنيف المدني 49المادة المعنكية الكاردة في 
أف بالتجارم، نجد  التقنيف التجارم المتعمقة بالمحؿ بالرجكع إلى أحكاـكما أنو  المعنكية.
يو ضفي عمجارم دكف أف تيػممحؿ التالمكٌكنة لعناصر الفقط بتبياف  منو، اكتفت 78المادة 

األساسية لمباشرة النشاط باعتباره إحدل الركائز -. فالمحؿ التجارم150الشخصية المعنكية
ختفي داخؿ الشخصية المعنكية لممؤسسة، بؿ في ذٌمتيا المالية، ذلؾ أف ي–التجارم

                                                 
 .189، ص 2002، الكجيز في القانكف التجارم كقانكف األعماؿ، مكفـ لمنشر كالتكزيع، الجزائر، بن غانم عمي -147
 »: ، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ، عمى أف، يتضمف القانكف المدني58-75األمر رقـ مف  188/1تنص المادة  -148

 .« أموال المدين جميعيا ضامنة لوفاء ديونو
  : ، الٌسػالؼ الذكر، كما يمي58-75األمر رقـ  مف 49كرد ذكر األشخاص االعتبارية كفقان لممادة  -149

 الدكلة، الكالية، البمدية،  -
 العمكمية ذات الطابع اإلدارم،  الييئات -
 المدنية كالتجارية، الشركات -         

)نشير إلى أف مصطمح المؤسسات يقابمو في النص الفرنسي مصطمح  كالمؤسسات،الجمعيات  -
Fondations.) 

 الكقؼ،  -
 كؿ مجمكعة مف أشخاص أك أمكاؿ يمنحيا القانكف شخصية قانكنية.  -

يعتبر المحؿ  ،مرجع سابؽمعدؿ كمتمـ، يتضمف القانكف التجارم، ، 59-75األمر رقـ  مف 78كفقا لممادة  -150
كالبضائع. كأما  تالتجارم منقكالن يشمؿ عمى أمكاؿ مادية كأمكاؿ معنكية. فأما األمكاؿ المادية تتمثؿ في المعٌدات، اآلال

األمكاؿ المعنكية فتتمثؿ في الحؽ في العمبلء، الشيرة التجارية، عنكاف المحؿ، االسـ التجارم، الحؽ في اإليجار كحؽ 
 صناعية كالتجارية.  الممكية ال
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االعتراؼ باستقبللية الذمة المالية لممحؿ التجارم، تحت غطاء ذمة التخصيص قد 
 .151فشؿ

 

ة في استغبلؿ إذا كانت المؤسسات العمكمية االقتصادية حرٌ و ا إلى أننشير أخيرن  
ا. فالطابع العمكمي ليذه المؤسسات قد يقؼ أف ذلؾ ال يتحقؽ دائمن  يا التجارم، إالٌ محمٌ 
ا االعتراؼ ليا بممكية المحؿ التجارم، األمر الذم يحكؿ دكف االعتراؼ ليا أيضن  ـأما

كحالة تحٌمػؿ  ا،ػاالستثنائية المقٌررة قانكنن  تكؽ المرتبطة بو، كذلؾ في بعض الحاالبالحق
ا مف الخدمة العامة في إطار عبلقاتيا العقدية مع المؤسسات العمكمية االقتصادية قيكدن 

لممؤسسات العمكمية االقتصادية بممكية  كىذا ما يؤٌدم إلى نفي االعتراؼ .152الدكلة
ىذه الحالة الفرؽ بيف  يا التجارم ككذا الحقكؽ المرتبطة بو، بحيث يظير فيػمحمٌ 

  المسٌيػرة لممرفؽ العاـ كتمؾ المسٌيػرة لممحؿ التجارم. المؤسسات العمكمية االقتصادية
 

ا كراء سعين خدمة لمصالحو الخاصة ك لمحؿ التجارم عمى استغبللو يسير مالؾ ا
عاـ رة لممرفؽ الػألرباح، بينما يتعٌيػف عمى المؤسسات العمكمية االقتصادية المسيٌ تحقيؽ ا

عمى الرغـ مف أف ذلؾ ال يمنعيا مف  لممترفقيف، الصالح العاـتحقيؽ أف تبحث عف 
بح التجارم تحقيؽ الربح، لكف مع بقاء المصمحة الجماعية تسمك عمى فكرة الرٌ 

بالنسبة  ال يمكف األخذ بو إالٌ  االعتراؼ بحؽ استغبلؿ المحؿ التجارمف. 153كالمالي
لذلؾ فإف المؤسسات  تي تنشط في القطاعات التنافسية.ال ةلممؤسسات العمكمية االقتصادي

ى في حالة عدـ حتٌ  ع بممكية المحؿ التجارمػا في التجارة ال تتمتٌ نن ػا معيٌ التي تمارس احتكارن 
   .154اربيف فكرتي المحؿ التجارم كاالحتكا لكجكد تعارض نظرن تسييرىا لمرفؽ عاـ، 

 

                                                 
كعنصر جكىرم في القاعدة التجارية )دراسة مقارنة(، رسالة  ءصاؿ بالعمبلػ، المركز القانكني لبلتٌ حمادوش أنيسة -151

، تخصص القانكف، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك،  لنيؿ درجة دكتكراه في العمـك
 .2، ص 2012

، معدؿ، القانكف التكجييي لممؤسسات العمكمية االقتصادية ، يتضمف01-88مف القانكف رقـ  57انظر المادة  -152
  مرجع سابؽ. 

153
- Encyclopédie juridique : Répertoire des sociétés, 2

ème
 édition, volume II, Dalloz, Paris, 

1989, p. 21. 
154

- BRAHIMI Mohamed, « Quelques questions relatives à la réforme de l’entreprise 

publique (Loi n° 88-01) », op. cit., p. 111. 
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 الثاني المبحث
 لةاو  لتراجع التدريجي لمدولة المقا

 

ؿ االنتاج كسائل اتجميعن  التأميـ عممياتبعد االستقبلؿ إلى  يةالجزائر الدكلة  لجأت
 ترجـ عبر المؤسساتالمي  العمكمي لمقطاع كما أف الحجـ الكاسع .في نطاؽ ممكية الدكلة

  لة.شٌكؿ مرآة عاكسة لمدكلة المقاكً  ،Entreprises publiques العمكمية
 

االقتصادية  لبلضطبلع بالتنمية ةػلالدكلة كمقاكً  ةػميمٌ  ؿفشلقد أثبتت تمؾ المرحمة 
لذلؾ، ك  .155الحتياجات االقتصاد كالمجتمع جتماعية مف حيث االستجابة بشكؿ فٌعػاؿكاال

تراجع دكر الدكلة  ترتٌػب عنيا قتصاديةا حاتصبلاتٌػخاذ إقٌررت السمطات العمكمية 
 العمكمية لة بمؤسساتياقة الدك عبلتغٌيػر  ، كذلؾ مف خبلؿبصفة تدريجية لةالمقاكً 

 Fonctionكظيفة المقاكلةتحكيؿ ممارسة ، كباألساس فيما يخص االقتصادية

entrepreneuriale  ممكيةا بيف حؽ الذم كاف قائمن  ليزكؿ الخمط، 156ىذه المؤسساتإلى 
 ةباعتبارىا صاحبة السمطة العام سييرػالتٌ في الدكلة حؽ ك  ،ئة فيياػمكاؿ المعبٌ الدكلة لؤل
  .األول( )المطمب
 

بمختمؼ  بكاسطة اعتماد سياسة الخكصصة حجـ القطاع العمكميا تقمٌػص أيضن 
أف سياسات الخكصصة أٌدت إلى تحكيؿ الدكلة إلى جياز  157أحد الكتاب كاعتبر .أنكاعيا

 قابة في المجاؿ االقتصادم. لكفيطرة كالرٌ ػال يممؾ، مٌما يقٌمؿ مف قدرة الدكلة عمى السٌ 
قابة النشاط أف قدرة الدكلة عمى سيطرة كر  ىذا الطرح غير سميـ مف حيثيظير أف 

 العامةأف تحكيؿ الممكية كما  عمى امتبلكيا لكسائؿ االنتاج فقط.تكقؼ االقتصادم ليس م
الٌسيطرة عمى تنظيـ االقتصاد، إٌنما تبقى ك  لصالح القطاع الخاص ال يعني غياب الرقابة

الستقرار السكؽ. فتحرير االقتصاد ال  قتصادية كضمانان الدكلة حاضرة حماية لمحرية اال
فيـ عمى أنو انسحاب كٌمي لمدكلة عف الحقؿ االقتصادم، إٌنما المراد منو إعادة ػينبغي أف يي 

                                                 
155

- BELHADI Abdelhafid, La place du secteur public dans le développement 

économique de l’Algérie : Aspects juridiques, Thèse pour le doctorat en droit, Université 

de Paris 1 Panthéon Sorbonne, 2007, pp. 342-343.  
156

- LAGGOUNE Walid, « De l’Etat entrepreneur à l’Etat actionnaire : Discours 

juridique et réalité d’un processus », RASJEP, n° 4, 1993, pp. 742 et s.    
 .89، مرجع سابؽ، ص عثمان أبو حرب -157
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عبلقة ، يأخذ بعيف االعتبار ال158النظر في مكقع الدكلة ضمف نظاـ اقتصادم جديد
ؿ التنمية بكؿ أبعادىا في إطار القطاع الخاص في مجاالجديدة التي تربط الدكلة مع 

  .الثاني( )المطمباالنتقاؿ إلى اقتصاد السكؽ 
 

 األول مطمبال

 بين حق الممكية والتسيير التمييز
 

، فذلؾ االقتصادية العمكمية مؤسساتيا بكاسطةالدكلة تمارس التجارة إذا كانت 
التي سسات عف تسيير رؤكس أمكاليا التجارية لصالح ىذه المؤ  الدكلةتنازؿ  يعني

 الفرع) مؤسسات قائمة بذاتيا، كذلؾ بعد تكريس استقبلليتيا اتجاه الدكلةأصبحت تعتبر 
المؤسسات االشتراكية ذات الطابع  تتحٌكل ،في إطار ىذا اإلصبلح الجكىرمك (. األول

بعد بنظاـ قانكني جديد  تتمٌتعجعميا مٌما  ،159االقتصادم إلى مؤسسات عمكمية اقتصادية
المؤسسات العمكمية االقتصادية  أصبحتبذلؾ . ك 160الشركات التجارية زمرةفي إدراجيا 
ؿ في إطار تشكٌ  ، باعتبارىاكمقاًكلة ذم أنشأت مف أجموال النشاط االقتصادم تمارس

كأداة كليس ، 161مة إلنتاج المكاد كالخدمات كتراكـ رأس الماؿػعممية التنمية الكسيمة المفضٌ 
  (.الثاني الفرع) ةلتنفيذ خطة التنمي في يد الدكلة

 

                                                 
158

- BOUDJEMA. R, « La privatisation des entreprises d’Etat en Algérie ou la complexité 

d’un processus », Revue d’économie et de statistique appliquées, n° 3, 2003, p. 26. 
، 01-88أنيا اشتراكية حتٌػى في ظٌؿ القانكف رقـ  عمى بقي كصؼ المؤسسات العمكمية ذات الطابع االقتصادم -159
(. كلـ تزؿ تمؾ الصفة إاٌل 2، معدؿ، مرجع سابؽ، )المادة ت العمكمية االقتصاديةتضمف القانكف التكجييي لممؤسساي

 السابؽ ي، يتضمف إلغاء القانكف األساس1989أبريؿ سنة  11المؤرخ في  45-89المرسـك التنفيذم رقـ  بمكجب
، مؤرخ 15ج. ج عدد لممؤسسات االشتراكية ذات الطابع االقتصادم المحٌكلة إلى مؤسسات عمكمية اقتصادية، ج. ر. 

ا المرسـك التنفيذم رقـ 1989أبريؿ سنة  12في  ، يتضمف 1990يناير سنة  30المؤرخ في  42-90؛ انظر أيضن
القديمة لممؤسسات االشتراكية ذات الطابع االقتصادم المحٌكلة إلى مؤسسات عمكمية  ةاإللغاء الصريح لمقكانيف األساسي
 .   1990يناير سنة  31ي ، مؤرخ ف5اقتصادية، ج. ر. ج. ج عدد 

، معدؿ، تضمف القانكف التكجييي لممؤسسات العمكمية االقتصاديةي، 01-88مف القانكف رقـ  5انظر المادة  -160
، يتعمؽ بتنظيـ المؤسسات العمكمية االقتصادية كتسييرىا 04-01مف األمر رقـ  2انظر كذلؾ المادة  ؛مرجع سابؽ

 كخكصصتيا، متمـ، مرجع سابؽ.
 الٌسػالؼ الذكر.، 01-88مف القانكف رقـ  3/1ر المادة انظ -161
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 األول الفرع

  رؤوس أمواليا التجاريةالمباشر لتسيير التنازل الدولة عن 
 

لـ تكف أبعادىا االنفصاؿ  إف تكريس استقبللية المؤسسات العمكمية االقتصادية
 ىذه المؤسساتالتٌػاـ عف اإلدارة المركزية دكف الخضكع ألم تكجيو منيا، نظرنا الندراج 

 إقامة إطار مؤٌسساتي إلى . كلذلؾ، لجأ المشٌرع162لمتفٌرعة عف الدكلةضمف األجيزة ا
يضمف بشكؿ  ،(أوال) االقتصادية العمكمية يحكـ العبلقات بيف الدكلة كمؤسساتيا جديد

ىذه عمى مستكل المكٌظفة ك استقبللية تسيير رؤكس األمكاؿ التجارية التابعة لمدكلة 
 (.ثانيا) المؤسسات

 

    مساىمات الدولةل لتسيير استحداث ىياك -أوال
 

 االقتصادية كالدكلة استحداث المؤسسات العمكمية تفرض العبلقات الجديدة بيف
 ئة عمىػالمعبٌ رؤكس األمكاؿ التجارية ىياكؿ لتأطير ممارسة حؽ ممكية الدكلة عمى 

 (، الذم1) في مجمس مساىمات الدكلة ىذه اليياكؿ كتتمثؿ مستكل ىذه المؤسسات.
. كما تـٌ حٌؿ الشركات القابضة العمكمية163مس الكطني لمساىمات الدكلةعٌكض المج

164 
 (.2كاستبداليا بشركات تسيير مساىمات الدكلة )

 

 مجمس مساىمات الدولة -1
  
المتعمؽ بتنظيـ  ،14-10أيحدث مجمس مساىمات الدكلة بمكجب األمر رقـ  

ذا المجمس تحت سمطة المؤسسات العمكمية االقتصادية كتسييرىا كخكصصتيا. كيكضع ى

                                                 
أثر الطبيعة العمكمية لممؤسسة العامة االقتصادية عمى صفتيا التجارية، مرجع سابؽ، ص ، صبايحي ربيعة -162

232. 
يتعمؽ بتسيير رؤكس األمكاؿ التجارية ، 25-95أحدث المجمس الكطني لمساىمات الدكلة بمكجب األمر رقـ  -163

(، التي 17/1كٌمػؼ ىذا المجمس بتنسيؽ كتكجيو نشاط الشركات القابضة العمكمية )المادة  لمدكلة، مرجع سابؽ؛ التابعة
 (.  27/2حٌمت محؿ صناديؽ المساىمة )المادة 

، يتعمؽ بتنظيـ المؤسسات العمكمية االقتصادية كتسييرىا كخكصصتيا، 04-01مف األمر رقـ  40انظر المادة  -164
 ؽ.متمـ، مرجع ساب
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 .165أما تشكيمتو كسيرة فتحٌدد عف طريؽ التنظيـك الكزير األكؿ الذم يتكٌلى رئاستو. 
ييػعٌد ىيئة حككمية تابعة لمسمطة التنفيذية بحكـ مجمس مساىمات الدكلة يتٌػضح أف ك 

. كيتداكؿ المجمس كفقا لميامو التي 166مف مجمكعة مف الكزراءالتي تضـ تشكيمتو 
اإلجراءات كالكيفيات  Résolutions كما يستطيع أف يحٌدد عف طريؽ لكائح يضطمع بيا.

  . 167التي تسيٌػؿ لو تحقيؽ ذلؾ
 

أف استبداؿ المجمس الكطني لمساىمات الدكلة بمجمس بيظير مف الناحية الشكمية 
مساىمات الدكلة، تـٌ مع حذؼ مصطمح " الكطني "، إلبعاد الطابع األيديكلكجي عف 

ا لتسييره رؤكس أمكاؿ خاصة تابعة لمدكلة، كالتأكيد عمى استقبللية دم، نظرن الحقؿ االقتصا
أما مف الناحية ك  المجمس بكسب ثقة المستثمر الكطني كاألجنبي عمى كجو الخصكص.

صبلحيات المجمس القديـ استحكذ عمى فقد تكٌسػعت صبلحيات المجمس ك المكضكعية، 
  .168مو في عمميات الخكصصةكصبلحيات مجمس الخكصصة بعد إلغائو بسبب فش

 

مساىمات الدكلة كدكره في تحديد االستراتيجيات الشاممة  انطبلقنػا مف مياـ مجمس
فيما يخٌص مساىمات  جفي مجاؿ مساىمات الدكلة كالخكصصة، تحديد السياسات كالبرام

ة المؤسسات العمكمية االقتصادية ص، تحديد سياسات كبرامج خكصالدكلة كتنفيذىا
 تنظيـ القطاع العمكمي، 169عمييا، دراسة ممفات الخكصصة كالمكافقة عمييا كالمكافقة

دكرىا كمالكة لرؤكس  مساىمات الدكلة مجمس مف خبلؿتمارس الدكلة ، 170االقتصادم

                                                 
، يتعمؽ بتنظيـ المؤسسات العمكمية االقتصادية كتسييرىا كخكصصتيا، 04-01مف األمر رقـ  8انظر المادة  -165

 متمـ، مرجع سابؽ.
، يتعمؽ بتشكيمة مجمس 2001سبتمبر سنة  10المؤرخ في  253-01مرسـك التنفيذم رقـ مف ال 2انظر المادة  -166

، معدؿ بمكجب المرسـك الرئاسي 2001سبتمبر سنة  12مؤرخ في ، 51مساىمات الدكلة كسيره، ج. ر. ج. ج عدد 
 .  2006مايك سنة  31، مؤرخ في 36، ج. ر. ج. ج عدد 2006مايك سنة  31المؤرخ في  184-06رقـ 
 . 5ك 4المرجع نفسو، المكاد  -167
، أطركحة لنيؿ درجة دكتك  ،االقتصادية المؤسسات العامة، الخكصصة بنقؿ ممكية صبايحي ربيعة -168 راه في العمـك

 .153-152، ص ص 2009 ،تخصص القانكف، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك
، يتعمؽ بتنظيـ المؤسسات العمكمية االقتصادية كتسييرىا كخكصصتيا، 04-01مف األمر رقـ  9انظر المادة  -169

 متمـ، مرجع سابؽ.
 .11/1المرجع نفسو، المادة  -170
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 .171األمكاؿ المكضكعة تحت تصرؼ شركات تسيير مساىمات الدكلة بغرض تسييرىا
ير كرقابة األمكاؿ التجارية التابعة اإلطار المبلئـ لتسي المجمسيعتبر عمى ىذا األساس، ك 

يرة كفكرة استقبللية ىذه األخيرة، مسا االقتصادية لمدكلة المكظٌػفة في المؤسسات العمكمية
، كالتي 0988تغيب فكرة الرقابة الرئاسية التي عرفت أكٌجػيا خبلؿ مرحمة ما قبؿ بحيث 

الذم يخضع لو القطاع ـ عمكمي االقتصادم إلى النظااتٌػسمت بمحاكلة إخضاع القطاع ال
   . 172العمكمي اإلدارم في شتٌػى جكانبو، منيا الجانب الرقابي

 

عمى استبداؿ التسيير  االقتصادم اإلصبلح الذم مٌس القطاع العمكميينطكم 
اإلدارم التقميدم بالتسيير االقتصادم، لكي تضمف الدكلة حسف تسيير أمكاليا التي تساىـ 

االجتماعي لممؤسسات العمكمية االقتصادية. كيككف ذلؾ، مف بيا في تككيف الرأس الماؿ 
خبلؿ بسطيا لرقابة غير مباشرة عمى ىذه المؤسسات، حيث يقكـ بتكٌلي ىذا الدكر الرقابي 

 مجمس مساىمات الدكلة بكاسطة شركات تسيير مساىمات الدكلة.  
 

 شركات تسيير مساىمات الدولة -2
 

ىذه  تيػعتبرك  .173ةسيير مساىمات الدكلشركات ت 2110 سنة أحدث المشٌرع في
كالقيـ المنقكلة األخرل  تسييػر رؤكس األمكاؿ التجاريةتقـك ب ت ذات أسيـاألخيرة شركا
 .174في المؤسسات العمكمية االقتصادية ىذه األخيرة مباشرةالتي تحكزىا  باسـ الدكلة،

0988في سنة  كىك الٌدكر الذم كاف مكككالن لصناديؽ المساىمة
بعد ذلؾ لمشركات ، ثـ 175

0995في سنة  القابضة العمكمية
شركات تسيير مساىمات الدكلة ال  يبلحظ أفك . 176

                                                 
171

- Voir, www.mipmepi.gov.dz/, consulté le 01/03/2017. 
، النظاـ القانكني لممؤسسة العمكمية االقتصادية في التشريع الجزائرم، مرجع سابؽ، ص محمد الصغير بعمي -172

263. 
الشكؿ الخاص بأجيزة المؤسسات ، يتضمف 2001سبتمبر سنة  24مؤرخ في  283-01مرسـك تنفيذم رقـ  -173

   .2001سبتمبر سنة  26، مؤرخ في 55العمكمية االقتصادية كتسييرىا، ج. ر. ج. ج عدد 
174

- Note d’orientation aux directoires des Sociétés de gestion des participations du 19 

février 2003, www.mipmepi.gov.dz/, consulté le 01/03/2017. 
، يتعمػػؽ بصػػناديؽ المسػػاىمة، ج. ر. 1988ينػػاير سػػنة  12المػػؤرخ فػػي  03-88مػػف القػػانكف رقػػـ  4انظػر المػػادة  -175

   )ممغى(.   1988يناير سنة  13، مؤرخة في 2ج. ج عدد 
 رية التابعة لمدكلة، مرجع سابؽ.، يتعمؽ بتسيير رؤكس األمكاؿ التجا25-95مف األمر رقـ  5انظر المادة  -176

http://www.mipmepi.gov.dz/
http://www.mipmepi.gov.dz/
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يتقٌرر ليا حؽ الممكية عمى الحصص، أك األسيـ، أك شيادات االستثمار، أك سندات 
الشركات القابضة العمكمية  المساىمة، أك أٌم قيـ منقكلة أخرل تابعة لمدكلة، عمى خبلؼ

ٌكؿ ليا  . 177العمكمية االقتصادية المؤسسات حؽ الممكية عمى مساىمات الدكلة في التي خي
 

ميٌمة شركات تسيير مساىمات الدكلة في تسيير األمكاؿ المنقكلة المستثمرة تتمثٌػؿ 
مقابؿ الحصكؿ عمى أسيـ حصصية دكف التدخؿ في  االقتصاديةالمؤسسات العمكمية  في

ييػػدعـ استقبللية ىذه األخيرة كأشخاص قانكنية  التسيير المباشر لتمؾ المؤسسات. كىذا ما
نشاطيا بكؿ حٌرية مف خبلؿ أجيزتيا اإلدارية المؤىمة  مزاكلة عمى قادرة قائمة بذاتيا،

تبقى شركات تسيير مساىمات الدكلة مجٌرد حائز لرؤكس األمكاؿ التابعة كبذلؾ،  لذلؾ.
دكلة، أما حؽ الممكية فيعكد لمدكلة، فيككف ليا إاٌل أف تمارس حؽ التسيير لحساب ال

 .   178لممؤسسات العمكمية االقتصادية
 

شركات تسيير مساىمات الدكلة لحؽ  نيػشير إلى أنو عمى الٌرغـ مف عدـ تقرير
، إاٌل أنو ال يمكف الجـز العمكمية االقتصادية المؤسسات الممكية عمى األمكاؿ المكٌظفة في

المالكة سمطة عامة كالدكلة المساىمة أك ك الدكلة بصفة قطعية أنو قد تـ الفصؿ بيف
. االقتصاديةالعمكمية دكف أدنى رباط بيف الدكلة كمؤسساتيا  لرؤكس األمكاؿ التجارية

 الممنكح Mandat de gestionتسيير ال فشركات تسيير مساىمات الدكلة بمكجب تفكيض
يات العامة ممارسة صبلحيات الجمعسيمٌكػنيا مف  ،مساىمات الدكلة ليا مف قبؿ مجمس

. كمرٌد ذلؾ، أف استقبللية 179عمى مستكل المؤسسات العمكمية االقتصادية التي تتبعيا
ىذه األخيرة ال يعني االنفصاؿ أك االستقبلؿ التٌػاـ عف الدكلة، بؿ تبقى المؤسسات 

تسيير  العمكمية االقتصادية تحتفظ بعبلقة مرنة مع الدكلة عف طريؽ كساطة شركات
 مساىمات الدكلة. 

 

                                                 
 ، يتعمؽ بتسيير رؤكس األمكاؿ التجارية التابعة لمدكلة، مرجع سابؽ.25-95مف األمر رقـ  6انظر المادة  -177
، 04-01، النظاـ القانكني لتسيير كرقابة المؤسسات العمكمية االقتصادية عمى ضكء األمر رقـ سعودي زىير -178

 . 104، ص 2005ي قانكف األعماؿ، كمية الحقكؽ، جامعة الجزائر، مذكرة لنيؿ درجة الماجستير ف
179

- Voir, www.mipmepi.gov.dz/, consulté le 01/03/2017 ; Voir également : Note  

d’orientation aux directoires des Sociétés de gestion des participations du 19 février 2003, 

op. cit.  

http://www.mipmepi.gov.dz/
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لمجمس  لمسمطة الرئاسيةتسيير مساىمات الدكلة  شركات انطبلقػان مف خضكع
، يتمٌكػف ىذا المجمس مف ممارسة الرقابة الفعمية لتسيير األمكاؿ 180مساىمات الدكلة

التجارية لمدكلة المستثمرة في المجاؿ االقتصادم. فتحتفظ الدكلة بيذه اآللية مف الرقابة 
ؤسساتيا العمكمية االقتصادية العتبارات عممية، منيا الطبيعة المرنة كغير المباشرة عمى م

العمكمية ليذه المؤسسات التي تقتضي قسطنا مف الرقابة عمييا، بيدؼ التأٌكػد مف تحقؽ 
األىداؼ كالتسيير السميـ لرؤكس األمكاؿ التابعة لمدكلة مف أجؿ تطكير القطاع العمكمي 

الدكلة مف أمكاؿ ضخمة يتعٌيػف استثمارىا بعناية االقتصادم كترقيتو، نتيجة لما تكٌظػفو 
 كفعالية. 
 

النمكذج الجديد لمعبلقات العمكدية التي أصبحت  بناء لما تقٌدـ ذكره، يٌتضح أف
تربط المؤسسات العمكمية االقتصادية مع الدكلة يندرج في إطار استبعاد تعٌدد كتداخؿ 

كع ىذه المؤسسات إلى تعٌدد جيات الجيات الرقابية. فالممارسة العممية أثبتت أف خض
كثير مف اإلشكاالت، حيث جعميا عبارة عف مركز تمقي الاإلشراؼ كالرقابة سٌبػب ليا 

العديد مف التكجييات كالتعميمات كاألكامر الصادرة مف جيات تكجييية كرقابية مختمفة، مع 
كؿ التكفيؽ المؤسسات نفسيا تحاىذه كؿ ما تحممو مف تناقض في معظـ األحياف. فتجد 

بدؿ القياـ بمياميا األساسية المنطكية عمى تحسيف أداء العممية  تبيف ىذه التناقضا
. لكف بتفحص النصكص القانكنية ذات العبلقة بالرقابة عمى تسيير رؤكس 181اإلنتاجية

األمكاؿ التجارية التابعة لمدكلة، نجد أف المشٌرع ًعػكض أف يسعى إلى تكحيد جياز الرقابة 

                                                 
تعتبر عبلقة رئاسية باعتبار أف الجمعية العامة الكحيدة لشركات تسيير مساىمات الدكلة تتككف مف مفٌكضيف  -180

، يتضمف الشكؿ الخاص بأجيزة 283-01مرسـك التنفيذم رقـ مف ال 4قانكننا مف مجمس مساىمات الدكلة )انظر المادة 
دية كتسييرىا، مرجع سابؽ(. كفضبلن عف ذلؾ، يكضع المجمس تحت السمطة المباشرة المؤسسات العمكمية االقتصا

تسيير مساىمات الدكلة نفسيا في كضعية عدـ التركيز كليس في إطار  لمكزير األكؿ. كبناء عمى ذلؾ، تجد شركات
دكلة، عمى الرغـ مف مجمس مساىمات ال المركزم، األمر الذم ينفي استقبلليتيا لخضكعيا لمتسيير المباشر مف قبؿ

مرسـك التنفيذم مف ال 2إقرار المشٌرع ليذه الشركات الصفة التجارية باعتبارىا مؤسسات عمكمية اقتصادية )انظر المادة 
   ، الٌسالؼ الذكر(.283-01رقـ 
، -نةدراسة مقار -، مظاىر السمطة الرئاسية كالكصاية اإلدارية عمى المؤسسة العامة االقتصاديةبوشيبة مختار -181

، ص 1990رسالة لنيؿ درجة دكتكراه الدكلة في القانكف اإلدارم، معيد العمـك القانكنية كاإلدارية، جامعة الجزائر، 
545. 
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ا الدكلة، لتفادم تداخؿ االختصاصات الرقابية، أككؿ أيضن  تية في مجمس مساىماالتقكيم
لمجمس المحاسبة مراقبة تسيير األسيـ العمكمية في المؤسسات أك الشركات أك الييئات، 

 . 182يميما يكف كضعيا القانكن
 

 استقاللية تسيير رؤوس األموال التجارية التابعة لمدولة -ثانيا
 

تكريس  حكؿالتي مٌست المؤسسات العمكمية االقتصادية  تمحكرت اإلصبلحات
كغيرىا  ؿ نتائج نشاطاتيا في السكؽػتحمٌ أف تمف أجؿ  رالتسيياإلدارة ك ستقبللية في فكرة اال

 الرقابي الذم ظر في النظاـػعيد النٌ أي  بلن ليذا المسعى،كتفعي (.1) مف الشركات التجارية
ضؿ كضع نظاـ بف، 183االقتصادية العمكميةؤسسات كالم ا بيف اإلدارة المركزيةقائمن  كاف

 .(2)  ىذه المؤسساتفؽ كمبدأ استقبللية ػية بما يتٌ يحكـ العبلقات العمكد
 

اإلدارة سمطة  لممؤسسات العمومية االقتصادية االداريةاألجيزة  تخويل  -1
 التسييرو 
 

مركزية رة الاألخذ بفك المؤسسات العمكمية االقتصادية ب عمى تكريس استقبلليةػترتٌ 
، كذلؾ عمى خبلؼ ما 184ببلمركزية اتٌػخاذ القرار االقتصادمكىذا ما يعٌبػر عنو  لتسيير.ا

 المعتمدة أساسنا عمى التسيير المركزم أفرزتو أساليب التسيير االشتراكي لممؤسسات
ا قيدن ؿ ػالمتمٌيػز بتكجيو األكامر كالتعميمات الدقيقة إلى مسٌيػرييا، األمر الذم شكٌ  لبلقتصاد
المؤسسات العمكمية ف .185كاتٌػخاذ القرار تحديد األىداؼ المرجكةيتيـ في عمى حرٌ 

 ،186مف العبلقات اإلدارية التسمٌػطية التي كانت تربطيا مع المركزتحٌررت  االقتصادية

                                                 
 .67-66ص  انظر أدناه، ص -182
كما  410، مرجع سابؽ، ص زغدود عمي : حكؿ النظاـ الرقابي في ظٌؿ التسيير االشتراكي لممؤسسات، انظر -183

 كما بعدىا. 88مرجع سابؽ، ص  ،رياض عيسى ؛بعدىا
184

- BOUZIDI. N, op. cit., p. 65. 
185

- MIHAYLOVA Stefka, « Le difficile apprentissage de l’autonomie de gestion », Rev 

Problèmes économiques, n° 2.701, 2001, pp. 5-7. 
186

- SARI Mohamed, « La difficile mutation des entreprises publiques économiques », 

RASJEP, n° 1, 1993, p. 11. 
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تعد  مـف. 187التسييراالدارة ك  ع بحرية المبادرة الكاسعة النطاؽ في مجاؿػتتمتٌ  أصبحتف
ال تتمتٌػع باألىمية القانكنية الكاممة ألداء التصرفات القانكنية بكؿ تكصؼ بأنيا قاصرة 

استقبللية، بؿ أضحت شخصيتيا القانكنية مترجمة عبر الكجكد القانكني ألجيزتيا اإلدارية 
   .188القائمة بعممية تسيير رأسماليا كأمكاليا المختمفة

 

، جعؿ ة االقتصاديةالعمكمي مبدأ المتاجرة الذم أصبح يسكد المؤسساتتكريس إف 
لشركات رؤكس األمكاؿ التي تقـك يف عمى تزكيدىا بالتنظيـ الييكمي المساىميف فييا مجبر 

كالتسيير  االدارةفعالية كحسف قتضي كلذلؾ، ت .د األجيزة كاالختصاصاتعمى مبدأ تعدٌ 
تحديد صبلحيات كؿ جياز مف أجيزتيا االدارية بالشكؿ الذم يتفادل معو أٌم تداخؿ في 

فعبلقات ىذه األجيزة، تخضع فيما  .189الختصاص، كبالتالي تعطيؿ لنشاطيا كحركيتياا
بينيا إلى مبدأ الفصؿ بيف السمطات الذم يعني أف كؿ جياز ال يمكف لو أف يحؿ محؿ 

تنظيـ إدارتيا عمى أساس الفصؿ . ف190جياز آخر ميما كانت مكانتو في تدرج األجيزة
طبقا لمقانكف األساسي كفي ائميف باإلدارة، مسؤكليتيـ حؽ القبيف حؽ الممكية لممساىميف ك 

  .191مف الشركات التجارية ان مقتبس ان نظامييػعٌد  هحدكد
 

سيـ يادم عمى حؽ ممكية أػممساىميف كظيفة الجياز السٌ العامة ل جمعيةالتمارس 
فتختص بالنظر في أىـ المكاضيع الخاصة بيا عف طريؽ  المؤسسة العمكمية االقتصادية،

الجمعية العامة انتخاب القائميف باإلدارة  ىتتكلٌ ك  غير العادية.أك عية العامة العادية الجم
ؾ المحرٌ  ، فيعتبرمجمس االدارةأما عف  مف التقنيف التجارم. 600عمبلن بأحكاـ المادة 

الرئيسي في تحديد السياسة االقتصادية لممؤسسة، متابعتيا، تنفيذىا كالتصرؼ في كؿ 
                                                 

ممؤسسات العمكمية االقتصادية، معدؿ، التكجييي ليتضمف القانكف  ،10-88رقـ  مف القانكف 58المادة  تنص -187
ال يجوز ألحد أن يتدخل في إدارة أو تسيير المؤسسة العمومية االقتصادية، خارج  « :ما يميعمى مرجع سابؽ، 

 قانونا والعاممة في إطار الصالحيات الخاصة بيا. األجيزة المشكمة
تشكل كل مخالفة ليذا الحكم تسييرا ضمنيا ويترتب عنيا تطبيق قواعد المسؤولية المدنية والجزائية  

  .»المنصوص عمييا في ىذا الشأن 
  . 188ص  النظاـ القانكني ألمكاؿ المؤسسات العامة االقتصادية في الجزائر، مرجع سابؽ، ،كايس شريف -188
 .190، تنظيـ القطاع العاـ في الجزائر )استقبللية المؤسسات(، مرجع سابؽ، ص بعمي محمد الصغير -189

190
- BRAHIMI Mohamed, « Quelques questions relatives à la réforme de l’entreprise 

publique (Loi n° 88-01) », op. cit., p. 132. 
 .535، مرجع سابؽ، ص بوشيبة مختار -191
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ذا كاف ك  .192في نطاؽ مكضكعيا كتطبيؽ قرارات الجمعية العامةاألحكاؿ باسميا ك  ا 
مف حيث رسـ خطكطيا الرئيسية، فإنو المؤسسة  ل إلدارةىك الذم يتصدٌ مجمس االدارة 
ة إلى أحد ػميمٌ يعيد بيذه الفإنو ر ممارسة ىذه االدارة بصفة يكمية، بالنظر إلى تعذٌ 
كيككف لو رئاسة المجمس  ،ألعضاءتعيينو باالنتخاب مف بيف ا فيتـ أعضاء المجمس.

  .193ى تسيير دفة األمكر في المؤسسة كيمثميا أماـ الغير كجيات القضاءتكلٌ كي
 

تبلشي فكرة يبٌيف بصبلحيات خاصة بيا  لممساىميف الجمعية العامةإف تمتٌػع 
، تنفرد ارةلئلد ييبرالػالمٌ كفقا لمنظاـ كؿ االقتصادية كاليياكؿ االدارية. فالخمط القائـ بيف الييا

 لمؤسسةا تسترجعبذلؾ، ك  .194االقتصادم باإلنتاجبكظيفة الضبط كليس  اليياكؿ االدارية
كتككف سياستيا مرسكمة مف  في تسيير نشاطاتيا.كامؿ صبلحياتيا  العمكمية االقتصادية
العمكمية  الفصؿ بيف الدكلة كالمؤسسةف .195ا عف التدخبلت الخارجيةقبؿ أجيزتيا بعيدن 

خكصصة لطرؽ التسيير، كالتي تدعٌمػت مف خبلؿ إعادة النظر في ىك بمثابة  االقتصادية
   .  196نظاـ الرقابة

 

 الرقابة المفرطة لمدولة استبعاد -2
 

االشتراكية ذات الطابع عمى المؤسسات  المتعٌددة كالمكثٌػفةشٌكػمت الرقابة 
أعاد المشٌرع  ،لذلؾ رة لمقياـ بنشاطيا بكؿ استقبللية.ا أماـ ىذه األخيحاجزن  االقتصادم

الدكلة مف دكر بما يتماشى كانتقاؿ  إلدارة المركزيةامع تربطيا التي النظر في العبلقة 
 .0988 سنة مف المٌتخذة انطبلقان  االقتصادية في خضـٌ اإلصبلحات مةلة إلى مساىً مقاكً 

                                                 
، مذكرة لنيؿ درجة الماجستير في 88/01، المؤسسة العمكمية االقتصادية في ظٌؿ القانكف بن زيادة أم السعد -192

 .92، ص 2001/2002القانكف، فرع قانكف المؤسسات، كمية الحقكؽ، جامعة الجزائر، 
قطاع العاـ، دار الفكر ( كال1981لسنة  109، شركات المساىمة )كفقا ألحكاـ القانكف رقـ أبو زيد رضوان -193

 .208، ص 1983العربي، القاىرة، 
194

- TIMSIT Gérard, op. cit., p. 981. 
195

- BOUSSOUMAH Mohamed, « La notion d’entreprise publique en droit algérien », 

op. cit., p. 47. 
196

- LAGGOUNE Walid, « De l’Etat entrepreneur à l’Etat actionnaire : Discours 

juridique et réalité d’un processus », op. cit., p. 749. 



 62 

 التقميدية العمؿ بالرقابة اإلداريةنيي المؤسسات مرحمة االستقبللية، أي ىذه دخكؿ فنتيجة ل
 . 197التابعة لمدكلة لاألخر  تكمختمؼ اإلدارا التي كانت تمارسيا سمطة الكصاية

 

 41تعٌددية الحزبية بمكجب المادة المكٌرسة لم كما أنو بفعؿ اإلصبلحات السياسية
ت مف مظاىر الرقابة ػتفمً  االقتصادية العمكمية تأصبحت المؤسسا، 0989مف دستكر 

 ،ة في عيد الحزب الكاحد، الذم كاف يممؾ سمطة التخطيطػالسياسية التي كانت سائد
المؤسسات االشتراكية ذات الطابع التكجيو، اإلشراؼ كالرقابة عمى أجيزة الحككمة بما فييا 

يتـ كاف تدخؿ الجياز السياسي المتمثؿ في حزب جبية التحرير الكطني ف .198االقتصادم
  .199ؿ بسط ىيمنتو عميياجأالمؤسسات مف يذه مف خبلؿ إحداث خمية لمحزب ب

 

تجسيد  ،اتجاه الدكلة االقتصادية استقبللية المؤسسات العمكميةمنح ب عمى ػترتٌ 
نحت جميع ػمي الي  التابعة ليا بكاسطة األجيزةليذه المؤسسات  فكرة الرقابة الذاتية

عف أم تدخؿ  اعمميا بعيدن  السمطات كالصبلحيات لمتحٌكـ في تسييرىا كتحٌمؿ نتائج
كحؽ القائميف في اإلدارة  الفصؿ بيف حؽ الدكلة المساىمةىذا التكجو  دػيؤكٌ ك  خارجي.
مطة عامة كالتي كانت مجٌسػدة في ، بحيث تـ استبعاد كفصؿ مظاىر الدكلة كسركالتسيي

خكصصة تنظيميا مقابؿ  المؤسساتتمؾ مختمؼ أكجو الكصاية التي كانت تخضع ليا 
لمصمحة الدكلة المساىمة  ةمراعاك  .200نكف التجارمبكاسطة إخضاعيا لقكاعد القا كتسييرىا

استبعاد تطبيؽ قكاعد المحاسبة ، تـ االقتصادية العمكميةالي لممؤسسات كحسف التسيير الم

                                                 
-75ؤلمر رقـ المعدؿ كالمتمـ ل 0988 يناير سنة 02مؤرخ في ال 14-88رقـ مف القانكف  46بمقتضى المادة  -197
   قة عمىػمقكاعد الخاصة المطبٌ كالمتضمف القانكف التجارم، كالمحدد ل 0975سبتمبر سنة  26، المؤرخ في 59
 5ك 2)ممغى(، تـ إلغاء المكاد  0988يناير سنة  03في  ، مؤرخ2عدد ج. ر. ج. ج ، لمؤسسات العمكمية االقتصاديةا

 80، يتعمؽ بالتسيير االشتراكي لممؤسسات، مرجع سابؽ، ذلؾ أف المادة 74-70مف األمر رقـ  85إلى  57كالمكاد مف 
رسة الرقابة عمى المؤسسات االشتراكية. كما تـ إلغاء األمر رقـ منو، كانت تمنح لئلدارات التابعة لمدكلة الحؽ في مما

التابعة لمدكلة،  ليتضمف تحديد العبلقات الرئيسية بيف المؤسسة االشتراكية كسمطة الكصاية كاإلدارات األخر ، 75-76
األخرل  ، الذم منح ىك اآلخر لمسمطة الكصية كاإلدارات0975نكفمبر سنة  06، مؤرخ في 011عدد ج. ر. ج. ج 

 (.15ك 14، 13، 9لمدكلة صبلحيات ممارسة تمؾ الرقابة )المكاد 
 .437، مرجع سابؽ، ص زغدود عمي -198
 .132، مرجع سابؽ، ص عماري أحمد -199

200
- BOUDRA Belgacem, « Le régime juridique de l’entreprise publique économique », 

RASJEP, n° 2, 1993, p. 247.  
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. فأصبحت ميمة المراقبة المحاسبية مكككلة 201المتاجرةالعمكمية لتعارضيا كمبدأ 
العادية  ية العامةمف قبؿ الجمع فػلمحاسب غير عمكمي ىك مندكب الحسابات المعيٌ 

عمى ىذا ك  .203كزير الماليةمف قبؿ  المعٌيػف عكض مندكب الحسابات ،202لممساىميف
صاؿ بيف المساىميف كمجمس ػلمندكب الحسابات بمثابة قناة اتٌ  يككف الدكر الرقابيالنحك، 
  .204اإلدارة

 

لمادة بدليؿ إلغاء اكذلؾ  ،فمـ يبؽ ما يبٌررىا 205أما رقابة المفتشية العامة لممالية
التكجييي لممؤسسات العمكمية ، المتضمف القانكف 01-88رقـ مف القانكف  40

يقكـ  دكرملبلستغبلؿ بشكؿ لتقييـ اقتصادم  المؤسساتاالقتصادية، التي أخضعت ىذه 
 .206تسييرالدارة ك ستثناء كؿ تدخؿ أك عمؿ مباشر في اإلبا بو جياز مؤىؿ ليذا الغرض،

ند القانكني الذم ػمف جديد لممفتشية العامة لممالية السٌ ع منح المشرٌ  في مرحمة الحقة،لكف 
، 2008 سنة ككاف ذلؾ في. ينقصيا لتتدخؿ في رقابة المؤسسات العمكمية االقتصادية

                                                 
201

- BENAISSA Said, « L’autonomie des E.P.E et les finances publiques », RASJEP, n° 1, 

1989, p. 183. 
 ، يتضمف القانكف التجارم، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ،59-75مف األمر رقـ  4/1مكرر 715انظر المادة  -202
سابات لممؤسسات ، يتعمؽ بكاجبات كميمات مندكبي الح1970نكفمبر سنة  16مؤرخ في  173-70مرسـك رقـ  -203

 .1970نكفمبر سنة  20، مؤرخ في 97عدد ج. ر. ج. ج الكطنية العمكمية أك شبو العمكمية، 
 .265، مرجع سابؽ، ص أبو زيد رضوان -204
، يتضمف إحداث 1980المؤرخ في أكؿ مارس سنة  53-80أحدثت المفتشية العامة لممالية بمكجب المرسـك رقـ  -205

 32إلى  2)ألغيت أحكاـ المكاد مف  1980مارس سنة  4، مؤرخ في 10ج. ج عدد  مفتشية عامة لممالية، ج. ر.
منو(. كبناء عمى المادة األكلى منو، تعٌد المفتشية العامة لممالية ىيئة لممراقبة، تكضع تحت السمطة المباشرة لكزير 

حسابي لممؤسسات االشتراكية ككحداتيا منو، كٌمفت ىذه الييئة بمراقبة التسيير المالي كال 2/3المالية. كبمقتضى المادة 
 كالخدمات االجتماعية التي تككف تابعة ليا.  اكفركعي

، يتضمف القانكف التكجييي لممؤسسات العمكمية االقتصادية، معدؿ، 01-88مف القانكف رقـ  41ألغيت المادة  -206
ؿ التجارية التابعة لمدكلة، مرجع ، يتعمؽ بتسيير رؤكس األمكا25-95مف األمر رقـ  28مرجع سابؽ، بمكجب المادة 

المفتشية العامة لممالية الٌسػالؼ الذكر، تـ تأىيؿ  01-88مف القانكف رقـ  41 ةالمادسابؽ؛ نشير إلى أنو عمبلن بأحكاـ 
)انظر  اكالييئات المؤىمة قانكنن  بناء عمى طمب مف السمطات، لمقياـ بالتقكيـ االقتصادم لممؤسسات العمكمية االقتصادية

، يؤىؿ المفتشية العامة لممالية، 1992فبراير سنة  22المؤرخ في  79-92مف المرسـك التنفيذم رقـ  لمادة األكلىا
  (.1992فبراير سنة  26، مؤرخ في 15لممؤسسات العمكمية االقتصادية، ج. ر. ج. ج عدد  لمتقكيـ االقتصادم
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 7لمادة ا درج في ىذا األخير. فأ207الٌسػالؼ الذكر ،04-01ألمر رقـ بمناسبة تتميـ ا
األحكاـ المنصكص عمييا ر عف النظ بصرؼعمى أنو كقاعدة عامة تؤٌكػد  التي، مكرر

 التجارم، يمكف المفتشية العامة لممالية أف تقـك برقابة كتدقيؽ تسيير في التقنيف
التي تمثؿ  المؤسسات العمكمية االقتصادية، بناء عمى طمب مف السمطات أك األجيزة

عمى  كاستثناء .دة عف طريؽ التنظيـالدكلة المساىمة، حسب الشركط كالكيفيات المحدٌ 
المؤسسات العمكمية االقتصادية المكمٌػفة بمشاريع ممٌكلة بمساىمة مف الميزانية، ، فإف ذلؾ

تخضع لمرقابة الخارجية مف المفتشية العامة لممالية، حسب الكيفيات المنصكص عمييا 
  .208كاإلدارات العمكمية Institutions بالنسبة لممؤسسات

 

التي تؤٌكػد  ،3رمكرٌ  7المادة لذكر، الٌسػالؼ ا ،04-01رقـ كذلؾ في األمر  أيدرج
في التسيير أك كؿ ؿ تدخدكف يككف لمكظيفة الرقابية  المفتشية العامة لمماليةتكٌلي  أفعمى 

ريف أك قرارات أجيزة ػبصبلحيات المسيٌ  ب إخبلالن ػعمؿ أك أمر مف شأنو أف يسبٌ 
فتشية العامة المأف عمؿ ب يتٌػضحبناء عمى ذلؾ، ك  العمكمية االقتصادية. تالمؤسسا

مف الجانب لمؤسسات يذه الة سينصٌب فقط عمى تقييـ نتائج االستغبلؿ لممالي
 التقميدية التي لمرقابة خبلفان كذلؾ  كف أف يمتٌد إلى نشاطيا التنفيذم،، د209االقتصادم

  .211عمى الصفقات كالرقابة 210كالرقابة عمى القركض، كانت متعٌددة ككاسعة الٌنػطاؽ
 

                                                 
دية كتسييرىا كخكصصتيا، مرجع سابؽ، متمـ تعمؽ بتنظيـ المؤسسات العمكمية االقتصا، ي04-01أمر رقـ  -207

مارس سنة  2، مؤرخ في 11ج. ر. ج. ج عدد ، 2008فبراير سنة  28المؤرخ في  01-08األمر رقـ بمكجب 
2008. 

المؤرخ في  96-09، صدر المرسـك التنفيذم رقـ ، الٌسالؼ الذكر04-01مكرر مف األمر رقـ  7تطبيقان لممادة  -208
يحدد لشركط ككيفيات رقابة كتدقيؽ المفتشية العامة لممالية لتسيير المؤسسات العمكمية ، 2009فبراير سنة  22

 .2009مارس سنة  4، مؤرخ في 14االقتصادية، ج. ر. ج. ج عدد 
 ، الٌسالؼ الذكر.96-09مف المرسـك التنفيذم رقـ  2انظر المادة  -209
أف تككف القركض  شتراكي لممؤسسات، مرجع سابؽ،تعمؽ بالتسيير اال، ي74-71مف األمر رقـ  76ألزمت المادة  -210

المبرمة بالجزائر أك في الخارج مف أجؿ تمكيؿ المؤسسات االشتراكية، محٌؿ مصادقة عمييا باالتٌػفاؽ بيف السمطة 
مرحمة  في ىذه الرقابة السابقةالكصية كالكزير المكمٌػؼ بالمالية فيما يتعمؽ بمبمغيا ككيفية سدادىا. لكف تـ التخمٌػي عف 

، يتعمؽ بعبلقات العمؿ، 1990أبريؿ سنة  21المؤرخ في  11-90مف القانكف رقـ  157الحقة، كذلؾ بمكجب المادة 
 ، معدؿ كمتمـ. 1990أبريؿ سنة  25، مؤرخ في 17ج. ر. ج. ج عدد 

 كما بعدىا. 213انظر أدناه، ص  -211
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في ظٌؿ دستكر  التي كاف يمارسيا ة المجمس الشعبي الكطنيرقاب كذلؾاستبعدت 
تحقؽ ك  .212منو 189بمكجب المادة  بجميع أنكاعيااالشتراكية سات عمى المؤس 1976

حيث أصبح بإمكاف المجمس  ،1989ز التطبيؽ في دستكر ػمف حيٌ  المادةىذه ذلؾ بحذؼ 
ة تحقيؽ في أيٌ  الشعبي الكطني في إطار اختصاصاتو، أف ينشئ في أم كقت، لجنة

، حيث 1996بعد ذلؾ في دستكر  المسعىىذا تأٌكػد ك . 213قضية ذات مصمحة عامة
أف تنشئ في أم كقت  ، في إطار اختصاصاتيا214أصبح بإمكاف كؿ غرفة مف البرلماف

مف عدـ كجكد نص يحظر أك  ان ػػانطبلقك  .215لجاف تحقيؽ في قضايا ذات مصمحة عامة
تفي باختصاصاتو في ، فإنو يكاالقتصادية سات العمكميةيشٌرع رقابة البرلماف عمى المؤس

السياسة االقتصادية العامة التي تصدر في شكؿ قكانيف تمتـز بمكجبيا  كضع استراتيجية
ا مف الرقابة ػ، كالتي تشٌكػؿ في مجمكعيا نكعن 216المؤسسات العمؿ في حدكدىاىذه كؿ 
 . 217ابقةػالسٌ 

                                                 
مؤسسات لشعبي الوطني، أن يراقب اليمكن لممجمس ا « : ، عمى أنو1976مف دستكر  189نصت المادة  -212

  االشتراكية بجميع أنواعيا.
. كلٌمػا كانت مسألة تحديد »يحدد القانون طرق ممارسة المراقبة وكذا اإلجراءات التي قد تترتب عن نتائجيا

، 1980المؤرخ في أكؿ مارس سنة  04-80طرؽ ممارسة ىذه المراقبة مككمة لمقانكف، صدر في تمؾ الفترة القانكف رقـ 
مارس سنة  4، مؤرخ في 10يتعمؽ بممارسة كظيفة المراقبة مف قبؿ المجمس الشعبي الكطني، ج. ر. ج. ج عدد 

   : )ممغى(؛ حكؿ المكضكع، انظر 1980
- BRAHIMI Mohamed, « Le contrôle exercé par l’assemblée populaire nationale », 

RASJEP, n° 2, 1984, pp. 892-893. 
 .1989مف دستكر  151المادة  انظر -213
، يمارسيا برلماف يتككف مف غرفتيف، كىما المجمس الشعبي 1996أصبحت السمطة التشريعية في ظٌؿ دستكر  -214
بعد التعديؿ  1996مف دستكر  112المادة منو التي أصبحت  98طني كمجمس األمة، كذلؾ بناء عمى المادة الك 

 .2016الدستكرم لسنة 
بعد التعديؿ الدستكرم لسنة  1996مف دستكر  180المادة )أصبحت  1996مف دستكر  161انظر المادة  -215

 25المؤرخ في  12-16(؛ انظر كذلؾ القسـ الحادم عشر تحت عنكاف لجاف التحقيؽ مف القانكف العضكم رقـ 2016
كظيفية بينيما كبيف ، يحدد تنظيـ المجمس الشعبي الكطني كمجمس األمة، كعمميما، ككذا العبلقات ال2016غشت سنة 

 .  2016غشت سنة  28، مؤرخ في 50الحككمة، ج. ر. ج. ج عدد 
، أثر الطبيعة العمكمية لممؤسسة العامة ذات الطابع االقتصادم عمى صفتيا التجارية، مرجع صبايحي ربيعة -216

 .238سابؽ، ص 
تشريع الجزائرم، مرجع سابؽ، ص ، النظاـ القانكني لممؤسسة العمكمية االقتصادية في البعمي محمد الصغير -217

285. 
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، االقتصادية العمكميةبة عمى المؤسسات رقابة مجمس المحاس ا عفي أيضن التخمٌ  تـٌ 
بحيث فقد االختصاص المخٌكؿ لو في تقدير األخطاء كمراجعة حساباتيا، بعد أف أصبح 
القائمكف بإدارتيا كمسٌيػرييا تترتٌػب مسؤكليتيـ المدنية كالجزائية عمى أساس األحكاـ 

 .218التجارية الخاصة القانكنية لمتقنيف التجارم عمى غرار ما ىك معمكؿ بو لدل الشركات
، التي 1996مف دستكر قبؿ تعديميا  170المادة الفقرة األكلى مف ىذا التكجو يؤٌكد ك 

كالجماعات  الدكلة لمالية ةمجمس المحاسبة في الرقابة البٌلحق حصرت صبلحيات
ع مف نطاؽ ػ، الذم كسٌ 1976، كذلؾ عمى خبلؼ دستكر 219اإلقميمية كالمرافؽ العمكمية

  .220أنكاعيامحاسبة لتشمؿ المؤسسات االشتراكية بجميع  الرقابة مجمس 
 

مف الٌسػالفة الذكر  170ىنالؾ تعارض بيف المادة  أفبفي ىذا المقاـ يظير لكف 
، 221المتعمؽ بمجمس المحاسبة ،20-95األمر رقـ مف  9كنص المادة  1996دستكر 

في  Participations publiquesالتي تؤىؿ مجمس المحاسبة لمراقبة المساىمات العمكمية 
، ميما يكف Entreprises, sociétés ou organismesألجيزة المؤسسات أك الشركات أك ا

 ألجيزةكضعيا القانكني، التي تممؾ فييا الدكلة أك الجماعات اإلقميمية أك المرافؽ أك ا
 رل، جزءا مف رأسماليا. العمكمية األخ

 

                                                 
218

- BENAISSA Said, op. cit., p. 185. 
يؤّسس مجمس محاسبة يكّمف  « : ، كذلؾ قبؿ تعديميا، عمى ما يمي1996مف دستكر  170/1نصت المادة  -219

ح أمكاؿ الدكلة. ؛ كرد في ىذه المادة مصطم »بالرقابة البعدية ألموال الدولة والجماعات اإلقميمية والمرافق العمومية
ا Finances de l’Etatكيككف مف الصحيح استعماؿ مصطمح مالية الدكلة المقابؿ لمنص الفرنسي أم  ؛ انظر أيضن

 .1989مف دستكر  160المحتكل نفسو الذم تضٌمػنتو الفقرة األكلى مف المادة 
ؤسسات العمكمية الم ، تـ استبعاد رقابة مجمس المحاسبة عمى1996نشير إلى أنو قبؿ صدكر دستكر 

ج. ر. لمحاسبة كسيره، تعمؽ بمجمس ا، ي1990ديسمبر سنة  4المؤرخ في  32-90االقتصادية بمقتضى القانكف رقـ 
ال تخضع  « : و عمى أنومن 4المادة ، بحيث نصت )ممغى( 1990ديسمبر سنة  5في  ، مؤرخ53عدد ج. ج 

تداوليا طبقا لمقانون المدني والقانون التجاري، الختصاص مجمس المحاسبة العمميات الخاصة باألموال التي ت
 .  »العمومية االقتصادية المؤسسات

 . 1976مف دستكر  190انظر الفقرة األكلى مف المادة  -220
، مؤرخ في 39عدد ج. ر. ج. ج ، يتعمؽ بمجمس المحاسبة، 1995يكليك سنة  17مؤرخ في  20-95أمر رقـ  -221
ج. ر. ج. ج ، 2010غشت سنة  26مؤرخ في ال 02-10كجب األمر رقـ بم ، معدؿ كمتمـ1995يكليك سنة  23

    .2010في أكؿ سبتمبر سنة  ، مؤرخ50عدد 
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لمساىمات العمكمية فقط، بؿ ا يبلحظ أف المشٌرع لـ يكتؼ بالنص عمى مراقبة
كبمناسبة تعديؿ  ،2010 سنة فيعمى رقابة التسيير. ففي مرحمة الحقة نص كذلؾ 

بمقتضى تخٌكؿ ر التي مكرٌ  8المادة  تـٌ إدراج، الٌسالؼ الذكر ،20-95كتتميـ األمر رقـ 
 الشركات كالمؤسسات أف يمارس رقابتو عمى تسيير لمجمس المحاسبةالفقرة األكلى منيا 

، ميما يكف كضعيا القانكني، التي تممؾ فييا الدكلة أك الجماعات اإلقميمية كاألجيزة
األخرل بصفة مشتركة أك فردية، مساىمة بأغمبية في رأس الماؿ أك سمطة قرار مييمنة. 

د كيفيات تطبيؽ ىذه المادة، عند الحاجة، عف أنو تحدٌ ب منيا، تشير الفقرة الثانية بينما
نص مع  غير دستكرية لتعارضيا القانكنية مثؿ ىذه النصكصتعتبر ك طريؽ التنظيـ. 

التعديؿ الدستكرم ككاف ال بٌد االنتظار إلى غاية صدكر  .1996مف دستكر  170المادة 
الفة الذكر مف ػالسٌ  170 المادة بحيث تـ تعديؿىذا التعارض، ليتـ إزالة  2016لسنة 

فيد عكدة مجمس المحاسبة لممارسة ػا يي بم، كذلؾ 192كاستبداليا بالمادة  1996دستكر 
عمى رؤكس كذلؾ قميمية كالمرافؽ العمكمية، ك ألمكاؿ الدكلة كالجماعات اإلالرقابة البعدية 

  .Capitaux marchands de l’Etat 222 األمكاؿ التجارية التابعة لمدكلة
 

 الثاني الفرع
 مقاو لةـلوظيفتيا ك االقتصادية مؤسسات العموميةال استرداد

 

لقانكف الخاص لقكاعد ا االقتصادية المؤسسات العمكميةترٌتب عمى خضكع          
، عمى خبلؼ الدكر المرفقي الذم كانت تؤٌديو في ظٌؿ استرجاعيا لكظيفتيا كمقاكلة

ذا  .االشتراكي لممؤسساتالتسيير  منشاط لالمؤسسات ىذه قضي بممارسة كاف المبدأ يكا 
أنو استثناء (، إاٌل أوال) كراء تحقيؽ األرباح تجارية سعيان ىا مف الشركات الكغير  االقتصادم

تضطمع أف  في عبلقاتيا العقدية مع الدكلةبحكـ طابعيا العمكمي عف ذلؾ، يككف ليا 
 (.ثانيا)ة لحساب الدكلباسـ ك بأداء كظائؼ 

 
                                                 

 يتمتع مجمس المحاسبة باالستقاللية ويكّمف « : أنو، تنص عمى 1996مف دستكر  192المادة أصبحت  -222
 .ة، وكذلك رؤوس األموال التجارية التابعة لمدولةالبعدية ألموال الدولة والجماعات اإلقميمية والمرافق العموميبالرقابة 

   .  »يساىم مجمس المحاسبة في تطوير الحكم الراشد والشفافية في تسيير األموال العمومية. )...(
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 النشاط االقتصادي ةممارس : المبدأ -أوال
 

اتجاه  اكية ذات الطابع االقتصادماالشتر بعية الٌشديدة لممؤسسات ػلـ تسمح التٌ 
اإلدارة المركزية مف تحقيؽ مصالحيا كمؤسسات قائمة بذاتيا، بحيث تحٌكلت إلى أداة 

ككالة تابعة لمدكلة، األمر الذم قضى عمى  لمعالجة التناقضات االجتماعية كأية
ية مطالبة أكثر بتحقيؽ المطالب االجتماعتمؾ المؤسسات كانت . ف223شخصيتيا القانكنية

كدكامو، بصكرة جعمت  224ة لمعماؿ كالمساىمة في خمؽ شركط االستقرار السياسيمحٌ ػالمي 
لذلؾ، ك  ي كراء ىدؼ اجتماعي ذم بعد سياسي.مف مبتغى تحقيؽ المردكدية المالية يختف

لتكفير مناصب العمؿ  لخمؽ الثركات كاألرباح، لكف مركزان  مف أف تشٌكؿ مركزان  لـ تتمٌكف
يتقاضاىا العامؿ كاف إلى كصؼ األجرة التي  225ألساتذةا أٌدل بأحد اكتكزيع الدخؿ، ممٌ 

   مـ االجتماعي.ا عمى السٌ آنذاؾ باألجرة السياسية حفاظن 
 

 االشتراكية ذات الطابع االقتصادمكجدت المؤسسات ـ ذكره، ما تقدٌ بناء عمى  
المنطؽ  كمنطؽ سياسي لمسمطة تغٌمب عمى لئلنتاج اقتصادم نفسيا أماـ منطقيف، منطؽ

 Politisation extrême de مالقتصادلممنطؽ ا لنشيد تسييس حادٌ كؿ، األ

l’économique
ث لمقتضيات المردكدية، بحي لذلؾ، لـ تخضع ىذه المؤسسات كتبعان  .226

ف كانت في حالة إفبلس فإف الدكلة تضمف ليا ػفحتٌ  لـ تكف ميجبرة عمى تحقيؽ نتيجة. ى كا 
عف تحقيؽ الفعالية االقتصادية، الميـٌ ىك الحفاظ . فبغٌض النظر 227نشاطيا ةمكاصم

، خاصة كأف الٌريع الٌنفطي في تمؾ Système étatiste عمى استمرار النظاـ الدكالني
 . 228المرحمة كاف ييخفي النتائج الكخيمة الٌنػاجمة عف تسيير القطاع العمكمي

 

                                                 
 . 112، النظاـ القانكني ألمكاؿ المؤسسات العامة االقتصادية في الجزائر، مرجع سابؽ، ص كايس شريف -223
 .34، ص ، مرجع سابؽلعاللي. ع -224

225
- ZOUAÏMIA Rachid, « L’ambivalence de l’entreprise publique en Algérie », RASJEP, 

n° 1, 1989, p. 156. 
226

- Ibid, p. 145. 
227

- ZOUAOUI Moussa, op. cit., p. 178. 
228

- ZOUAÏMIA Rachid, « Le droit économique dans la régulation en Algérie », RASJEP, 

n° 1, 1990, p. 106.  
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مع ة االقتصادم خاصلـ تستطع الدكلة أف تستمر في دعـ قطاعيا العمكمي 
فط في السكؽ الدكلية سنة ػفطية بسبب انخفاض أسعار النٌ ػالعائدات النٌ  مداخيؿ تراجع
ميزانية  عـ الذم أثقؿرفع ذلؾ الدٌ مكمية أف تمجأ إلى عمى السمطات الع لزامان  كافف .1986
االقتصادية مف خبلؿ تكريس استقبللية المؤسسات العمكمية  المقصد ذلؾتحقؽ ك  الدكلة.
أصبحت بحيث  ،1988سنة  منذ ف اإلصبلحية التي صدرت، بمكجب القكانيلةالدك اتجاه 

كاف االستقبللية ىذه منح ف عف شخصية الدكلة. ا قانكنية مستقمةأشخاصن  ىذه المؤسسات
بغرض تخٌمص الدكلة مف تحٌمػؿ عبء النفقات المالية التي التيمت الجزء األكبر مف 

تمؾ النفقات مف أجؿ مر الذم استدعى إزالة الدخؿ الناتج عف اإليرادات النفطية، األ
  .229كجعميا أكثر مردكديةدم لممؤسسات العمكمية االقتصادية االقتصاتنشيط الدكر 

 

 لممؤسسات العمكمية القانكني تحٌكؿ النظاـ ،ىذا اإلصبلح الجكىرم ترٌتب عمى  
شركات ال باعتبارىا مف فئةدة تحكميا قكاعد السكؽ مع بيئة جدي تأقممان  االقتصادية

كاستبعاد قكاعد ألحكاـ القانكف التجارم  الذم مفاده إخضاعيا كفقا لمبدأ المتاجرة التجارية
كيمثٌػؿ ىذا الكاقع الجديد تكريس فكرة انسحاب الدكلة مف  .230القانكف العاـ مف دائرة نطاقو

تفعيبلن لدكرىا الحقيقي كمتعامؿ  االقتصادية التسيير المباشر لممؤسسات العمكمية
  .الكطنية اقتصادم مستقؿ كقادر عمى تحقيؽ التنمية االقتصادية

 

مارس ػتي  المقاكالت الخاصةعمى غرار  االقتصادية أصبحت المؤسسات العمكمية
في  تتمثؿىذه المؤسسات استقبللية  . فالغاية مفالنشاط االقتصادم الذم أنشأت مف أجمو

 الستقبللية تكمف في سمكٌ امصالحيا الخاصة، كأف فعالية ىذه  بحث عف تحقيؽال
ياؽ، تستطيع المؤسسات العمكمية كضمف ىذا السٌ  .231مصالحيا عمى مصالح مؤٌسسييا

بطريقة سكاء بطريقة مباشرة أم بمفردىا أك  ،ر ممتمكاتيا بكؿ حريةػاالقتصادية أف تسيٌ 

                                                 
، 14، مجمة العمـك اإلنسانية، عدد » الماضي القريب كاستشراؼ المستقبؿ : االقتصاد الجزائرم «، عماري عمار -229

 .204، ص 2000
230

- BOUDRA Belgacem, op. cit., p. 251.  
231

- MESCHERIAKOFF Alain-Serge, « L’autonomie des entreprises publiques : 

Eléments pour une théorie », RDP, n° 6, 1984, p. 1609. 
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مع أحد أشخاص  Contrat de mangement أف تمجأ إلى إبراـ عقد التسييرغير مباشرة ك
  .232لكي يقـك بتسيير كؿ ممتمكاتيا أك جزء منيا ،انكف الخاصالق

 

أف تبـر  االقتصادية المؤسسات العمكميةاستطاعة ذلؾ، أصبح بفضبلن عف 
مختمؼ العقكد التجارية المتمٌيػزة بالمركنة كالمساكاة بيف أطراؼ العقد. كما يككف ليا أف 

كضع خبلؼ العمى ، التعاقد معيـتريد  فالمتعامميف االقتصادييف الذي حريةبكؿ  تختار
عمى الرغـ  أٌكدت أنو ،منو 20/2المادة . فالٌسػالؼ الذكر، 01-88رقـ القانكف في ظٌؿ 

في التصرؼ أك بيع ممتمكاتيا طبقا لقكاعد القانكف التجارم، إاٌل  قدرة ىذه المؤسساتمف 
لـ يكف أك البيع كانت مقٌيدة في البحث عف المتعامميف معيا، بحيث أف ذلؾ التصرؼ  أنيا

ألحكاؿ لصالح غير المؤسسات العمكمية حاؿ مف ا أف يككف في أمٌ  مف الجائز
  .233االقتصادية أك الييئات العمكمية أك مراكز البحث كالتنمية

   
 ،مع المؤسسات العمكمية االقتصادية الدكلة إصبلح عبلقاتتكازينػا مع كما أنو   

مع المؤسسات العمكمية قدـ المساكاة مؤسسات القرض )البنكؾ( تقؼ عمى  أصبحت
إلى االقتراض عمى أساس  ، تمجأمف أجؿ تمكيؿ نشاطاتياك ه األخيرة يذف االقتصادية.

مـ يعد ف. 234التعاقد كالتفاكض عكض اإلذعاف كالتسمٌػط الرقابي الذم كانت تمارسو البنكؾ
قترضة عمى أساس البنؾ يسٌمط رقابتو عمييا، إٌنػما أصبح يتابع استعماليا لؤلمكاؿ الم

                                                 
 كما بعدىا. 85حكؿ عقد التسيير، انظر أدناه، ص  -232
تضمف القانكف التكجييي لممؤسسات العمكمية ، ي01-88القانكف رقـ  مف 20/2تعمٌػؽ ىذا القيد كفقا لممادة  -233

زات غير الصالحة أك محؿ التجديد فيي أما اآلالت كالتجيي .، مرجع سابؽ، باآلالت كالتجييزات المنتجةاالقتصادية
مف المرسـك  24مستثناة مف ذلؾ، إذ يمكف التصرؼ فييا أك بيعيا لمخكاص. كلقد تـ تعديؿ ىذه المادة بمكجب المادة 

ج. ر. ج. ج ، 1994لسنة  تضمف قانكف المالية التكميمي، ي1994ك سنة ماي 26مؤرخ في ال 08-94رقـ  التشريعي
التابعة  كتعد األمال  « : ، حيث جاء في الفقرة األكلى منيا، ما يمي1994مايك سنة  28، مؤرخ في 33عدد 

لمممتمكات الخاصة بالمؤسسة العمومية االقتصادية قابمة لمبيع والتحويل والحجز حسب القواعد المعمول بيا في 
 . » عن طريق االنتفاعالميدان التجاري باستثناء أمالك التخصيص وأجزاء من األمالك العمومية التي تستغل 

 . 42مرجع سابؽ، ص النظاـ القانكني ألمكاؿ المؤسسات العامة االقتصادية في الجزائر، ، كايس شريف -234
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فيتعاقد كؿ طرؼ حسب إمكانياتو، مع تحٌمػؿ كؿ ، كفقا لمبدأ سمطاف اإلرادة. 235تعاقدم
 . 236كاحد منيـ لمسؤكلياتو

 

لكظيفتيا االقتصادية تمميو متطمبات  االقتصادية إف استرجاع المؤسسات العمكمية
االقتصادم مف أجؿ قكاعد السكؽ الحرة التي تفرض إتٌػباع أنجع أساليب التسيير المالي ك 

 كلذلؾ،م لممنافسة، لتستعيد بذلؾ مكانتيا عمى مستكل األسكاؽ الكطنية كالدكلية. التصدٌ 
عمى تحقيؽ األرباح الكافية التي تضمف كجكدىا في  تسعى ىذه المؤسسات إلى البحث

 باتباع أساليب محيط تنافسي تككف فيو ممزمة بأف تفرض نفسيا. كلف يتأتى ذلؾ إالٌ 
بعة في ػاألساليب المتٌ  المعمكؿ بيا لدل الشركات التجارية الخاصة، تختمؼ عف التسيير

     .237إدارة المرافؽ العامة
 

 باختصاص تكزيع األرباح التي أيضػان  المؤسسات العمكمية االقتصاديةتتمتٌػع 
لما كاف معمكؿ بو  ، خبلفان 238تحققيا ألصحاب األسيـ كذلؾ عف طريؽ الجمعية العامة

ككؿ ىذا نتيجة . 239يث كانت ميػجبرة عمى إيداع أرباحيا لدل الخزينة العمكمية، حسابقان 
سـ بالتسيير ػقتصاد اتٌ خضكعو الؿ الذم عرفو القطاع العمكمي االقتصادم مف التحكٌ 

كذلؾ بح كالخسارة، التشغيؿ كاإلنتاجية، اإلدارم المركزم إلى نمط اقتصادم يسترشد بالرٌ 
الت االقتصادية في السيكلة، بيدؼ مسايرة التحكٌ  يكالكفرة ف تحقيؽ التكازف الماليمف أجؿ 

ال يقتصر األمر عمى تحقيؽ التكازف المالي الحقيقي ك  .240العالـ نحك اقتصاد السكؽ
 Un équilibre financier بالتكازف المالي التكٌسػعي كذلؾفحسب، إٌنػما تحقيؽ ما يسمى 

d’expansion ، ساسية ككسيمة لمتنمية. فالمردكدية صفتيا األالمؤسسة بحيث ال تفقد

                                                 
، الرقابة عمى المؤسسات العمكمية االقتصادية، مذكرة لنيؿ درجة الماجستير في القانكف العاـ، عميوات ياقوتة -235

 .113، ص 1990ة الجزائر، معيد العمـك القانكنية كاإلدارية، جامع
236

- BENAISSA Said, op. cit., p. 208. 
مرجع سابؽ، ص ص  الطبيعة العمكمية لممؤسسة العامة االقتصادية عمى صفتيا التجارية، ، أثرربيعةصبايحي  -237
94-95. 
 ، يتضمف القانكف التجارم، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ.59 -75مف األمر رقـ  723انظر المادة  -238

239
- BELAIBOUD Mokhtar, Gestion stratégique de l’entreprise publique algérienne, 

OPU, Alger, 1986, p. 45.  
 .195، مرجع سابؽ، ص عماري عمار -240
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المالية يجب أف تككف ىدفيا األكؿ، كالذم سيمٌكػنيا مف تمكيؿ كؿ نشاطاتيا االقتصادية 
 . 241التكٌسػعية
 

مف شأنيا قاعدة التكازف المالي إف اعتماد المؤسسات العمكمية االقتصادية عمى 
حمٌػيا كتصفية أمكاليا. كلذلؾ، ى م إلبيا مخاطر الكقكع في اإلفبلس الذم قد يؤدٌ ػأف تجنٌ 

ره بطريقة تجعميا تضمف الكصكؿ إلى تحقيؽ ػف عمييا أف تنظـ تسييرىا المالي كتؤطٌ ػيتعيٌ 
تحقيؽ يتـ مف خبلؿ االلتزاـ ب . كما أف البحث عف ىذا التكازف الماليحالة التكازف المالي

ة تحقيؽ ػى ميمٌ ما تتكلٌ كالتكفيؽ بيف ىذا اليدؼ كأىداؼ أخرل قد تضطمع بيا، حين حاألربا
   .242المصمحة العامة

 

 لحساب الدولةباسم و ممارسة وظائف  : االستثناء -ثانيا
 

 فإنيافة بضبط اإلستراتيجية العامة لبلقتصاد الكطني، الدكلة ىي المكمٌ ا كانت ػلمٌ 
 إلدراج االقتصادية المؤسسات العمكمية فرض أعباء مف القانكف العاـ عمىتمجأ إلى  قد

كتفرض ىذه األعباء  .243االستراتيجيةلتنفيذ ىذه  ضمف اليياكؿ المعٌدةاألخيرة ىذه 
تسيير المرفؽ ب كأ ،(1) األمبلؾ العمكميةممحقات بتسيير سكاء الذم يقترف  بمكجب العقد

  (.2) العاـ
 

  األمالك العمومية ممحقات اقتران العقد بتسيير -1
 

إمكانية تكميؼ منو  55كجب المادة بم، الٌسالؼ الذكر ،01-88أدرج القانكف رقـ 
، كذلؾ في إطار الميٌمػة بتسيير ممحقات األمبلؾ العمكمية المؤسسة العمكمية االقتصادية

المنكطة بيا. كيككف تسيير ىذه الممحقات طبقا لمتشريع الذم يحكـ األمبلؾ العمكمية، 
رم لبلمتياز إدابمكجب عقد  عمى أف يتـ ذلؾ في إطار تعاقدم بيف المؤسسة كالدكلة

                                                 
241

- BRAHIMI Mohamed, « Quelques questions relatives à la réforme de l’entreprise 

publique (Loi n° 88-01) », op. cit., p. 96. 
242

- AUBY. J-M et DUCOS-ADER. R, Grands services publics et entreprises nationales, 

PUF, Paris, 1975, pp. 410-411. 
مرجع سابؽ، ص  أثر الطبيعة العمكمية لممؤسسة العامة االقتصادية عمى صفتيا التجارية،، صبايحي ربيعة -243

173. 
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Contrat administratif de concessionأما المنازعة المتعمقة 244، كدفتر الشركط العامة .
 بممحقات األمبلؾ العمكمية فتككف مف طبيعة إدارية.

 

سسات العمكمية االقتصادية بؿ المؤ مف قً  ممحقات األمبلؾ العمكمية ستعمؿتي 
المتٌػخذ  ،1991245نكفمبر  23لمؤرخ في مف المرسـك التنفيذم ا 170المادة  استنادنا إلى

قد كلاألمبلؾ الكطنية. ، المتضمف قانكف 30-90رقـ قانكف المف  65تطبيقان لنص المادة 
ديسمبر  16استبدؿ بالمرسـك التنفيذم المؤرخ في ك ألغي ىذا المرسـك التنفيذم 

، 78ا بالمادة كاستبدالي ان ػالمشار إلييا سابق 170، مع بقاء المحتكل ذاتو لممادة 2012246
 ستعمؿ مفيمكف أف تي  العمكميةاألمبلؾ  ممحقاتعمى أف  كرد في الفقرة األكلى منياكالتي 
العمكمية في االضطبلع  اإلداراتالمؤسسات العمكمية االقتصادية التي تقـك مقاـ  قبؿ
 التي تمارس باسـ الدكلة كلحسابيا تحت ة المنفعة العمكميةػة المرفؽ العاـ أك ميمٌ بميمٌ 

  سمطة شخص عاـ. 
 

مف أجؿ تحقيؽ  العمكمية ممحقات األمبلؾ ضركرة تكافر شرطيف الستعماؿيبلحظ 
ة باسـ كلحساب ػفي ممارسة ىذه الميمٌ  يتمثؿ الشرط األكؿف. ة المصمحة العامةػميمٌ 

 ة يككف تحت سمطة شخص عاـ.ػفيد بأف ممارسة ىذه الميمٌ ػأما الشرط الثاني يي ك الدكلة. 
حكؿ  صعب التطبيؽ عممينا انطبلقان مف أف اإلصبلحاتاألخير ا الشرط كيبدك أف ىذ

ال يككف بكسع المؤسسات العمكمية االقتصادية أٌدت إلى إلغاء الكصاية عمييا. كلذلؾ، 
التي يخٌكليا قانكف األمبلؾ الكطنية ألصحاب إاٌل الرقابة كالصبلحيات ممارسة الدكلة 

   .247طة إدارة األمبلؾ الكطنية، كذلؾ بكساالدكمينية ممكية األمكاؿ
 

                                                 
، يحدد االتفاقية 1989أكتكبر سنة  17المؤرخ في  195-89م رقـ المرسـك التنفيذ انظر عمى سبيؿ المثاؿ -244

 18، مؤرخ في 44 عددالنمكذجية المتعمقة باالستعماؿ الخاص ذم الطابع التعاقدم لؤلمبلؾ العمكمية، ج. ر. ج. ج 
 .1989أكتكبر سنة 

الخاصة كالعامة  ، يحدد شركط إدارة األمبلؾ1991نكفمبر سنة  23مؤرخ في  454-91مرسـك تنفيذم رقـ  -245
 )ممغى(. 1991سنة  نكفمبر 24في  ، مؤرخ60عدد ج. ر. ج. ج لمدكلة كتسييرىا كيضبط كيفيات ذلؾ، 

، يحدد شركط ككيفيات إدارة كتسيير األمبلؾ 2012ديسمبر سنة  16مؤرخ في  427-12مرسـك تنفيذم رقـ  -246
  .2012ديسمبر سنة  19ي ف ، مؤرخ69عدد ج. ر. ج. ج العمكمية كالخاصة التابعة لمدكلة، 

247
- RAHMANI Ahmed, Les biens publics en droit algérien, op. cit., p. 215. 
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 ممحقات األمبلؾ العمكمية استعماؿيتعٌيػف عمى المؤسسة العمكمية االقتصادية 
بجميع  تقكـكألجؿ ذلؾ،  .248العاـ ص مف أجمو كلمصمحة المرفؽمغرض المخٌصػا لكفق

دارة ممحقات األمبلؾ  .المتعمقة بيذا االستعماؿاألشغاؿ الضركرية  كمقابؿ تسيير كا 
المؤسسة الثمار الطبيعية كالمداخيؿ المدنية الناتجة عف األمبلؾ  كمية، تقبض كتجمعالعم

الغير مف حؽ  تهمٌكػف أفالمؤسسة  تستطيععبلكة عمى ذلؾ، ك    العمكمية الممنكح امتيازىا.
الذم  متعػرمت مف حقيا في التٌ ػ. كما تستفيد مف التعكيض إذا حي التٌػمتع بتمؾ الممحقات

 ممحقات Désaffectation تغٌيػر تخصيص، في حاؿ ما إذا زات خاصةيخٌكليا امتيا
عمى  يدؿٌ . كىذا ما Déclassement 249 اأك نزعت الصفة العمكمية مني األمبلؾ العمكمية

ابع المؤقت لكجكد ىذه األمكاؿ لدل المؤسسة العمكمية االقتصادية كعدـ إدماجيا في الطٌ 
إلى مالكيا األصمي المتمثؿ في الدكلة  عمكميةلكمف ثـ رجكع ىذه األمبلؾ ا، 250ممتمكاتيا

   .أك الجماعات اإلقميمية
 

سيطر بو عمى المؤسسات العمكمية ػأف الدكلة ال يزاؿ ليا منفذ تي بنبلحظ 
. ففي االقتصادية، كذلؾ بكاسطة تقنية عقكد االمتياز التي قد تؤثٌػر عمى مبدأ حرية التعاقد

ىذه مع في العبلقة العقدية التي تربطيا طرؼ ممتاز كىذه الحالة تظير الدكلة 
ال يمكف تعديميا إاٌل باتفاؽ تعاقدية  ان كاف عقد االمتياز يتضمف أحكام . فإذاالمؤسسات
ى فرض في دفتر الشركط بمقتضػالئحية تنظيمية تي  ان أحكامكذلؾ أنو يتضمف  ، إالٌ الطرفيف

الطرؼ  ا دكف استشارةانفرادين  تعديميا لئلدارةيجكز كما  سمطة اإلرادة المنفردة لئلدارة.
ب عمى ذلؾ زيادة في أعبائو المالية بشرط مراعاة قاعدة ػكلك ترتٌ اآلخر المتعاقد معيا، 

  .251التكازف المالي لمعقد
 

                                                 
 مرجع سابؽ.معدؿ كمتمـ، تضمف قانكف األمبلؾ الكطنية، ، ي30-90مف القانكف رقـ  65انظر المادة  -248
إدارة كتسيير األمبلؾ العمكمية يحدد شركط ككيفيات ، 427-12رقـ  تنفيذمالمرسـك مف ال 79المادة انظر  -249

تضمف ، ي30-90رقـ  قانكفمكٌرر مف ال 64مرجع سابؽ؛ انظر أيضان الفقرة الرابعة مف المادة  كالخاصة التابعة لمدكلة،
 مرجع سابؽ.معدؿ كمتمـ، قانكف األمبلؾ الكطنية، 

 .58ئر، مرجع سابؽ، ص ، النظاـ القانكني ألمكاؿ المؤسسات العامة االقتصادية في الجزاكايس شريف -250
كني لممرفؽ العاـ كأعماؿ ، اإلدارة العامة )الحككمة( اإللكتركنية كأثرىا عمى النظاـ القانداود عبد الرزاق الباز -251

 .194، ص 2004لجنة التأليؼ كالتعريب كالنشر، مجمس النشر العممي، الككيت،  مكظفيو،
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العمكمية  بؿ المؤسسةمف قً  العمكميةغير أف استغبلؿ ممحقات األمبلؾ 
رات مف زاكية قكاعد ػاالقتصادية بمكجب العقد االدارم لبلمتياز قد طرأت عميو تغيٌ 

مبلئمة . فرغـ كضع اإلدارة لمشركط الاالستغبلؿ، حيث تبلشت قاعدة المساكاة كالمجانية
رت مف ىذه الشركط ككٌيػفتيا مع ظركؼ كظيفة االستغبلؿ ػغيٌ  ليذه القكاعد، فإف المؤسسة

لعممية ، حيث تتحٌكؿ افأضحى ىذا العقد يستيدؼ الربح مثؿ العقكد التجاريةاالستثمارم، 
فؽ مع ػكىذا ما يتٌ  .252مف صفة الخدمة العامة إلى صفة التسيير المالي االستثمارم

الطابع التجارم الذم يصبغ المؤسسة العمكمية االقتصادية كالذم بمقتضاه يتسٌنػى ليا أف 
    تتمتٌػع بحؽ االستعماؿ االقتصادم لممحقات األمبلؾ العمكمية. 

 

  امعبتسيير مرفق اقتران العقد  -2
  

يمكف أف تسعى المؤسسات العمكمية االقتصادية إلى تحقيؽ أىداؼ ترتبط 
بالصالح العاـ، بحيث تعتبر ىذه األىداؼ غريبة عف المؤسسات الخاصة. كمف أجؿ 

الذم يرتبط بجممة  بتسيير المرفؽ العاـ العمكمية االقتصادية ؼ المؤسساتػ، تكمٌ يابمكغ
التي ال تستطيع المؤسسات الخاصة ك ، Contraintes spécifiques خاصةالقيكد مف ال

لممساىميف الخكاص الذيف  نظرنا لخضكع ىذه األخيرة تحٌمػميا كأخذىا بعيف االعتبار،
    . 253عمى المدل القريب يبحثكف عف األرباح المنتظرة مف مساىماتيـ

 

، الٌسالؼ الذكر ،01-88القانكف رقـ  مف 57نشير في ىذا الٌصػدد، إلى المادة 
 ا منقيودً  االقتصادية العمومية ةلمؤسسا تتحمّـل عندما « :يث تنص عمى ما يميح

مساعدة مالية مساوية لألعباء  ،تمنح ليا وفق إجراءات الميزانية ،الخدمة العامة
 ومقيمة طبقا لمتنظيم الجاري بو العمل. بة عن ذلكـالمترتّ 

   .254» ىذه المساعدة تحّدد مسبقاً وفي جميع الحاالت، 

                                                 
 .69 ، صمرجع سابؽ في الجزائر، االقتصادية لعامة، النظاـ القانكني ألمكاؿ المؤسسات اكايس شريف -252

253
- COLSON Jean-Philippe et IDOUX Pascale, Droit public économique, 6

ème
 édition, 

L.G.D.J, Paris, 2012, p. 323.  
صة. فعمى أٌكػد المشٌرع تحٌمػؿ المؤسسة العمكمية االقتصادية لتبعات المرفؽ العاـ حتٌػى في بعض القكانيف الخا -254

، يحدد القكاعد العامة .../... 1998يكنيك سنة  27المؤرخ في  06-98قانكف رقـ مف ال 9سبيؿ المثاؿ، تنص المادة 
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الذم اعتمدتو تكصيات الندكة  الحؿٌ  ،الٌسػالفة الذكر 57المادة ما كرد في ؿ يمث
ألعباء الدولة  لـ)...( تحمّ  « : دت عمى ضركرةػأكٌ  ، حيثالكطنية الرابعة حكؿ التنمية

المسطرة لممؤسسة والتي تبتعد عن أىداف المؤسسة، وا ن  الوطنية تحقيق األىداف
في ىذا ك  .255» اسطة صيغ تعاقدية )...(كانت بعض المؤسسات تتكفل بذلك بو 

الكطنية  فاقية المبرمة بيف الدكلة كالشركةػاالتٌ  عمى سبيؿ المثاؿنذكر يمكف أف  ،ياؽػالسٌ 
كىذا ، 257كالمتعمقة بممارسة ىذه الشركة مياـ المرفؽ العاـ ،256كؾ الحديديةػلمنقؿ بالسٌ 

 8المادة ف. 1990258 ةسن فيقبؿ تحكيميا إلى ىيئة عمكمية ذات طابع صناعي كتجارم 
 دولة من الضروري تخفيض األسعارإذا رأت ال « : عمى أنونصت فاقية ػمف ىذه االتٌ 

المطبقة عمى بعض أنواع النقل أو طمبت القيام بالنقل مجانا، وجب عمييا أن تعوض 
الشركة الوطنية لمنقل بالسكك الحديدية، المبمغ المطابق لمخسارة في اإليرادات الناتج 

 . »خفيض، المجانية تبعا لألسعار المعمول بيامن الت
 

ؼ المتعمقة بتسيير بتحقيؽ األىدااالقتصادية  اضطبلع المؤسسة العمكميةيبدك أف 
لتزامات تناقض مف حيث خضكعيا البتعد عف أىدافيا الخاصة، كذلؾ المرفؽ العاـ ي

ا ال ييػتكقع منيا ا مػففي ىذه الحالة غالبن  .طبيعة النشاط التجارم الذم أنشأت مف أجمو
غٌيػر مسار نشاطيا في ػتدخؿ الدكلة بيذا الشكؿ مف شأنو أف يي ذلؾ أف تحقيؽ الٌربح، 
تجد نفسيا تدكر بيف منطؽ اعتبارىا ف التي تصبك إلييا. االقتصادية تحقيؽ األىداؼ

                                                                                                                                                    

، معدؿ كمتمـ، عمى ما 1998يكنيك سنة  28، مؤرخ في 48عدد ج. ر. ج. ج .../... المتعمقة بالطيراف المدني، 
  لجوي العمومي وخدمات العمل الجوي.لجوي، النقل اتتولى شركة أو عدة شركات وطنية لمنقل ا « :يمي

ويمكن تكميف شركة أو عدة شركات وطنية لمنقل الجوي بتأدية تبعات الخدمة العامة، مقابل استفادتيا 
 . » تعويضا ماليا من الدولة وذلك وفق الحقوق والواجبات الواردة في دفتر الشروط المحدد عن طريق التنظيم

كة الكطنية الرابعة حكؿ التنمية، النص الكامؿ لبلئحة تمكيؿ االقتصاد، ـ. ج. ع. ؽ. ا. س، عدد انظر لكائح الند -255
 .173، ص 1987، 1

االتفاقية الحاصمة بيف الدكلة  يتضمف المكافقة عمى ،1988يكنيك سنة  28مؤرخ في  128-88مرسـك رقـ  -256
 .1988يكنيك سنة  29في  ، مؤرخ26عدد ج. ر. ج. ج الشركة الكطنية بالسكؾ الحديدية، ك 

 المرجع نفسو، المادة األكلى. -257
، يتضمف تغيير الطبيعة القانكنية لمشركة 1990مؤرخ في أكؿ ديسمبر سنة  391-90مرسـك تنفيذم رقـ  -258

 .1990ديسمبر سنة  12، مؤرخ في 54عدد ج. ر. ج. ج الكطنية لمنقؿ بالسكؾ الحديدية كقانكنيا األساسي، 
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ذم يفرض األىداؼ، كبيف طابعيا العمكمي ال ؤسسة اقتصادية تسعى إلى تحقيؽ ىذهم
  المرفؽ العاـ. عمييا خدمة

 

تسيير المؤسسة العمكمية االقتصادية لممرفؽ العاـ لف  يظير مف جانب آخر أف
عباء الخدمة العمكمية أل مياأف تحمٌ  مف ، انطبلقان تأثير سمبي عمى تكازنيا الماليلو يككف 

يككف عمى حساب ميزانية الدكلة كليس عمى حساب رأسماؿ المؤسسة، األمر الذم يجعؿ 
فؽ كركح القكانيف المتعمقة باستقبللية ػبح بما يتٌ ا تحقيؽ الرٌ كأخيرن  رة تستيدؼ أكالن ىذه األخي

إعادة النظر نحك  تاتٌػجيالمشٌرع قد إرادة أف  كما .259المؤسسات العمكمية االقتصادية
ىذه  لتنتقؿ ،االقتصادية مؤسساتيا العمكميةبفي العبلقات العقدية التي تربط الدكلة 

التي كانت تتدخؿ بمكجبيا الدكلة، إلى  منفردةلمقرارات الخضكع ال مف عبلقة األخيرة
تفرض قرارات إدارية ممزمة  الدكلة مـ تعدف .ا عمى حرية التعاقدنة تعتمد أساسن عبلقات مر 

، الٌسالؼ 01-88رقـ القانكف مف  8 المادة كدليؿ ذلؾ إلغاء ما تتفاكض معيا.ػ، إنٌ عمييا
ؽ الدكلة عمى المؤسسة تفكٌ فيد ػ"، كالتي تي  تفرضيااستعممت عبارة "  بحيث ،260الذكر

غير أن الدولة تتحمل  (...) « : في العقد، بنصيا عمى ما يمي العمكمية االقتصادية
   .»(...) النفقات المترتبة عمى القيود التي تفرضيا عمى المؤسسة العمومية االقتصادية

 

المؤسسات ك الدكلة  قات بيفيحكـ العبل أصبح مى الطابع التعاقدم الذمتأكيدنا ع
، الٌسالؼ الذكر ،04-01مف األمر رقـ  7المادة صراحة  تنص ،العمكمية االقتصادية

 الممثمة بمجمس مساىمات الدولة ،الدولةيمكن إبرام اتفاقيات بين  « : عمى أنو
الخاضعة لتبعات  االقتصادية المؤسسات العموميةوبين  أدناه، 8المذكور في المادة 

عمى قدـ المساكاة تقؼ  العمكمية االقتصادية أصبحت المؤسساتف .» العموميةلخدمة ا
لمتفاكض  أىبلن  بذلؾ فتككف ف اإلرادة.لمبدأ سمطا ان ػمع الدكلة، كطرؼ يتعاقد بكؿ حرية كفق

                                                 
 .56النظاـ القانكني ألمكاؿ المؤسسات العامة االقتصادية في الجزائر، مرجع سابؽ، ص ، كايس شريف -259
، يتضمف القانكف التكجييي لممؤسسات العمكمية االقتصادية، معدؿ، 01-88مف القانكف رقـ  8ألغيت المادة  -260

رية التابعة لمدكلة، مرجع ، يتعمؽ بتسيير رؤكس األمكاؿ التجا25-95مف األمر رقـ  28مرجع سابؽ، بمكجب المادة 
 سابؽ. 
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فؽ كمصالحيا الخاصة، األمر الذم يجٌسد استقبلليتيا الحقيقية، ػعمى بنكد العقد بما يتٌ 
       .261مة لتنظيـ العبلقات االقتصاديةػالكسيمة المفضٌ خاصة كأف العقد أصبح 

 

المرفؽ العمكمية االقتصادية المثقمة بتبعات  المؤسساتنشير في األخير إلى أف 
ىذه مى الرغـ مف ككف فع .أف تمارس صبلحيات السمطة العامةليا يتقٌرر  ،العاـ

عف قكاعد القانكف  المؤسسات مف أشخاص القانكف الخاص، إاٌل أنيا ال تفمت كمٌػيان 
مف تسييرىا لمرفؽ عاـ، ذلؾ أف التسيير الحسف لممرفؽ العاـ يبٌرر االدارم، انطبلقان 

 Actes exorbitants du droit اتٌػخاذىا لقرارات غير مألكفة في نطاؽ القانكف العادم

commun.  رفؽ مالتنفيذ باطيا بتنظيـ ك ا الرتقراراتيا إدارية نظرن  تعدٌ في ىذه الحالة، ك
المؤسسات العمكمية االقتصادية لقكاعد  غـ مف إعماؿ مبدأ خضكععمى الرٌ ف .262عاـال

تشبيييا ب ال تسمحاالستثنائية القكاعد  تظير في بعض الحاالت بعض ،القانكف العادم
العمكمية  المؤسساتستجعؿ  كمثؿ ىذه الحاالت. 263ا مع المؤسسات الخاصةتمامن 

دكجة، ذلؾ أنيا مف زاكية تعتبر شركة تجارية تخضع بالطبيعة المز  تتٌػصؼ االقتصادية
عتٌد بطبيعتيا العمكمية، ػ، كمف زاكية أخرل يي فتبـر عقكد تجارية آلليات المنافسة كالسكؽ

مزايا صبلحيات إبراـ عقكد مف طبيعة إدارية، فيتقٌرر لصالحيا ممارسة فييػخٌكؿ ليا 
 .264السمطة العامة

 
                                                 

261
- ZOUAÏMIA Rachid, Droit de la régulation économique, op. cit., p. 14. 

262
- FOULQUIER N, Le service public, in GONOD Pascale, MELLERAY Fabrice, 

YOLKA Philippe (s/dir), Traité de droit administratif, Tome 2, Éditions Dalloz, Paris, 

2011, pp. 94-95.   

يتضمف القانكف ، 10-77مف القانكف رقـ  45نشير في ىذا الخصكص إلى النص الصريح لممادة  -
عندما تكون المؤسسة  « : عمى أنو، بحيث كرد فيو  التكجييي لممؤسسات العمكمية االقتصادية، معدؿ، مرجع سابؽ

ت السمطة العامة وتسمم بموجب ذلك وباسم الدولة ولحسابيا العمومية االقتصادية مؤىمة قانونا لممارسة صالحيا
ترخيصات وا جازات وعقود إدارية أخرى، فإن كيفيات وشروط ممارسة ىذه الصالحيات وكذا تمك المتعمقة بالمراقبة 

 الخاصة بيا تكون مسبقا موضوع نظام مصمحة يعد طبقا لمتشريع والتنظيم المعمول بيما. 
  . » ة بيذا المجال لمقواعد المطبّـقة عمى اإلدارةتخضع المنازعة المتعمق

263
- MESCHERIAKFF Alain-Serge, Droit public économique, PUF, Paris, 1996, pp. 

259-260.   
، أثر الطبيعة العمكمية لممؤسسة العامة ذات الطابع االقتصادم عمى صفتيا التجارية، مرجع صبايحي ربيعة -264

 .161سابؽ، ص 
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 الثاني المطمب
 موميقطاع العال خوصصة

 

عف رغبتيا  كاإلفصاح بعد تخٌمييا عف نمكذج االقتصاد االشتراكي الدكلةلـ تعد 
التنمية االقتصادية  تتحٌمؿ لمفردىا مسؤكلية تحقيؽ ،إلى نمكذج االقتصاد الحرٌ  لبلنتقاؿ

 الجزائر شرعتف .إشراؾ القطاع الخاص في ىذه المسألة عميياا كاف لزامن كاالجتماعية. ف
ساتي مف أجؿ طار القانكني كالمؤسٌ في كضع اإل الناميةالدكؿ د مف العديعمى غرار 

تييئة كاسطة ب برنامج لمخكصصة تسطير. كتـ االقتصادم زؿ عف قطاعيا العمكميالتنا
ذلؾ نسحاب الدكلة مف الحقؿ االقتصادم. كتـٌ كآلية الالبيئة العامة البٌلزمة لنجاحيا، 

 ةممكيال إلى خكصصة كصكالن  ،(األول لفرعا) ييرػػتسالا بخكصصة بدءن  بصفة تدٌرجية
   (.الثاني الفرع)

 

 األول الفرع
 رـالتسييخوصصة 

 

كالمرافؽ  االقتصادية  المؤسسات العمكميةتيدؼ خكصصة التسيير إلى نقؿ إدارة 
عمى الفعالية  ـالقائ كالصناعي إلى القطاع الخاص كفقا لمنطؽ التسيير التجارم العامة

عقكد يا في ػكثيرة تتمثؿ أىمٌ  تعاقدية ان صيغخذ خكصصة التسيير كتتٌ  .المالية كالمردكدية
  .(ثانيا) كعقكد التسيير ،(أوال) االمتياز
 

 االمتيازعقد  -أوال
 

ا في إدارة المرافؽ العامة، فإنو ا ليبرالين أسمكبن انطبلقػان مف اعتبار امتياز المرفؽ العاـ 
 ى، كحتٌ 265بعينياتػتينيات كالسٌ ػتراكي في السٌ ؽ النظاـ االشػبٌ لـ يزدىر في الجزائر حيف طي 

ممجاؿ األكبر أشخاص القانكف العاـ ل حتكاركالٌسػبب في ذلؾ يرجع إلى ا .مانيناتػالثٌ  في

                                                 
، ص 2006، ، منشكرات لباد، سطيؼالتنظيـ اإلدارم، النشاط اإلدارم : ، الكجيز في القانكف اإلدارمناصرلباد  -265

214 . 
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عمى كؿ سيطرة الدكلة  ، لمكصكؿ إلى اليدؼ الكبير المتمثؿ في266االمتياز ألسمكب
تياز كآلية شراكة مع ، مٌما أٌدل إلى تضاءؿ نسبة الٌمجكء لبلمتالنشاطات كالقطاعا

تكسيع بيدؼ  سعينياتػمنذ بداية التٌ عيد االعتبار لنظاـ االمتياز أي ك  .267القطاع الخاص
خاصة منيا ذات الطابع الصناعي  القطاع الخاص في تسيير المرافؽ العامة نطاؽ إشراؾ

بداليا عف الطرؽ المباشرة لتسيير المرافؽ العامة كاستي ػالتخمٌ . ككاف ذلؾ بكاسطة كالتجارم
 . 268بطرؽ أخرل تتماشى كالٌرؤية الجديدة لمدكلة في ظٌؿ االنفتاح االقتصادم

 

0991ا مف قانكني البمدية كالكالية لسنة ػانطبلقن ؤية تجٌسدت ىذه الرٌ 
، حيث كرد 269

كما أف قانكف  .271كالكالئية 270ذكر نظاـ االمتياز كآلية لتسيير المصالح العمكمية البمدية
2100لسنة  البمدية

عمى إمكانية أف تككف المصالح العمكمية البمدية كذلؾ ينص ، 272
. أما قانكف 273لمتنظيـ السارم المفعكؿ ان ػطبق محٌؿ امتياز منو 049الكاردة في المادة 

                                                 
، يتعمؽ باالمتياز الممنكح 1967مارس سنة  17مؤرخ في  53-67مرسـك رقـ  : نذكر عمى سبيؿ المثاؿ -266

؛ 1967مارس سنة  28، مؤرخ في 26عدد ج. ر. ج. ج لمبمديات الستغبلؿ المحبلت التجارية لمعرض السينمائي، 
، يتضمف منح الدكلة لمبمديات بطريؽ االمتياز حؽ استغبلؿ بعض 1968يناير سنة  23مؤرخ في  16-68مرسـك رقـ 

؛ مرسـك تنفيذم رقـ 1968يناير سنة  26، مؤرخ في 8عدد ج. ر. ج. ج المنشآت الرياضية الكاقعة في مناطقيا، 
، يضبط كيفيات تحديد دفاتر الشركط المتعمقة باالمتياز في احتكار الدكلة 1988نة يناير س 15مؤرخ في  88-01

 .1989يناير سنة  18، مؤرخ في 3عدد ج. ر. ج. ج لمتجارة الخارجية، 
، الفكر البرلماني، « دكر عقد االمتياز في تطكير العبلقة بيف اإلدارة المحمية كالقطاع الخاص »، بوضياف عمار -267

 .180، ص 2010، 25عدد 
، 2010، تسيير المرفؽ العاـ كالتحٌكالت الجديدة، دار بمقيس، الجزائر، ضريفي نادية  : حكؿ المكضكع، انظر -268
 كما بعدىا. 214ص 
أبريؿ  11، مؤرخ في 15عدد ج. ر. ج. ج ، يتعمؽ بالبمدية، 1990أبريؿ سنة  7مؤرخ في  08-90قانكف رقـ  -269
، مؤرخ 15عدد ج. ر. ج. ج ، يتعمؽ بالكالية، 1990أبريؿ سنة  7مؤرخ في  09-90)ممغى(؛ قانكف رقـ  1990سنة 
 ، متمـ )ممغى(.1990أبريؿ سنة  11في 
 ، الٌسػالؼ الذكر.08-90مف القانكف رقـ  138/1ك  133 انظر المكاد -270
 ، يتعمؽ بالكالية، مرجع سابؽ.09-90مف القانكف رقـ  130/1انظر المادة  -271
يكليك  3، مؤرخ في 37عدد ج. ر. ج. ج ، يتعمؽ بالبمدية، 2011يكنيك سنة  22مؤرخ في  10-11قانكف رقـ  -272
 .2011سنة 
 .155المرجع نفسو، المادة  -273
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2102لسنة  الكالية
عمى االمتياز لكف كطريقة استثنائية لتسيير  ، ينص ىك اآلخر274

، ذلؾ أف األصؿ ىك الٌمجكء إلى منو 046المصالح العمكمية الكالئية المذككرة في المادة 
    .275أسمكب االستغبلؿ المباشر أك الييئة العمكمية الكالئية

  

لتحكيؿ اإلدارة إلى الدراسات االقتصادية إلى استخداـ عقد االمتياز كأسمكب  شيرػػتي 
كتحت ا لمتعاقد بيف اإلدارة كالقطاع الخاص، ػا مستحدثن كما تعتبره أسمكبن  القطاع الخاص.

، الذم بمكجبو يتكٌلى القطاع 276(ؿ ممكيةػنق-تشغيؿ-إنشاءسميات جديدة أىميا أسمكب )ت
نو، ثـ يعيد ػفي تشغيؿ ىذا المشركع مٌدة معيٌ  بناء المشركع عمى نفقتو مقابؿ حقوالخاص 

بالنسبة لممنشآت كييػستعمؿ ىذا األسمكب  .277ا لياػالمشركع إلى الدكلة فيصبح ممكن 
مة التي تشٌكؿ في الغالب احتكارات طبيعية، مثؿ تزكيد المياه، الضركرية لممرافؽ العا

278الٌسمكية كالبٌلسمكية النقؿ، المكاصبلتالطاقة، 
عف ىذا النكع مف العقكد  مثاالن  كنذكر .

2115قانكف المياه لسنة  مف خبلؿ ما كرد في
االمبلؾ الكطنية لسنة  كقانكف، 279

                                                 
 29، مؤرخ في 12عدد ج. ر. ج. ج ، يتعمؽ بالكالية، 2012فبراير سنة  21مؤرخ في  07-12قانكف رقـ  -274

 .2012فبراير سنة 
نشير إلى أف المشٌرع استعمؿ مصطمح المؤسسة كالذم يقابمو في النص الفرنسي ؛ 149المرجع نفسو، المادة  -275

 .الذم يعني الييئة كليس المؤسسة Établissement مصطمح
. أما بالٌمغة الفرنسية (BOT : Build Operat Transfer)يصطمح عمى ىذا النكع مف العقكد بالٌمغة اإلنجميزية  -276

، عقكد حصايم سميرة : انظرحكؿ مفيـك عقد البكت، ، (CET : Construire Exploiter Transférer)تقابميا 
إطار الستقباؿ القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية، مذكرة لنيؿ درجة الماجستير في القانكف،  : B.O.Tالبكت 

  كما بعدىا. 7ص ، 1100فرع قانكف التعاكف الدكلي، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك، 
- « En effet, la formule BOT a été utilisée par exemple pour la construction de l’usine de 

dessalement de Cap Djinet confiée au consortium espagnol INIMA AQUALIA ». Voir, 

SAADOUN Ratiba, La privatisation des entreprises industrielles en Algérie : Analyse, 

histoire et développement, Thèse de doctorat en Sciences économiques, Université 

Lumière, Lyon 2, 2012, p. 363.  
الخصخصة دراسة مقارنة،  : ، النظاـ القانكني لمتحٌكؿ إلى القطاع الخاصميند إبراىيم عمي فندي الجبوري -277

 .39، ص 2008لمنشر كالتكزيع، عماف،  الطبعة األكلى، دار الحامد
278

- SAADOUN Ratiba, op.cit., p. 363. 
عدد ج. ر. ج. ج ، يتعمؽ بالمياه، 2005غشت سنة  4المؤرخ في  12-05مف القانكف رقـ  07المادة انظر  -279
 ، معدؿ كمتمـ.2005سبتمبر سنة  4، مؤرخ في 60
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0991
يتطٌكر في صكرة عقد بدأ لجزائرم عقد االمتياز في القانكف ا يبلحظ أفك  .280
ضمف مفيـك االمتياز  درجالتسمية، بؿ أي لكف دكف أف يأخذ ىذه ، 281(B.O.Tالبكت )

ىذا النكع مف العقكد سيسمح لمقطاع كمثؿ . 282كؿ مف أشكاؿ تفكيض المرفؽ العاـكش
 لكبرلالمتمثمة أساسنا في األشغاؿ العامة ا الخاص ببناء مشاريع البنية األساسية كالحيكية

 التي قد تعجز الدكلة عف إنجازىا في ظٌؿ تزايد كتراكـ المياـ الممقاة عمى عاتؽ الدكلة. 
 

ر األعباء عمى الخزينة ػتفكيض المرفؽ العاـ بيذه الكيفية مف شأنو أف يكفٌ إف 
 .حتيةػمة إضافية لتمكيؿ استثمارات الدكلة كبنياتيا التٌ يكسبذلؾ ؿ ػ، كيشكٌ لمدكلة العمكمية
 العمكميةىداؼ يصعب تحقيقيا باالعتماد عمى المكارد المالية الذاتية لمخزينة كىي أ
، ككذا األساليب التقميدية في التسيير المتمثمة بالخصكص في آلية االستغبلؿ لمدكلة

، خاصة بالنسبة لممرافؽ العامة ذات الطابع الصناعي 283المباشر التي أصبحت متجاكزة
تصر االمتياز عمى نشاط المرفؽ العاـ فقط، إٌنػما يمتٌد كأبعد مف ذلؾ، ال يق كالتجارم.

االقتصادم أك العقار ك ، Foncier agraireار الفبلحي العقإلى قطاعات استراتيجية ك كذلؾ
Foncier économique ou industriel الصناعي

284.   
 

                                                 
معدؿ كمتمـ، مرجع  ،بلؾ الكطنيةاالم ، يتضمف31-91رقـ  انكفقالمكٌرر مف  64الفقرة األكلى مف المادة انظر  -280

 سابؽ.
ساكسكنية -( ىي التسمية األنجمكB.O.T( ال يعٌد فئة جديدة مف العقكد، ذلؾ أف )B.O.T)يبدك أف عقد البكت  -281

ة عند نياية تشغيؿ كنقؿ الممكية إلى الدكل -لعقد االمتياز، بحيث أف عقد البكت ىك عقد امتياز ألف عناصره )بناء
القانكف اإلدارم الخاص المرافؽ ، ىيام مروة : في ذلؾ العقد( ىي العناصر ذاتيا التي يتضمنيا عقد االمتياز، انظر

ات كالنشر التنظيـ المدني، مجد المؤسسة الجامعية لمدراس-األشغاؿ العامة-االستمبلؾ-العامة الكبرل كطرؽ إدارتيا
 . 014-013ص  ، ص2003كالتكزيع، بيركت، 

، يتضمف تنظيـ 2015سبتمبر سنة  16مؤرخ في ، 247-05مف المرسـك الرئاسي رقـ  201المادة تنص  -282
 » : عمى أف، 2015سبتمبر سنة  20، مؤرخ في 50عدد ج. ر. ج. ج الصفقات العمكمية كتفكيضات المرفؽ العاـ، 

أو اقتناء ممتمكات ضرورية إلقامة المرفق تعيد السمطة المفوضة لممفوض لو إما إنجاز منشآت  : االمتياز –)...( 
ما تعيد لو فقط باستغالل المرفق العام  «. العام واستغاللو، وا 

، 2010، مطبعة األمنية، الرباط، 54-05ضكء القانكف رقـ ، التدبير المفكض في المغرب عمى نكاوي سعيد -283
 .46ص  

284
- BENAKEZOUH Chabane, « Les mutations des contrats publics en droit algérien : 

de la concession au contrat complexe de partenariat (positions théoriques et cas 

pratiques) », RASJEP, n° 01/2011, p. 75. 
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ممرفؽ العاـ مف خبلؿ إدارتو بأسمكب دكلة تسعى إلى رٌد االعتبار لبأف اليتبٌيػف 
االمتياز لعجز الدكلة عف إدارتو بصفة مباشرة في مقابؿ كثافتو المحتكمة بتنامي 

مف  نعتقد. كلذلؾ، 285الحاجيات الفردية كعدـ القدرة عمى تغطية تكاليؼ اإلدارة المباشرة
في عممية  الخاص شرؾ القطاعػأف يي  أنو أسمكبنا بإمكانويظير ببأف االمتياز كجية نظرنا 

بيف مقتضيات استغبلؿ  التكفيؽ فضبلن عف قدرة ىذا األسمكب في ادىا،التنمية بمختمؼ أبع
ا في ا كاسعن مشاريع استثمارية خاصة كتحقيؽ المصمحة العامة التي أصبحت تأخذ مفيكمن 

  التي يعرفيا المرفؽ العاـ. التحكٌ ػالتٌ  ظؿٌ 
 

مف أشكاؿ اانطبلقا مف أف  لشراكة بيف الدكلة كالقطاع االمتياز يمثؿ شكبل ن
مف القطاع الخاص  أف تستقطب رؤكس أمكاؿ بكاسطة االمتياز الدكلة ستطيع، تلخاصا

في العديد مف القطاعات مثؿ الكيرباء، الطرؽ، المكانئ، المطارات، النقؿ  أجؿ استثمارىا
فالدكلة  .سمكيةمكية كالبلٌ ػالسٌ  قطاع المكاصبلت دكد، كباألخٌص ػكؾ الحديدية، السٌ ػبالسٌ 

قنية التي يمتاز بيا القطاع الخاص في ػية كالتٌ ػمف الخبرة كالمعرفة الفنٌ االستفادة  تفٌضػؿ
يث نطاؽ تطبيقو، از يعرؼ تكٌسػعان مف حاالمتي أصبحكما  .286إنجاز المشاريع الكبرل

مٌما يبٌيف الطيراف، ، مالرٌ ، المحركقات، المناجـ قطاعات مثؿمختمؼ الإلى المتداده 
تثمار في ىذه القطاعات التي أصبحت مفتكحة انسحاب الدكلة عف تدخميا في االس

  .287لصالح المبادرة الخاصة
 

أحد أكجو االستثمارات الكطنية كاألجنبية إلى جانب يشٌكػؿ االمتياز إذا كاف 
، المتعمؽ 03-01في ظٌؿ األمر رقـ تجة لمسمع كالخدمات النشاطات االقتصادية المن

متعمؽ بترقية القانكف الجديد الي ظٌؿ ف ذلؾخبلؼ  ، فإف األمر عمى288بتطكير االستثمار
                                                 

، مجمة الفكر البرلماني، عدد «إدارة المرافؽ العامة عف طريؽ االمتياز دراسة التجربة الجزائرية »، بن عمية حميد -285
 .122، ص 2009، 3

286
- ASLA Kheir-Eddine, La gestion du domaine public en Algérie, Mémoire pour 

l’obtention du Magister en droit, spécialité droit des affaires, Faculté de Droit, Université 

Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, 2007, p. 96. 
287

- Ibid, pp. 99-106. 
، ج. تعمؽ بتطكير االستثمار، ي2001غشت سنة  20، المؤرخ في 03-01األمر رقـ ت المادة األكلى مف نص -288

القانكف  منو بمكجب 22ك 18، 6)ممغى باستثناء أحكاـ المكاد  2011غشت سنة  22، مؤرخ في 47ر. ج. ج عدد 
، مؤرخ في .../...   46عدد  ، يتعمؽ بترقية االستثمار، ج. ر. ج. ج2016غشت سنة  3المؤرخ في  09-16رقـ 
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مف مجاؿ تطبيقو، االستثمارات التي تنجز في بحيث يستبعد ، 2016289لسنة  االستثمار
إطار منح االمتياز ك/أك الرخصة، مستبقيان فقط عمى االستثمارات الكطنية كاألجنبية 

نا أف نتساءؿ . كلذلؾ، يحؽ ل290المنجزة في النشاطات االقتصادية إلنتاج السمع كالخدمات
كالنشاطات  النشاطات المرفقيةعف مكقؼ المشٌرع مف ىذه المسألة، خاصة كأف ىنا 

التي أصبحت مفتكحة عمى ك  الدكميف العاـ أك األمبلؾ التابعة لمدكلة، المتعمقة باستعماؿ
 .291نظاـ االمتياز ك/أك الرخصةإلى تخضع  فإف ممارستيا ،المنافسة

 
 

                                                                                                                                                    

يحدد ىذا األمر النظام الذي يطبق عمى االستثمارات الوطنية واألجنبية »  :أنو(، عمى 2016غشت سنة  3.../... 
المنجزة في النشاطات االقتصادية المنتجة لمسمع والخدمات، وكذا االستثمارات التي تنجز في إطار منح االمتياز و/أو 

 .  « الرخصة
 ، يتعمؽ بترقية االستثمار، مرجع سابؽ.09-16ف رقـ قانك  -289
ييدف ىذا القانون إلى تحديد النظام »  :، الٌسالؼ الذكر، عمى أنو09-16تنص المادة األكلى مف القانكف رقـ  -290

 .  « عمى االستثمارات الوطنية واألجنبية المنجزة في النشاطات االقتصادية إلنتاج السمع والخدماتالمطبق 
 5مؤرخ في ال 03-2000 قانكف رقـيفترض ال :فيما يخٌص النشاطات المرفقية : ر بعض األمثمة كفقا لما يمينذك -291

، 48عدد ج. ر. ج. ج ، يحٌدد القكاعد العامة المتعمقة بالبريد كبالمكاصبلت الٌسمكية كالبٌلسمكية، 2000غشت سنة 
ستغبلؿ تتمثؿ في الرخصة، الترخيص، التصريح ( أنظمة لبل4، أربعة )، معدؿ كمتمـ2000غشت سنة  6خ في مؤر 

البسيط، كاالعتماد. كيبدك أف نظاـ الرخصة يقترب كثيرنا مف نظاـ االمتياز، مف حيث كجكد دفتر الشركط المفركض 
، يتعمؽ بالكيرباء 2002فبراير سنة  5ي مؤرخ فال 01-02قانكف رقـ مف ال 72عمى صاحب الرخصة؛ أما المادة 

تمنح »  :، تنص صراحة عمى أنو2002فبراير سنة  6، مؤرخ في 8ج. ر. ج. ج عدد  اسطة القنكات،كتكزيع الغاز بك 
 . «العام، االمتياز، في ميدان الكيرباء والغاز، )...( الدولة الضامنة لممرفق

، يحدد القكاعد 06-98قانكف رقـ أما فيما يخٌص النشاطات المتعمقة باألمبلؾ العامة االصطناعية، فإف ال
لعامة المتعمقة بالطيراف المدني، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ، يدرج نظاـ االمتياز فيما يخٌص إنجاز المطارات كتشغيميا ا

 28المؤرخ في  07-05قانكف رقـ أما فيما يخٌص النشاطات المتعمقة باألمبلؾ العامة الطبيعية، يشير ال(. 41)المادة 
، إلى ، معدؿ كمتمـ2005يكليك سنة  16، مؤرخ في 50عدد . ج ج. ر. ج، يتعمؽ بالمحركقات، 2005سنة  أبريؿ

 05-14القانكف رقـ (؛ أما 73ك 68، 7( كاالمتياز )المكاد 20نظاميف مف االستغبلؿ يتمثبلف في الرخصة )المادة 
 2014مارس سنة  30، مؤرخ في 18عدد ج. ر. ج. ج ، يتضمف قانكف المناجـ، 2014فبراير سنة  24المؤرخ في 

(، يفترض نظاـ التراخيص المنجمية لممارسة 2014مام سنة  10، مؤرخ في 27ج. ر. ج. ج عدد دراؾ )است
( ككذلؾ نشاطات البحث كاستغبلؿ المكاد المعدنية أك المتحٌجرة في 62نشاطات البحث أك االستغبلؿ المنجمي )المادة 

 (. 158البحر )المادة 



 85 

 رـعقد التسيي -ثانيا
 

اد تقـك بإسن ،العمكمية االقتصادية يامؤسساتتريد الدكلة أف تحتفظ بممكية  عندما
بالخكصصة البطيئة  عف ىذه العممية 292ر أحد الكتاببٌ كع تسييرىا إلى القطاع الخاص.

ا لمثؿ ىذا النكع كثيرن  تمجأ الدكؿ الناميةبلحظ أف يك  .دكف التحكيؿ المباشر لحقكؽ الممكية
إلدارة بعض المنشآت اإلستراتيجية مثؿ الفنادؽ الكبرل مف أشكاؿ الخكصصة، كذلؾ 

رة نتيجة عدـ تكفر الكفاءات الضركرية إلنجاح عمؿ كبعض المنشآت الصناعية المتطكٌ 
  .294، أك ألسباب سياسية، أك عندما يتعمؽ األمر باالحتكارات الطبيعية293ىذه المنشآت

  
مرحمة  في الجزائر المؤسسات العمكمية االقتصادية تسييرصة خكصاعتيػبرت 

ا تككف الظركؼ لمٌ  و، ذلؾ أنخكصصة ممكيتياالمجتمع فكرة  ؿػػتمييدية كتحضيرية لتقبٌ 
ة عمى ػ، فإف الخكصصة مف شأنيا أف تمقى معارضة قكيٌ متدٌنية االقتصادية كاالجتماعية
ا خكصصة التسيير تعٌد ك  .295مستكل الطبقة العمالية  حكؿات إلصبلحا مة لمسارتكمً أيضن

ذات الطابع  ب التسيير التقميديةأسالي أف باعتبار، العمكمية االقتصادية سساتالمؤ 
أىدافيا  مف تحقيؽ فعاليتيا االقتصادية، كبالتالي بمكغ لـ تسمح ليا ةاإلدارم كالجامد

تسيير أف تقـك ب عمييا يتعٌيػف ذلؾ،لك . تسعى إلى تحقيؽ الػػٌربح كمؤسسات الخاصة
 ىااعتماد، با بما يتبلئـ كاعتبارىا مف قبيؿ الشركات التجاريةكاستغبلؿ ممتمكاتيا كأمكالي
لممنافسة  ان ػيلممردكدية المالية المنشكدة كتصدٌ  ان ػتحقيق اا كتكنكلكجين طرؽ التسيير الحديثة تقنين 

  .296الكطنية كاألجنبية
 

يندرج ىذا المسعى في إطار انسحاب الدكلة مف دائرة تسيير أمبلكيا االقتصادية 
عامميف مف القطاع الخاص يتمتٌػعكف بالٌشػيرة في مجاؿ التسيير كاإلدارة، بما لصالح مت

                                                 
292

-  SADI Nacer-Eddine, op. cit., p. 175. 
، مجمة جامعة تشريف لمدراسات كالبحكث « المتطمبات األساسية لنجاح عممية الخكصصة »، محمد معن ديوب -293

 .102، ص 2006، 2العممية، عدد 
294

- GLIZ Abdelkader, Valeur de l’entreprise et méthode de privatisation dans un 

contexte de transition vers l’économie de marché, Thèse pour le doctorat d’Etat en sciences 

économiques, Faculté des Sciences Économiques et des Sciences de Gestion, Université 

d’Alger, 2001, p. 69. 
295

- BOUDJEMA. R, op. cit., p. 14. 
 . 155رجع سابؽ، ص ، النظاـ القانكني ألمكاؿ المؤسسات العامة االقتصادية في الجزائر، مكايس شريف -296
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العمكمية االقتصادية التٌػكيؼ مع ظركؼ البيئة االقتصادية المحيطة بيا،  يكفؿ لممؤسسات
ككد إلى حالة كيجعميا قادرة عمى مكاكبة أساليب التكنكلكجيا التي تخرجيا مف حالة الرٌ 

تحقيؽ ذلؾ، باتجاه الدكلة ستسمح ليا  ساتالمؤسىذه لية ف استقبلفإ ،بالفعؿك . 297الحركة
ذلؾ لشخص مف أشخاص يير كاالستغبلؿ بمفردىا أك تفكيض ة التسػميمٌ تكٌلي سكاء ب

بمكجب  0989 سنة في المشٌرع هم اعتمدالذ رعقد التسييإبراـ بكاسطة  القانكف الخاص
 : فتو المادة األكلى منو كما يميعرٌ  ، حيث298المتمـ لمتقنيف المدني ،10-89القانكف رقـ 

عقد التسيير ىو العقد الذي يمتزم بموجبو متعامل يتمتع بشيرة معترف بيا، إزاء  »
مؤسسة عمومية اقتصادية أو شركة مختمطة االقتصاد، بتسيير كل أمالكيا أو بعضيا، 

جعميا باسميا ولحسابيا مقابل أجر فيضفي عمييا عالمتو حسب مقاييسو ومعاييره، وي
  .299« والبيع لترويجتستفيد من شبكاتو الخاصة با

  

ر في المستثمر الكطني أك األجنبي، لكف الكاقع ػيبلحظ أف المشرع لـ يحصر المسيٌ 
لى جانب ذلؾ لـ يقٌيػد  ،يبٌيف الطابع الدكلي لمعقد بسبب غياب المستثمريف الكطنييف. كا 

ر الذم يخدـ كافة المؤسسات ككافة تطبيؽ عقد التسيير في نشاط اقتصادم معٌيػف، األم
ا بشيرة معترؼ بيا كىك ما أف يككف متمتٌػعن  رػفي المسيٌ ييػشترط كما القطاعات االقتصادية. 
ر مف المؤسسة العمكمية االقتصادية التي تبحث عمى تحقيؽ التطكٌ يتناسب مع أىداؼ 

                                                 
مداخمة ، « عقد التسيير آلية لتفعيؿ الجدكل االقتصادية في المؤسسة العامة االقتصادية »، صبايحي ربيعة -297

، كمية الحقكؽ عقكد األعماؿ كدكرىا في تطكير االقتصاد الجزائرمالممتقى الكطني حكؿ منشكرة في حصيمة أعماؿ 
 .413ص  ،2012 مام 17ك 16، يكمي يرة بجايةعبد الرحماف مكالعمـك السياسية، جامعة 

فبراير  7المؤرخ في  01-89القانكف رقـ  ، يتضمف القانكف المدني، مرجع سابؽ، متمـ بمكجب58-75أمر رقـ  -298
 .  1989فبراير سنة  8، مؤرخ في 6عدد ج. ر. ج. ج ، 1989سنة 
تعمؽ بخكصصة ي، 1995غشت سنة  26خ في المؤر  22-95األمر رقـ ذكر المشٌرع أيضان عقد التسيير بمكجب  -299

المادة األكلى  حيث اعتبرت، )ممغى) 0995سنة  رسبتمب 3في  ، مؤرخ48عدد ج. ر. ج. ج المؤسسات العمكمية، 
ىذه المؤسسات إلى  عف خكصصة ممكية المؤسسات العمكمية، تحكيؿ تسيير تعني فضبلن  فمنو أف الخكصصة يمكف أ

تحكيؿ التسيير كممارستو  القانكف الخاص، كذلؾ بكاسطة صيغ تعاقدية تحٌدد كيفيات أشخاص طبيعييف أك معنكييف مف
، عقد التسيير، دار آيت منصور كمال : كشركطو؛ لممزيد مف اإليضاح حكؿ النظاـ القانكني لعقد التسيير، انظر

 كما بعدىا.  80، ص 2102بمقيس، الجزائر، 
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في لمشٌرع حصره ا ،مانح التسييرالطرؼ كأما  .300خبلؿ حسف التسيير كليس التمكيؿ
شركة االقتصاد المختمط فقط، بحيث ال يككف بكسع ك المؤسسة العمكمية االقتصادية 

 ،كبناء عمى ذلؾجكء إلى إبراـ عقكد التسيير. ػالقانكف الخاص المٌ  المعنكية مف صاألشخا
 أف تمجأ إلى المعنكية مف القانكف العاـ صؤلشخال أنو ال يمكفب 301ألساتذةيرل أحد ا
بالرجكع إلى أحكاـ غير أنو  .تفكيض المرفؽ العاـ في إطارعقد التسيير  تقنية استعماؿ

لممياه، كالمرسـك التنفيذم المتضمف إنشاء  ةالمرسـك التنفيذم المتضمف إنشاء الجزائري
العمكميتيف  الييئتيفىاتيف أف بضح يتٌ  ،2110 فيالديكاف الكطني لمتطيير الصادريف 

إنجاز بعض مف  مكانيما في إطار تأدية مياميما، بإذات الطابع الصناعي كالتجارم
 أك التسيير Concession أك االمتياز Sous-traitance برامجيا عف طريؽ المناكلة

Management أك بأم شكؿ آخر مف أشكاؿ الشراكة Partenariat
302.  

 

عقكد التسيير مف أجؿ تفكيض تسيير  إبراـ امر أف ىاتيف الييئتيف بإمكانييظي
لمقتضيات يستجيب ف عقد التسيير . كفي ىذه الحالة فإعاـ لممياه أك التطييرالمرفؽ ال

المسٌيػر مرتبط باإلنتاجية،  المقابؿ المالي الذم يحصؿ عميوالتفكيض انطبلقػان مف أف 
. ىك نتيجة الستغبلؿ المرفؽ المقابؿ المالياقتصاديات التسيير، كالفكائد، مٌما يعني أف 

، فإنو يتعٌيػف عمى ىذا عمى المسٌيرالرقابة المفركضة كبخصكص عف ذلؾ،  كفضبلن 
كتقريران دكريان عف جميع المعمكمات الخاصة بتنفيذ العقد لمجية المفكضة ـ يقدٌ األخير أف 

مثؿ ىذه الصيغة التعاقدية تمامنا مع تسيير المنشآت األساسية مثؿ تتناسب ك . 303تسييره

                                                 
ة المؤسسة العامة ذات الطابع االقتصادم، رسالة لنيؿ درجة ، عقد التسيير آلية لخكصصآيت منصور كمال -300

ص ، 2009 فرع قانكف األعماؿ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك،دكتكراه في القانكف، 
333. 

301
- ZOUAÏMIA Rachid, La délégation de service public au profit de personnes privées, 

Éditions Belkeis, Alger, 2012, p. 76.   
، يتضمف إنشاء الجزائرية 2001أبريؿ سنة  21المؤرخ في  101-01مف المرسـك التنفيذم رقـ  9انظر المادة  -302

ا  ؛2001 أبريؿ سنة 22، مؤرخ في 24عدد ج. ر. ج. ج لممياه،  مف المرسـك التنفيذم رقـ  11المادة انظر أيضن
، مؤرخ 24عدد ج. ر. ج. ج ، يتضمف إنشاء الديكاف الكطني لمتطيير، 2001سنة  أبريؿ 21المؤرخ في  01-102
 .2001أبريؿ سنة  22في 
، يتضمف القانكف المدني، معدؿ كمتمـ، مرجع 58-75المتمـ لؤلمر رقـ  01-89القانكف رقـ  مف 7انظر المادة  -303

  سابؽ.
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كىذا ما يدٌؿ عمى رغبة . 305عات أخرل، كقطا304المكانئ، المطارات كالمنشآت الفندقية
السمطات العمكمية في تكريس فكرة انسحاب الدكلة مف اإلدارة المباشرة لمرافقيا العامة 

رم لصالح أشخاص القانكف الخاص مف خبلؿ المٌػجكء إلى ذات الطابع الصناعي كالتجا
اليدؼ ف رافؽ.عقد التسيير الذم يمكف أف نعتبره كأسمكب جديد لتسيير ىذا النكع مف الم

 عقمنة كترشيدفي  يتمثؿ عمى بعض القطاعات االستراتيجيةعقد التسيير تطبيؽ مف 
استخداـ المكارد المتاحة بما يحقؽ فعالية ىذه القطاعات مف الناحيتيف االقتصادية 

-Le savoir كالمعرفية الفٌنػية في التسيير ، كاالستفادة مف الخبرات الجديدة306كاالجتماعية

faire ع بيا المسٌيػر.ػي يتمتٌ الت    
 

تسيير المؤسسات العمكمية  يعٌد كشكؿ مف أشكاؿ خكصصةعقد التسيير إذا كاف 
، المتعمؽ بخكصصة 22-95كعمى خبلؼ األمر رقـ -االقتصادية، فإف ىذا العقد

األمر رقـ  الذم كرد فيفي تعريؼ الخكصصة لـ يتـ إدراجو -،307المؤسسات العمكمية
نقؿ ممكية  فيالخكصصة تتمثٌػؿ  ،منو 13لممادة  كفقان ، فذكرالٌسػالؼ ال ،01-04

دكف اإلشارة إلى خكصصة  إلى أشخاص القانكف الخاصالعمكمية االقتصادية المؤسسات 

                                                 
304

- ZOUAÏMIA Rachid, La délégation de service public au profit de personnes privées, 

op. cit., p. 76.  
( 14) يقٌدر مبمغو بأربعة عشر  ، كالذم2005مارس  9بتاريخ  المبـرتسيير العقد ، عمى سبيؿ المثاؿ نذكر -305

 : TECHNIPكمركز اليندسة  (NAFTEC)بيف الشركة الكطنية الجزائرية لتصفية البتركؿ  ،مميكف يكرك

(Entreprise d’origine française présente dans le management de projets, l’ingénierie et la 

construction pour l’industrie de l’énergie mais aussi accessoirement de la chimie).          
 : انظر ،ركبيةستجابة لممعايير الجديدة األك لجزائر لغرض تطكيرىا كتكسيعيا امف أجؿ تسيير مصفاة " أرزيك" باكذلؾ 

www.technip.com/ ،عقد تسيير  2006أفريؿ  5بتاريخ . كما أبـر 16/02/2017 : تاريخ االطبلع عمى المكقع
 Etablissement de gestion des services aéroportuaires (EGSA)بيف مؤسسة المرافؽ المطارية 

( 4أربعة ) لتسيير المطار الجديد بالجزائر، كذلؾ لمٌدة Aéroports de Paris (ADP)رات كمجمكعة باريس لممطا
تاريخ االطبلع عمى  ،/www.dzairnews.com : ( كاحدة، انظر1د مرة كاحدة كلمٌدة سنة )قابمة لمتجدي سنكات
 . 16/02/2017 : المكقع

، مرجع سابؽ، « عقد التسيير آلية لتفعيؿ الجدكل االقتصادية في المؤسسة العامة االقتصادية» ، ةصبايحي ربيع -306
 .424ص 
 مرجع سابؽ. تعمؽ بخكصصة المؤسسات العمكمية،ي، 22-95األمر رقـ انظر المادة األكلى مف  -307

http://www.technip.com/
http://www.technip.com/
http://www.dzairnews.com/
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 خكصصةنحك  بشكؿ كاضحتٌتجو  مكميةالع السمطات إرادةعمى أف  يدؿٌ ا ممٌ  التسيير،
      .308االقتصادية أصكؿ كرأسماؿ المؤسسات العمكمية

 

 الثاني الفرع
 خوصصة الممكية

 

حركة تحرير أقمـ مع ػػفي التٌ الدكلة  إرادةترجـ ػعتبر الخكصصة مرآة عاكسة تي ػتي 
ا ػبؿ أصبحت الخكصصة منيجن  قتصاد التي مٌست العديد مف البمداف في طريؽ النمك،اال

 ص مف الحجـ الزائدمة لمتخمٌ النامية كالمتقدٌ  البمدافعميو العديد مف  تدا اعتمػكأسمكبن 
إلنتاجية في كحداتو ا كتحقيؽ الكفاءة االقتصادية بصفة عامة كالكفاءة لمقطاع العمكمي
 االقتصادية المؤسسات العمكميةممكية  خكصصةفي الجزائر، فإف ك . 309بصفة خاصة

 .(أوال) مبٌرراتيا كأسبابيا ثمر بطريقة عفكية، إٌنما لياػػلـ تي  كبديؿ لمكاجية تحٌديات التنمية
تحديد يستدعي  مٌمابصفة مطمقة، الخكصصة التنازؿ عف جميع ىذه المؤسسات  كال تعني

  .(ثانيا) مجاؿ كنطاؽ الخكصصة
 

 الممكية خوصصةإلى  ءجو المّ أسباب  -أوال
 

عدـ ثبكت  امف بيني عديدة ألسبابلمخكصصة  ي السمطات العمكميةتبنٌ  يعكد
 اإلنتاجية ءةمف حيث نقص الكفا في أداء النشاط االقتصادم القطاع العمكمي فعالية

غـ مف مساىمتو في تنفيذ برامج كثيرة لمتنمية االقتصادية الرٌ كالمردكدية المالية، عمى 
بفعؿ انخفاض  يةالنفط مداخيؿ العائدات تراجع كما أف .310بعينياتػكاالجتماعية منذ السٌ 

االقتصاد الكطني بكؿ  أثبت ىشاشة كمحدكدية ،0986 سنة تداء مفبالنفط أسعار ا
ي لمؤسساتيا قادرة عمى تغطية العجز المالغير  الدكلةأصبحت نتيجة لذلؾ، ك  .مكٌكناتو
كاف مف  ،االقتصادم ككدذلؾ الرٌ  يكمف أجؿ تخطٌ  .عسرةالمي  االقتصادية العمكمية

مف أجؿ تفعيميا  تمؾ المؤسساتني الذم يحكـ ي النظاـ القانك عادة النظر فإ ركرمػالضٌ 

                                                 
308

- SAADOUN Ratiba, op. cit., p. 147. 
 . 7، ص 2010ا االقتصادية، دار أسامة لمنشر كالتكزيع، عماف، ، الخصخصة كتأثيراتيفالح أبو عامرية -309

310
- SADI Nacer-Eddine, op. cit., p. 79.  
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عف  بةػالمترتٌ مسؤكلية األخطار  ؿتحمٌ ت أصبحتف. بحكمؤسسات تسعى إلى تحقيؽ الرٌ 
ضيا لنظاـ كتعرٌ  ،311سيما إمكانية الحجز عمى أمكاليا، الكظيفتيا التجارية في السكؽ

أف فكرة  غير .إمكانية قبكؿ فرضية خكصصتيافيتيا أك ، أم إمكانية تص312اإلفبلس
 بناء عمى قانكف المالية التكميمي ع صراحة إالٌ لـ يفصح عنيا المشرٌ  الممكية خكصصة

حسب  لممساىميف الخكاص، ياعمى إمكانية فتح رأسمالالذم نص  0994،313لسنة 
لتي يحٌددىا سب اػالتجارم كحسب النٌ  التقنيفالشركط كالكيفيات المنصكص عمييا في 

ضافة إلىك  .314ساتالمؤس القانكف األساسي ليذه بالبيع نية التنازؿ عف أصكليا إمكا ذلؾ ا 
 ء، كذلؾ حسب القكاعد المعمكؿ بيا في الميداف التجارم باستثناالقطاع الخاص لصالح

 .315ستغؿ عف طريؽ االنتفاعػأمبلؾ التخصيص كأجزاء مف األمبلؾ العمكمية التي تي 
       

إلى تبٌني سياسة  عمكميةلداخمية التي دفعت السمطات الا أف األسبابيظير 
فت الضغكط الخارجية التي تعٌرضت إلييا الجزائر مف قبؿ مؤسسات أخ الخكصصة،

، أبرمت الجزائر اتفاقية مع صندكؽ النقد الدكلي 0994 سنة التمكيؿ الدكلية. ففي مام
مميار دكالر. كمف بيف الشركط التي  0.13لتمكيؿ برنامج االستقرار االقتصادم بمبمغ 

 سنة فاؽ تحرير األسعار كالتجارة الخارجية كدعـ االصبلحات. كفيػيا االتٌ نص عمي
مميار دكالر شرط كضع القطاع العمكمي  0.8إبراـ اتفاقية ثانية بقدر  تـٌ  ،0995

 ،22-95األمر رقـ إصدار  تـٌ  ،فاقيةػمف إبراـ ىذه االتٌ  كجيز ظرؼً  فيك  .316لمخكصصة
في  نازعتا لمنظرن  في تمؾ المرحمة برنامج الخكصصة تنفيذلـ يتـ أنو  غير .الٌسػالؼ الذكر

نقص التنسيؽ  إلى جانب ،في عممية الخكصصة تدخمت جياتة االختصاص بيف عدٌ 
 . 317يابين

                                                 
، يتضمف القانكف التكجييي لممؤسسات العمكمية االقتصادية، معدؿ، 01-88مف القانكف رقـ  20انظر المادة  -311

ا المادة  مرجع سابؽ؛ نظيـ المؤسسات العمكمية االقتصادية كتسييرىا ، يتعمؽ بت04-01مف األمر رقـ  4انظر أيضن
 كخكصصتيا، متمـ، مرجع سابؽ.  

 مرجع سابؽ. معدؿ كمتمـ،، يتضمف القانكف التجارم، 59-75مف األمر رقـ  217/1انظر المادة  -312
 ، مرجع سابؽ.1994لسنة  تضمف قانكف المالية التكميمي، ي08-94تشريعي رقـ  مرسـك -313
 .25ادة المالمرجع نفسو،  -314
 .24المرجع نفسو، المادة  -315

316
- SADI Nacer-Eddine, op. cit., pp. 48-50. 

317
- Ibid, pp. 112-113.    
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بأف  محككمةتسمح ل ،الٌسػالؼ الذكر ،22-95مر رقـ مف األ 8المادة  إذا كانت
 تأٌسسلـ أف ىذه األخيرة ، إاٌل فة بالخكصصةػأك تحدث، عند الحاجة، الييئة المكمٌ  تعٌيػف

 الييئةباعتباره تكميؼ مندكب اإلصبلح االقتصادم  بحيث تـٌ  ،0996 سنة في إاٌل الحقان 
فة ػخكصصة لدل الييئة المكمٌ مجمس  استحدثكما  .318المكمفة بالخكصصة

في تنفيذ برنامج الخكصصة المصادؽ عميو مف قبؿ ؿ ميٌمتػة ػتتمثٌ ، كالذم 319بالخكصصة
ثر مبلئمة لمتنازؿ كء تكصيات خاصة حكؿ سياسة الخكصصة كالمناىج األإدال الحككمة،

أك أصكليا المزمع التنازؿ عنيا، دراسة العركض  تقدير قيمتياعف كؿ مؤسسة عمكمية، 
رسالو إلى عداد تقرير ظرفي عف العرض المقبكؿ كا   الييئة المكمٌػفة بالخكصصة، كانتقائيا كا 

بخكصصة المؤسسات العمكمية المؤىمة لمخكصصة أك  لمقياـزمة التدابير البلٌ  اتٌػخاذ
 ت ككضع إجراءات إدارية لضماف سرٌيػةأصكليا، مسؾ السجبلت كحفظ المعمكما

  .320المعمكمات
 

ػا  المتكٌرر الحككمةشٌكػؿ تدخؿ  لما تقدـ ذكره، فضبلن  في عممية الخكصصة تناقضن
فة بالخكصصة ػالييئة المكمٌ مع المياـ المسندة لؤلجيزة األخرل في ىذه العممية، خاصة 

بعد تمقييا  يادمػالمنبثقة عف الحككمة. فيذه الييئة ىي األجدر لكي تككف الجياز السٌ 
الييئة أف ىذه نجد خبلؼ ذلؾ، عمى لكف  .321االقتراحات مف قبؿ مجمس الخكصصة

الحككمة كمجمس الخكصصة. كيظير ىذا الدكر مف خبلؿ قياـ  كسيط بيفدكر ال تؤٌدم
بإرساؿ تقرير تقكيـ المؤسسات العمكمية القابمة لمخكصصة كفارؽ كصصة مجمس الخ

                                                 
ج. ، يتضمف تعييف الييئة المكمفة بالخكصصة، 1996مارس سنة  11مؤرخ في  106-96مرسـك تنفيذم رقـ  -318

 )ممغى(. 1996مارس سنة  20، مؤرخ في 18عدد ر. ج. ج 
، يتعمؽ بخكصصة المؤسسات العمكمية، مرجع سابؽ؛ كعمبلن بأحكاـ 22-95األمر رقـ  مف 11ادة انظر الم -319

، يحٌدد كيفيات تنظيـ مجمس 1996مارس سنة  11المؤرخ في  104-96منو، صدر المرسـك التنفيذم رقـ  12المادة 
، مؤرخ في 18عدد ج. ر. ج. ج  الخكصصة كسيره ككذلؾ القانكف األساسي كنظاـ المرتبات المطٌبػقيف عمى أعضائو،

 .1996مارس سنة  20
 ، الٌسػالؼ الذكر.  22-95مف األمر رقـ  13انظر المادة  -320

321
- SADI Nacer-Eddine, op. cit., p. 119. 
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تبميغ ىذه التقارير إلى ىذه األخيرة تتكٌلى ك . األسعار إلى الييئة المكمٌػفة بالخكصصة
  .322الحككمة لتكافؽ عمييا بعد استشارة لجنة مراقبة عمميات الخكصصة

 

ا مف أجؿ الحصكؿ ة تقريرن عمى الحككمكذلؾ الييئة المكمٌػفة بالخكصصة  تعرض
المقترحيف  Acquéreur (s) عمى ترخيص إلجراء التراضي كتعييف المتممؾ أك المتممكيف

أف تكاجد بضح يتٌ بناء عمى ذلؾ، ك . 323لمتفاكض في التنازؿ أك في خكصصة التسيير
ليذا المسار تحت  بل، بؿ معرقبلن معطٌ  ؿ عامبلن ػشكٌ لدكلة في كؿ مراحؿ مسار الخكصصة ا

المتعمؽ بتسيير رؤكس  ،25-95األمر رقـ أما في ظٌؿ  .324متشعبة ير بيركقراطيةتأث
 المجمسالشركات القابضة العمكمية ك مف  كؿٌ لؿ خكٌ  ،األمكاؿ التجارية التابعة لمدكلة

ف تعٌدد المتدخميإلى كىذا ما أٌدل  .325تنفيذ عممية الخكصصةمساىمات الدكلة الكطني ل
استبدؿ ، 0998 سنة كفي مرحمة الحقة، أم فيأكثر فأكثر في مجاؿ الخكصصة. 

بالمجمس الكطني  بالخكصصة المتعمقةتكٌلي المياـ في مندكب اإلصبلح االقتصادم 
مسار  ينطمؽلـ ك  .الذم تحٌكؿ فيما بعد إلى مجمس مساىمات الدكلة 326لمساىمات الدكلة

مؤسسات العمكمية شرت القائمة األكلى لم، عندما ني خبلؿ ىذه السنة إالٌ  اػفعمين  الخكصصة
  .327التي ستخضع لمخكصصة

 

كتكضيح مياـ األجيزة  د المتدخميفي مشكمة تعدٌ تخطٌ  ضركرةكذلؾ استدعت 
 ،14-10األمر رقـ كضع إطار قانكني جديد يتمثؿ في  المشرفة عمى عممية الخكصصة

                                                 
، يتعمؽ بخكصصة المؤسسات العمكمية، مرجع سابؽ؛ نشير إلى أنو 22-95مف األمر رقـ  14انظر المادة  -322

المرسـك  كعمبلن بأحكاـ ىذه المادة، صدرلجنة مراقبة عمميات الخكصصة.  نو، تـ تأسيسم 38بناء عمى المادة 
، يتضمف تحديد كيفيات تنظيـ لجنة مراقبة عمميات 1996مارس سنة  11المؤرخ في  105-96التنفيذم رقـ 

ج. ر. ج. ج مييـ، الخكصصة كسيرىا ككذلؾ كيفيات تعييف أعضائيا كقانكنيـ األساسي كالنظاـ التعكيضي المطٌبؽ ع
 ، معدؿ كمتمـ. 1996مارس سنة  20، مؤرخ في 18عدد 

  الٌسػالؼ الذكر.  ،22-95مف األمر رقـ  32انظر المادة  -323
324

- SADI Nacer-Eddine, op. cit., p. 119. 
 سابؽ. ، يتعمؽ بتسيير رؤكس األمكاؿ التجارية التابعة لمدكلة، مرجع25-95مف األمر رقـ  20ك 7انظر المكاد  -325
ج. ر. ، يتضمف تعييف الييئة المكمفة بالخكصصة، 1998يكنيك سنة  7مؤرخ في  194-98مرسـك تنفيذم رقـ  -326

   .1998يكنيك سنة  10، مؤرخ في 41عدد ج. ج 
، يحٌدد قائمة المجمكعة األكلى مف المؤسسات 1998يكنيك سنة  7مؤرخ في  195-98مرسـك تنفيذم رقـ  -327

  .1998يكنيك سنة  10، مؤرخ في 41عدد ج. ر. ج. ج ع لمخكصصة، العمكمية التي ستخض



 93 

 في ثبلثة أجيزة بالخكصصة فةاألجيزة المكمٌ أىـ تحٌددت بمكجبو ، الذم الٌسالؼ الذكر
، بالمساىماتالكزير المكمؼ ، مجمس مساىمات الدكلة، في مجمس الكزراءسياسية تتمثؿ 

لجنة مراقبة ك في شركات تسيير مساىمات الدكلة إلى جانب جيازيف تقنييف يتمثبلف 
الخكصصة ليست مجرٌد عممية تقنية مفادىا تحكيؿ األصكؿ ف .عمميات الخكصصة

ذلؾ التعبير  مف شأنيا أف تعكسبؿ ىي عممية  المممككة لمدكلة لفائدة القطاع الخاص،
االقتصادم لمسمطات العمكمية اليادؼ إلى إصبلح الدكلة في ظٌؿ االشكالية  القانكني

تاج لخيار سياسي، فإف كعمى الرغـ مف أف الخكصصة ىي ن .328الجديدة لمتنمية العالمية
ي ػباالقتصاد الكمٌ مف طبيعة اقتصادية كتحمؿ أىدافان تتعمؽ بالخصكص ىي االنشغاالت 

 . Objectifs d’ordre macro et micro-économiques 329 كالجزئي
 

تفعيؿ النشاط االقتصادم مف أجؿ ضماف السيما ب االقتصاد الكميأىداؼ تتعمؽ 
السمطات ب األمر الذم أٌدلتنمية اقتصادية دائمة ال تخضع لتبعية قطاع المحركقات، 

ىدؼ ظير كما ي. لفائدة منطؽ اقتصاد السكؽ التبعيةالعمكمية إلى كضع حٌد ليذه 
اقتصادية لمتقميؿ مف عدـ  سياسةمف منظكر االقتصاد الكمي عمى أنيا  الخكصصة

 Actifsالتكازف المالي مف خبلؿ العائدات المتحصؿ عمييا مف بيع األصكؿ العامة 

publicsي لعٌدة داخيؿ ىامة لتمكيؿ ميزانية الدكلة كتغطية العجز المال، التي تعٌد م
بالمؤسسة، مف حيث جعؿ ىذه األخيرة ترتبط  د الجزئي فإنيا. أما أىداؼ االقتصاسنكات

 كىكذا تستطيعمكانان لخمؽ الثركة كالتراكـ المالي بدالن عف ككنيا مكانان الستيبلؾ الثركات. 
 سيما األجانب الذيفالشركاء، ال ػحادات معم كضعيتيا المالية، إقامة اتٌ لمؤسسة أف تقكٌ ا

   .330التسييرعالـ في الدراية تكنكلكجية ك يممككف الخبرة كال
 

 
 
 

                                                 
328

- BOUDJEMA. R, op. cit., pp. 16- 23. 
329

- BABA AHMED Leïla, « Privatisation et gouvernance : le cas des entreprises 

publiques algériennes », Revue IDARA, n° 31, 2006, p. 74. 
330

- Ibid. 
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 الممكية خوصصة مجال -ثانيا
 

، مجاؿ الممكية العامة محؿ الٌسالؼ الذكر ،14-10مف األمر رقـ  03المادة  تبٌيػف
رأسماؿ المؤسسة أك جزء منو،  في كؿٌ لتنازؿ عمييا لصالح القطاع الخاص. كتتمثؿ ا

 لمعنكيكف الخاضعيف لمقانكف العاـ،رة أك غير مباشرة ك/أك األشخاص اتحكزه الدكلة مباش
 التابعة لمدكلة.  ؿ كحدة استغبلؿ مستقمة في المؤسساتػككذا األصكؿ التي تشكٌ 

 

كفي  ،خكصصة، فتجدر اإلشارة إلى أنو في مرحمة سابقةالأما فيما يخٌص مجاؿ 
ة المعنيٌ المؤسسات نطاؽ  ،منو 2 المادةحٌددت  ،الٌسالؼ الذكر ،22-95األمر رقـ ظٌؿ 

قطاعات فسية التي تمارس نشاطيا في تسعة التنا بالخكصصة بتمؾ التابعة لمقطاعات
الفندقة الدراسة كاالنجاز في مجاالت البناء كاألشغاؿ العمكمية كأشغاؿ الٌرم،  : كبرل ىي

 الغذائية،كالصناعات الزراعية  ناعات النسيجيةػالصٌ كالسياحة، التجارة كالتكزيع، 
الميكانيؾ، الكيرباء، اإللكتركنيؾ، الخشب ) : ناعات التحكيمية في المجاالت اآلتيةػالصٌ 

أعماؿ  النقؿ البٌرم لممسافريف كالبضائع، ،(كمشتقاتو، الكرؽ، الكيمياء، الببلستيؾ، الجمكد
ات طة كالمؤسسناعات الصغيرة كالمتكسٌ ػالصٌ  الخدمات المينائية كالمطارية، التأمينات،

 .طةالمحٌمية الصغيرة كالمتكسٌ 
 

يظير أف الغاية مف حصر كعاء الخكصصة في القطاعات التنافسية دكف غيرىا، 
ا لحداثة التجربة مف مت في رغبة المشٌرع بعدـ المخاطرة بالمؤسسات اإلستراتيجية، نظرن ػتمثٌ 

د يكلٌ  تقديرع بيا ىذه المؤسسات مف جية أخرل. فالخطأ في الػجية، كالحيكية التي تتمتٌ 
 يتأثرعب تحٌمػمو، عمى خبلؼ خكصصة القطاعات التنافسية التي قد ال ػخطر مف الصٌ 

ما أقٌره القانكف حكؿ إمكانية خكصصة  مجاؿ تطبيؽأف  كما .331لفشميا االقتصاد الكطني
الٌسػالؼ  ،22-95مف األمر رقـ  2التي حصرتيا المادة  التابعة لمقطاعاتالمؤسسات 

تكسيع نطاؽ الخكصصة إلى ب الذم كاف ينادم لخطاب الٌرسمي لمحككمةا، تناقض ك الذكر
. كالبنكؾ سمكيةمكية كالبلٌ ػالمكاصبلت السٌ قطاعات أخرل مثؿ النقؿ الجكم، النقؿ البحرم، 

بالنسبة  جٌديا لتعطيؿ مسار الخكصصة عامبلن  ؿ ىذا التناقض بيف الكاقع كالقانكفكشكٌ 
                                                 

إلى الخكصصة، مرجع سابؽ، ص  رقانكف المؤسسات العمكمية االقتصادية مف اشتراكية التسيي ،عجة الجياللي -331
410 . 
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، 332إلى ضركرة إزالة ذلؾ التعطيؿسمطات العمكمية أٌدل بال مٌماممستثمريف الخكاص، ل
 مف أجؿ استقطاب رؤكس األمكاؿ الخاصة. 

 

منو تيػكٌسػع مف  05، فإف المادة الٌسػالؼ الذكر ،14-10أما في ظٌؿ األمر رقـ 
نطاؽ الخكصصة ليشمؿ جميع المؤسسات العمكمية االقتصادية التابعة لمجمكع قطاعات 

المؤسسات التي تحكز فييا الدكلة الرأس الماؿ ىذه  جميعف. 333النشاط االقتصادم
، مباشرة أك غير مباشرة ك/أك األشخاص المعنكييف الخاضعكف لمقانكف العاـ االجتماعي

الصكرة األكلى يمكف أف تنصٌب ففي صكرتيف. يمكف أف تخضع لعممية خكصصة 
ي، كذلؾ عف االجتماع لمرأس الماؿ ية أك جزئيةػكمٌ لخكصصة الممكية في شكؿ خكصصة 

أما الصكرة . ك طريؽ التنازؿ عف أسيـ أك حصص اجتماعية أك اكتتاب لزيادة في الرأسماؿ
التي تشٌكػؿ كحدة استغبلؿ فيي تتعمؽ بخكصصة األصكؿ  ليذه الخكصصة، الثانية

محبلن  يمكف أف تككف ،ذلؾكفضبلن عف . 334ي المؤسسات التابعة لمدكلةمستقمة ف
ة االقتصادية المثقمة بتبعات المرفؽ العاـ، عمى أف تتكفؿ المؤسسات العمكميلمخكصصة، 

 .335الدكلة بضماف استمرارية الخدمة العمكمية
     

إف ف ،تكصؼ باالستراتيجيةلمؤسسات العمكمية االقتصادية التي افيما يخص أما 
بغض النظر عن  » :تنص عمى أنو  ،الٌسػالؼ الذكر ،14-10األمر رقـ  مف 6المادة 

نشاطيا طابعا استراتيجيا عمى  األمر، فإن المؤسسات العمومية التي يكتسيأحكام ىذا 
ضوء برنامج الحكومة، تخضع لنصوص قوانينيا األساسية التنظيمية المعمول بيا، أو 

الدكلة أف تحتفظ أنو بإمكاف يفيـ مف ذلؾ ك  «. لنظام خاص يحدد عن طريق التنظيم
مى دؿ عا يممٌ  ،ر استراتيجية كذات كفاءة عاليةبالمؤسسات العمكمية االقتصادية التي تعتب

 . أما عف تكييؼ ىذه األخيرةىذه المؤسسات جميع عدـ تنازؿ الدكلة بشكؿ مطمؽ عمى
لمتنمية االقتصادية في  ان كجكىري ان أساسي ان تكتسي طابعأنيا  مرٌدهف ،عمى أنيا استراتيجية

                                                 
332

- SADI Nacer-Eddine, op. cit., p. 127. 
، يتعمؽ بتنظيـ المؤسسات العمكمية االقتصادية كتسييرىا كخكصصتيا، 04-01األمر رقـ  مف 15انظر المادة  -333

 متمـ، مرجع سابؽ.
 .13/2سو، المادة المرجع نف -334
 .16المرجع نفسو، المادة  -335
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رىا أف يمارسيا. كما أف تطكٌ  ، كتمارس كظيفة ال يككف بكسع القطاع الخاصالمدل البعيد
أنيا  ىذه المؤسسات اعتباركبخصكص يستدعي استثمارات ال تستطيع تحٌمػميا إاٌل الدكلة. 

، بحيث تستطيع ذلؾ أنيا تزاكؿ نشاطيا دكف إعانات مف الدكلة تمتاز بكفاءة عالية، فمردٌ 
 . 336أف تبمغ معٌدالت كبيرة في النمك باالعتماد عمى كسائميا الخاصة

 

الٌسػالؼ  ،14-10األمر رقـ  مف 6 المادةجية أخرل كبمقتضى أحكاـ بدك مف ي
أف المؤسسات العمكمية االقتصادية التي يكتسي نشاطيا طابعنا استراتيجيان يمكف ب ،الذكر

أف تخضع كذلؾ لعممية الخكصصة، ذلؾ أنو ال يكجد ما يمنع مف تعديؿ قكانينيا 
، جاه بالتالي لمخكصصةات اقتصاد السكؽ، كاالتٌ األساسية التنظيمية بما ينسجـ كمقتضي

مسألة  حتفظ بسمطتيا التقديرية فيالتي ت 337فاألمر متكقؼ عمى تكٌجػيات الحككمة القائمة
 . جكء إليياػأك عدـ المٌ جكء إلى الخكصصة ػالمٌ 

 

ؾ المؤسسات العمكمية إطار تحفيز المستثمريف الخكاص لتممٌ في كما أنو 
مكف أف تستفيد مف مزايا خاصة يتـ التفاكض ػات الخكصصة يي عممياالقتصادية، فإف 

بإصبلح المؤسسة أك تحديثيا ك/أك لة بحالة، إذا التـز المشترم أك المشتركف عمييا حا
الحفاظ عمى جميع مناصب الشغؿ فييا أك جزء منيا، كاإلبقاء عمى المؤسسة في حالة 

في -أك الكٌمية صة الجزئيةاستعادة النشاطات في إطار الخكصكما اعتبرت  .338نشاط
غير أف  .339مف قبيؿ االستثمارات-المتعمؽ بتطكير االستثمار ،13-10ظٌؿ األمر رقـ 

2119التكميمي لسنة  المالية قانكف
، الٌسػالؼ الذكر، 13-10رقـ في األمر  أدرج، 340

                                                 
336

- BENLAHCEN TLEMÇANI Mohamed, op. cit., p.56. 
 .225، مرجع سابؽ، ص العامة االقتصادية المؤسسات، الخكصصة بنقؿ ممكية صبايحي ربيعة -337
ييرىا كخكصصتيا، ، يتعمؽ بتنظيـ المؤسسات العمكمية االقتصادية كتس04-01رقـ األمر  مف 17انظر المادة  -338

المؤسسات العمكمية االقتصادية،  ، يتعمؽ بخكصصة22-95نشير إلى أنو في ظٌؿ األمر رقـ متمـ، مرجع سابؽ؛ 
مرجع سابؽ، لـ ييػشر المشٌرع إلى إمكانية االستفادة مف المزايا الخاصة لممتنازؿ لو، إٌنما جعؿ تقرير عمميات 

ككف الغاية منيا إصبلح المؤسسة أك تحديثيا ك/أك الحفاظ عمى كؿ الخكصصة أك الترخيص بيا مرىكنة بشرط أف ت
مناصب الشغؿ أك بعضيا. كفضبلن عف ذلؾ، يمتـز المتمٌمؾ أك المتمٌمككف بإبقاء المؤسسة في حالة نشاط لمٌدة خمسة 

 (.4( سنكات كحٌد أقصى )المادة 5)
 ، مرجع سابؽ.، يتعمؽ بتطكير االستثمار03-01مف األمر رقـ  2انظر المادة  -339
ج. ر. ج. ج ، 2009، يتضمف قانكف المالية التكميمي لسنة 2009يكليك سنة  22مؤرخ في  01-09رقـ  أمر -340

    .2009يكليك سنة  26، مؤرخ في 44عدد 
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ة لممؤسسات العمكمية االقتصادي التي مفادىا استبعاد الخكصصة الكٌمية 2/مكٌرر 4المادة 
 مف  %49 مساىمة رأسمالو نسبة حيث ال يمكف أف تفكؽبلفائدة المستثمر األجنبي، 

 االستثمارات األجنبية المنجزة بالشراكة مع نفسيا، مقاعدةلكتخضع  الرأسماؿ االجتماعي.
الكطنية  المساىمة لفائدة المؤسساتأما فيما يتعمؽ بخكصصة ك . 341المؤسساتىذه 

مف رأس الماؿ  % 66ال تككف إاٌل في حدكد  ةخير األ المقيمة، فإف مساىمة ىذه
( سنكات، أف 5ة خمس )االجتماعي. كيككف بكسع المستثمر الجزائرم عند انقضاء مدٌ 

 يرفع لدل مجمس مساىمات الدكلة، طمب إمكانية شراء األسيـ التي تككف في حكزة
  . 342المؤسسات العمكمية االقتصادية

 

لمسار خكصصة  اال تمثؿ تراجعن -343لفقوجانب مف احسب -مثؿ ىذه األحكاـ إف
 مف األمر 04/0ا محتكل المادة أيضن  أفرغتالمؤسسات العمكمية االقتصادية فقط، إٌنػما 

أف المشٌرع  غير .344مبدأ المعاممة الكطنية تنص عمى ، التيالٌسػالؼ الذكر ،13-10رقـ 
تبدالو بقانكف األمر كاسىذا بمناسبة إلغاء  في مرحمة الحقة، قد تدارؾ ىذا المكقؼ
كنطاؽ (، ليتحٌدد مجاؿ % 50/49قاعدة ) ، الذم استبعد2106االستثمار الجديد لسنة 

مسألة معالجة ا تطبيقو عمى النشاطات االقتصادية إلنتاج السمع كالخدمات تاركن 
2106 قانكف المالية لسنةفإف  ،بالفعؿك . كانيف أخرل كقكانيف الماليةقلالخكصصة 

345 ،
المؤسسات العمكمية االقتصادية التي تنجز عمميات شراكة  ألـز ،منو 62بمكجب المادة ك 

عف طريؽ فتح الرأسماؿ االجتماعي لفائدة المساىمة الكطنية المقيمة أف تحتفظ بنسبة 
فقط إلى مف جية أخرل شير يك  سيـ أك الحصص االجتماعية.مف مجمكع األ  34%

أما  مقيمة دكف المستثمر األجنبي.حالة الخكصصة الجزئية لفائدة المساىمة الكطنية ال
                                                 

 ، يتعمؽ بتطكير االستثمار، مرجع سابؽ.03-01مف األمر رقـ  1/1مكرر 4انظر المادة  -341
 . 2مكرر 4المرجع نفسو، المادة  -342

343
- ZOUAÏMIA Rachid, « Réflexions sur la sécurité juridique de l’investissement 

étranger en Algérie », Revue critique de droit et sciences politiques, n° 2, 2009, p. 15. 
يعامل »  : ، يتعمؽ بتطكير االستثمار، مرجع سابؽ، عمى أنو03-01مف األمر رقـ  14/1نصت المادة  -344

األشخاص الطبيعيون والمعنويون األجانب بمثل ما يعامل بو األشخاص الطبيعيون والمعنويون الجزائريون في مجال 
 «.الحقوق والواجبات ذات الصمة باالستثمار

، ج. ر. ج. ج عدد 2016، يتضمف قانكف المالية لسنة 2015ديسمبر سنة  30مؤرخ في  18-15قانكف رقـ  -345
 .2015ديسمبر سنة  31، مؤرخ في 72
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فيما يتعمؽ  فيمكنو إبراـ عقد شراكة مع المساىمة الكطنية المقيمة ،ىذا األخيرعف 
دكف أف تفكؽ نسبة ممارسة أنشطة السمع كالخدمات كاالستيراد مف خبلؿ تأسيس شركة ب

 66ة المادالفقرة األكلى مف مف رأسماليا حسب  %49مساىمة المستثمر األجنبي نسبة 
  منو.

 

 الجزائرم نشير أخيرنا إلى أنو عمى غرار مختمؼ القكانيف المقارنة، أدرج المشٌرع
مف األمر  09المادة  ، كذلؾ مف خبلؿAction spécifiqueلصالح المتنازؿ الٌسيـ النكعي 

تخضع شروط نقل الممكية إلى  » : ، حيث تنص عمى أنوالٌسػالؼ الذكر ،14-10رقـ 
تكون جزءا ال يتجزأ من عقد التنازل الذي يحدد حقوق و واجبات دفتر شروط خاصة 

 كل من المتنازل و المتنازل لو.
ويمكن أن تنص دفاتر الشروط، عند االقتضاء، عمى إمكانية احتفاظ المتنازل 

 ، المرسـك التنفيذم2110 سنة تطبيقان ليذه المادة، صدر فيك  «....بسيم نوعي مؤقتا

. كيقصد 346ركط ممارسة حقكؽ الٌسيـ النكعي ككيفيات ذلؾالمحٌدد لش، 352-01رقـ 
ن سيم في رأسمال الشركة، ناتج ع)...(  » : منو 2يـ النكعي حسب المادة بالسٌ 

يا حق التّدخل بو الدولة مؤقتا، ويخّولتحتفظ خوصصة مؤسسة عمومية اقتصادية، 
  «.بموجبو ألسباب ذات مصمحة وطنية

 

بعد مكافقة مجمس مساىمات الدكلة بناء  الكزير األكؿالنكعي بقرار مف  الٌسيـ ينشأ
. كالٌسيـ النكعي غير قابؿ لمتصرؼ فيو، 347عمى تقرير الكزير المكٌمؼ بالمساىمات

كييػمكف تحكيمو . 348كييػدرج في القانكف األساسي لممؤسسة الجديدة المتكٌلدة عف الخكصصة
مجمس مساىمات الدكلة، دكف إلى سيـ عادم بقرار مف الكزير األكؿ بعد االستماع إلى 

، مٌما ييػفيـ أف ىذا 349( سنكات3إمكانية أف تتجاكز مٌدة استعماؿ الٌسيـ النكعي ثبلث )
عمى الرغـ مف تقميص مٌدة استعماؿ القانكف بعد حمكؿ ىذا األجؿ. ك كة التحكيؿ سيتـ بق

                                                 
، يحٌدد شركط ممارسة حقكؽ الٌسيـ النكعي 2001نكفمبر سنة  10مؤرخ في  352-01مرسـك تنفيذم رقـ  -346

 .2001نكفمبر سنة  11، مؤرخ في 67عدد ج. ر. ج. ج ككيفيات ذلؾ، 
 .3المرجع نفسو، المادة  -347
 .4المرجع نفسو، المادة  -348
 .6المرجع نفسو، المادة  -349



 99 

، لؼ الذكرالٌسػا ،22-95الٌسيـ النكعي، مقارنة لما كاف عميو الكضع في ظٌؿ األمر رقـ 
الٌسيـ النكعي  ، فإفٌ 350( سنكات5خمس ) ة استعمالو ال يمكف أف تتجاكزحيث كانت مدٌ 

يتعٌمؽ فيما سيما مت إلى المالكيف الجدد، المف شأنو أف ينتقص مف حؽ الممكية التي انتق
بحؽ استعماؿ األصكؿ، فضبلن عف ككنو يعٌد مصدرنا لمشاكؿ ترتبط بحككمة المؤسسة 

Gouvernance d’entreprise ا عائقان أماـ مسار . كما يمكف أف يشٌكؿ أيضن
عمى تمٌمؾ  ، كذلؾ مف جٌراء تخٌكؼ كتراجع المستثمريف خاصة األجانب351الخكصصة

 . المؤسسات العمكمية االقتصادية
 

لمستفيد كالمتمثمة في تعييف لصالح استثنائية احقكؽ يترتٌػب عمى الٌسيـ النكعي 
عف الدكلة في مجمس اإلدارة أك مجمس المراقبة، حسب  ممثؿ كاحد أك ممثميف اثنيف

كما  مف دكف حؽ التصكيت. االقتصادية الحالة، كفي الجمعيات العامة لممؤسسة العمكمية
االعتراض عمى أٌم قرار يتعمؽ،  سمطة يـ النكعي لممستفيدػالسٌ  ،ذلؾ إلى جانبيكفؿ 

 .352كتقميص عدد المستخدميف سيما بتغيير طبيعة نشاط المؤسسة، الٌتصفية اإلراديةال
نظاـ قانكني غير مألكؼ في قكاعد القانكف لكىذا ما يجعؿ المؤسسة المخكصصة تخضع 

 العادم لمشركات التجارية.
 

يربط الٌسػيـ النكعي بفكرة المصمحة الكطنية دكف أف يبٌيػف  إذا كاف المشٌرع
نو متاز بأطنية يمصطمح المصمحة الك المقصكد منيا مف حيث عناصرىا كحدكدىا، فإف 

كي تمارس سمطتيا التقديرية دكف رقابة، لمنفذان لمدكلة  فضفاض كغامض، مٌما يجعمو
األمر الذم يؤثر عمى حقكؽ كضمانات المتممؾ الجديد. كلذلؾ، كاف مف األجدر عمى 
المشٌرع كضع مقاييس دقيقة لحاالت التدخؿ بمكجب الٌسػيـ النكعي مثمما ىك معمكؿ بو 

كيف أك العجز عف تأميف مرب المقارنة كمقياس التشغيؿ أك الندرة في التفي بعض التجا

                                                 
 ، يتعمؽ بخكصصة المؤسسات العمكمية، مرجع سابؽ. 22-95األمر رقـ  مف 6المادة  انظر -350

351
- SAADOUN Ratiba, op. cit., p. 148. 

، يحٌدد شركط ممارسة حقكؽ الٌسيـ النكعي ككيفيات ذلؾ، 352-01مرسـك التنفيذم رقـ مف ال 5انظر المادة  -352
 مرجع سابؽ.
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قطاع ، أك في حاالت قصكل كارتباط نشاط المؤسسة المخكصصة ب353الخدمة
تفرض عمى  االقتصاد العالمي المنافسة في ظؿٌ كمرٌد ذلؾ، أف مستمزمات . استراتيجي

خياراتيا االستراتيجية  ، أف تتمٌتع بحرية كاسعة بخصكصالمؤسسة لكي تضمف بقائيا
 . 354كقراراتيا العممية

     
تتمٌتع بامتيازات  سيجعؿ الٌسيـ النكعي مف الدكلة المساىمةبناء لما تقٌدـ ذكره، 

ييػعٌد األمر الذم المخكصصة،  االقتصادية داخؿ المؤسسة العمكمية السمطة العامة
كشؼ الٌسػيـ النكعي عف مبدأ المساكاة بيف المساىميف. كمف جانب آخر، يا مع تعارضن 

التناقض حكؿ فكرة الفصؿ بيف الدكلة المساىمة كالدكلة الحائزة عمى صبلحيات السمطة 
ا لمدكر التدخمي لمدكلة المناقض تجسيدن يعٌد ذلؾ غايتيا، بؿ ا يفقد الخكصصة العامة، ممٌ 

 Thèseلنظرية عكدة الدكلة  كفي ىذه الحالة تظير الخصكصة، كفقا .355لفكرة الخكصصة

du « retour » de l’Etat،  النسحاب الدكلة مف الحقؿ االقتصادم، بؿ  بأنيا ليست مرادفان
 . 356يمكف أف تككف فرصة لتكسيع بعض مف سمطات الدكلة

 

 Thèse du désengagement deكفقا لنظرية انسحاب الدكلة الخكصصة أما 

l’Etat ، انطبلقان مف لمدكلة، إعادة النظر في السياسة الصناعية فيي تعتمد عمى فكرة
المقاكلة التي  الدكلةضركرة تكريس استقبللية تسيير المؤسسات العمكمية االقتصادية. ف

 تترؾ مكانتيا لمدكلة الشريكةكبير، يتعٌيػف عمييا أف  صناعي تحكز عمى قطاع عمكمي
Etat partenaire دكف أف تككف المساىـ باألغمبية،معتبرة تأثير ، التي تحكز عمى قدرة 

زمة لضبط مجمؿ القطاع االقتصادم بدالن د بالكسائؿ البلٌ ككذلؾ لمدكلة الضابطة التي تزكٌ 
يظير بأف كلذلؾ  .357مستمرفي تقيقر  تمارس سمطة تكجيو قطاع عمكمي مف أف

ر الذم لحؽ بدكر الدكلة في الحقؿ االقتصادم مف متدخمة ضمف التطكٌ  تندرجالخكصصة 
االقتصادم، اعتبرت الخكصصة منيجان  العمكمي ضابطة. ففي ظٌؿ أزمة القطاعإلى 

                                                 
، مرجع سابؽ، ص ص االقتصادية مف اشتراكية التسيير إلى الخكصصةالمؤسسات العمكمية ، عجة الجياللي -353

552-553. 
354

- SADI Nacer-Eddine, op. cit., p. 129. 
355

- Ibid, p. 128.       
356

 - COLSON Jean-Philippe et IDOUX Pascale, op. cit., pp. 320-322. 
357

- Ibid, pp. 322-324.   
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كأسمكب عمؿ اقتصادم لمدكلة الحديثة يقـك عمى إعادة تنظيـ القكل السياسية 
كاالجتماعية، ليحؿ السكؽ كرجاؿ األعماؿ كالمستيمكيف محؿ السياسييف كالبيركقراطييف 

 حفظ لمدكلة دكرىاخار كالتشغيؿ، كيفي كضع القرار االقتصادم مف ناحية االستثمار كاالدٌ 
  . 358كمراقبة كضابطة لؤلسكاؽ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
 .482ص  ،مرجع سابؽ ،االقتصادية المؤسسات العامة ، الخكصصة بنقؿ ممكيةصبايحي ربيعة -358
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 الثاني الفصل
 لممنافسة ةاالقتصادي النشاطاتفتـح 

 

 لـ يكف مف الممكف الحديث عف حرية المبادرة الخاصة في مرحمة كانت فييا الدكلة
 المسيطرة عمى منطقة النشاطات االقتصادية في ظٌؿ االقتصاد المكجو. غير أف ىي

اإلصبلحات التي كضعتيا السمطات العمكمية منذ مطمع الثمانينات تيرجمت عبر إصدار 
شٌكػمت البكادر األكلى لبلنفتاح مف النصكص القانكنية كالتنظيمية، بحيث العديد 

االقتصادم، كالتي مف شأنيا أف تكاكب سياسة االنسحاب التدريجي لمدكلة مف الحقؿ 
لـ تصبح النشاطات االقتصادية تخضع لنظاـ  لذلؾ، . كنتيجةاالقتصادم لصالح السكؽ

عكاف منطؽ المنافسة بيف األلتخضع ابؽ، إٌنػما ػاالحتكار العمكمي كما كانت في السٌ 
   (.  األول المبحث) الخاصاالقتصادييف مف القطاعيف العمكمي أك 

 

الستثمار تتقاسـ ميٌمػة ادكلة لكسائؿ االنتاج، أصبحت الدكلة نتيجة لزكاؿ احتكار ال
في المشاريع االقتصادية مع القطاع الخاص. فانتقمت الدكلة مف مرحمة سيطرتيا عمى 
منطقة النشاطات االقتصادية في ظٌؿ نظاـ التسيير المكجو لبلقتصاد إلى مرحمة تحرير 

 انسحاب الدكلة مف الحقؿ االقتصادمىذه النشاطات لصالح القطاع الخاص في إطار 
 . لصالح السكؽ

 

بداية إصبلحات اقتصادية ىاٌمػة كاف ىدفيا دفع مثٌػمت قد ، 1988سنة أف  يبلحظ
الببلد نحك اقتصاد السكؽ في سبيؿ تنشيط حركية التنمية الكطنية التي تعتبر عامبلن البٌد 

ىذا يظير أف . ك 359دكر المنشكد في سياؽ عكلمة االقتصادالدكلة لممنو مف أجؿ تأدية 
حرية  إاٌل مف خبلؿ تشجيع ت االقتصادية لف يتحقؽالفي ظٌؿ كؿ ىذه التحكٌ  المسعى

 (.  الثاني المبحث)كتجسيدىا عمميان  المبادرة الخاصة

 
 

                                                 
359

- AMOR Zahi, « Aspects juridiques des réformes économiques en Algérie », in Charvin 

Robert et Guesmi Ammar, (s/dir), L’Algérie en mutation : Les instruments juridiques de 

passage à l’économie de marché, L’Harmattan, Paris, 2001, p. 55. 
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 األول المبحث
 بوادر االنفتاح االقتصادي

 

يقتضي الدخكؿ في اقتصاد السكؽ العمؿ بقكاعده كآلياتو. كمف ىذا المنطمؽ، 
إلى جعؿ المنظكمة القانكنية  يةلجأت السمطات العمكمية في إطار اإلصبلحات االقتصاد

 فمضمكف القكاعد القانكنية يتأثر .مة باالقتصاد تتكٌيػؼ مع ىذا الخيار الجديدػذات الصٌ 
فإنو ال يمكف فصؿ الفكر القانكني عف الفكر  بالسياسة االقتصادية لمدكلة، لذلؾ

ذا كاف األمر عمى خبلؼ ذ لؾ، االقتصادم، ذلؾ أف الربط بينيما حيكم كضركرم. كا 
سنصؿ إلى تناقض بيف قكاعد القانكف كالمبادئ كاألسس االقتصادية المراد 

      (.األول المطمب)360تطبيقيا
 

ا  لتي نظاـ اقتصاد السكؽ العمؿ عمى إزالة االحتكارات العمكمية ايفرض أيضن
كعمى ىذا  االقتصادية.عمى جٌؿ النشاطات  ةسابقبمكجبيا استحكذت الدكلة في مرحمة 

عمى قدـ المساكاة  -الذم أصبح يتمتٌػع بحرية المبادرة -القطاع الخاص يقؼاألساس، س
كالمساكاة بيف األعكاف  تكافؤ الفرص لمبادئ تحقيقان القطاع العمكمي االقتصادم مع 

   (.الثاني المطمب) االقتصادييف ميما كاف القطاع الذم ينتمكف إليو
 

 األول المطمب
 لسوققواعد اقتصاد اتكّيـف التشريع مع 

 

االنفتاح االقتصادم تييئة بيئة مبلئمة لمنشاط االقتصادم  ةيتطمب تحقيؽ سياسي  
لصالح األعكاف االقتصادييف. كألجؿ ذلؾ، لجأت السمطات العمكمية إلى إعادة النظر في 

تكٌيػؼ التشريع مع قكاعد اقتصاد بالنشاط االقتصادم بما يفيد  المتعمقةالمنظكمة القانكنية 
عف انسحابيا مف الحقؿ االقتصادم لصالح مرآة كاشفة إلرادة الدكلة يعٌد  الذمالسكؽ 
النظاـ  ت السيمامسٌ التي  االقتصادية اتاإلصبلح كيظير ذلؾ جمٌػيان مف حيث. السكؽ

نشاء سكؽ مالية(، الفرع األولالمالي كالبنكي )   (.الفرع الثاني) المنظكمة التجارية كا 
                                                 

، الجزائر، دار ىكمة، ، الطبعة الثالثةنكنية، الكجيز في نظرية القانكف، مدخؿ إلى العمـك القاجعفور محمد سعيد -360
  .51، ص 2002
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 الفرع األول
 البنكيو  المالي إصالح النظام

 

الذم ارتكز عمى البنكؾ بجمكد النظاـ المالي كالبنكي  بعينياتػفترة السٌ رفت ػعي   
م دكرىا كأداة تؤدٌ  مؤسسات اشتراكية كمجٌرد شبابيؾ بسيطة كانت تعدٌ بحيث  ،العمكمية

 تزايد دكر الخزينة العمكمية فيكما . 361طة مف قبؿ المركزلتنفيذ كمراقبة األىداؼ المخطٌ 
 .يكف لمبنؾ المركزم أم إشراؼ أك تكجيو لمسياسة النقدية، في حيف لـ تمكيؿال ظاـن

 .362طةالكافية لتمكيؿ المشاريع المخطٌ  ؿكاقتصر دكره عمى إمداد الخزينة العمكمية باألمكا
التي يمكف مف خبلليا أف يحٌدد  االستقبلليةعط لمبنؾ المركزم ػلـ يي  كفضبلن عف ذلؾ،
ا لسيطرة الخزينة العمكمية عمى الجياز المالي كالنقدم، األمر الذم سياستو النقدية نظرن 

ا ا مستعصين جعؿ الحديث عف مسألة مصداقية السياسة النقدية في االقتصاد الكطني أمرن 
  .363خبلؿ تمؾ الفترة

 

المنظكمة في إصبلح  شرعت السمطات العمكميةانطبلقان مف منتصؼ الثمانينات   
جمع االدخار كتمكيؿ النشاط االقتصادم تستمـز بالضركرة  أف عممية ذلؾ، المصرفية

البكادر األكلى مت ػكتمثٌ . 364ؼ مع مقتضيات السكؽ الحرةػلمتكيٌ  نظاـ مالي كبنكي مستقؿ
في  المتعمؽ بنظاـ البنكؾ كالقرض ،02-86لقانكف رقـ يـ اتمئلصبلح بمناسبة تعديؿ كتل

0988 سنة
، اقتصادية مؤسسات عمكمية أصبح البنؾ المركزم كمؤسسات القرضف .365

بالعمميات  كظيفتيا االعتيادية، كتقـك بحكـ ع بالشخصية المعنكية كاالستقبلؿ الماليػتتمتٌ 

                                                 
361

- SADI Nacer-Eddine, op. cit., p. 138. 
اسة التجربة الجزائرية، مذكرة لنيؿ ، دكر الجياز المصرفي في تدعيـ كتنشيط برنامج الخصخصة در صوفان العيد -362

درجة الماجستير في عمـك التسيير، كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير، قسـ عمـك التسيير، جامعة قسنطينة، 
 .6، ص 2010/2011

، 482، مصر المعاصرة، العدد «دراسة حالة بنؾ الجزائر-استقبللية السمطة النقدية »، بن عبد الفتاح دحمان -363
 .314، ص 2006

364
- SADI Nacer-Eddine, op. cit., p. 138. 

 06-88، يتعمؽ بنظاـ البنكؾ كالقرض، مرجع سابؽ، معدؿ كمتمـ بمكجب القانكف رقـ 12-86قانكف رقـ  -365
 )ممغى(. 1988يناير سنة  13، مؤرخ في 2عدد ج. ر. ج. ج ، 1988يناير سنة  12المؤرخ في 
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اصطدـ أماـ  ى في خضـٌ تحرير االقتصادالمتبنٌ  ىذا اإلصبلحغير أف  .366المصرفية
سات كغيره مف المؤس نفسو البنؾ المركزم كجدف .االشتراكي األيديكلكجية 0976دستكر 

م كظائفو كاف يؤدٌ ، بحيث -كأداة تنفيذية في يد السمطة التنفيذية-العمكمية االقتصادية
 .367بناء عمى قرارات يصدرىا الكزير المكمؼ بالمالية

   
بمناسبة  ،0991سنة  وسيٌ كر تـ تلمنظاـ المالي كالنقدم  الجكىرم اإلصبلحإف    

، برالييجاه المٌ ػساير االتٌ  الذم 368النقد كالقرض، المتعمؽ ب01-91رقـ قانكف الإصدار 
ا في تاريخ القطاع المصرفي كالمالي الجزائرم، ا ىامن شكؿ ىذا القانكف منعرجن بحيث 

إرادة السمطات العمكمية في نقؿ االقتصاد ا عف كانطبلقة لسياسة اقتصادية جديدة، كتعبيرن 
دكره  370جزائربنؾ السترجع ا. كترتيبنػا لذلؾ، 369مف اقتصاد مكجو إلى اقتصاد السكؽ

ير عمى االستقرار ػتكفير أفضؿ الشركط لنمك منتظـ لبلقتصاد الكطني كالسٌ  اؿ فيػالفعٌ 
تنظيـ الحركة النقدية كٌمؼ بم بنؾ الجزائر ، أصبحليذا الغرضك الداخمي كالخارجي لمنقد. 

ت عيداػير عمى حسف إدارة التٌ ػسٌ القرض كال تكزيع جميع الكسائؿ المبلئمةبكتكجيو كمراقبة 
  .371الصرؼالخارج كاستقرار سكؽ المالية اتجاه 

 

ع بالشخصية ػتمتٌ ي Établissement national كطنية ىيئةأصبح بنؾ الجزائر   
المادية التي  قكاعدالعٌد تاجرنا في عبلقاتو مع الغير، كيتبع ػالمعنكية كاالستقبلؿ المالي، كيي 

سبة العمكمية كرقابة مجمس المحاسبة التجارية كال يخضع إلجراءات المحا تطبؽ في

                                                 
 ، يتعمؽ بنظاـ البنكؾ كالقرض، مرجع سابؽ.12-86ـ قانكف رقمف ال 15انظر المادة  -366
القانكف الجزائرم، رسالة لنيؿ  ، مسؤكلية البنؾ المركزم في مكاجية األخطار المصرفية في ظؿٌ آيت وازو زاينة -367

، تخصص القانكف،  درجة ، 2012، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم تيزم كزكدكتكراه في العمـك
 .43-42 ص ص

، مؤرخ في 16عدد  ، يتعمؽ بالنقد كالقرض، ج. ر. ج. ج1990أفريؿ سنة  14مؤرخ في  10-90قانكف رقـ  -368
 )ممغى(. 1990أفريؿ سنة  18
المعاممة اإلدارية لبلستثمار في النشاطات المالية كفقا لمقانكف الجزائرم، أطركحة لنيؿ درجة دكتكراه  ،أوباية مميكة -369

، تخصص  .65، ص 2016 كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك،القانكف،  في العمـك

يتعمؽ بالنقد ، 10-90مف القانكف رقـ  12نصت المادة أصبح البنؾ الجزائرم يسمى بنؾ الجزائر، بحيث  -370
 .»زائر " يدعى البنك المركزي في عالقاتو مع الغير " بنك الج « :ما يميعمى  كالقرض، مرجع سابؽ،

 .55المرجع نفسو، المادة  -371
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 بمكجب تـٌ عف ذلؾ،  فضبلن ك  .372في السجؿ التجارم لمتسجيؿالمحاسبة. كما ال يخضع 
يتصرؼ كمجمس الذم مجمس النقد كالقرض تأسيس  ،الٌسػالؼ الذكر، 01-91القانكف رقـ 

جنة مٌ الأما  .373صدر تنظيمات نقدية كمالية كمصرفيةم يإدار  جيازكك بنؾ الجزائرإدارة 
حسف تطبيؽ القكانيف كاألنظمة التي تخضع ليا البنكؾ  بمراقبة كمٌػفتف ،مصرفيةال

Banques et établissement financiers كالمؤسسات المالية
تـ تحرير النشاط كما  .374

لتأسيس البنكؾ كالمؤسسات  الكطني كاألجنبيلصالح القطاع الخاص  المصرفي
البنكؾ كالمؤسسات المالية  األجنبية فيإمكانية الترخيص بالمساىمات  مع، 375المالية

لى مف بتحكيؿ رؤكس األمكاؿ ألكؿ مٌرة كالترخيص ،376الخاضعة لمقانكف الجزائرم  كا 
  .377الجزائر

 

بأنو تبٌنى تغييران عميقان في المفيكـ ، الذكر الٌسالؼ، 01-91القانكف رقـ تمٌيػز   
بلن عف تكريسو لبلستقبللية كالدكر الذم يؤٌديو النظاـ المصرفي في اقتصاد السكؽ، فض

كتمؾ التي تتمتٌػع بيا بنكؾ مركزية في اتجاه السمطة التنفيذية، الحقيقية لبنؾ الجزائر 
افتقار النشاط المصرفي عرفت الفترة تمؾ  غير أف. 378أنظمة مصرفية حديثة نمكذجية

تيا كعدـ ممارس تي تـ تأسيسيا كانت تابعة لمدكلةإلى المنافسة ألف معظـ البنكؾ ال
نشاط التجارة السيما ؽ منيا بتمكيؿ المشاريع االقتصادية، ػلنشاطيا، خاصة ما تعمٌ 

لـ ، األمر الذم نقص التكاجد األجنبي لمبنكؾ كالفركع التابعة ليا ىباإلضافة إلالخارجية، 
ا الكفد المفاكض مع المنظمة العالمية لمتجارة إلقناع أعضائيا بنجاعة ع كثيرن ػيشجٌ 

  .379عة لمخدمة المصرفيةػكنية المشجٌ النصكص القان
 

                                                 
 ، يتعمؽ بالنقد كالقرض، مرجع سابؽ.10-90مف القانكف رقـ  13ك 12، 11انظر المكاد  -372
 .19/2المرجع نفسو، المادة  -373
 .143/1المرجع نفسو، المادة  -374
 . 45المرجع نفسو، المادة  -375
 .128/2المرجع نفسو، المادة  -376
 . 187ك 183 المرجع نفسو، المكاد -377
 . 44مرجع سابؽ، ص  ،آيت وازو زاينة -378

المنظمة العالمية لمتجارة الخاصة بالسمع كالخدمات المرفقية كالمنظكمة القانكنية  اتفاقات «، إرزيل الكاىنة -379
 . 220، ص 2009، 2ـ. ف. ؽ. ع. س، عدد ، » الجزائرية
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قد جاء لكضع آليات  ،الٌسػالؼ الذكر، 01-91رقـ  قانكفالعمى الرغـ مف ككف   
الة لمسياسة النقدية كتحقيؽ ضبط محكـ لمنظاـ المصرفي كما ىك عميو ػجديدة كأدكات فعٌ 

مرحمة الحقة  في، إاٌل أف ىذا القانكف ألغي 380الحاؿ بالنسبة لؤلنظمة المصرفية المقارنة
الذم تـ مف  ،381المتعمؽ بالنقد كالقرض ،00-13مف األمر رقـ  042المادة بمكجب 

خبللو إعادة النظر في السياسة النقدية ككيفية سير كتنظيـ القطاع المصرفي خاصة ما 
يتعمؽ منيا بدكر كؿ مف بنؾ الجزائر كمجمس النقد كالقرض ككذا عممية مراقبة البنكؾ 

  .382ية إلى جانب قكاعد الصرؼ كحركة رؤكس األمكاؿكالمؤسسات المال
 

 ،الٌسالؼ الذكر، 00-13مف األمر رقـ  35كفقا لممادة  ة بنؾ الجزائرػتتمثؿ ميمٌ 
الحرص عمى استقرار األسعار باعتباره ىدفا من أىداف السياسة النقدية  )...( « : في

فاظ عمييا لنمو سريع وفي توفير أفضل الشروط في ميادين النقد والقرض والصرف والح
 لالقتصاد مع السير عمى االستقرار النقدي والمالي.

وليذا الغرض، يكمف بتنظيم الحركة النقدية، ويوجو ويراقب، بكل الوسائل  
المالئمة، توزيع القرض وتنظيم السيولة، ويسير عمى حسن سير تسيير التعيدات 

مة النظام المصرفي المالية تجاه الخارج وضبط سوق الصرف والتأكد من سال
 .»وصالبتو

 

يقـك بنؾ الجزائر أيضان بدكر استشارم في المسائؿ المالية كالنقدية لصالح الحككمة 
مف . كما أف 383دة األطراؼ كالدكليةكيساعدىا في عبلقاتيا مع المؤسسات المالية المتعدٌ 

صرفية، فيك كاقي أىـ األدكار التي يقـك بيا بنؾ الجزائر ىك مراقبة المؤسسات المالية كالم
االقتصاد الكطني مف األزمات االقتصادية المحمية كالدكلية كذلؾ مف خبلؿ عٌدة أدكات 

                                                 
 . 44مرجع سابؽ، ص  ،آيت وازو زاينة -380
، مؤرخ في 25عدد  ج. ر. ج. ج، يتعمؽ بالنقد كالقرض، 2003غشت سنة  26مؤرخ في  11-03مر رقـ أ -381
 .، معدؿ كمتمـ2003غشت سنة  27
 .140، الخكصصة بنقؿ ممكية المؤسسات العامة االقتصادية، مرجع سابؽ، ص صبايحي ربيعة -382
 ؽ.مرجع ساب بالنقد كالقرض،يتعمؽ ، 11-03 مر رقـاألمف  37ك 36انظر المكاد  -383
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كالتحكـ في سعر الفائدة، استقرار سعر الصرؼ، تحسيف السيكلة المصرفية، تخفيض 
 .384معٌدالت التضخـ، مراقبة ميزاف المدفكعات كالمديكنية الخارجية

 

انتقص ، الٌسػالؼ الذكر، قد 00-13إلى أف األمر رقـ في ىذا المقاـ نشير كذلؾ   
يمكف الكشؼ عف ذلؾ مف خبلؿ ك لجزائر اتجاه السمطة التنفيذية. مف استقبللية بنؾ ا

ة مف حيث عدـ تحديد مدٌ  كنكابو بنؾ الجزائر محافظإعادة النظر في نظاـ تعييف 
تـ الفصؿ بيف مجمس  كما يعٌرضيـ لمعزؿ التٌػعسفي.يـ، األمر الذم مف شأنو أف عيدت

، مع تقميص صبلحيات األكؿ كتكسيع 385إدارة بنؾ الجزائر كمجمس النقد كالقرض
صبلحيات الثاني الذم أصبح يستحكذ سمطة كضع السياسة النقدية، مع التذكير بأف 

 . 386تشكيمة ىذا األخير جاءت لمصمحة الحككمة
 

ية في إطار التكجييات أصبح بنؾ الجزائر يقتصر دكره عمى تنفيذ السياسة النقد  
. كمف 387مة المصرفيةكك ا لمحؿ قصكرن ػا يشكٌ االقتصادية التي تممييا السمطة التنفيذية، ممٌ 

فإف انفصاؿ السياسة الحككمية عف السياسة النقدية يمكف مرٌده لعكامؿ أخرل  ،زاكية أخرل
الكبير ألسعار  المالية نتيجة االرتفاع الرفاىيةفي  2111ا مف سنة ػانطبلقن كدخكؿ الجزائر 

ساس س حقيقة االقتصاد الكطني بؿ عمى أرسـ ال عمى أساػالبتركؿ الذم جعؿ البرامج تي 
ر عدـ رفع قيمة الدينار رغـ ارتفاع الدخؿ الكطني بإعبلف فتقرٌ  المدخكؿ المالي النفطي.

رت الحككمة مف الحككمة دكف االستناد إلى قرار رسمي مف مجمس النقد كالقرض. كما قرٌ 
لغاء القركض االستيبلكيةديكف الفبلحيف ببل مبرٌ  مسح ككذلؾ تخفيض نسبة  ر مقبكؿ كا 

، دكف أف تكلي الحككمة أىمية %0الفائدة في القركض المتعمقة بالسكف االجتماعي إلى 

                                                 
كاقع حككمة الجياز المصرفي الجزائرم في ظٌؿ التحكالت االقتصادية  «، جالب محمد كمعين أمين السيد  -384

 .294، ص 2011، 03ـ. ج. ؽ. إ. س، عدد  ،» العالمية
 يضـٌ  ،، يتعمؽ بالنقد كالقرض، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ11-03مف األمر رقـ  58بمقتضى أحكاـ المادة  -385

. أما مجمس النقد ا، نكاب المحافظ الثبلثة كثبلثة مكظفيف ذكم أعمى درجةؾ الجزائر المحافظ رئيسن بنإدارة  مجمس
 كالقرض، فيضـٌ أعضاء مجمس إدارة بنؾ الجزائر كشخصيتاف تختاراف بحكـ كفاءتيما في المسائؿ النقدية كالمالية.

 .236مرجع سابؽ، ص  ،آيت وازو زاينة -386

 المرجع نفسو. -387
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بالغة لمقكاعد النقدية، بسبب تزامف ذلؾ مع ارتفاع نسبة التضخـ المالي لبلقتصاد الكطني 
 .388كارتفاع عجزه

 

، 00-13األمر رقـ  مف 62المادة بمكجب ك عف مجمس النقد كالقرض،  أما  
المياديف في مجمكعة مف الصبلحيات سمطة نقدية باعتباره يخٌكؿ لو الٌسػالؼ الذكر، 

  : بما يأتي المتعمقة
 إصدار النقد،  -

السيما فيما يخص الخصـ كالسندات تحت  مقاييس كشركط عمميات بنؾ الجزائر -
صمة بالمعادف الثمينة ػالسندات العامة كالخاصة كالعمميات المتٌ  نظاـ األمانة كرىف

 كالعمبلت،

إلشراؼ عمييا كمتابعتيا كتقييميا. كليذا الغرض، يحٌدد تحديد السياسة النقدية كا -
ر المجاميع النقدية كالقرضية صؿ بتطكٌ ػما فيما يتٌ يالمجمس األىداؼ النقدية الس

Agrégats monétaire et de crédit د استخداـ النقد ككذا كضع قكاعد الكقاية حدٌ كي
د مف نشر معمكمات في السكؽ ترمي إلى تفادم مخاطر في سكؽ النقد كيتأكٌ 

 االختبلؿ،

 ، منتجات التكفير كالقرض الجديدة  -

 سير كسائؿ الدفع كسبلمتيا، إعداد المعايير ك  -

 بكاتيا،ككذا شركط إقامة ش ،شركط اعتماد البنكؾ كالمؤسسات المالية كفتحيا -
السيما تحديد الحٌد األدنى مف رأسماؿ البنكؾ كالمؤسسات المالية ككذا كيفيات 

  إبرائو،

 ، 389شركط فتح مكاتب تمثيؿ البنكؾ كالمؤسسات المالية األجنبية في الجزائر -

 السيما فيما يخٌص  البنكؾ كالمؤسسات المالية المقاييس كالنسب التي تطبؽ عمى -
 ،عاـ كالقدرة عمى الكفاء كالمخاطر بكجوالسيكلة تغطية المخاطر كتكزيعيا، ك 

                                                 
، 2101، 2، ـ. ف. ؽ. ع. س، عدد »استقبللية مجمس النقد كالقرض بيف النظرية كالتطبيؽ «، ريفش كايس -388
 .45-44ص  ص

389
- Voir, Règlement n° 06-02 du 24 septembre 2006 fixant les conditions de constitution 

de banque et d’établissement financier et d’installation de succursale de banque et 

d’établissement financier, www.bank-of-algeria.dz/, consulté le 02/06/2017.  

http://www.bank-of-algeria.dz/
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ىؤالء  السيما في مجاؿ العمميات مع حماية زبائف البنكؾ كالمؤسسات المالية -
 ، الزبائف

المقاييس كالقكاعد المحاسبية التي تطبؽ عمى البنكؾ كالمؤسسات المالية مع مراعاة  -
كيفيات كآجاؿ تبميغ التطكر الحاصؿ عمى الصعيد الدكلي في ىذا الميداف، ككذا 

الحسابات كالبيانات المحاسبية اإلحصائية كالكضعيات لكؿ ذكم الحقكؽ السيما 
 منيا بنؾ الجزائر، 

الشركط التقنية لممارسة المينة المصرفية كمينتي االستشارة كالكساطة في  -
 المجاليف المصرفي كالمالي، 

 تحديد أىداؼ سياسة سعر الصرؼ ككيفية ضبط السكؽ،  -

 ، احتياطات الصرؼ تسيير -

 قة عمى البنكؾ كالمؤسسات المالية.ػقكاعد السير الحسف كأخبلقيات المينة المطبٌ  -
 

، 00-13األمر رقـ  مف 015فة بمكجب المادة ػمكمٌ فيي  ،أما المجنة المصرفية  
  : 390الٌسػالؼ الذكر، بما يمي

التنظيمية مراقبة مدل احتراـ البنكؾ كالمؤسسات المالية لؤلحكاـ التشريعية ك  -
 قة عمييا،ػالمطبٌ 

 المعاقبة عمى اإلخبلالت التي تتـ معاينتيا، -

ير عمى نكعية كضعياتيا تفحص شركط استغبلؿ البنكؾ كالمؤسسات المالية كالسٌ  -
 المالية،

 تراـ قكاعد حسف سير المينة،عمى احير السٌ  -

ارسكف تكقيع العقكبات التأديبية فيما يتعمؽ بالمخالفات التي يرتكبيا أشخاص يم -
  نشاطات البنؾ أك المؤسسة المالية دكف أف يتـ اعتمادىـ.

                                                 
، يتعمؽ بتعاكنيات االدخار كالقرض، ج. ر. 2007فبراير سنة  27مؤرخ في ال 01-07قانكف رقـ الأف نشير إلى  -390

تعاكنيات االدخار  إلىصبلحيات المجنة المصرفية ع مف ػيكسٌ  ،2007فبراير سنة  28ي ، مؤرخ ف15 عدد ج. ج
يكليك  21مؤرخ في  02-08نظاـ رقـ  : (. كحكؿ الشركط التي تخضع ليا ىذه التعاكنيات، انظر54كالقرض )المادة 

مارس سنة  8، مؤرخ في 15 عدد ج. ر. ج. ج ، يتعمؽ بالحد األدنى لرأسماؿ تعاكنيات االدخار كالقرض،2008سنة 
، يحدد شركط الترخيص بإقامة تعاكنيات االدخار كالقرض 2008يكليك سنة  21مؤرخ في  03-08؛ نظاـ رقـ 2009

 .2009مارس سنة  8، مؤرخ في 15 عدد ج. ر. ج. ج كاعتمادىا،
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 ة أخرلع مرٌ المشرٌ كٌرس ػيي مكاؿ، فيما يتعمؽ بحركة رؤكس األفضبلن لما تقٌدـ ذكره، ك   
في مجاؿ  حركة رؤكس األمكاؿ ،الٌسػالؼ الذكر ،00-13األمر رقـ بمكجب 
جزائر بتحكيؿ رؤكس األمكاؿ إلى ممقيميف في اللص ترخٌ  ،منو 026المادة . ف391االستثمار

مة لنشاطاتيـ ػعمى أف يككف ذلؾ مف أجؿ ضماف تمكيؿ نشاطات في الخارج مكمٌ  ،الخارج
  المتعمقة بإنتاج السمع كالخدمات في الجزائر.

 

مبدأ حرية التحكيؿ مكٌرس في معظـ تشريعات البمداف النامية، كاليدؼ منو إف   
ة، ذلؾ أف نظاـ يكلٌػكف لمصالحيـ المالية عناية خاصتشجيع المستثمريف األجانب الذيف 

التحكيؿ  تكريس مبدأ حرية غير أف .392يشٌكػؿ عائقا أماـ االستثمار األجنبيعدـ التحكيؿ 
لجممة مف الشركط يتعٌيػف عمى يخضع  لمرأسماؿ المستثمر كالعائدات الناتجة عنو

لى المستثمر احتراميا كذلؾ مف أجؿ تنظيـ سكؽ الصرؼ كحركة ر  ؤكس األمكاؿ مف كا 
 . 393الخارج

 

 شر إلى إمكانية األشخاصػ، لـ يي الٌسػالؼ الذكر ،00-13أف األمر رقـ بيبلحظ   
في  الكضع عمى خبلؼ ما كاف عميو ،تحكيؿ رؤكس األمكاؿ إلى الجزائربالمقيميف غير 

0991 ظٌؿ قانكف النقد كالقرض لسنة
كأنو خاصة  ،ا منواألمر أصبح مفركغن  ككأفٌ . 394

الذم كٌرس  ،المتعمؽ بتطكير االستثمار ،13-10األمر رقـ  في ذلؾ الكقت كاف قد صدر
زة دخكؿ رؤكس كبالتالي إجا في الجزائر، مبدأ حرية االستثمارمنو  4المادة  بمكجب

                                                 
بؽ، أقٌر القانكف رقـ ، يتعمؽ بالنقد كالقرض، معدؿ كمتمـ، مرجع سا11-03نشير إلى أنو قبؿ صدكر األمر رقـ  -391
الحؽ في إعادة تحكيؿ  منو لممستثمر األجنبي 184مرجع سابؽ، بمكجب المادة بالنقد كالقرض، ، يتعمؽ 90-10

رؤكس األمكاؿ كالنتائج كالمداخيؿ كالفكائد كسكاىا مف األمكاؿ المتٌػصمة باالستثمار. كعندما صدر المرسـك التشريعي رقـ 
أكتكبر  10في  ، مؤرخ64عدد  ج. ر. ج. ج، يتعمؽ بترقية االستثمار، 1993سنة  أكتكبر 5مؤرخ في ، ال93-12

 بمكجب تـ التأكيد أيضان عمى مبدأ حرية التحكيؿ لرأس الماؿ المستثمر كالعائدات الناتجة عنو، )ممغى( 1993سنة 
 (. 31بؽ )المادة ، يتعمؽ بتطكير االستثمار، مرجع سا03-01منو؛ ثـ بعد ذلؾ بمكجب األمر رقـ  12المادة 

 . 84، مرجع سابؽ، ص عيبوط محند وعمي -392
، يتعمؽ بقمع مخالفة التشريع كالتنظيـ الخاٌصيف بالصرؼ كحركة 1996يكليك سنة  9مؤرخ في  22-96أمر رقـ  -393

لى الخارج،   ، معدؿ كمتمـ. 1996يكليك سنة  10، مؤرخ في 43 عدد ج. ر. ج. جرؤكس األمكاؿ مف كا 
يرخص  « :يمي مرجع سابؽ، عمى مابالنقد كالقرض، ، يتعمؽ 10-90مف القانكف رقـ  183/1 نصت المادة -394

أية نشاطات اقتصادية غير مخصصة صراحة لمدولة أو تمويل الجزائر ل بتحويل رؤوس األموال إلىلغير المقيمين 
 .»لممؤسسات المتفرعة عنيا أو ألي شخص معنوي مشار إليو صراحة بموجب نص قانوني 
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منو عمى ضماف  30المادة  تدػكٌ أ بينما ،395تستثمر في الجزائراألمكاؿ مف الخارج ل
التكريس تـ  ،كأكثر مف ذلؾ. 396ائدات الناتجة عنوتحكيؿ الرأسماؿ المستثمر كالع

0996بمكجب دستكر  لمبدأ حرية التجارة كالصناعةالدستكرم 
إبراـ الدكلة جانب إلى  ،397

، 398فاقيات دكلية لتشجيع كحماية االستثمارات األجنبيةػة اتٌ لعدٌ في تمؾ الفترة الجزائرية 
                                                 

 ، يتعمؽ بترقية االستثمار، مرجع سابؽ.09-16مف القانكف رقـ  3انظر كذلؾ المادة  -395
تستفيد من ضمان تحويل  « :، الٌسػالؼ الذكر، عمى ما يمي09-16مف القانكف رقـ  25تنص كذلؾ المادة  -396
لمال في شكل حصص لناجمة عنو، االستثمارات المنجزة انطالقا من حصص في رأس اسمال المستثمر والعائدات االرأ

نقدية مستوردة عن الطريق المصرفي، ومدونة بعممة حرة التحويل يسعرىا بنك الجزائر بانتظام، ويتم التنازل عنيا 
لصالحو، والتي تساوي قيمتيا أو تفوق األسقف الدنيا المحددة حسب التكمفة الكمية لممشروع، ووفق الكيفيات 

 المحددة عن طريق التنظيم.
ص خارجية، إعادة االستثمار في الرأسمال لمفوائد وأرباح األسيم المصرح بقابميتيا لمتحويل كما تقبل كحص

 طبقا لمتشريع والتنظيم المعمول بيما.
يطبق ضمان التحويل وكذا األسقف الدنيا المذكورة في الفقرة األولى أعاله، عمى الحصص العينية المنجزة  

لمعمول بو، شريطة أن يكون مصدرىا خارجيا، وأن تكون محل تقييم حسب األشكال المنصوص عمييا في التشريع ا
 طبقا لمقواعد واإلجراءات التي تحكم إنشاء الشركات.

ويتضمن ضمان التحويل المذكور في الفقرة األولى أعاله، كذلك المداخيل الحقيقية الصافية الناتجة عن  
  .»مبمغيا يفوق الرأسمال المستثمر في البداية  التنازل وتصفية االستثمارات ذات مصدر أجنبي حتى وا ن كان

المادة  تكٌرس مبدأ حرية التجارة كالصناعة، غير أنو أصبحت فيما بعد 1996القديمة مف دستكر  37كانت المادة  -397
التي تكٌرس حرية االستثمار كالتجارة، انظر أدناه، ص ، ك 2016بعد التعديؿ الدستكرم لسنة  1996مف دستكر  43

  ا بعدىا.كم 145
االتفاؽ بيف حككمة الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كحككمة ماليزيا حكؿ  : نذكر مف بيف ىذه االتفاقيات -398

بمكجب المرسكـ  ، المصادؽ عميو2000نكفمبر سنة  25ترقية كحماية االستثمارات، المكقعة في الجزائر بتاريخ 
؛ 2001، مؤرخ في أكؿ غشت سنة 42د عدج. ر. ج. ج ، 2001سنة  يكليك 23، المؤرخ في 212-01الرئاسي رقـ 

االتفاؽ بيف حككمة الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كحككمة إندكنيسيا حكؿ الترقية كالحماية المتبادلة 
 226-02بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ  ، المصادؽ عميو2000مارس سنة  21لبلستثمارات المكقع بالجزائر في 

؛ االتفاقية بيف حككمة 2002يكنيك سنة  30، مؤرخ في 45د عدج. ر. ج. ج ، 2002يكنيك سنة  22المؤرخ في 
الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كحككمة دكلة اإلمارات العربية المتحدة لمتشجيع كالحماية المتبادلة لبلستثمارات، 

 22المؤرخ في  227-02بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ  ادؽ عمييا، المص2001أبريؿ سنة  24المكقعة بالجزائر في 
؛ االتفاؽ بيف حككمة الجميكرية الجزائرية 2002يكنيك سنة  30، مؤرخ في 45د عدج. ر. ج. ج ، 2002يكنيك سنة 

لبلستثمارات المكقع الديمقراطية الشعبية كحككمة الجميكرية األثيكبية الفدرالية الديمقراطية حكؿ الترقية كالحماية المتبادلة 
مارس  17المؤرخ في  115-03، المصادؽ عميو بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ 2002مايك سنة  27بأديسا بيبا في

؛ االتفاقية بيف حككمة الجميكرية الجزائرية 2003مارس سنة  19، مؤرخ في 19د عد، ج. ر. ج. ج 2003سنة 
كالحماية المتبادلة لبلستثمارات، المكقعة بالككيت في .../...   الديمقراطية الشعبية كحككمة دكلة الككيت لمتشجيع
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-13رية التحكيؿ في األمر رقـ مبدأ ح تكرارإعادة األمر الذم يعني أنو ال جدكل مف 
  .399، الٌسػالؼ الذكر00

 

 الفرع الثاني
نشاء سوق مالية  إصالح المنظومة التجارية وا 

 

تحقيقا لؤلىداؼ المنتظرة مف االنتقاؿ مف اقتصاد مكجو إلى اقتصاد السكؽ، عممت   
بيف كمف السمطات العمكمية عمى تجسيد الكسائؿ القانكنية كالمؤٌسػساتية لبمكغ ذلؾ. 

خاصة التعديبلت التي طرأت عمى التقنيف التجارم الذم يحكـ نذكر الكسائؿ القانكنية، 
الكسائؿ المؤٌسػساتية، فترجمت السيما مف خبلؿ أما ك (. أوالنشاط الفاعميف االقتصادييف )

إنشاء سكؽ مالية منظمة كمتينة تندرج في إطار االستجابة لبلحتياجات في مجاؿ 
 400االستدانة كدعـ مسار خكصصة المؤسسات العمكمية االقتصادية االستثمار كبديؿ عف

 (. ثانيا)
 

 تعديل التقنين التجاري -أوال
    

الفرنسية المكركثة عف الجزائر بعد االستقبلؿ في الميداف التجارم بالقكانيف عممت   
الفرنسية لعمؿ بالقكانيف تكقؼ ا، 0973يادة الكطنية. كفي سنة ػنافى مع السٌ تلـ ت فرنسا، ما

0975 سنة جكيمية 5كذلؾ ابتداء مف 
األمر رقـ في تمؾ المرحمة صدر  ،بالفعؿك . 401

                                                                                                                                                    

، 2003يناير سنة  25ك 2002يناير سنة  20كتبادؿ الرسائؿ المؤرخة عمى التكالي  2001سبتمبر سنة  30.../... 
 ،66د عدج. ر. ج. ج ، 2003أكتكبر سنة  23المؤرخ في  370-03المصادؽ عمييا بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ 

 .2003نكفمبر سنة  2مؤرخ في 
لى الجزائر في مجاؿ االستثمار، مذكرة لنيؿ درجة بن أوديع نعيمة -399 ، النظاـ القانكني لحركة رؤكس األمكاؿ مف كا 

، 2010الماجستير في القانكف، فرع قانكف األعماؿ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك، 
 . 32-31ص ص 

400
- BOUZAR Chabha, « Les contraintes de développement du marché financier 

algérien », Revue Campus, n° 18, 2010, p.2, www.ummto.dz/, consulté le 18/06/2017. 
ى إشعار آخر، لمفعكؿ التشريع الرامي إلى التمديد، حت 1962ديسمبر سنة  31مؤرخ في  157-62قانكف رقـ  -401

، ممغى بمكجب األمر 1963يناير سنة  11، مؤرخ في 2عدد ج. ر. ج. ج ، 1962ديسمبر سنة  31النافذ إلى غاية 
 .1973غشت سنة  3، مؤرخ في 62عدد ج. ر. ج. ج  ،1973يكليك سنة  5المؤرخ في  29-73رقـ 
 

http://www.ummto.dz/
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ز ػالتقنيف التجارم الذم دخؿ حيٌ المتضمف  ،0975 سبتمبر 26في المؤرخ  ،75-59
مف ىذا التاريخ ترؾ الفترة الممتٌدة ػى ال تي ػحتٌ كذلؾ  ،0975 سنة جكيمية 5 التنفيذ ابتداء مف

ع في ىذا التقنيف ما بع المشرٌ ػفي حالة فراغ قانكني. كاتٌ  0975 مف سنة سبتمبر 26إلى 
كالتي جاءت في الستفادة بالتعديبلت الطارئة عميو الفرنسي مع ا التجارم ىك شبيو بالتقنيف

  . 402شكؿ قكانيف خاصة
 

مف أجؿ أف يتكٌيػؼ مع ة تعديبلت ، عدٌ 0975عرؼ التقنيف التجارم لسنة   
في إطار  تيا السمطات العمكميةػصبلحات االقتصادية التي تبنٌ اإلمقتضيات سياسة 

، تبٌيػنت 0988. فانطبلقػان مف سنة لصالح السكؽ انسحاب الدكلة مف الحقؿ االقتصادم
مف  ىامة عدة قكانيف تصدر بكضكح اإلرادة السياسية لمدخكؿ في اقتصاد السكؽ، حيث 

  .403اعي كاالقتصادمأجؿ المضي في مسار البحث عف فعالية القطاع الصن
 

ـ لمقانكف التجارم ػؿ كالمتمٌ المعدٌ  ،14-88القانكف رقـ  مف بيف ىذه القكانيف، نذكر  
الذم جعؿ  ،404مى المؤسسات العمكمية االقتصاديةقة عػد لمقكاعد الخاصة المطبٌ كالمحدٌ 

حصص لمؤسسة عمكمية اقتصادية أخرل، أك حيازة أسيـ ك/ مف ىذه المؤسسات بإمكانيا
صدك  ا كذلؾ . كتضٌمػف ىذا القانكف 405أسيـ أك قيـ منقكلة ضركرية لنشاطيا ارا  أحكامن

 أجكرسيما كيفيات سير أجيزة التسيير كاإلدارة، صريحة، تحٌدد التفصيمية ك 
Rémunération ات كسمطات الجمعيات العامة أعضاء مجمس اإلدارة، صبلحي

 سنة فيصدر حات االقتصادية، مة لمسار اإلصبلػتكمً ك   العمكمية االقتصادية. ممؤسساتل
، 0975لسنة  المعدؿ كالمتمـ لمتقنيف التجارم، 18-93المرسـك التشريعي رقـ ، 0993
تحقيقا  إلى جعؿ المتعامميف االقتصادييف يتكٌيػفكف مع مقتضيات حرية المبادرة سعىالذم 

جديدة  أشكاؿتـٌ إدراج فبمكجبو  .406لمسياسة العامة الدكلة في تطكير التنمية االقتصادية

                                                 
 كما بعدىا. 77، ص ، مرجع سابؽبن غانم عمي -402

403
- SADOUDI. M, op. cit., p. 65.   

مقكاعد ، كالمحدد ل04-88رقـ  قانكفبال يتضمف القانكف التجارم، مرجع سابؽ، معدؿ كمتمـ، 59–75مر رقـ أ -404
 مرجع سابؽ.، قة عمى المؤسسات العمكمية االقتصاديةػالخاصة المطبٌ 

 ، الٌسػالؼ الذكر.04-88رقـ  قانكفمف ال 6ك 5المكاد نظر ا -405
406

- AMOR Zahi, « Aspects juridiques des réformes économiques en Algérie », op. cit., 

pp. 58-59 ; du même auteur, « Contribution du décret législatif n° 93-08 du 25…/…     
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، شركات التكصية 407ؿ خاصة في شركات التكصية البسيطةػلمشركات التجارية تتمثٌ 
  .409كشركات المحاصة 408باألسيـ

 

ند ػكالسٌ  Lettre de changeفتجة ػالسٌ كسائؿ التجارة المتمثمة في إلى جانب كما أنو   
الٌسػالؼ ، 18-93 المرسـك التشريعي رقـبناء عمى اعتمد المشٌرع ، Billet à ordre ألمر
، Titre de transport النقؿ، سند Le warrant الخزف سندمت في ػتمثٌ جديدة كسائؿ  ،الذكر

الصادرة عف تحديد النظاـ القانكني لمقيـ المنقكلة ، ك Factoring 410عقد تحكيؿ الفاتكرة 
عف األسيـ النقدية  فضبلن ك . 411إلقامة سكؽ مالية ، كذلؾ تمييدناشركات المساىمة

 Actions deكأسيـ التمتٌػع  Actions de capital أسيـ رأس الماؿ درجتأي عركفة، الم

jouissance، شيادات االستثمار كشيادات الحؽ في التصكيت، سندات المساىمة ،
كقيـ منقكلة أخرل تتعمؽ بسندات االستحقاؽ القابمة لمتحكيؿ إلى أسيـ  سندات االستحقاؽ

 . 412تاب باألسيـكسندات االستحقاؽ ذات قسيمات اكت
 

ييدؼ ىذا التنكيع إلى تزكيد السكؽ المالية باألدكات القانكنية المناسبة ليا   
االقتصادم،  ا مع مقتضيات االستثمار كاالنفتاحكالضركرية لسير نشاط البكرصة تأقممن 

، 0993 سنةفي  ت. كبالفعؿ، صدر 413ساميؿ الخاصة الكطنية كاألجنبيةعمى الرٌ  السيما
                                                                                                                                                    

…/… avril 1993 modifiant et complétant le code de commerce de 1975 à la libéralisation 

de l’économie », RASJEP, n° 1, 1995, p. 31 et s. 
، يتضمف القانكف التجارم، معدؿ 59-75مف األمر رقـ  10مكرر 563مكرر إلى  563انظر المكاد مف  -407

 كمتمـ، مرجع سابؽ.
 .10ثالثا  715ثالثا إلى  715المرجع نفسو، المكاد مف  -408
 .5مكرر 795إلى  1مكرر 795المرجع نفسو، المكاد مف  -409
 الثالث المعنكف بسند الخزف كسند النقؿ كعقد تحكيؿ الفاتكرة. باالبالمرجع نفسو،  -410
  : لممزيد مف التفصيؿ حكؿ عقد تحكيؿ الفاتكرة، انظر -

- ZOUAÏMIA Rachid, « Remarques critiques sur la technique du factoring en droit 

algérien », RASJEP, n° 1, 2007, pp. 112 et s. 
411

- AMOR Zahi, « Aspects juridiques des réformes économiques en Algérie », op. cit., 

pp. 58-59. 
، 59-75انظر القسـ الحادم عشر، المعنكف بالقيـ المنقكلة المصدرة مف شركات المساىمة مف األمر رقـ  -412

 يتضمف القانكف التجارم، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ.
، مرجع سابؽ، ص -األنشطة العادية كقطاع المحركقات-لكامؿ في القانكف الجزائرم لبلستثمار، اعجة الجياللي -413

581. 
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، بكرصة القيـ 414رٌسػخ ذلؾ التكٌجػو السيما تحرير سكؽ النشاط العقارمػتي  نصكص تشريعية
  .417كحماية االختراعات 416، ترقية االستثمار415المنقكلة

 

ؿ في ػا مف أشكاؿ الشركات التجارية يتمثٌ جديدن  شكبلن ، 0996 سنة فيع أدرج المشرٌ   
 Entreprise Unipersonnel à المؤسسة ذات الشخص الكحيد كذات المسؤكلية المحدكدة

Responsabilité Limitée (EURL) المعدؿ لمتقنيف 27-96، كذلؾ بمكجب األمر رقـ ،
ع إلى الحٌد مف تشكيؿ جاه المشرٌ ىذا النكع مف الشركات داللة عمى اتٌ يعتبر ك  .418التجارم

شركات كىمية مف قبؿ شركاء ليـ أغمبية رأس الماؿ، كبمعنى آخر تككيف شركة ذات 
 . 419مدة الشركاء كىي في حقيقتيا مشركع فردكدة متعدٌ مسؤكلية محد

 

يبدك أف ىذا االتٌػجاه، قد أممتو الضركرات العممية التي أعقبت سياسة انتياج   
 .420اقتصاد السكؽ كتشجيع االستثمار الكطني كاألجنبي لممساىمة في التنمية الكطنية

الشركات في ظٌؿ ىذه أىمية  عف جاه التشريعي الجديد يكشؼػفيو، أف االتٌ  ا ال شؾٌ ػممٌ ك 
فرض حتمية رٌد االعتبار يسعينيات، كالذم ػالجزائر منذ التٌ  عرفتوالتحٌكؿ االقتصادم الذم 

 اليا كتبسيط إجراءات تأسيسيا كتيسيرلمؤسسات القطاع الخاص مف خبلؿ تطكير أشك
، ديةممارسة نشاطيا في إطار تطبيؽ سياسة تشجيع االستثمار لبمكغ الفعالية االقتصا

                                                 
، 14، يتعمؽ بالنشاط العقارم، ج. ر. ج. ج عدد 1993مؤرخ في أكؿ مارس سنة  03-93مرسـك تشريعي رقـ  -414

 .1993مارس سنة  3مؤرخ في 
عدد  ج. ر. ج. ج، يتعمؽ ببكرصة القيـ المنقكلة، 1993مايك سنة  23مؤرخ في  10-93مرسـك تشريعي رقـ  -415
 ، معدؿ كمتمـ. 1993مايك سنة  23، مؤرخ في 34
 مرجع سابؽ. يتعمؽ بترقية االستثمار، ،12-93مرسـك تشريعي رقـ  -416
، يتعمؽ بحماية االختراعات، ج. ر. ج. ج عدد 1993ديسمبر سنة  7مؤرخ في  17-93مرسـك تشريعي رقـ  -417
 .1993ديسمبر سنة  8ي ، مؤرخ ف81
 9مؤرخ في ال 27-96يتضمف القانكف التجارم، مرجع سابؽ، معدؿ كمتمـ بمكجب األمر رقـ  59-75أمر رقـ  -418

 .1996ديسمبر سنة  11في  ، مؤرخ77عدد  ج. ر. ج. ج، 1996ديسمبر سنة 
ركة ذات المسؤكلية المحدكدة الش : ر الجديد لمفيـك عقد الشركة، كالتصكٌ 27-96األمر  «، يوسف عماري فتيحة -419

 .81، ص 0999، 3 ـ. ج. ع. ؽ. ا. س، عدد ،»ذات الشخص الكحيد
، لمشركة ذات الشخص الكحيد كذات المسؤكلية المحدكدة؛ لمتفصيؿ أكثر حكؿ النظاـ القانكني المرجع نفسو -420

، ، رسالة لذات المسؤكلية المحدكدةك الشركة ذات الشخص الكحيد ، كسال سامية : انظر نيؿ درجة الدكتكراه في العمـك
 كما بعدىا. 338، ص 2011تخصص القانكف، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك، 
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سكاء تـٌ تأسيس ىذه المؤسسات أصبلن مف ًقػبؿ أشخاص القانكف الخاص أك عف طريؽ 
 .421تحكيؿ الممكية العامة لصالحيـ في إطار تطبيؽ برنامج الخكصصة

 

 إنشاء سوق مالية -ثانيا
   
تعتبر أسكاؽ األكراؽ المالية المكاف الذم يجمع بيف عارض رؤكس األمكاؿ    

بيدؼ تحقيؽ -بمراعة شركط معٌيػنة-ة أحدىما الحتياجات اآلخركطالبييا مف أجؿ تمبي
التنمية الشاممة كالمستديمة في أبعادىا االقتصادية كاالجتماعية. كبالنظر إلى األىمية 
البالغة لمثؿ ىذا األسكاؽ، لجأت السمطات العمكمية إلى إنشاء سكؽ لؤلكراؽ المالية 

كسط األجؿ كالطكيؿ نحك المشاريع لتساىـ في جمع المدخرات كصرفيا لمتمكيؿ مت
 .422االستثمارية المنتجة إضافة إلى إسياميا في تغطية العجز الميزاني لمدكلة

  
لقد تسٌرعت السمطات العمكمية في إصدار نصكص قانكنية منظمة لبكرصة القيـ   

، 0975، كذلؾ قبؿ تعديؿ التقنيف التجارم لسنة 423المنقكلة ككيفية إصدار كتداكؿ القيـ
 : أنو منو، كانت تنص عمى 711ذم لـ يكف يسمح آنذاؾ بتداكؿ القيـ المنقكلة. فالمادة ال
يجب أن توضع إحالة األسيم، تحت طائمة البطالن، في شكل رسمي وأن يتم دفع  »

. غير أف ذلؾ الكضع تـ تداركو في « الثمن بين يدي الموثق الذي يقوم بتحرير العقد
، 08-93يف التجارم بمكجب المرسـك التشريعي رقـ مف خبلؿ تعديؿ التقن 1993سنة 

الٌسػالؼ الذكر، كالذم سمح بتداكؿ القيـ المنقكلة داخؿ البكرصة كالتخمي عف الشكؿ 
الرسمي عند التنازؿ عف ىذه القيـ المنقكلة. كما خٌكؿ لشركات المساىمة إصدار قيـ 

                                                 
 .144مرجع سابؽ، ص ، االقتصادية العامة المؤسسات، الخكصصة بنقؿ ممكية صبايحي ربيعة -421
 .65، ص 2117، 4 ـ. ج. ع. ؽ. ا. س، عدد، « كآفاقيا كاقع سكؽ األكراؽ المالية بالجزائر »، براق محمد -422
تضمف ، ي0990مايك سنة  28مؤرخ في  069-90مرسـك تنفيذم رقـ  : نذكر مف بيف ىذه النصكص القانكنية -423

مرسـك تنفيذم رقـ ؛ 1991، مؤرخ في أكؿ يكنيك سنة 26 عدد ج. ر. ج. ج ،تنظيـ المعامبلت الخاصة بالقيـ المنقكلة
، يحدد أنكاع القيـ المنقكلة كأشكاليا كشركط إصدار شركات رؤكس األمكاؿ 0990مايك سنة  28رخ في مؤ  90-071
مايك سنة  28مؤرخ في  070-90مرسـك تنفيذم رقـ ؛ 1991، مؤرخ في أكؿ يكنيك سنة 26 عدد ج. ر. ج. ج ليا،

 .1991، مؤرخ في أكؿ يكنيك سنة 26 عدد ج. ر. ج. ج ، يتعمؽ بمجنة البكرصة،0990
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بكرصة القيـ المنقكلة . كما تـ في السنة نفسيا إصدار نص جديد ينظـ 424منقكلة جديدة
. كبالمكازاة المتعمؽ ببكرصة القيـ المنقكلة، 10-93المتمثؿ في المرسـك التشريعي رقـ 

مع ىذه التعديبلت، تـ تسطير برنامج إصبلح جديد يتعمؽ بخكصصة المؤسسات 
، الٌسػالؼ 22-95، فصدر األمر رقـ 1995ا مف سنة ػػالعمكمية االقتصادية انطبلقن 

خذت مف بيف أساليب خكصصة ىذه المؤسسات أسمكب الخكصصة بكاسطة الذكر. كاتٌػ
 . 425السكؽ المالية الذم اعتبر البادرة األكلى النطبلؽ السكؽ المالية في الجزائر

 

إف الخكصصة عف طريؽ المجكء إلى السكؽ المالية، مف شأنيا أف تسمح بتقكية   
 25لفقرة األكلى مف المادة فا .426البكرصة ضمف إعادة تفعيؿ حركية االقتصاد الكطني

يتم التنازل  يمكن أن » :، نصت صراحة عمى أنو، الٌسػالؼ الذكر22-95األمر رقـ  مف
بالمجوء لمسوق المالية، حسب الشروط القانونية والتنظيمية المعمول بيا، إما بعرض 
ما بعرض عمني لمبيع بسعر  بيع أسيم وقيم منقولة أخرى في بورصة القيم المنقولة، وا 

ما بتظافر ىذين األسموبين معا  . كيفيـ مف ذلؾ، أف خكصصة المؤسسات «ثابت، وا 
العمكمية االقتصادية متكقفة عمى مراعاة جممة مف اإلجراءات تتمثؿ في إعادة ىيكمتيا 
بغرض تقييميا، تحديد سعر بيع األسيـ في البكرصة، تحديد خطة بيع األسيـ 

الدخكؿ في البكرصة لتنفيذ البيع )الخكصصة( مف كالمستفيديف مف ذلؾ، ثـ تأتي إجراءات 
 . 427ا سير عممية البيعخبلؿ قبكؿ األسيـ في البكرصة كأخيرن 

 

 1991إذا كانت فكرة إنشاء ىيئة تكمؼ بتنظيـ كضبط السكؽ المالية ترجع لسنة   
 28المؤرخ في  171-91بكاسطة تأسيس لجنة البكرصة بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ 

، إاٌل أف ىذا األخير اعتبر مجٌرد حبر عمى كرؽ. كلذلؾ كاف البٌد 1991مايك سنة 
                                                 

، تخصص -، ضبط سكؽ القيـ المنقكلة الجزائرمتواتي نصيرة -424 دراسة مقارنة، أطركحة لنيؿ درجة دكتكراه في العمـك
 .7، ص 2013 كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك،القانكف، 

، تخصص القانكف، ، النظاـ القانكني لمسكؽ المالية الجزائرية، أطركحة لنيؿ در حمميل نوارة -425 جة دكتكراه في العمـك
 .16، ص 2016 كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك،

426
- SADI Nacer-Eddine, op. cit., p. 139. 

خكصصة المؤسسة العامة ذات الطابع االقتصادم عف طريؽ بكرصة القيـ المنقكلة، مذكرة ، آيت منصور كمال -427
، 2001/2002مكلكد معمرم تيزم كزك، كمية الحقكؽ، جامعة اجستير في القانكف، فرع قانكف األعماؿ، لنيؿ درجة الم

 .19ص 
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، الٌسػالؼ 10-93عندما صدر المرسـك التشريعي رقـ  1993االنتظار إلى غاية سنة 
الذكر، كالذم بمكجبو حمٌػت السمطة التشريعية محؿ السمطة التنفيذية لتأسيس ىيئة جديدة 

عمى الرغـ مف إنشاء ىذه المجنة التي ك  .428قبتيامراتسمى لجنة تنظيـ عمميات البكرصة ك 
ى تنظيـ السكؽ المالية بكؿ استقبللية عف السمطة التنفيذية، كتزكيدىا بالسمطات التي تتكلٌ 

ا عمى ػتضمف ذلؾ، إاٌل أف تدخؿ الحككمة في تنظيـ كتسيير السكؽ المالية كاف مييمنن 
سمطات العمكمية مف اإليديكلكجية عمؿ المجنة. كيعكد الٌسػبب في ذلؾ إلى عدـ تحٌرر ال

االشتراكية التي صاحبت الدكلة عقكد مف الزمف. فمـ تكف الدكلة ميٌيػئة أك مستعٌدة 
   . 429لبلنسحاب مف تسيير القطاعات االقتصادية الحساسة

 

، أدرجت إصبلحات جديدة عمى السكؽ 2003لكف في مرحمة الحقة كفي سنة   
نة لج. فأصبحت 430، الٌسػالؼ الذكر10-93شريعي رقـ المالية. فتـ تعديؿ المرسـك الت

. 431ع بالشخصية المعنكية كاالستقبلؿ الماليتتمتٌ  تنظيـ عمميات البكرصة كمراقبتيا
فاالعتراؼ بالشخصية المعنكية لمجنة باعتبارىا سمطة تنظيـ األسكاؽ المالية يحقؽ 

ا المالي؛ إذ يصبح جائزن تيف. فأما النتيجة األكلى فيي خاصة باالستقبلؿ ػنتيجتيف ميمٌ 
ا التخصيص المباشر لئليرادات التي تفرض عمى الفاعميف في السكؽ؛ بينما كفقا ػقانكنن 

لمقكاعد العامة فإف الفرائض الضريبية التي تدخؿ في مجاؿ القانكف ال يجكز تخصيصيا 
 لجية ال تتمتع بالشخصية المعنكية. كما أف االعتراؼ لسمطة تنظيـ األسكاؽ المالية

 .432باالستقبلؿ المالي مف شأنو أف يجعميا مسؤكلة عف أعماليا
 

                                                 
428

- ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités de régulation financière en Algérie, Éditions 

Belkeis, Alger, 2013, p. 11. 
 .16، مرجع سابؽ، ص حمميل نوارة -429
-03، يتعمؽ ببكرصة القيـ المنقكلة، مرجع سابؽ، معدؿ كمتمـ بمكجب القانكف رقـ 10-93ـ مرسـك تشريعي رق -430
ج. ر. ج. )استدراؾ،  2003فبراير سنة  19، مؤرخ في11 عدد ج. ر. ج. ج، 2003فبراير سنة  17المؤرخ في  04
 (.2003مايك سنة  7، مؤرخ في 32 عدد ج

 .20المرجع نفسو، المادة  -431
بحث مقارف في  ،اإلطار الدستكرم كالتنظيـ التشريعي ،سمطة تنظيـ األسكاؽ المالية «، د المطيفمحمد محمد عب -432

 . 88ص ، 2119، مجمة الحقكؽ، العدد الثاني، » كؿ مف فرنسا كمصر كالككيت
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مجنة تنظيـ عمميات البكرصة كمراقبتيا باعتبارىا ىيئة إدارية لع المشرٌ  لقد أككؿ  
  : 433ير خاصة عمىػمستقمة ميٌمػة تنظيـ سكؽ القيـ المنقكلة كمراقبتيا، كذلؾ بالسٌ 

المنتكجات المالية األخرل التي تتـ  حماية االدخار المستثمر في القيـ المنقكلة أك -
 في إطار المجكء العمني لبلدخار.   

 السير الحسف لسكؽ القيـ المنقكلة كشفافيتيا.  -
 

مف أجؿ تأدية ىذه الميٌمػة، زٌكدت لجنة تنظيـ عمميات البكرصة كمراقبتيا بجممة   
كبالكسطاء  األنظمة المتعمقة بسكؽ البكرصة مف الصبلحيات تتعمؽ السيما بسمطة سفٌ 

. كما خٌكلت المجنة سمطة رقابة كمراقبة 434في عمميات البكرصة كالمتدخميف في السكؽ
السكؽ انطبلقا مف رقابة الدخكؿ في السكؽ المتمثمة في سمطة منح التراخيص 

كصكالن إلى  436كرقابة قبكؿ القيـ المنقكلة في عمميات التداكؿ في البكرصة 435لممينييف
ا المجنة السمطة التأديبية ـ ذكره، تمارس أيضن فضبلن لما تقدٌ . ك 437مراقبة سكؽ البكرصة

                                                 
  ، يتعمؽ ببكرصة القيـ المنقكلة، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ.10-93مف المرسـك التشريعي رقـ  30انظر المادة  -433
 .31المرجع نفسو، المادة  -434
 نذكر في ىذا الٌصػدد، بأف ممارسة نشاط الكسيط في عمميات البكرصة يخضع لمحصكؿ عمى اعتماد مف قبؿ -435

، السالؼ الذكر(. كما يخضع 10-93مف المرسـك التشريعي رقـ  6)المادة  لجنة تنظيـ عمميات البكرصة كمراقبتيا
مؤرخ  08-96يـ المنقكلة إلى الحصكؿ مسبقا عمى اعتماد مف المجنة )أمر رقـ تأسيس ىيئات التكظيؼ الجماعي لمق

، يتعمؽ بييئات التكظيؼ الجماعي لمقيـ المنقكلة )ق. ت. ج. ؽ. ـ( )ش. إ. . ر. ـ. ـ( 1996يناير سنة  10في 
مبر سنة نكف 25مؤرخ في  04-97؛ نظاـ رقـ 1996يناير سنة  14، مؤرخ في 3 عدد ج. ر. ج. جك)ص. ـ. ت(، 

، مؤرخ في 87 عدد ج. ر. ج. ج، يتعمؽ يتعمؽ بييئات التكظيؼ الجماعي لمقيـ المنقكلة )ق. ت. ج. ؽ. ـ(، 1997
 .1997ديسمبر سنة  29
 ج. ر. ج. ج، يتعمؽ بالنظاـ العاـ لبكرصة القيـ المنقكلة، 1997نكفمبر سنة  18مؤرخ في  03-97نظاـ رقـ  -436
، 2003مارس سنة  18المؤرخ في  01-03، معدؿ بمكجب النظاـ رقـ 1997 سنة رديسمب 29مؤرخ في  87 عدد

، معدؿ 2003نكفمبر سنة  30، مؤرخ في 73 عدد ج. ر. ج. ج، تيتعمؽ بالنظاـ العاـ لممؤتمف المركزم عمى السندا
يكليك سنة  15مؤرخ في  41 عدد ج. ر. ج. ج، 2012يناير سنة  12المؤرخ في  01-12نظاـ رقـ كمتمـ بال
2012. 

  : ، انظرسمطة رقابة كمراقبة السكؽ لمتفصيؿ أكثر حكؿ -437
- ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités de régulation financière en Algérie, op. cit., pp. 118 

et s. 
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كسمطة التحكيـ، بحيث أحدث المشٌرع عمى مستكاىا غرفة تأديبية كتحكيمية تتككف مف 
 .438أعضائيا كأعضاء مف خارجيا

 

إف تنظيـ سكؽ البكرصة ال يرتكز فقط عمى لجنة تنظيـ عمميات البكرصة   
ىذه أخرل تمارس مياميا كأنشطتيا تحت رقابة  كمراقبتيا، بؿ كذلؾ عمى ىيئات

. كتتمثؿ ىذه الييئات في كؿ مف شركة تسيير بكرصة القيـ المنقكلة كالمؤتمف 439المجنة
. فأما بخصكص شركة تسيير Dépositaire central des titresالمركزم عمى السندات 

ؾ األساسي . كتعتبر المحرٌ 440بكرصة القيـ المنقكلة، فتكتسي شكؿ شركة ذات أسيـ

                                                 
، يتعمؽ ببكرصة القيـ المنقكلة، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ، 10-93مف المرسـك التشريعي رقـ  51تنص المادة  -438
  : تنشأ ضمن المجنة غرفة تأديبية وتحكيمية تتألف زيادة عمى رئيسيا من » :ى أنوعم

 عضوين من بين أعضاء المجنة طوال مدة انتدابيا، -
 تيما في المجالين االقتصادي والمالي،عينيما وزير العدل ويختاران لكفاءقاضيين ي -

أف تدخؿ الغرفة في المجاؿ التحكيمي يككف منو،  52كتضيؼ المادة  .« يتولى رئيس المجنة رئاسة الغرفة
  : مف أجؿ دراسة أم نزاع تقني ناتج عف تفسير القكانيف كالمكائح السارية عمى سير البكرصة، كيككف تدخميا فيما يمي

 بيف الكسطاء في عمميات البكرصة، -
 بيف الكسطاء في عمميات البكرصة كشركة إدارة بكرصة القيـ، -
 ميات البكرصة كالشركات المصدرة لؤلسيـ،بيف الكسطاء في عم -
 بيف الكسطاء في عمميات البكرصة كاآلمريف بالسحب في البكرصة.  -

منو، فتؤٌكػد عمى أف تدخؿ الغرفة في المجاؿ التأديبي يككف مف أجؿ دراسة أم إخبلؿ  53أما المادة 
صة ككؿ مخالفة لؤلحكاـ التشريعية كالتنظيمية بالكاجبات المينية كأخبلقيات المينة مف قبؿ الكسطاء في عمميات البكر 

 المطٌبقة عمييـ.
 .4مكرر 19كالمادة  18المرجع نفسو، المادة  -439
، يتعمؽ بمساىمة 1997نكفمبر سنة  18المؤرخ في  01-97؛ كرد كذلؾ في النظاـ رقـ 15المرجع نفسو، المادة  -440

 29، مؤرخ في 87 عدد ج. ر. ج. جـ المنقكلة، كسطاء عمميات البكرصة في رأس ماؿ شركة إدارة بكرصة القي
إن شركة إدارة بورصة القيم المنقولة التي تدعى في صمب  » :منو، ما يمي 2، بمكجب المادة 1997سنة  رديسمب

 1993مايو سنة  23، المؤرخ في 10-93النص " شركة " والمنصوص عمييا في المرسوم التشريعي رقم 
لة، ىي عبارة عن شركة أسيم مؤسسة بين الوسطاء في عمميات البورصة المعتمدين والمتعمق ببورصة القيم المنقو 

 قانونا من طرف لجنة تنظيم عمميات البورصة ومراقبتيا.
التي تسير التنظيم وسير العمميات عمى  بقا لألحكام التشريعية والتنظيميةط مياميا تمارس ىذه الشركة

   .« القيم المنقولة
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لعمميات البكرصة، فيي تسير عمى حسف سيرىا مف بدايتيا إلى تنفيذىا كتسكيتيا 
 : 442ما يميأما عف ىدؼ الشركة، فيتمثؿ عمى الخصكص فيك . 441نيائيا
 التنظيـ العممي إلدخاؿ القيـ المنقكلة في البكرصة، -
 التنظيـ المادم لمعامبلت البكرصة كاجتماعاتيا، -
 في عمميات البكرصة، تسجيؿ مفاكضات الكسطاء -
 تنظيـ عمميات مقاصة المعامبلت حكؿ القيـ المنقكلة، -
 تسيير نظاـ لمتفاكض في األسعار كتحديدىا، -
 نشر المعمكمات المتعمقة بالمعامبلت في البكرصة،  -
 إصدار نشرة رسمية لسعر البكرصة تحت مراقبة المجنة. -

 

في شكؿ شركة ذات  كذلؾ ػسيأسٌ ؽ بالمؤتمف المركزم عمى السندات أما فيما يتعم  
يندرج في إطار استكماؿ البناء المؤٌسػساتي لمسكؽ المالية الذم أدرجو كالذم  ،443أسيـ

، الٌسػالؼ الذكر. 10-93المعدؿ كالمتمـ لممرسـك التشريعي رقـ  04-03القانكف رقـ 

                                                 
 .130ع سابؽ، ص ، مرجحمميل نوارة -441
 .، يتعمؽ ببكرصة القيـ المنقكلة، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ10-93مف المرسـك التشريعي رقـ  18انظر المادة  -442
، 10-93المرسـك التشريعي رقـ مف  3مكرر 19؛ كما أنو كفقا ألحكاـ المادة 2مكرر 19المادة المرجع نفسو،  -443

( مميكف دينار مف 65ر مبمغو بخمسة كستيف )المركزم عمى السندات المقدٌ ماؿ المؤتمف ال يتككف رأس الٌسػالؼ الذكر،
  :سيو، كىـػمساىمات مؤسٌ 

  البنؾ الخارجي الجزائرم، -     
   القرض الشعبي الجزائرم، -     
 البنؾ الكطني الجزائرم، -     
  بنؾ الفبلحة كالتنمية الريفية، -     
 حتياط/بنؾ،الصندكؽ الكطني لمتكفير كاال -     
 مجمع صيداؿ، -     
 مؤسسة التسيير الفندقي األكراسي، -     
 سطيؼ، -مؤسسة الرياض -     
ممارسة ىذا تعتبر كؿ مف الخزينة العمكمية كبنؾ الجزائر مساىميف في الشركة بحكـ القانكف، كيستطيعاف  -      

 الحؽ بناء عمى طمبيما.
في الرأسماؿ االجتماعي لممؤتمف ، يتعمؽ بالمساىمة 2003مارس سنة  18 مؤرخ في 05-03انظر كذلؾ نظاـ رقـ  -

 .2003نكفمبر سنة  30، مؤرخ في 73عدد  المركزم عمى السندات، ج. ر. ج. ج
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كاليدؼ مف إدراج ىذه الييئة الجديدة يكمف في تطكير نظاـ تسكية المعامبلت عمى 
سندات داخؿ البكرصة أك خارجيا، كذلؾ مف خبلؿ إحداث السيما تغيير في نظاـ ال

444السندات نحك نظاـ غير مادم
  Système dématérialisé

 445
المؤتمف  أما عف مياـك  .

التي مف شأنيا التمكيف مف تسكية العمميات المبرمة في السكؽ المنظمة أك  المركزم
   : 446يميما بالتراضي، تتمثؿ عمى كجو الخصكص في

 ف مف فتح حسابات باسـ المتدخميف المعتمديف، حفظ السندات الذم يمكٌ  -
 متابعة حركة السندات مف خبلؿ التنقؿ مف حساب إلى آخر، -
 إدارة السندات لتمكيف المتدخميف المعتمديف مف ممارسة حقكقيـ المرتبطة بيا،  -
 الترقيـ القانكني لمسندات، -
 نشر المعمكمات المتعمقة بالسكؽ. -

 

أنو عمى غرار القكانيف المقارنة، اعتمد المشٌرع أجيزة متخٌصػصة في إدارة بيظير   
عمميات السكؽ المالية. كيتعمؽ األمر بشركة تسيير بكرصة القيـ المنقكلة التي تتكلى إدارة 

ى المؤتمف المركزم عمى السندات تسكية العمميات حصص البكرصة، في حيف يتكلٌ 
عتبر شركات تجارية لكنيا تخضع لقكاعد غير مألكفة في القانكف المنجزة. فيذه األجيزة ت

اسة، ككنيا تتعمؽ ػ. كتعتبر الميٌمػة المنكطة بيذه الشركات ميٌمػة دقيقة كحسٌ 447الخاص
بأىـ دعائـ االقتصاديات الكطنية كالعالمية. فأغمب البمداف تبٌنػت ىذا الخيار، لما تتكفر 

ؽ كتسكيتيا، كفاءة في مجاؿ إدارة عمميات السك عميو ىذه الشركات الخاصة مف خبرة ك 
ا اإلدارة التقميدية. فاالقتصاديات القكية في العالـ تستمٌد قكتيا مف قكة كفاءة ال تتكفر عميي

أسكاقيا المالية. كازدىار األسكاؽ المالية صاحبو ازدىار الشركات العاممة فييا التي 

                                                 
444

 - DEBBOUB Youcef, « Mise en place du dépositaire central des titres : Synthèse du 

schéma directeur », Bulletin de la Commission d’Organisation et de Surveillance des 

Opérations de Bourse : Le dépositaire central des titres, n° 4 (n° spécial), juillet 2003, p. 5, 

www.cosob.org/, consulté le 17/06/2017. 
445

- « Dématérialisation : Banq. Suppression de la représentation des valeurs mobilières 

sous formes de formules imprimée, au profit d’une inscription en compte ». Voir, Petit 

Larousse en couleurs, Librairie Larousse, Édition 1988, Paris, 1987, p. 275. 
يتعمؽ ببكرصة القيـ المنقكلة، معدؿ كمتمـ، مرجع ، 10-93عي رقـ مف المرسـك التشري 2مكرر 19انظر المادة  -446

 .سابؽ
 .20، مرجع سابؽ، ص حمميل نوارة -447

http://www.cosob.org/
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القانكني كافتكاؾ صبلحيات كمزايا ال تتمتٌػع ا قكٌيػا أٌدل إلى تطكير مركزىا اكتسبت نفكذن 
 . 448بيا باقي الشركات الخاضعة لمقانكف الخاص

 

 المطمب الثاني
 العمومية تإزالة االحتكارا

 

اإلصبلحات االقتصادية المتٌػخذة في إطار انسحاب الدكلة مف الحقؿ  ترٌتب عمى
جعؿ مف الدكلة الميييمنة عمى  الذم نظاـ االحتكارات العمكميةعف  االقتصادم، التٌػخمي

التخٌمص مف مخمٌػفات األيديكلكجية االشتراكية في تسيير فتـٌ . جٌؿ النشاطات االقتصادية
الذم فتح  التنافس بلنتقاؿ إلى نظاـل ياالقتصاد الٌميبرالكقكاعد االقتصاد كاالستعانة بآليات 

  .مجاؿ المبادرة أماـ القطاع الخاص
 

يستجيب لمنطؽ  تييئة محيط تنافسي ضركرةب سعى مرتبطبمكغ ىذا الميبدك أف 
التي سٌطػرتيا السمطات العمكمية  االقتصادية اإلصبلحات أىـٌ  يبلحظ أفك . افسة الحرةالمن

تحرير ( ك الفرع األولتحرير األسعار )في  السيما تتمثؿ ،في ظٌؿ ىذا التحٌكؿ االقتصادم
     (.الفرع الثاني) التجارة الخارجية

 

 األولالفرع 
 ارــتحرير األسع

 

أسعار جميع المنتجات الصناعية  التجارة تيحٌدد بقرارات منفردة كانت كزارة
ال يتصور في  ..(.) » : أنو، عمى 0976. كجاء في الميثاؽ الكطني لسنة 449كالزراعية

 نظام اشتراكي يعتمد التخطيط، أن يخضع تحديد األسعار لتقمبات العرض والطمب
                                                 

 .129ص  ،، مرجع سابؽحمميل نوارة -448
، يتعمؽ بتحديد أسعار المنتجات 1966مايك سنة  12مؤرخ في  113-66مرسـك رقـ  : انظر عمى سبيؿ المثاؿ -449

 113-66؛ مرسـك رقـ 1966مايك سنة  27، مؤرخ في 42ى حاليا، ج. ر. ج. ج عدد المستكردة كالمعاد بيعيا عم
، يتعمؽ بالمنتجات كالخدمات المكضكعة تحت نظاـ التصديؽ عمى األسعار، ج. ر. 1966مايك سنة  12مؤرخ في 

سعار ، يتعمؽ باأل1975أبريؿ سنة  29مؤرخ في  37-75؛ أمر رقـ 1966مايك سنة  27، مؤرخ في 42ج. ج عدد 
 )ممغى(. 1975يكليك سنة  4، مؤرخ في 53كقمع المخالفات الخاصة بتنظيـ األسعار، ج. ر. ج. ج عدد 
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األمر الذم كليس لقكاعد المنافسة الحرة،  منطؽ إدارمكانت تخضع ل األسعارف«. (...)
يع الرٌ  كاف كراء استبقاء ىذا الخيار،أٌدل إلى تعطيؿ آليات الضبط بكاسطة السكؽ. ك 

 . 450دارمإقامة نظاـ ٌسػػعرم إ اجمة عفػي الخسائر النٌ ػالذم كاف يغطٌ النفطي 
 

، 02-89رقـ  قانكفال كرعمى إثر صد، 0989داـ ذلؾ الكضع إلى غاية سنة 
ٌمي عف بكاسطة التخ لتكريس مبدأ حرية المنافسةالطريؽ الذم ميٌػػد ، 451األسعارب المتعمؽ

االنتقاؿ مف نظاـ تحديد األسعار بكاسطة التنظيـ كمعنى ذلؾ  .النظاـ الٌسػػعرم اإلدارم
، 02-89رقـ  قانكف. فال452ؿ بفعؿ المنافسة الحرةػإلى نظاـ يجعؿ مف األسعار تتشكٌ 

مع ػتحديد شركط تككيف أسعار السٌ  إلى ييدؼ حسب المادة األكلى منو، المذككر أعبله
  األسكاؽ كآليات التنظيـ االقتصادم بكاسطة األسعار. كالخدمات كالقكاعد العامة لتسيير

 

  : 453ما يميفيالمتمثمة  قكاعد اقتصاد السكؽ مقاييسلخضع ي األسعارنظاـ أصبح 
 مب، الط كأالعرض حالة  -
حكـ في أسعار السمع كالتٌ  شركط المحافظة عمى القدرة الشرائية لممستيمؾ -

 ، كالخدمات االستراتيجية
 ، الشركط العامة لئلنتاج كالتسكيؽ -
 األسعار المعمكؿ بيا في السمع كالخدمات المشابية أك البديمة، -
دمات المينية فيما يخٌص السمع كالخ ،األسكاؽ الدكليةفي األسعار المعمكؿ بيا  -

    . أك المشابية
 

، ، الٌسػالؼ الذكر02-89رقـ  قانكفالبعد تعميؽ االصبلحات االقتصادية، أيلغي 
بلنتقاؿ مف االقتصاد ؿ خطكة لػػشكٌ المتعمؽ بالمنافسة، الذم  ،16-95كاستبدؿ باألمر رقـ 

                                                 
450

- BELLAL Samir, Essai sur la crise du régime rentier d’accumulation en Algérie. Une 

approche en termes de régulation, Thèse pour le doctorat en Sciences économiques, 

Faculté de Gestion et de Sciences Économiques, Université Lumière de Lyon 2, 2011, pp. 

65-67. 
 19، مؤرخ في 29عدد  ج. ر. ج. جيتعمؽ باألسعار،  ،1989سنة  يكليك 5مؤرخ في  12-89قانكف رقـ  -451

   )ممغى(.  1989يكليك سنة 
452

- CHAMPAUD Claude, « Régulation et droit économique », RIDE, 2002/1 t. XVI, 1, p. 

44, www.cairn.info/, consulté le 12/03/2015. 
 مرجع سابؽ. يتعمؽ باألسعار، ،12-89قـ قانكف ر مف ال 3انظر المادة  -453

http://www.cairn.info/
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كعة بيف المكجو إلى اقتصاد السكؽ، مف خبلؿ تكريسو لحرية األسعار كالمنافسة المشر 
، الٌسػالؼ الذكر ،16-95، أيلغي األمر رقـ 2113 سنة فيك . 454األعكاف االقتصادييف
، منو 4المادة  الذم يؤٌكػد بمكجب، 455المتعمؽ بالمنافسة ،13-13 لييستبدؿ باألمر رقـ

بصفة حرة وفقا لقواعد المنافسة الحرة تحدد أسعار السمع والخدمات  » : عمى أنو
 والنزيية.

حرية األسعار في ظل احترام أحكام التشريع والتنظيم المعمول بيما  تتم ممارسة
 : سيما تمك المتعمقة بما يأتيساس قواعد اإلنصاف والشفافية، الوكذا عمى أ
تركيبة األسعار لنشاطات اإلنتاج والتوزيع وتأدية الخدمات واستيراد السمع  -

 لبيعيا عمى حاليا، 
 توزيعيا أو تأدية الخدمات، ىوامش الربح فيما يخص إنتاج السمع و  -

 . «شفافية الممارسات التجارية -
 

ف  إاٌل أنيا تخشى نتائجيا االجتماعية،  كانت تشٌجػع المنافسة المشركعةإف الدكلة كا 
حيث تقـك برقابتيا لحماية الضعفاء مف أقكياء السكؽ. فتدخؿ الدكلة في المجاؿ 

. 456مقتضيات المصمحة العامةالمنافسة ك لمتكفيؽ بيف حرية  االقتصادم ييعٌد أمرنا ضركرينا
س مبدأ حرية األسعار تكرٌ  ،الٌسػالؼ الذكر، 13-13األمر رقـ  مف 4المادة  إذا كانتف

عمى ىذا  اأكردت استثناءن قد  منو، 5أف المادة نجد مقابؿ ذلؾ بكفقا لقانكف المنافسة، 
دخؿ في مسألة تحديد لدكلة أف تتفحسب الفقرة األكلى كالثانية منيا، تستطيع ا المبدأ.

مع كالخدمات أك تسقيفيا ػمع كالخدمات، أك األصناؼ المتجانسة مف السٌ ػىكامش كأسعار السٌ 
كذلؾ  ،أك التصديؽ عمييا عف طريؽ التنظيـ بناء عمى اقتراحات القطاعات المعنٌيػة

 ألسباب رئيسية. 
 

                                                 
454

- ZOUAÏMIA Rachid, Droit de la régulation économique, op. cit., p. 66. 
 20في  ، مؤرخ43عدد  ج. ر. ج. ج، يتعمؽ بالمنافسة، 2003يكليك سنة  19مؤرخ في  03-03مر رقـ أ -455

 ، معدؿ كمتمـ.2003يكليك سنة 
، الحؽ في المنافسة المشركعة في مجاالت النشاط االقتصادم، الصناعة، التجارة، الخدمات، أحمد محمد محرز -456

 .46-45، ص ص 2004دار الكتب القانكنية، مصر، 
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خدمات مع كالػإلى تثبيت استقرار مستكيات أسعار السٌ  الٌسبب األكؿيرجع 
الضركرية، أك ذات االستيبلؾ الكاسع، إذا تبٌيػف كجكد اضطراب محسكس لمسكؽ. بينما 

عمى القدرة الشرائية  يتعمٌػؽ الٌسبب الثاني بمكافحة المضاربة بجميع أشكاليا كالحفاظ
المكاد  : ما يمي نذكر المعنية بيذا التقييد،الضركرية مع كالخدمات . كمف بيف السٌ لممستيمؾ

ميب المبستر كالمكضب الح، 458سميد القمح الصمب، 457الخبزالدقيؽ ك ) األساسية يةالغذائ
المستعمؿ الماء ، 460لمشربالصالح الماء )المكاد االستيبلكية األخرل ، (459في األكياس
، 463الخدمات )نقؿ المسافريف، (462، األدكية المستعممة في الطب البشرم461في الفبلحة

                                                 
، يتضمف تحديد أسعار الدقيؽ كالخبز في مختمؼ 1996أبريؿ سنة  13مؤرخ في  132-96مرسـك تنفيذم رقـ  -457

 .1996أبريؿ سنة  14، مؤرخ في 23مراحؿ التكزيع، ج. ر. ج. ج عدد 
عند اإلنتاج ، يحدد أسعار سميد القمح الصمب 2007ديسمبر سنة  25مؤرخ في  402-07مرسـك تنفيذم رقـ  -458

 .  2007ديسمبر سنة  26، مؤرخ في 80كفي مختمؼ مراحؿ تكزيعو، ج. ر. ج. ج عدد 
، يتضمف تحديد أسعار الحميب المبستر كالمكٌضػب 2001فبراير سنة  12مؤرخ في  50-01مرسـك تنفيذم رقـ  -459

، معدؿ 2001فبراير سنة  12 في ، مؤرخ11عدد  ج. ر. ج. جفي األكياس عند اإلنتاج كفي مختمؼ مراحؿ التكزيع، 
فبراير  17، مؤرخ في 09عدد  ج. ر. ج. ج، 2016فبراير سنة  16المؤرخ في  65-16كمتمـ بالمرسـك التنفيذم رقـ 

 2016سنة 
، يحدد قكاعد تسعير الخدمات العمكمية لمتزكيد بالماء 2005يناير سنة  9مؤرخ في  13-05مرسـك تنفيذم رقـ  -460

 .2005يناير سنة  12، مؤرخ في 05ير ككذا التعريفات المتعمقة بو، ج. ر. ج. ج عدد الصالح لمشرب كالتطي

، يحدد كيفيات تسعير الماء المستعمؿ في الفبلحة 2005يناير سنة  9مؤرخ في  14-05مرسـك تنفيذم رقـ  -461
 .2005يناير سنة  12، مؤرخ في 05ككذا التعريفات المتعمقة بو، ج. ر. ج. ج عدد 

، يتعمؽ بحدكد الربح القصكل عند االنتاج 1998مؤرخ في أكؿ فبراير سنة  44-98تنفيذم رقـ مرسـك  -462
فبراير  4، مؤرخ في 05كالتكضيب كالتكزيع التي تطبؽ عمى األدكية المستعممة في الطب البشرم، ج. ر. ج. ج عدد 

ة كأساس لتعكيض األدكية ، يحدد التسعيرات المرجعية المعتمد2008مارس سنة  6؛ قرار مؤرخ في 1998سنة 
سبتمبر سنة  28، معدؿ كمتمـ بالقرار رقـ 2008يكليك سنة  2، مؤرخ في 36ككيفيات تطبيقيا، ج. ر. ج. ج عدد 

، ج. ر. ج. ج عدد 2016يناير سنة  10؛ قرار مؤرخ في 2009ديسمبر سنة  13، مؤرخ في 73، ج ر عدد 2009
 .2016فبراير سنة  24، مؤرخ في 11
الذم  ، يتضمف تحييف تعريفات نقؿ المسافريف1998غشت سنة  29مؤرخ في  269-98تنفيذم رقـ مرسـك  -463

؛ مرسـك 1998سبتمبر سنة  2، مؤرخ في 65تقـك بو الشركة الكطنية لمنقؿ بالسكؾ الحديدية، ج. ر. ج. ج عدد 
ركاب في سيارات األجرة " ، يتعمؽ بالتعريفات القصكل لنقؿ ال2002ديسمبر سنة  17مؤرخ في  44-02تنفيذم رقـ 

 .2002ديسمبر سنة  22، مؤرخ في 85طاكسي "، ج. ر. ج. ج عدد 
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، المنتكجات الصناعية (465االجتماعي السكف ؽ عمىػاإليجار المطبٌ ، 464البضائعنقؿ 
جات المنتك  ،468الغاز الطبيعي المضغكط ككقكد، 467يالغاز الطبيع، 466الكيرباء كالغاز)

-13األمر رقـ مف  5الفقرة األخيرة مف المادة كبالرجكع إلى  .(470اإلسمنت، 469البتركلية
تحديد ىكامش الٌربح أف تٌتخذ تدابير كقتية ل بإمكانيا لدكلةفإف ا، الٌسػالؼ الذكر، 13

رتفاعيا المفرط مع كالخدمات أك تسقيفيا، حسب األشكاؿ نفسيا في حالة اػكأسعار السٌ 
سيما بسبب اضطراب خطير لمسكؽ أك كارثة أك صعكبات مزمنة في كغير المبٌرر، ال

التمكيف داخؿ قطاع نشاط معٌيف أك في منطقة جغرافية معٌيػنة أك في حاالت االحتكار 
 . 471الطبيعية

                                                 
، يتضمف تحييف تعريفات نقؿ البضائع الذم تقـك 1998أكتكبر سنة  13مؤرخ في  329-98مرسـك تنفيذم رقـ  -464

 .1998نة أكتكبر س 14، مؤرخ في 77بو الشركة الكطنية لمنقؿ بالسكؾ الحديدية، ج. ر. ج. ج عدد 
، يتضمف رفع نسب اإليجار المطبقة عمى المحاؿ 1998يكليك سنة  28مؤرخ في  237-98مرسـك تنفيذم رقـ  -465

ذات االستعماؿ الرئيسي في السكف كالتي تممكيا الدكلة كالجماعات المحمية كالمؤسسات كالييئات التابعة ليا، ج. ر. 
 .1998يكليك سنة  29، مؤرخ في 55ج. ج عدد 

نشاطات نقؿ  ة، يتعمؽ بضبط التعريفات كمكافأ2005مايك سنة  15مؤرخ في  182-05سـك تنفيذم رقـ مر  -466
-07؛ مرسـك تنفيذم رقـ 2005مايك سنة  22، مؤرخ في 36كتكزيع كتسكيؽ الكيرباء كالغاز، ج. ر. ج. ج عدد 

الغاز لمزبكف المؤىؿ كشركط ، يحدد مستكل االستيبلؾ السنكم مف الكيرباء ك 2007أكتكبر سنة  7مؤرخ في  310
؛ مرسـك تنفيذم 2007أكتكبر سنة  10، مؤرخ في 64عكدة الزبكف المؤىؿ إلى نظاـ التعريفات، ج. ر. ج. ج عدد 

، في 2007ديسمبر سنة  123مؤرخ في  391-07رقـ  جراءات ضبط سعر بيع الغاز، دكف رسـك ، يحدد كيفيات كا 
-10، معدؿ كمتمـ بالمرسـك التنفيذم رقـ 2007ديسمبر سنة  18في  ، مؤرخ79السكؽ الكطنية، ج. ر. ج. ج عدد 

 . 2010يناير سنة  17، مؤرخ في 04. ر. ج. ج عدد ج، 2010يناير سنة  12، المؤرخ في 21
، يتضمف تحديد أسعار البيع الداخمي لمغاز 2005أبريؿ سنة  24مؤرخ في  128-05مرسـك تنفيذم رقـ  -467

 .2005أبريؿ سنة  24، مؤرخ في 29الطبيعي، ج. ر. ج. ج عدد 
، يحدد حٌد الربح عند التكزيع بالتجزئة كسعر بيع 2005سبتمبر سنة  10مؤرخ في  313-05مرسـك تنفيذم رقـ  -468

 .2005سبتمبر سنة  11، مؤرخ في 62الغاز الطبيعي المضغكط ككقكد، ج. ر. ج. ج عدد 
، يتضمف تحديد أسعار البيع عند دخكؿ النفط الخاـ 2007فبراير سنة  11مؤرخ في  60-07مرسـك تنفيذم رقـ  -469

المصفاة كأسعار البيع عند الخركج مف المصفاة كحدكد الربح عند التكزيع كأسعار بيع المنتكجات البتركلية المكجية 
 .2007فبراير سنة  15، مؤرخ في 11لبلستيبلؾ في السكؽ الكطنية، ج. ر. ج. ج عدد 

، يحدد ىكامش الربح القصكل بالجممة كالتجزئة 2009يكليك سنة  22مؤرخ في  243-09مرسـك تنفيذم رقـ  -470
 .      2009يكليك سنة  26، مؤرخ في 44المطبقة عمى اإلسمنت البكرتبلندم المركب المكضب، ج. ر. ج. ج عدد 

، يحدد 2011 مارس سنة 6المؤرخ في  108-11المرسـك التنفيذم رقـ  مف أمثمة تمؾ التدابير الكقتية، نذكر -471
السعر األقصى عند االستيبلؾ ككذا ىكامش الربح القصكل عند االنتاج كاالستيراد كعند التكزيع بالجممة .../... 
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تحديد ىكامش كأسعار  عمى أفتؤٌكد ، الٌسػالفة الذكر 5المادة أما الفقرة الثانية مف 
مات أك تسقيفيا أك التصديؽ مع كالخدمات، أك األصناؼ المتجانسة مف الٌسمع كالخدػالسٌ 

كالمقصكد بإشراؾ ىذه القطاعات  .عمييا، يككف عمى أساس إشراؾ القطاعات المعنية
االنفرادم لتحديد األسعار  ر مف الطابعػاألمر الذم مف شأنو أف يغيٌ يـ، االستعانة باقتراحات

في الكقت نفسو  ؿالذم يتساءك  472تعبير أحد األساتذة مف ًقبؿ الحككمة، كذلؾ عمى حدٌ 
صفة األشخاص الممثميف ليذه القطاعات، فيؿ يتعمؽ األمر بممثمي األعكاف  عف

   االقتصادييف أك ممثمي المستيمكيف ؟
 

 مع الحككمة المشٌرع قد أشرؾ القطاعات المعنيةكاف إذا مف جانب آخر أنو نجد 
 دلـ يحدٌ كما  .استشارة مجمس المنافسة استبعدالمقابؿ في  فإنوتحديد األسعار، في عممية 

مع كالخدمات أك ػتحديد ىكامش الٌربح كأسعار السٌ  خذة بخصكصػالمتٌ الكقتية دابير ػالتٌ  ةمدٌ 
مف أف ذلؾ كعمى الرغـ  .473ابؽػبلؼ ما كاف عميو الكضع في السٌ كذلؾ عمى ختسقيفيا، 

سريع لمكاجية ىذه الظركؼ العارضة حسب اعتقاد سيمٌكف السمطة التنفيذية مف التدخؿ ال
تمكيف حيث مف  ، كذلؾنقد محؿٌ مف كجية نظرنا يبقى ىذا التدخؿ فإف ، 474كتابأحد ال

اتٌػخاذ القرار بطريقة ف .ابع االقتصادميغمب عمييا الط مسألة لمكاجيةطة التنفيذية لسما
                                                                                                                                                    

مارس  9، مؤرخ في 15.../... كالتجزئة لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادم كالسكر األبيض، ج. ر. ج. ج عدد 
، ج. ر. ج. ج عدد 2016، المؤرخ في أكؿ مارس سنة 87-16قـ ، معدؿ كمتمـ بالمرسـك التنفيذم ر 2011سنة 
  .  2016مارس سنة  2، مؤرخ في 13

472
- MENOUER Mustapha, Droit de la concurrence, Editions Berti, Alger, 2013, p. 45. 

، 2010 قبؿ تعديميا في سنة -، مرجع سابؽ، تنص، يتعمؽ بالمنافسة03-03 رقـاألمر مف  5كانت المادة  -473
غشت سنة  18، مؤرخ في 46، ج. ر. ج. ج عدد 2010غشت سنة  15، المؤرخ في 05-10بمكجب القانكف رقـ 

يمكن تقنين أسعار السمع والخدمات التي تعتبرىا الدولة ذات طابع استراتيجي، عن طريق  « : عمى أنو -2010
 بعد أخذ رأي مجمس المنافسة.التنظيم 

ثنائية لمحد من ارتفاع األسعار في حالة ارتفاعيا المفرط بسب اضطراب خطير كما يمكن اتخاذ تدابير است 
لمسوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموين داخل قطاع نشاط معين أو في منطقة جغرافية معينة أو في حاالت 

 االحتكارات الطبيعية.
أشير قابمة لمتجديد، بعد أخذ رأي  (6تتخذ ىذه التدابير االستثنائية عن طريق التنظيم لمدة أقصاىا ستة )

 .» مجمس المنافسة
، ص 2012، 508، مصر المعاصرة، العدد »النظاـ القانكني لؤلسعار في القانكف الجزائرم «، فتاك عمي -474

411 . 



 130 

ضبط فة بػإدارية مستقمة مكمٌ ىيئة الذم يعتبر دكف إشراؾ مجمس المنافسة يككف  منفردة
ىؿ التي تضـ أ التٌػركيبة الجماعية ألعضائوفضبلن عف ، 475قتصادمكمراقبة النشاط اال
 فيبفعالية  التٌػصدم مف ، األمر الذم ييمٌكنيـكالخبرة ف يتٌػمتعكف بالكفاءةاالختصاص الذي

مف أىـ المبٌررات الداعية لحمكؿ مجمس ىذه الحٌجػة األخيرة تعٌد . ك االقتصادية المسائؿ
      المنافسة كباقي ىيئات الضبط االقتصادم محٌؿ اإلدارة التقميدية.

 

الدكلة في تنظيـ األسعار عمى  تدخؿال يقتصر أنو إلى تجدر اإلشارة كذلؾ 
ا ، إٌنػما فقط مالمجاؿ االقتصاد مجاالت أخرل كما ىك الحاؿ  إلىيمكف أف يمتٌد أيضن

 إاٌل أنيا ،مف خكصصتياالرغـ ، كالتي عمى بعض الميفمنشاطات المتعمقة ببالنسبة ل
 Régimes spéciaux de réglementation desتخضع ألنظمة خاصة لتنظيـ األسعار

prix، المحضر ، 478المكثؽ ،477مزايدةمحافظ البيع بال ،476الخبير القضائي مثؿ مينة
  .480المحاميك  ،479القضائي
 

يظير أف مكضكع تحديد األسعار مرتبط بتحقيؽ النظاـ العاـ ـ ذكره، ترتيبػان لما تقدٌ 
، حظر التعسؼ في بمختمؼ أبعاده. فالدكلة بكاسطة تدخميا تسعى إلى قمع المضاربة

لؤلسعار الذم مف اع المفرط فاإلغراؽ تفاديان لبلرت ةكمنع سياسي استغبلؿ كضعية التبعية
. تيديدان لمسمـ االجتماعي يكلٌػد أزمات اجتماعية، األمر الذم مف شأنو أف يشٌكػؿ شأنو أف

فتقييد مبدأ حرية األسعار يعتبر أمران الزمان، كأنو ليس في ذلؾ أم انتقاص مف ىذا المبدأ، 
                                                 

ـ.  ،» مجمس المنافسة سمطة إدارية مستقمة لضبط السكؽ «، إقمولي أولد رابح صافية : حكؿ المكضكع، انظر -475
 كما بعدىا. 026، ص 2103، 2 . ا. س، عددج. ع. ؽ

، يحدد شركط التسجيؿ في قكائـ الخبراء 1995أكتكبر سنة  10مؤرخ في  310-95مرسـك تنفيذم رقـ  -476
 .1995أكتكبر سنة  15، مؤرخ في 60القضائييف ككيفياتو، كما يحدد حقكقيـ ككاجباتيـ، ج. ر. ج. ج عدد 

، ينظـ محاسبة محافظي البيع بالمزايدة كيحدد 1997يناير سنة  11مؤرخ في  33-97مرسـك تنفيذم رقـ  -477
 . 1997يناير سنة  12، مؤرخ في 3كيفيات دفع األتعاب مقابؿ خدماتيـ، ج. ر. ج. ج عدد 

، 45، يحدد أتعاب المكثؽ، ج. ر. ج. ج عدد 2008غشت سنة  3مؤرخ في  243-08مرسـك تنفيذم رقـ  -478
 .2008غشت سنة  6مؤرخ في 

، يحدد أتعاب المحضر القضائي، ج. ر. ج. ج 2009فبراير سنة  11مؤرخ في  78-09مرسـك تنفيذم رقـ  -479
 .2009فبراير سنة  15، مؤرخ في 11عدد 

، يحدد شركط ككيفيات دفع أتعاب المحامي 2011نكفمبر سنة  12مؤرخ في  375-11مرسـك تنفيذم رقـ  -480
 .2011نكفمبر سنة  13، مؤرخ في 61. ج. ج عدد المعٌيػف في إطار المساعدة القضائية، ج. ر
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دم لممنافسة الحرة، السير العا بؿ إف الحفاظ عمى النشاط التجارم في السكؽ كحماية
 .481تدعياف ىذا التقييد كمما حدث ما مف شأنو أف يؤثٌػر سمبنا عمى االقتصاد الكطنييس

 

 الفرع الثاني
 تحرير التجارة الخارجية

 

عرفت التجارة الخارجية بعد استقبلؿ الجزائر نظاـ التسيير اإلدارم الذم كيضع 
تأميـ فعمي لممبادالت الخارجية التي بصفة تدريجية، ليتطٌكر مف مجٌرد رقابة بسيطة إلى 

، أنشأت دكاكيف عمكمية لمتجارة 0963 سنة . ففي482أصبحت حكرنا عمى الدكلة
، أحدثت شركات كطنية لبلستيراد، لتظير بعد ذلؾ 0969 سنة . أما في483الخارجية

. كميػنحت ىذه 0971 سنة شركات صناعية كبرل جٌراء سياسة التصنيع المٌتبعة ابتداء مف
بكاسطة تكزيع  484كات احتكار استيراد المنتكجات التابعة لممجاؿ الذم تنشط فيوالشر 

 . 485رخص االستيراد
 

، يتـ في إطار البرنامج العاـ لبلستيراد 0974 سنة أصبح نشاط االستيراد منذ
. كما تكقؼ العمؿ 487، الذم كاف يتـ كفؽ أنظمة محٌددة486المبرمج مف قبؿ الحككمة

                                                 
، ص 2015، الضكابط القانكنية لمحرية التنافسية في الجزائر، الطبعة الثانية، دار ىكمة، الجزائر، تيورسي محمد -481

298. 
482

- CHELGHEM Mohamed Kamel, « Les enjeux de l’ouverture commerciale en 

Algérie », p. 6, www.library.fes.de/, consulté le 21/08/2013.  
 O.N.A.C.O : Office National de)     الديكاف الكطني لممتاجر : عمى سبيؿ المثاؿ نذكر -483

Commercialisation  كالديكاف الكطني لئلصبلح الزراعي  Office Nationale de la Réforme Agraire) 

.(O.N.R.A انظرحكؿ المكضكع لمتفصيؿ أكثر ، :  

- MUTIN Georges, « Le commerce extérieur de l’Algérie en 1964 », Revue de géographie 

de Lyon, vol 40, n°4, 1965, pp. 345-348, www.persee.fr/, consulté le 28/10/2013.  
484

- GOUMEZIANE Smail, « L’incontournable libéralisation », p. 41, www.revues-

plurielles.org/, consulté le 11/01/2014. 
485- 

BENISSAD Hocine, op. cit., p. 85.
 

، يتعمؽ بشركط استيراد البضائع، 1974يناير سنة  30المؤرخ في  12-74انظر المادة األكلى مف األمر رقـ  -486
 )ممغى(. 1974فبراير سنة  15، مؤرخ في 14عدد  ج. ر. ج. ج

 .../... : فيما يمي، الٌسػالؼ الذكر، مرجع سابؽ، 12-74بناء عمى األمر رقـ  تمثمت تمؾ األنظمة -487

http://www.library.fes.de/
http://www.persee.fr/
http://www.revues-plurielles.org/
http://www.revues-plurielles.org/
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. كعرفت 488فيما يتعمٌػؽ بالمنتجات الميدرجة عف طريؽ التنظيـباحتكارات التصدير إاٌل 
عمى أف ممارسة ىذه الحرية كاف  ىذه الفترة حرية تجارة التصدير دكف تقديـ رخصة،

مقٌيػدنا بكجكب الحصكؿ عمى ترخيص مسبؽ مف قبؿ كزير التجارة إذا استمـز األمر حماية 
 .       489االقتصاد الكطني

 

فيما بعد بخصكص تنظيميا لمتجارة الخارجية، فأصبحت  تغٌيرت سياسة الدكلة
 ، بحيث أٌكػدت0976محتكرة ليذا القطاع الحيكم ببل منازع. كتأٌكد ذلؾ مف خبلؿ دستكر 

بصفة ال  كتجارة الجممة أف احتكار الدكلة يشمؿ التجارة الخارجيةصراحة منو  04المادة 
 قانكف. رجعة فيو، عمى أف يمارس ىذا االحتكار في إطار ال

 

المتعمؽ باحتكار الدكلة لمتجارة  ،12-78عمى ذلؾ، اعتبر القانكف رقـ  بناء
أف عمميات استيراد كتصدير البضائع كالسمع  ،، بمكجب المادة األكلى منو490الخارجية

كانت الدكلة تمارس التجارة اختصاص الدكلة كحدىا. ك  كالخدمات بجميع أنكاعيا مف
األجيزة العمكمية  المتمثمة في ،Organismes de l’Etatة أجيزة الدكل الخارجية بكاسطة

ات الدكاكيف كالييئالمؤسسات االشتراكية عمى المستكل الكطني، ، ذات الطابع الكطني
اإلدارم في إطار برنامج عاـ ذات الطابع التجارم أك العمكمية ذات الطابع الصناعي ك 

ما ميػنع بصفة قطعية تدخؿ أم . ك491سنكم لبلستيراد كالتصدير يحٌدد مف قبؿ الحككمة
                                                                                                                                                    

ائزة عمى احتكار االستيراد، كمؤسسات نظاـ الرخصة اإلجمالية لبلستيراد تسٌمـ لييئات القطاع العمكمي الح. 1.../... 
االنتاج كالخدمات في القطاع العمكمي إلنجاز برنامجيا الخاص، كمؤسسات القطاع الخاص ألجؿ تمبية متطمبات 

 (.5ك 2/1)المكاد  نشاطاتيا
شريطة نظاـ البضائع التي ال تككف مكضكع أم تقييد، بحيث يمكف استيرادىا بكؿ حرية دكف حاجة ألم إجراء،  .2   

 (. 9ك 2/2 )المكاد مراعاة االلتزامات الخاصة التقنية كالصحية المطبقة عمى بعض المنتجات
 نظاـ الحصص الذم يسرم عمى القائميف بالعمميات التجارية الذيف ال ينتفعكف بالرخص اإلجمالية لبلستيراد. 3   
 (.2/3 المادة)

ج. ر. ، يتضمف تحرير تجارة التصدير، 1974يناير سنة  30المؤرخ في  11-74مف األمر رقـ  2انظر المادة  -488
 )ممغى(. 1974فبراير سنة  15، مؤرخ في 14عدد  ج. ج

 المرجع نفسو، المادة األكلى. -489
، يتعمؽ باحتكار الدكلة لمتجارة الخارجية، ج. ر. ج. ج عدد 1978فبراير سنة  11مؤرخ في  02-78قانكف رقـ  -490
 )ممغى(. 1978فبراير سنة  14، مؤرخ في 7

 .7ك 3المرجع نفسو، المكاد  -491
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كسيط كاالستعانة بأم كسيط في عمميات التجارة الخارجية بصكرة مباشرة أك غير مباشرة 
بمناسبة التحضير أك التفاكض، أك اإلبراـ أك التنفيذ ألم صفقة أك أم عقد، تحت طائمة 

 . 492فرض الجزاءات المنصكص عمييا في تقنيف العقكبات
   

اعتبرت ان لمتدخؿ في التجارة الخارجية. ك ؾ لمقطاع الخاص منفذنبلحظ أنو لـ ييػتر 
منحٌمة بقٌكة القانكف كافة المؤسسات الخاصة لبلستيراد كالتصدير، التي يككف غرضيا 

، إاٌل 493األساسي منيا التحضير أك التفاكض أك التنفيذ لعمميات خاصة بالتجارة الخارجية
 . ا لبلستيراد كلمٌدة كجيزةرخصن في حاالت ضٌيقة كذلؾ عندما تمنح الحككمة 

 

نمٌيػز في ىذا الٌصػدد، بيف رخص االستيراد الممنكحة لفائدة المؤسسات األجنبية 
صاحبة صفقة أك عقد أبـر مع الدكلة أك إحدل ىيئاتيا في حالة ما إذا كاف استيراد 

ا القياـ ية إلنجاز األعماؿ مكضكع الصفقة أك العقد مترككن ػالمًعٌدات كالمنتكجات المكجٌ 
ا تحت مسؤكلية المؤسسة األجنبية، كرخص االستيراد الممنكحة ألشخاص ػبيما تعاقدين 

القانكف الخاص االعتبارييف الجزائرييف، كذلؾ بصفة انتقالية إلى أف تقيـ الدكلة ىيئات 
 . 494االستيراد البٌلزمة لكي يصبح احتكار الدكلة لمتجارة الخارجية كامؿ الفاعمية

 

بمناسبة إصدار  0988 سنة في ا مف االنفتاححالة األخيرة نكعن ال عرفت ىذه
، بحيث سمحت 495بممارسة احتكار الدكلة لمتجارة الخارجية المتعمؽ ،29-88القانكف رقـ 

 منو تسميـ رخص استيراد لفائدة المؤسسات الخاصة الكطنية، كذلؾ فيما يخٌص  9المادة 
 . 496أصحاب االمتياز في االحتكار مع كالخدمات التي ال تتكفٌػؿ بيا كارداتػالسٌ 

 

عمى مكاصمة  ، الٌسػالؼ الذكر،29-88القانكف رقـ  مف 5المادة كذلؾ أشارت 
الدكلة ممارستيا الحتكار التجارة الخارجية، لكف عف طريؽ امتيازات تمنحيا لمؤسسات 

، ىيئات عمكمية كتجمعات ذات مصمحة مشتركة. كتمنح ىذه اقتصادية عمكمية

                                                 
 ، يتعمؽ باحتكار الدكلة لمتجارة الخارجية، مرجع سابؽ.02-78مف القانكف رقـ  9انظر المادة  -492
 .18/1المرجع نفسو، المادة  -493
 .22المرجع نفسو، المادة  -494
 سابؽ.الدكلة لمتجارة الخارجية، مرجع ، يتعمؽ بممارسة احتكار 29-88قانكف رقـ  -495
 .9المرجع نفسو، المادة  -496
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 .497كفقا لدفتر شركط يحٌدد فيو حقكؽ ككاجبات أصحاب االمتياز إزاء الدكلةاالمتيازات 
لبلستيراد، أك  اقتصادية مؤسسة عمكمية كٌمؼ مسبقان ػتي فعمى سبيؿ المثاؿ لـ تعد الدكلة 

في  االقتصادية مؤسسة كحيدة فقط، ليفتح بذلؾ مجاؿ المنافسة بيف المؤسسات العمكمية
األمر الذم نتج عنو عبلقات جديدة بيف الدكلة  ،498المعامبلت التجارية الدكلية

كمؤسساتيا العمكمية االقتصادية كالقائمة عمى أساس المركنة في التسيير فيما يخص 
 .499االستيراد كالتصدير

 

، بما 0989أخذت معالـ تحرير التجارة الخارجية تظير انطبلقا مف صدكر دستكر 
ا عمى الدكلة، كذلؾ بمكجب تصبح حكرن يتماشى كاالنتقاؿ إلى اقتصاد السكؽ، بحيث لـ 

منو التي عمى الرغـ مف اعتبارىا أف تنظيـ التجارة الخارجية مف اختصاص  09المادة 
بالفعؿ، فإف قانكف ك . 500يحٌدد شركط ممارستيا كمراقبتيالدكلة، إاٌل أف القانكف ىك الذم ا

0991المالية التكميمي لسنة 
بيع بالجممة لؤلشخاص الذيف يمارسكف نشاط ال ، سمح501

ي سياؽ . كف502صة إلعادة بيعياكالككبلء المعتمديف باستيراد بضائع لبلستيبلؾ كالمخصٌ 
المتعمؽ باعتماد الككبلء كتجار الجممة بالجزائر ، 14-91ذلؾ، أجاز نظاـ رقـ 

، اإلقامة ليؤالء في الجزائر كممارسة االستيراد الحر لمبضائع بيدؼ بيعيا 503كتنصيبيـ
 .504د الحصكؿ عمى اعتماد مجمس النقد كالقرضعمى حاليا بمجرٌ 

                                                 
؛ انظر الدكلة لمتجارة الخارجية، مرجع سابؽ، يتعمؽ بممارسة احتكار 29-88القانكف رقـ  مف 5انظر المادة  -497

ا المرسـك التنفيذم رقـ  ، يضبط كيفيات تحديد دفاتر الشركط المتعمقة باالمتياز في احتكار الدكلة لمتجارة 01-88أيضن
  سابؽ. مرجع ،الخارجية

498
- BENISSAD Hocine, op. cit., p. 92. 

499
- GUESMI Ammar, « Le monopole de l’Etat algérien sur le commerce extérieur et la 

nouvelle réglementation concernant l’installation des grossistes et des concessionnaires », 

RASJEP, n° 4, 1990, p. 804. 
ا محتكل المادة أيدرج  -500 مف  21)أصبحت المادة  1996مف دستكر  19في المادة  1989مف دستكر  19أيضن

 (.2016بعد التعديؿ الدستكرم لسنة  1996دستكر 
ج. ر. ج. ج ، 1990، يتعمؽ بقانكف المالية التكميمي لسنة 1990غشت سنة  7مؤرخ في  16-90قانكف رقـ  -501

 .1990غشت سنة  15، مؤرخ في 34عدد 
 .41/1المرجع نفسو، المادة  -502
، يتعمؽ باعتماد الككبلء كتجار الجممة بالجزائر كتنصيبيـ، 1990سبتمبر سنة  8مؤرخ في  04-90نظاـ رقـ  -503

 )ممغى(. 1990أكتكبر سنة  24، مؤرخ في 45عدد  ج. ر. ج. ج
 المرجع نفسو، المادة األكلى. -504
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 ،، كعمى إثر مفاكضات اتفاؽ التثبيت مع صندكؽ النقد الدكلي0990في سنة أما 

المتعمؽ بشركط التدخؿ في مجاؿ التجارة ، 37-90صدر المرسـك التنفيذم رقـ 
 ، الذم فتح مجاؿ ممارسة التجارة الخارجية لفائدة كؿ مؤسسة تنتج سمعا505الخارجية

عمكمية، التجار بالجممة سكاء كانكا  ىيئةكخدمات مسجمة في السجؿ التجارم، كؿ 
سكاء يعممكف لحسابيـ أك ا طبيعية أك معنكية مسٌجػمكف في السجؿ التجارم، أشخاصن 

 . 506لحساب الغير بما في ذلؾ لحساب اإلدارة
 

ت بالعممة البرنامج العاـ لمتجارة الخارجية كالحصص الرسمية لمميزانياكذلؾ ألغي 
كىذا ما كرد في مضمكف  .507عبة كاستبدؿ بنشاط التمكيؿ الخارجي تقـك بو البنكؾػالصٌ 

، حيث أف ما يتعمؽ بالشركط الٌسػالؼ الذكر ،37-90مف المرسـك التنفيذم رقـ  5المادة 
كالقكاعد المالية التي تخضع ليا عمميات التجارة الخارجية تجرم حسب القكاعد المبٌيػنة مف 

 . 508بنؾ الجزائرقبؿ 
 

سمع لمجزائر  المتعمؽ بشركط القياـ بعمميات استيراد ،13-90نظاـ رقـ كما أف 
المتعمقة بالترخيص المسبؽ لبلستيراد كمراقبة  ة، ألغى جميع األحكاـ التنظيمي509كتمكيميا

سيما تمؾ المتعمقة بميزانيات طة بعمميات التجارة الخارجية، الالصرؼ القبمية المرتب
ا أٌكػد . ك 510الٌصػعبة كمخططات التمكيؿ العمبلت أك  ةطبيعيال صشخااألبإمكاف أنو أيضن

، ابتداء مف أكؿ أبريؿ سنة ة قانكنا في السجؿ التجارم أف تمػمسجٌ ال ةمعنكيال ، 0990قـك

                                                 
، يتعمؽ بشركط التدخؿ في مجاؿ التجارة الخارجية، 1991سنة فبراير  13مؤرخ في  37-91مرسـك تنفيذم رقـ  -505

 .1991مارس سنة  20، مؤرخ في 12ج. ر. ج. ج عدد 
 .2المرجع نفسو، المادة  -506
قة المتعمؽ بالقكاعد العامة المطبٌ  19/07/2003المؤرخ في  04-03تعميؽ عمى األمر رقـ  »، إرزيل الكاىنة -507

 .83، ص 2006، 2، ـ. ف. ؽ. ع. س، عدد « ديرىاعمى عمميات استيراد البضائع كتص
، يتعمؽ بشركط التدخؿ في مجاؿ التجارة الخارجية، مرجع 37-91مرسـك التنفيذم رقـ مف ال 5انظر المادة  -508

 سابؽ.
، يتعمؽ بشركط القياـ بعمميات استيراد سمع لمجزائر كتمكيميا، 1991فبراير سنة  20مؤرخ في  03-91نظاـ رقـ  -509

 .1991مارس سنة  25، مؤرخ في 23ج. ج عدد ج. ر. 
 .9المرجع نفسو، المادة  -510
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محؿ  اد أف يككف ليدة، كذلؾ بمجرٌ باستيراد أية منتكجات أك بضائع ليست ممنكعة كال مقيٌ 
 . 511ة أك رخصة قبميةمصرفي كدكف أية مكافق

 

الفعمي لتحرير  أف صدكر كؿ تمؾ النصكص القانكنية اليادفة إلى التجسيدبيبلحظ 
سارم المفعكؿ.  الٌسػالؼ الذكر، ،29-88التجارة الخارجية، اصطدـ أماـ بقاء القانكف رقـ 

المتعمؽ ، 14-13كذلؾ عندما صدر األمر رقـ  ،2113 سنة مـ ييمغى ىذا األخير إاٌل فيف
سنة في ، المعدؿ كالمتمـ القكاعد المطبقة عمى عمميات استيراد البضائع كتصديرىاب

2105
 :كفقا لما يمي مبدأ حرية التجارة الخارجية صراحة ،منو 2المادة  تكٌرسحيث ، 512

طبقا ألحكام ىذا القانون، وذلك ، حريةاستيراد المنتوجات وتصديرىا ب تنجز عمميات »
، وبصحة النظام العاموباألمن و  باآلداب العامة، عمقةدون اإلخالل بالقواعد المت

األشخاص والحيوانات، وبالثروة الحيوانية والنباتية، وبوقاية النباتات والموارد 
  .«البيولوجية، وبالبيئة، وبالتراث التاريخي والثقافي

 

عمى  ،الٌسػالؼ الذكر، 04-03رقـ  األمرمف  3تؤٌكػد المادة عمى الرغـ مف ذلؾ، 
يمكن تطبيق تدابير  أعاله، 2ادة مع مراعاة األحكام المنصوص عمييا في الم » :أنو

قيود كمية و/أو نوعية، و/أو تدابير مراقبة المنتوجات عند استيرادىا أو تصديرىا ضمن 
 . «الشروط المنصوص عمييا في التشريع والتنظيم الساري المفعول

 

األمر، بكضع تدابير ىذا ف مكرر المدرجة ضم 6عف ذلؾ، تسمح المادة  فضبلن 
  : كذلؾ لؤلغراض التالية

حماية المكارد الطبيعية القابمة لمنفاذ، مكازاة مع تطبيؽ ىذه القيكد عند اإلنتاج  -
  ،أك االستيبلؾ

                                                 
، يتعمؽ بشركط القياـ بعمميات استيراد سمع لمجزائر كتمكيميا، مرجع 03-91نظاـ رقـ انظر المادة األكلى مف ال -511

 سابؽ.
جع سابؽ، معدؿ كمتمـ ، يتعمؽ بالقكاعد المطبقة عمى عمميات استيراد البضائع كتصديرىا، مر 04-03أمر رقـ  -512

 2015يكليك سنة  29، مؤرخ في 41، ج. ر. ج. ج عدد 2015يكليك سنة  15المؤرخ في  15-15بالقانكف رقـ 
 (، متمـ.2015غشت سنة  12، مؤرخ في 43)استدراؾ، ج. ر. ج. ج عدد 
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يات األساسية مف المكاد األكلية المنتجة عمى مستكل السكؽ ضماف الكمٌ  -
فاقيات ػممبادئ المنصكص عمييا في االتٌ لمصناعة الكطنية التحكيمية كذلؾ طبقا ل ةالكطني

 ،الجزائر طرفا فييالدكلية التي تككف ا
كضع التدابير الضركرية القتناء أك تكزيع المنتكجات حيز التنفيذ تحسبا لكقكع   -

 ،الندرة
 الحفاظ عمى التكازف المالي الخارجي كتكازف السكؽ.  - 
 

أك تصدير المنتكجات بغرض كضع رخص استيراد  يمكف ترتيبنا لما تقٌدـ ذكره،
أك كفقا ، ، الٌسػالؼ الذكر04-03األمر رقـ خذ بمكجب أحكاـ إدارة أم تدبير يتٌػ

كيقصد برخص االستيراد أك التصدير  .513افاقيات الدكلية التي تككف الجزائر طرفا فييلبلتٌ 

                                                 
ضائع كتصديرىا، معدؿ ، يتعمؽ بالقكاعد المطبقة عمى عمميات استيراد الب04-03مف األمر رقـ  6انظر المادة  -513

  : كمتمـ، مرجع سابؽ؛ انظر أيضان 
- Accord relatif aux procédures en matière de licences d’importation, www.wto.org/, 

consulté le 20/02/2017. 

يقصد برخص االستيراد أو  « :عمى أنو ، الٌسػالؼ الذكر،04-03األمر رقـ مف  4مكرر 5كما تنص المادة  -
الرخص التي تمنح في كل الحاالت التي يقدم فيها طلب، والتي ال تدار بطريقة تفرض فيها قيىد  ،التصدير التمقائية

تطبق عمى الرخص التمقائية، زيادة عمى  « :أنوعمى نو، م 6مكرر 6تضيؼ المادة . ك  »على الىاردات أو الصادرات
 : ، األحكام اآلتية3مكرر 6و 2مكرر 6، و1رمكر  6في المواد عمييا  األحكام المنصوص

أو معنوي استوفى الشروط القانونية والتنظيمية  ائية لكل شخص طبيعيتفتح رخص االستيراد أو التصدير التمق - 
 ،ةالمطموبة لمقيام بعمميات استيراد أو تصدير المنتجات الخاضعة لمرخص التمقائي

 االستيراد أو التصدير التمقائية في أي يوم عمل قبل جمركة البضائع،تقدم طمبات رخص  - 
  ( أيام،10تنمح الرخص التمقائية في مدة أقصاىا عشرة ) - 
يمكن اإلبقاء عمى رخص االستيراد أو التصدير التمقائية ما دامت الظروف التي استدعت وضعيا حيز التنفيذ  -

  . »قائمة
، الٌسػالؼ 04-03األمر رقـ  مف 6مكرر 5غير التمقائية حسب المادة  رخص االستيراد أك التصديرأما 

أعبله. كتطٌبؽ عمى ىذه الرخص،  4مكرر 5، ىي تمؾ الرخص التي ال ينطبؽ عمييا التعريؼ الكارد في المادة الذكر
  : ، األحكاـ األتية2مكرر 5ك 1مكرر 5ك 0مكرر 5زيادة عمى األحكاـ المنصكص عمييا في المكاد 

ب أف ال تفرض إجراءات الرخص غير التمقائية قيكدنا أك اختبلالت عمى تجارة الكاردات أك الصادرات يج -
 إضافة إلى تمؾ المقٌررة في القيد، 

تتكافؽ إجراءات الرخص غير التمقائية في مجاؿ تطبيقيا، كمٌدتيا مع التدابير التي تيدؼ لكضعو حٌيػز  -
 مٌمػا ىك أشٌد ضركرة إلدارة ىذا التدبير، .../...التنفيذ كال تفرض عبئا إدارينا أثقؿ 

http://www.wto.org/
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راء )...( كل إج»  :، بأنيا، الٌسػالؼ الذكر14-13مف األمر رقـ  0مكرر 6حسب المادة 
إداري يفرض كشرط مسبق، لتقديم وثائق لجمركة البضائع، زيادة عمى تمك المخصصة 

 تيجب أن تكون القواعد المتعمقة بإجراءا»  :. كتضيؼ عمى أنو«ألغراض الجمركة
 رخص االستيراد أو التصدير حيادية عند تطبيقيا وأن تدار بطريقة عادلة ومنصفة

)...(»514.  
كغير  رخص االستيراد أك التصدير التمقائيةنكعيف مف  دد بيفز في ىذا الصٌ ػنميٌ 
. كيبلحظ أف إدراج ىذا النكع Licences d’importation ou d’exportation 515التمقائية

مف الرخص لتنظيـ عممية التجارة الخارجية جاء في سياؽ التخمي عف الكيفيات القديمة 
ؼ عف إرادة ذم يكش، األمر ال0971/0981لرخص االستيراد كالتصدير لسنكات 

مع تكٌيػفيا السمطات العمكمية لمتأكيد عمى احتراـ الجزائر اللتزاماتيا الدكلية، كبالتالي 
لمية لمتجارة التي اظمة العكلية، السيما تمؾ المتعمقة بالمنالقكاعد التي تحكـ التجارة الد

 تسمح بكضع قيكد كمية إذا كاف بمد عضك في المنظمة يعرؼ صعكبات في ميزاف
  . 516مدفكعاتال

    
 ، فإفعمميات االستيراد كالتصدير لمزاكلة المؤىميف صاألشخاأما فيما يتعمؽ ب

األشخاص الطبيعيكف أك  في، الٌسػالؼ الذكر، حٌددتيـ 04-03مف األمر رقـ  4المادة 
لمتشريع كالتنظيـ المعمكؿ بيما، باستثناء  ا طبقان ا اقتصادين المعنكيكف الذيف يمارسكف نشاطن 

                                                                                                                                                    

يحؽ لكؿ متعامؿ اقتصادم، شخص طبيعي أك معنكم استكفى الشركط المطابقة لمتشريع كالتنظيـ السارم  -.../...  
 المفعكؿ أف يطمب رخصا، كأف يؤخذ طمبو بعيف االعتبار كعمى قدـ المساكاة،

 ( يكما أخرل،21( يكما قابمة لمتمديد ثبلثيف )21ثيف )تمنح الرخصة غير التمقائية لمدة ثبل -  
 في حالة عدـ منح الرخصة، يجب تبرير األسباب كتبميغيا لممتعامؿ االقتصادم المعني، -  

يجب أف تككف مٌدة صبلحية الرخص معقكلة، كيجب أف ال تعيؽ الكاردات ذات المصدر البعيد، إاٌل في  -          
  .ككف فييا الكاردات ضركرية لتمبية االحتياجات غير المتكقعة عمى المدل القصيرالحاالت الخاصة التي ت

، يتعمؽ بالقكاعد المطٌبقة عمى عمميات استيراد البضائع 04-03مف األمر رقـ  1مكرر 6تطبيقا لممادة  -514
، يحدد 2015 ديسمبر سنة 6مؤرخ في  306-15كتصديرىا، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ، صدر المرسـك التنفيذم رقـ 

 9، مؤرخ في 66شركط ككيفيات تطبيؽ أنظمة رخص االستيراد أك التصدير لممنتكجات كالبضائع، ج. ر. ج. ج عدد 
 .2015ديسمبر سنة 

 ، الٌسػالؼ الذكر.04-03مف األمر رقـ  4مكرر 6انظر المادة  -515
516

- MEBTOUL Abderrahmane, « Importations : l’Algérie se conforme aux exigences de 

l’OMC », www.lematindz.net/, consulté le 09/09/2015. 

http://www.lematindz.net/
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كمؤسسات  ات التي تنجزىا اإلدارات، أجيزةلعمميات ذات الطابع غير التجارم كالعمميا
Organismes et institutions de l’Etat الدكلة

 صاألشخاز المشٌرع بيف ػلـ يميٌ كما . 517
إذا ما كانكا كطنيكف أـ أجانب،  الطبيعيكف أك المعنكيكف الذيف يمارسكف نشاطنا اقتصادينا

، حيث لـ يسمح بممارسة نشاطات 2003في قانكف المالية لسنة  ما كرد عمى خبلؼ
ية إلعادة البيع عمى حالتيا إاٌل لمشركات مع المكجٌ استيراد المكاد األكلية كالمنتكجات كالسٌ 

ماؿ ال ( مبلييف دينار كأف يككف الرأس10التجارية التي يساكم أك يفكؽ رأسماليا عشرة )
 . 518مقيميف في الجزائر في حكزة أشخاص ذكم جنسية جزائرية

 

قانكف بمكجب ، كذلؾ مٌرة أخرل بيف األشخاص الكطنيكف كاألجانبالمشٌرع مٌيػز 
 ،03-01مكرر ضمف األمر رقـ  4المادة الذم أدرج ، 2009لسنة  يالمالية التكميم

، كالتي تقضي كفقا لمفقرة الثالثة بأنو ال يمكف أف تمارس أنشطة المتعمؽ بتطكير االستثمار
ستيراد بغرض إعادة بيع الكاردات عمى حاليا مف طرؼ األشخاص الطبيعييف أك اال

 %30المعنكييف األجانب إاٌل في إطار شراكة تساكم فييا المساىمة الكطنية المقيمة نسبة 
 ى األقؿ مف الرأسماؿ االجتماعي. عم

 

 مف 4ا بمبدأ حرية االستثمار المكٌرس في المادة مثؿ ىذه القاعدة مساسن تشٌكػؿ 
التي تمثؿ المساىمة  %30. كأبعد مف ذلؾ، فإف نسبة الٌسػالؼ الذكر ،03-01األمر رقـ 

كذلؾ في  الٌسػالفة الذكر،مكٌرر  4بمناسبة تعديؿ المادة  %51الكطنية المقيمة رفعت إلى 
 كذلؾ، الذم ربط 2016، ثـ في قانكف المالية لسنة 2014519قانكف المالية لسنة 

تيراد بتأسيس شركة تحكز المساىمة الكطنية المقيمة عمى نسبة ممارسة األجانب لبلس

                                                 
 ، يتعمؽ بالقكاعد المطبقة عمى عمميات استيراد البضائع كتصديرىا،04-03رقـ  مف األمر 4المادة  تكٌضح لـ -517

 رقـ /أ مف األمر3، لذلؾ يتعٌيف الرجكع إلى ما كرد في المادة المقصكد بالنشاط االقتصادممعدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ، 
الستنباط مفيـك النشاط االقتصادم الذم يشمؿ نشاطات معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ، كذلؾ تعمؽ بالمنافسة، ، ي03-03

 االنتاج كالتكزيع.
كف المالية لسنة ، يتضمف قان2002ديسمبر سنة  24المؤرخ في  11-02مف القانكف رقـ  95انظر المادة  -518

 .2002ديسمبر سنة  25، مؤرخ في 86عدد ج. ر. ج. ج ، 2003
عدد ج. ر. ج. ج ، 2014، يتضمف قانكف المالية لسنة 2013ديسمبر سنة  30مؤرخ في  08-13قانكف رقـ  -519
 .   2013ديسمبر سنة  31، مؤرخ في 68
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لصالح المستثمر الكطني عمى  األمر الذم يعٌد تحٌيػزا ،520عمى األقؿ مف رأسماليا 51%
بدأ المساكاة في معاممة المستثمر المكٌرس كذلؾ ، أم المساس بمحساب المستثمر األجنبي
ترقية كحماية االستثمار التي أبرمتيا الدكلة ع، حكؿ تشجي الثنائية في العديد مف االتفاقيات
 .521الجزائرية مع دكؿ أخرل

 
 
 
 
 
 

                                                 
، يتضمف قانكف المالية لسنة 2015ة ديسمبر سن 30مؤرخ في  18-15قانكف رقـ مف ال 66انظر المادة  -520

 .2015ديسمبر سنة  31في  ، مؤرخ72عدد ج. ر. ج. ج ، 2016
 االتفاؽ بيف حككمة الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : مف بيف ىذه االتفاقيات نذكر عمى سبيؿ المثاؿ -521

، 2001أكتكبر سنة  4ستثمارات المكقع بالجزائر في كحككمة الجميكرية األرجنتينية حكؿ الترقية كالحماية المتبادلتيف لبل
 مؤرخ، 69 عدد، ج. ر. ج. ج 2001نكفمبر سنة  13المؤرخ في  366-01المصادؽ عميو بالمرسـك الرئاسي رقـ 

كحككمة سمطنة عماف حكؿ  بيف حككمة الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قيةاالتفا؛ 2001نكفمبر سنة  18 في
، المصادؽ عمييا بالمرسـك 2000أبريؿ سنة  9كالحماية المتبادلة لبلستثمارات، المكقعة بالجزائر بتاريخ التشجيع 

بيف حككمة تشجيع كحماية كضماف االستثمار  يةتفاق؛ ا2002يكنيك سنة  22المؤرخ في  223-02الرئاسي رقـ 
 6بية الشعبية االشتراكية العظمى، المكقعة بسيرت في كالجماىيرية العربية المي الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

، ج. ر. ج. ج 2003مايك سنة  5المؤرخ في  210-03، المصادؽ عمييا بالمرسـك الرئاسي رقـ 2001غشت سنة 
كحككمة  االتفاؽ بيف حككمة الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ 2003مايك سنة  11، مؤرخ في 33 عدد

، المصادؽ عميو 2005يناير سنة  13ا حكؿ الترقية كالحماية المتبادلة لبلستثمارات المكقع بالجزائر في جميكرية فنمند
ديسمبر  17، مؤرخ في 82 عدد، ج. ر. ج. ج 2006ديسمبر سنة  11المؤرخ في  469-06بالمرسـك الرئاسي رقـ 

كحككمة الجميكرية التكنسية، المكقع بتكنس  يةاالتفاؽ بيف حككمة الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعب؛ 2006سنة 
، ج. 2006نكفمبر سنة  14المؤرخ في  404-06، المصادؽ عميو بالمرسـك الرئاسي رقـ 2006فبراير سنة  16في 

 االتفاؽ بيف حككمة الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ 2006نكفمبر سنة  19، مؤرخ في 73 عددر. ج. ج 
 ،2008يناير سنة  6ية اإلسبلمية المكريتانية حكؿ التشجيع كالحماية المتبادلة المكقع بالجزائر في كحككمة الجميكر 

، مؤرخ في 65 عدد، ج. ر. ج. ج 2008نكفمبر سنة  5المؤرخ في  354-08المصادؽ عميو بالمرسـك الرئاسي رقـ 
 .  2008نكفمبر سنة  23
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 المبحث الثاني
 تشجيع حرية المبادرة

 

نظاـ اقتصاد السكؽ إلى االنفتاح االقتصادم بصفة تدريجية لصالح  اعتمادأٌدل 
ى إثر القطاع الخاص باعتباره شريكنا إلى جانب الدكلة في بناء االقتصاد الكطني. كعم

ذلؾ، تحٌكلت طبيعة العبلقة التي تربط الدكلة مع القطاع الخاص. فانتقؿ كضع ىذا 
األخير مف مرحمة التيميش كاإلقصاء في ظٌؿ نظاـ احتكارم تمٌيػز بسيطرة الدكلة عمى 

مبدأ ب يعترؼالنشاط االقتصادم إلى مرحمة إقرار حرية المبادرة في ظٌؿ نظاـ تنافسي 
. كيرجع ذلؾ التحٌكؿ نتيجة لتطٌكر مسار االصبلحات االقتصادية جارةاالستثمار كالتحرية 

 لصالح السكؽ التي سيٌطرت في إطار سياسة انسحاب الدكلة مف الحقؿ االقتصادم
 (. المطمب األول)

 

دة عمى الدكلة بفعؿ ػلٌمػا أصبح تحقيؽ أىداؼ التنمية االقتصادية ميٌمة معقٌ 
ألصعدة، أصبح إشراؾ القطاع الخاص إلى جانب التغٌيرات كالتحٌكالت عمى مختمؼ ا

 صمت اإلصبلحات االقتصادية لتتػٌكجلذلؾ تكاك القطاع العمكمي حتمية البٌد منيا. 
باالعتراؼ بحرية االستثمار في النشاطات االقتصادية التي كانت حكرنا عمى الدكلة. 

ك كفقا  بكؿ حرية يةفأصبح بإمكاف المستثمر الكطني كاألجنبي أف يقيـ مشاريعو االستثمار 
 تكريسمسألة أف ب، المبلحظ في ىذا الٌصددغير أف . لمبدأ المساكاة في معاممة المستثمر

 يجب أف تسطٌػر في إطار اعتماد سياسةكتفعيميا في الكاقع العممي حرية االستثمار 
نعاش ، كذلؾ مف أجؿ إكطنية كانت أـ أجنبية ستقطاب رؤكس األمكاؿلجذب كا اقتصادية

 (.الثانيالمطمب ير االقتصاد الكطني )كتطك 
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 المطمب األول
 حرية االستثمار والتجارةب االعتراف

 

ؿ مف يندرج التكريس الدستكرم لمبدأ حرية االستثمار كالتجارة في إطار التحكٌ    
 لبلقتصاد اقتصاد اشتراكي يعتمد عمى الممكية العامة لكسائؿ االنتاج كالتخطيط المركزم

بر تكتعالسكؽ القائـ عمى قانكف العرض كالطمب كتكريس الممكية الخاصة.  إلى اقتصاد
مفادىا التي ك ػمة بالجانب الفردم لمفرد االستثمار كالتجارة مف أىـ الحريات ذات الصٌ  حرية

. غير (األول الفرع)مباشرة ىذا األخير لمنشاطات التجارية كالصناعية دكف تدخؿ الدكلة 
في حدكد ما يقٌرره القانكف كما تمميو ضركرة ادية البٌد أف يككف أف ممارسة الحرية االقتص
  (الفرع الثاني)حماية كضماف ىذه الحرية 

 

 الفرع األول
 حرية االستثمار والتجارة لمبدأ التكريس الدستوري 

 

ا خبلفنػا لمدكلة االستعمارية التي تركت النشاط االقتصادم لممبادرة الخاصة طبقن 
0790مارس  07-2لمرسـك آالرد لػ 

، احتكرت الدكلة الجزائرية بعد استقبلليا منطقة 522
عمى الٌرغـ مف استمرار  أٌدل ذلؾ إلى تيميش القطاع الخاصالنشاطات االقتصادية. ك 

العمؿ بالتشريع الفرنسي إلى كقت الحؽ إاٌل ما كاف ييخالؼ السيادة الكطنية، كذلؾ كفقا 
العمؿ بالتشريع الجارم إلى كقت ، المتضمف استمرار 0962ديسمبر  30لقانكف 
 . 523الحؽ

 

                                                 
522

- « A la lecture du décret d’Allarde, il apparait qu’à l’origine la liberté du commerce et 

de l’industrie revêt deux aspects. Le premier est celui de choisir librement « sa profession 

ou son négoce ». Il s’agit alors du choix de l’activité, c’est-à-dire de la liberté d’accéder 

au marché. Le second volet est l’exercice de l’activité, puisque celle-ci suppose la 

détention d’une patente et la soumission aux réglementations de police ». Voir, VAN 

CAUWELAERT Fabrice, La liberté des opérateurs sur le marché : Etude de droit de la 

concurrence, Thèse pour le doctorat en droit, Université Paris I, Panthéon-Sorbonne, 2006, 

p. 6. 
ديسمبر سنة  31، الرامي إلى التمديد، حتى إشعار آخر، لمفعكؿ التشريع النافذ إلى غاية 157-62قانكف رقـ  -523

 ممغى(.مرجع سابؽ )، 1962
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، قد أدرج الؼ الذكرػالسٌ  0962ديسمبر  30قانكف إلى اعتبار  524أحد الفقياءاٌتجو 
0973مرسـك آالرد في النظاـ القانكني الجزائرم إلى غاية إلغائو صراحة في 

منذ ف .525
0975جكيمية  5حٌيػز التنفيذ ابتداء مف ؿ ىذا اإلجراء ك دخ

بدأ حرية التجارة ، لـ يعد م526
كالصناعة يعتبر كقاعدة في القانكف الكضعي الجزائرم. كما أٌف إصدار التقنيف التجارم 

أٌكػد إلغاء المبدأ. أما  جاه، كالذم لـ يتضٌمف كال نص قانكني كاحد في ىذا االتٌ 0975سنة 
ًرٌمػتو مف زاكية أف التشريع الفرنسي لـ ييػدرىج ب خبلؼ ذلؾرأل ف ،527مف الفقوجانب آخر 

، تضٌمف قيدنا الٌسػالؼ الذكر 0962ديسمبر  30قانكف في النظاـ القانكني الجزائرم، ألف 
جكىرينا مفاده أف مكاصمة العمؿ بالتشريع الفرنسي ال يمكف أف يمتٌد إلى األحكاـ التي 

 تيخالؼ الٌسيادة الكطنية. 
 

التي ، 0963 رمف دستك  62تجٌسػد ذلؾ القيد بكضكح مف خبلؿ ما كرد في المادة 
فرضت عمى القضاة بمناسبة ممارستيـ لكظائفيـ الخضكع لمقانكف كلمصالح الثكرة 

ال يجكز ألٌم كاف أف يستعمؿ الحقكؽ  منو عمى أنو 22االشتراكية. كما أٌكدت المادة 
عف ذلؾ، لـ يضمف دستكر  كالحريات في المساس بمطامح الشعب االشتراكية. كفضبلن 

     ية في الباب المتعمؽ بالحقكؽ األساسية. أية حرية اقتصاد 0963
 

عمى مبدأ حرية التجارة كالصناعة باألساس إلى الخيار  يرجع عدـ اإلبقاء
الجزائر بعد استقبلليا. فيذا الخيار مف شأنو أف يؤٌدم منطقيا اعتنقتو الذم  528االشتراكي

النشاط الرأسمالي القائـ  إلى إزالة ىذه الحرية، باعتبار أف النشاط التجارم ييػعٌد مف قبيؿ

                                                 
524

- AUTIN Jean-Louis, Le droit économique algérien l’examen des institutions juridiques 

au service de l’analyse de la formation sociale, Thèse pour le doctorat d’Etat en droit, 

Université de Montpellier, 1979, p. 365 et s. 
مبر سنة ديس 31، الرامي إلى التمديد، حتى إشعار آخر، لمفعكؿ التشريع النافذ إلى غاية 157-62قانكف رقـ  -525

 ، مرجع سابؽ.1973يكليك سنة  5، المؤرخ في 29-73ممغى بمكجب األمر رقـ مرجع سابؽ ، 1962
 ، مرجع سابؽ. 1973يكليك سنة  5، المؤرخ في 29-73مف األمر رقـ  4انظر المادة  -526

527
- BOUSSOUMAH Mohamed, L’entreprise socialiste en Algérie, op. cit., pp. 319-322. 

ا المحتكل االشتراكي الكارد في بياف مجمس الثكرة الصادر بتاريخ انظ -528 ج. ر. ج. ، 1965يكنيك سنة  19ر أيضن
وبتعبير آخر ينبغي انتياج  ..(). « : ي، حيث جاء فيو ما يم803، ص 1965يكليك سنة  6، مؤرخ في 56عدد ج 

 (...)، يمكن أن يتم إال بتمسكنا بمعتقداتنا إن النيوض بمجتمعنا ال (...)االشتراكية طبقا لواقع وحقائق البالد، 
 .  »(...)وتثبيت الحكم الثوري عمى أساس تقدير صحيح وسميم لممركزية الديمقراطية ولتشييد مجتمع اشتراكي حقيقي 
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ممارسة  تيػعدٌ . ففي األنظمة االشتراكية كالجزائر في تمؾ المرحمة، 529عمى فكرة المضاربة
التجارة مف قبؿ شخص عاـ ىي القاعدة، بينما المبادرة الخاصة ىي االستثناء. كما أنو 

عات الٌشػعب، ا لتطمٌ نظرنا لمحالة االقتصادية كاالجتماعية المكركثة بعد االستقبلؿ كنظرن 
تمبية  اعية تتمحكر باألساس حكؿ البحث عمىجعمت مف السياسات االقتصادية كاالجتم

طمكح الٌشعب التي كانت مكبكتة خبلؿ الفترة االستعمارية. فبطريقة طبيعية كدكف جداؿ، 
استمزمت الغايات السياسية كاالجتماعية االستعانة بمتعامميف عمكمييف كالٌتخمي عف 

يبرالي لتنظيـ االقتصاد المكركث بعد االستقبلؿ، إلى جانب انعداـ بكرجكازية المنطؽ المٌ 
كطنية مقاًكلة كغياب اإلطارات اإلدارية كالسياسية القادرة عمى االستعماؿ بفعالية كسائؿ 

 . 530تنظيـ كتكجيو اقتصاد السكؽ
 

كبات لسنة مف تقنيف العق 070لما تقٌدـ ذكره، كعمى الٌرغـ ما تضٌمنتو المادة  فضبلن 
0966

ا، باعتبار أٌف رفض مبدأ حرية التجارة كالصناعة بات كاضحن أٌف ، إاٌل 531
المؤسسات العمكمية ال تمارس نشاط اقتصادم معٌيف فحسب، إٌنما ييػعٌد ذلؾ النشاط مف 

رفض حرية التجارة كالصناعة  تكاصؿك  .532المكاضيع المحجكزة ليا بكاسطة االحتكار
                                                 

529
- CYRILLE David, « La liberté du commerce en Algérie », RASJEP, n° 3, 1972, p. 

635. 
530

- LIASSINE Mohammed, op. cit., p. 50.  
، يتضمف قانكف 1966يكنيك سنة  8المؤرخ في  156-66قبؿ إلغائيا مف األمر رقـ  171/1نصت المادة  -531

يعاقب )...( كل  « : ي، معدؿ كمتمـ، عمى ما يم1966يكنيك سنة  11، مؤرخ في 49عدد ج. ر. ج. ج العقكبات، 
ر فيو أو شرع في ذلك بطريق العنف أو التعدي أو التيديد من حمل عمى التوقف المدبر عن العمل أو عمى االستمرا

أو باستعمال طرق احتيالية بقصد اإلجبار عمى رفع أو خفض األجور أو المساس بحرية ممارسة الصناعة أو بحرية 
 فبراير سنة 6المؤرخ في  02-90مف القانكف رقـ  58ألغيت ىذه المادة بمكجب الفقرة األكلى مف المادة  ؛»  العمل
، 6عدد ج. ر. ج. ج ، يتعمؽ بالكقاية مف النزاعات الجماعية في العمؿ كتسكيتيا كممارسة حؽ اإلضراب، 1990
   ، معدؿ كمتمـ.1990فبراير سنة  7في  مؤرخ

صدكر العديد مف النصكص القانكنية، نذكر منيا عمى  مف خبلؿتيرجـ احتكار الدكلة عمى النشاط االقتصادم  -532
مايك سنة  27مؤرخ في  123 -66أمر رقـ ) كار مؤسسات التأميف التابعة لمدكلة لعمميات التأميفاحت : سبيؿ المثاؿ

 (؛1966مايك سنة  31، مؤرخ في 43عدد ج. ر. ج. ج ، يتضمف إنشاء احتكار الدكلة لعمميات التأميف، 1966
مارس سنة  25مؤرخ في  14-69 أمر رقـ) احتكار الصيدلية المركزية الجزائرية الستيراد المستحضرات الصيدالنية

أبريؿ سنة  4، مؤرخ في 29، يتضمف إنشاء احتكار عمى استيراد المستحضرات الصيدالنية، ج. ر. ج. ج عدد 1969
يجار السفف احتكار الشركة الجزائرية لممبلحة(؛ 1969  النقؿ بالمكاعيف كالصيانة في المكانئ الجزائرية كالنقؿ البحرم كا 

، يتضمف احتكار النقؿ بالمكاعيف كالصيانة في المكانئ .../... 1969يكنيك سنة  17خ في مؤر  50-69)أمر رقـ 
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ذم لـ ييػدرجيا ضمف الفصؿ الرابع المتعمؽ بالحريات األساسية ، ال0976ا في دستكر أيضن 
كحقكؽ اإلنساف كالمكاطف، كحرية المعتقد كحرية الرأم، حرية االبتكار الفكرم كالفٌني 

تنقؿ. كأبعد مف ذلؾ، كالعممي، حرية التعبير كاالجتماع، حرية إنشاء الجمعيات، حرية ال
ا ، رافضن 533االشتراكية كاختيار ال رجعة فيو في قالب األيديكلكجية 0976دستكر انصير 

 . 534بالتالي المبادئ الٌميبرالية لتنظيـ االقتصاد كالمجتمع
 

، 0986 سنة مف انطبلقان كذلؾ ا ا آخرن أخذ مبدأ حرية التجارة كالصناعة يعرؼ مسارن 
كجدت السمطات . فنتيجة النخفاض العائدات النفطية، كتفاقـ حجـ المديكنية الخارجية

ا كالشركط ميجبرة عمى القياـ بإصبلحات تيدؼ إلى تحرير االقتصاد تجاكبن نفسيا  ميةالعمك 
بالفعؿ أخذ الٌتكجو ك . التي أممتيا مؤسسات التمكيؿ الدكلية مقابؿ تقديـ اإلعانات المالية

، الذم كٌرس بمكجب المادة 0989المٌػيبرالي نحك اقتصاد السكؽ يظير انطبلقان مف دستكر 
إلى منو  64ية الخاصة كضمانيا. كامتٌد ىذا الحؽ بناء عمى المادة حؽ الممك 49/0

 دىـ فكؽ التراب الكطني قانكنيا. األجانب متى كاف كجك 
 

 535لجأ المشٌرع بعد ذلؾ إلى كضع الكسائؿ القانكنية األكلى القتصاد السكؽ
، خكصصة المؤسسات 537، المنافسة الحرة536المتمثمة في بكرصة القيـ المنقكلة

التكريس الدستكرم لمبدأ حرية التجارة كالصناعة صراحة بمكجب  تـٌ ، إلى أف 538ةالعمكمي
حّرية التجارة والصناعة مضمونة،  » عمى أف: تنص، التي 0996دستكر  مف 37المادة 

                                                                                                                                                    

يجار السفف،  احتكار (؛ 1969يكنيك سنة  20، مؤرخ في 53عدد ج. ر. ج. ج .../... الجزائرية كالنقؿ البحرم كا 
أكتكبر سنة  2مؤرخ في  80-69أمر رقـ ) مكتب الخضر كالفكاكو الجزائرية لمتسكيؽ الداخمي كالخارجي لمتٌػمكر

أكتكبر سنة  10، مؤرخ في 86، يتضمف إنشاء احتكار لمتسكيؽ الداخمي كالخارجي لمتمكر، ج. ر. ج. ج عدد 1969
1969.) 

 .1976كما بعدىا، الكاردة في الفصؿ الثاني تحت عنكاف " االشتراكية " مف دستكر  10انظر المكاد  -533
534

- LAGGOUNE Walid, Le contrôle de l’Etat sur les entreprises privées industrielles en 

Algérie : (Genèse et Mutations), Thèse de doctorat d’Etat en droit, Institut de Droit et des 

Sciences Administratives, Université d’Alger, 1994, p. 54. 
535

- ZOUAÏMIA Rachid, Droit de la régulation économique, op. cit., p. 9.  
 ، يتعمؽ ببكرصة القيـ المنقكلة، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ.10-93مرسـك تشريعي رقـ  -536
فيفرم  22، مؤرخ في 9عدد ج. ر. ج. ج ، يتعمؽ بالمنافسة، 1995يناير سنة  25مؤرخ في  06-95أمر رقـ  -537
 )ممغى(. 1995سنة 
 عمكمية، مرجع سابؽ.، يتعمؽ بخكصصة المؤسسات ال22-95أمر رقـ  -538
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، 2016سنة مؤخران في  ىذه المادة تعدلٌػت . غير أف539« وتمارس في إطار القانون
التي استبدلت مصطمح " الصناعة " ، 0996مف دستكر  43المادة حيث أصبحت ب

 » : كالتالي صياغتيا الجديدة فأصبحت ثبلثة فقرات. ستثمار "، كأضافتبمصطمح " اال
 .مضمونة، وتمارس في إطار القانون والتجارة االستثمار حّرية

تعمل الدولة عمى تحسين مناخ األعمال، وتشجع عمى ازدىار المؤسسات دون 
 ادية الوطنية.تمييز خدمة لمتنمية االقتص

 مي القانون حقوق المستيمكين.يح. و تكفل الدولة ضبط السوق
   .« يمنع القانون االحتكار والمنافسة غير النزيية

 

 ،1966 دستكرالفة الذكر مف ػالسٌ  43 المادةحظ مف خبلؿ الفقرة األكلى مف يبل 
"، " الصناعةع لككنو أشمؿ مف مصطمح يرج "" االستثمارمصطمح لس ػأف استعماؿ المؤسٌ 

ك داللة قكٌيػة فيدم عمى المستكييف الكطني كالدكلي. كذلؾ مف حيث مداه كبعده االقتصا
فاالستثمار فضبلن إرادة السمطات العمكمية لبلندماج في االقتصاد العالمي. لمتعبير عف 

أفرزتيا عكلمة االقتصاد عف احتكائو لمجاؿ الصناعة، فإنو يشمؿ مجاالت أخرل 
ا حاسمان  كما .ؿ التكنكلكجيا كالممكية الفكريةكالخدمات، نق تعتبر ىذه المادة الجديدة منعرجن

، 1996دستكر مف  القديمة 37تكسيع المادة  في تحٌكؿ القانكف االقتصادم، بحيث تـٌ 
فأصبحت تضـ حرية االستثمار  عمى مبدأ حرية التجارة كالصناعة. التي كانت تنص فقط

ر كالمنافسة غير النزيية، باإلضافة إلى حماية حقكؽ كحرية التجارة، كتمنع االحتكا
    .540المستيمكيف. كتعتبر ىذه المبادئ بمثابة النكاة الصمبة لقانكف الضبط

 

                                                 
، مبدأ حرية التجارة كالصناعة أولد رابح صافية : لمبدأ حرية التجارة كالصناعة، انظر 1966حكؿ تكريس دستكر  -539

في الجزائر، مذكرة لنيؿ درجة الماجستير في قانكف األعماؿ، كمية الحقكؽ، جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك، 
 كما بعدىا. 95، ص 2000/2001

، مداخمة منشكرة في مجمة مجمس » أثر التعديبلت الدستكرية عمى المنظكمة القانكنية الكطنية »، ريفكايس ش -540
، بمناسبة اليـك الدراسي حكؿ التعديؿ الدستكرم كانعكاساتو عمى المنظكمة القانكنية الجزائرية 2016، 70األمة، عدد 

تاريخ  ،/www.majliselouma.dz : ، انظر01، ص 2016أفريؿ  18المنظـ مف قبؿ مجمس األمة، الجزائر يـك 
 .15/06/2017 : االطبلع عمى المكقع

http://www.majliselouma.dz/
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درت العديد مف النصكص ص، 1996القديمة مف دستكر  37لممادة  ان ػتطبيق
لتصبح تحرير مختمؼ النشاطات االقتصادية مف االحتكارات العمكمية  مف أجؿالقانكنية 

التجارة  ،543، المناجـ542بغػػالتٌ ، 541مقؿ الجكٌ ػالنٌ مفتكحة لممبادرة الخاصة مثؿ 
قتصادية تحرير النشاطات اال ىعم ةالدكللـ تقتصر ك  .545المحركقات، 544الخارجية

، 546كالتعميـ العالي لمرفقيةالتقميدية فحسب، بؿ لجأت أيضا إلى تحرير بعض النشاطات ا
، 549، التربية548كالغاز الكيرباء ستغبلؿ، ا547سمكيةالبلٌ ك  ةػػمكيكالمكاصبلت السٌ  البػػريػد

 . 550المائية استغبلؿ المكارد
  

تجدر اإلشارة في ىذا الٌصػدد، إلى أف ىنالؾ بعض النشاطات المرفقية ال تزاؿ تيػعٌد 
0996مف دستكر  07فالمادة مف قبيؿ الممكية العامة أم ممؾ لممجمكعة الكطنية. 

551، 
                                                 

 ، يحدد القكاعد العامة المتعمقة بالطيراف المدني، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ.06-98قانكف رقـ  -541
عدد ج. ر. ج. ج ، 2001انكف المالية لسنة ، يتضمف ق2000ديسمبر  23مؤرخ في  06-2000قانكف رقـ  -542
، يتضمف 2004أكتكبر سنة  18مؤرخ في  331-04؛ مرسـك تنفيذم رقـ 2000ديسمبر سنة  24، مؤرخ في 80

 .2004أكتكبر سنة  20، مؤرخ في 66عدد ج. ر. ج. ج تنظيـ نشاطات صنع المكاد التبغية كاستيرادىا كتكزيعيا، 
 4، مؤرخ في 35عدد ج. ر. ج. ج ، يتضمف قانكف المناجـ، 2001يكليك سنة  3مؤرخ في  10-01قانكف رقـ  -543

 ، يتضمف قانكف المناجـ، مرجع سابؽ(.05-14، معدؿ كمتمـ )ممغى كمستبدؿ بالقانكف رقـ 2001يكليك سنة 
ـ، مرجع ، يتعمؽ بالقكاعد العامة المطبقة عمى عمميات استيراد البضائع كتصديرىا، معدؿ كمتم04-03أمر رقـ  -544

 سابؽ.
 ، يتعمؽ بالمحركقات، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ.07-05قانكف رقـ  -545
، يتضمف القانكف التكجييي لمتعميـ العالي، ج. ر. ج. ج عدد 1999أبريؿ سنة  4مؤرخ في  05-99قانكف رقـ  -546
 كمتمـ. ، معدؿ1999أبريؿ سنة  7، مؤرخ في 24
معدؿ كمتمـ، مة المتعمقة بالبريد كبالمكاصبلت الٌسمكية كالبٌلسمكية، يحٌدد القكاعد العا، 03-2000 قانكف رقـ -547

 مرجع سابؽ.
 مرجع سابؽ. ، يتعمؽ بالكيرباء كتكزيع الغاز بكاسطة القنكات،01-02قانكف رقـ  -548
، مؤرخ 33عدد ج. ر. ج. ج ، يتعمؽ بتنظيـ التربية كالتككيف، 1976أبريؿ سنة  16مؤرخ في  35-76أمر رقـ  -549
عدد ج. ر. ج. ج ، 2003غشت سنة  13المؤرخ في  09-03، معدؿ كمتمـ باألمر رقـ 1976أبريؿ سنة  23في 
، يتضمف 2008يناير سنة  23المؤرخ في  04-08قانكف رقـ )ممغى بمكجب ال 2003غشت سنة  13، مؤرخ في 48

ا األمر رقـ (2008يناير سنة  27، مؤرخ في 4القانكف التكجييي لمتربية الكطنية، ج. ر. ج. ج عدد  ؛ انظر أيضن
، يحدد القكاعد العامة التي تحكـ التعميـ في مؤسسات التربية كالتعميـ 2005غشت سنة  23المؤرخ في  05-07

 .2005غشت سنة  28، مؤرخ في 59عدد  ج. ر. ج. جالخاصة، 
 ، يتعمؽ بالمياه، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ.12-05قانكف رقـ  -550
 .2016بعد التعديؿ الدستكرم لسنة  1996دستكر مف  18أصبحت المادة  -551
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كؾ الحديدية، كالنقؿ البحرم كالجٌكم ا إلى النقؿ بالسٌ العامة تمتٌد أيضن  إلى أف الممكية تشير
كالبريد كالمكاصبلت الٌسمكية كالبٌلسمكية، كأمبلكنا أخرل محٌددة في القانكف. كلذلؾ نتساءؿ 

عامة لتصبح قابمة  عف إمكانية التصرؼ في ىذه النشاطات المرفقية باعتبارىا أمكاالن 
   ؟ لمتمٌمؾ الخاص

 

عٌد مبدأ عدـ جكاز التصرؼ في األمكاؿ العامة قيدنا عمى حؽ األشخاص اإلدارية يي 
العامة في التصرؼ في ىذه األمكاؿ بنقؿ ممكيتيا إلى أحد أشخاص القانكف الخاص، إاٌل 

الخاصة الجائز التصرؼ  األمكاؿفي طائفة بذلؾ لتدخؿ إذا تـ تجريدىا مف صفتيا العامة 
كاإليجار، بينما يمكف أف تككف  فقط بالتصرفات المدنية كالبيع يتعٌمؽىنا فالحظر فييا. 

محبٌل لتصرفات القانكف العاـ كالمبادالت التي تتـ بيف األشخاص اإلدارية العامة مثؿ 
تنازؿ الدكلة عف ماؿ مف أمكاليا العامة إلى أحد األشخاص االعتبارية اإلقميمية أك 

 بمقابؿ أك بدكف مقابؿ.  552المصمحية
 

أف تتمٌػقى ممكية ماؿ عاـ مممكؾ ليذه األشخاص المذككرة  أيضان  مدكلةليجكز 
 بعكض أك بدكف عكض. كفي ىذه الحاالت يككف تبادؿ األمكاؿ العامة متضٌمنا نقبلن 
لمممكية بيف األشخاص اإلدارية العامة. كقد تقع ىذه المبادالت عمى التخصيص ذاتو دكف 

ص اإلدارية العامة، كما في حالة تنازؿ أحد ىذه لمممكية بيف األشخا أف يككف ىناؾ نقبلن 
األشخاص لغيرىا عف سمطة االنتفاع بالماؿ العاـ كسمطة تغيير تخصيصو مع احتفاظو 

دارية لصالح لمتصرفات اإل محؿ تقبؿ أف تككف األمكاؿ العامةكما . 553بممكيتو ليذا الماؿ
عماؿ كاالنتفاع بيذه أحد أشخاص القانكف الخاص، تتخٌذ في شكؿ ترخيص إدارم لبلست

. كالٌسبب في إجازة ىذا 554األمكاؿ، أك في شكؿ عقد امتياز مف أجؿ تسيير مرفؽ عاـ
النكع مف التصرفات ألنيا تبلئـ الماؿ العاـ كال تتعارض مع تخصيصو لممنفعة العامة، 

                                                 
 .26-25، مرجع سابؽ، ص ص عبد العزيز السيد الجوىري -552
 .565، مرجع سابؽ، ص إبراىيم عبد العزيز شيحا -553
، يتضمف قانكف األمبلؾ الكطنية، معدؿ كمتمـ، مرجع 30-90مف القانكف رقـ  65إلى  59انظر المكاد مف  -554

 سابؽ.
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ات ذلؾ أف التصرفات اإلدارية طابعيا التكقيت بعكس التصرفات المدنية التي تتمٌيػز بالثٌػب
 .555كاالستقرار

 

 الفرع الثاني
 حرية االستثمار والتجارةمبدأ  القيود الواردة عمى

  

، الدستكرفي  المكٌرسة مثؿ باقي الحريات األخرل حرية االستثمار كالتجارةتعتبر 
. كبالتالي فإف تنظيـ ممارستيا كحمايتيا مسألة ال ليست مطمقة أم نسبيةبمعنى أنيا 

عمى ذلؾ، شرط أاٌل تؤٌدم تمؾ القيكد إلى مصادرتيا.  نيةقانك  تتنافى مع كضع قيكد
ة المتعمٌػقة كمبٌررات ىذه القيكد عديدة ييمكف الكشؼ عنيا مف خبلؿ النصكص القانكني

 Activités( كالنشاطات المخٌصصة أوال) Activités réglementées المنظمة بالنشاطات

réservées (ثانيا.) 
 

 

   : المنظمةالنشاطات  -أوال
 

 »  :عمى أنو ،االستثمار بترقيةالمتعمؽ  ،19-06رقـ  القانكفمف  3المادة تنص 
 ظّل احترام القوانين والتنظيماتفي  المذكورة في أحكام ىذا القانون االستثمارات تنجز

، وبصفة المقّننةوالمين النشاطات بيا، ال سيما تمك المتعمقة بحماية البيئة، وب المعمول
كؿ نشاط ، منظمةالكالميف يقصد بالنشاطات ك  «.ةاطات االقتصاديعامة بممارسة النش

 اعتماد أك ترخيصالحصكؿ عمى  متسجيؿ في الٌسػجؿ التجارم كتستمـزتخضع لأك مينة 
 . 556بؿ اإلدارات المختٌصػةػسمٌػـ مف قً ػيي 

 

ظر إلى خصكصيتيا، ذلؾ أف ممارستيا ػمنظمة بالنٌ  اتعتبر نشاطات عمى أنيكما 
مباشرة بانشغاالت أك مصالح مرتبطة بالنظاـ العاـ، أمف الممتمكات  تمٌس  مف شأنيا أف

كاألشخاص، الحفاظ عمى الثركات الطبيعية كالممتمكات العمكمية التي تشكؿ الثركة 

                                                 
 .26، مرجع سابؽ، ص السيد الجوىريعبد العزيز  -555

556
- Voir, www.mincommerce.gov.dz/, consulté le 15/01/2017. 

 

http://www.mincommerce.gov.dz/
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المنظمة بتدخؿ السمطات يرتبط مزاكلة النشاطات ك . 557الكطنية، الصحة العمكمية، كالبيئة
الميػسبؽ لمف يرغب في ممارستيا العمكمية لمنح االعتماد أك الترخيص

كفي ىذا . 558
المتعمؽ بشركط ممارسة األنشطة  ،18-14مف القانكف رقـ  25الٌصدد، تنص المادة 

تخضع ممارسة أّي نشاط أو مينة مقننة خاضعة لمتسجيل  » : عمى أنو ،559التجارية

                                                 
، يحدد شركط ككيفيات 2015غشت سنة  29المؤرخ في  234-15مف المرسـك التنفيذم رقـ  3انظر المادة  -557

سبتمبر  9، مؤرخ في 48نظمة الخاضعة لمتسجيؿ في السجؿ التجارم، ج. ر. ج. ج عدد ممارسة األنشطة كالميف الم
 .  2015سنة 
  : انظر عمى سبيؿ المثاؿ -558

ديسمبر سنة  4مؤرخ في  16-93أنشطة األمف كنقؿ النقكد كالمنتجات الحساسة )مرسـك تشريعي رقـ  -
 5، مؤرخ في 80حساسة كنقميا، ج. ر. ج. ج عدد ، يحدد شركط ممارسة أعماؿ حراسة األمكاؿ كالمكاد ال1993

، يحدد كيفيات تسميـ رخصة 1994مارس سنة  19مؤرخ في  65-94؛ مرسـك تنفيذم رقـ 1993ديسمبر سنة 
، ج. ةالممارسة كالتزكد باألسمحة لشركات الحراسة كنقؿ األمكاؿ كالمكاد الحساسة كيكضح بعض الشركط التقنية لمممارس

نكفمبر  30المؤرخ في  395-95، متمـ بالمرسـك التنفيذم رقـ 1994مارس سنة  23مؤرخ في ، 16ر. ج. ج عدد 
مؤرخ  مؤرخ في 396-95؛ مرسـك تنفيذم رقـ 1995ديسمبر سنة  3، مؤرخ في 74، ج. ر. ج. ج عدد 1995سنة 
األمكاؿ كالمكاد  ، يتعمؽ بكيفيات استيراد أسمحة نارٌيػة لحساب شركات الحراسة كنقؿ1995نكفمبر سنة  30في 

ديسمبر  3، مؤرخ في 74الحساسة ككذلؾ لفائدة ىياكؿ األمف الداخمي في الييئات كالمؤسسات، ج. ر. ج. ج عدد 
 (.  1995سنة 

، 2009ديسمبر سنة  10مؤرخ في  410-09النشاطات المتعمقة بالتجييزات الحساسة )مرسـك تنفيذم رقـ  -
 13، مؤرخ في 73ات المنصبة عمى التجييزات الحساسة، ج. ر. ج. ج عدد يحدد قكاعد األمف المطبقة عمى النشاط

 (. 2009ديسمبر سنة 
، يحدد 1996نكفمبر سنة  30مؤرخ في  427-96نشاط صنع الطكابع كاألختاـ )مرسـك تنفيذم رقـ  -

  (.1996، مؤرخ في أكؿ ديسمبر سنة 74شركط ممارسة نشاط صنع الطكابع كاألختاـ، ج. ر. ج. ج عدد 
، يحدد 1999نكفمبر سنة  7مؤرخ في  252-99نشاط إنجاز العمـ الكطني كصنعو )مرسـك تنفيذم رقـ  -

نشاط إنجاز العمـ الكطني كصنعو ككذلؾ الشعار الذم يحممو كالعمـ المصغر ككيفيات ممارسة الرقابة  شركط ممارسة
 (. 1999 نكفمبر سنة 10، مؤرخ في 79عمى منجزيو كمستعمميو، ج. ر. ج. ج عدد 

، 1993أكتكبر سنة  10مؤرخ في  237-93مرسـك تنفيذم رقـ األنشطة التجارية كالحرفية غير القارة ) -
، 1993أكتكبر سنة  17، مؤرخ في 66عدد  يتعمؽ بممارسة األنشطة التجارية كالحرفية غير القارة، ج. ر. ج. ج

، مؤرخ في 59عدد  ، ج. ر. ج. ج1994مبر سنة سبت 17المؤرخ في  281-94معدؿ كمتمـ بالمرسـك التنفيذم رقـ 
 (. 0994سبتمبر سنة  20
، يتعمؽ بممارسة األنشطة التجارية، 2004غشت سنة  14المؤرخ في  08-04مف القانكف رقـ  25انظر المادة  -559

 ، معدؿ كمتمـ. 2004غشت سنة  18، مؤرخ في 52عدد ج. ر. ج. ج 
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في السجل التجاري إلى الحصول قبل تسجيمو في السجل التجاري، عمى رخصة أو 
 اإلدارات أو الييئات المؤىمة لذلك. مؤقت تمنحو عتماد ا

غير أن الشروع الفعمي في ممارسة األنشطة أو المين المقننة الخاضعة 
لمتسجيل في السجل التجاري يبقى مشروطا بحصول المعني عمى الرخصة أو االعتماد 

كضيح ذلؾ، كلت«.  النيائي المطموبين المذين تسمميما اإلدارات أو الييئات المؤىمة
 : كما يمي حكؿ النشاطات المنظمة نيػسرد بعض األمثمة

 

كمراقبتيا منح االعتماد  تنظيـ عمميات البكرصة . في قطاع البكرصة، تتكٌلى لجنة1
ا ليذا  لمكسطاء في عمميات البكرصة المتمثٌميف في الشركات التجارية التي تيػنشأ خصيصن

كمراقبتيا  تنظيـ عمميات البكرصة مٌتع لجنة. كتت560المالية الغرض، كالبنكؾ كالمؤسسات
بسمطة تقديرية كاسعة في منح االعتماد لجميع النشاطات المتعمٌػقة بالكسيط في عمميات 

  . 561البكرصة أك تحديد االعتماد في جزء مف تمؾ النشاطات
 

. في قطاع المكاصبلت الٌسمكية كالبٌلسمكية، يخضع إنشاء ك/أك استغبلؿ شبكات 2
لحصكؿ عمى رخصة سمكية ك/أك تكفير خدمات ىاتفية امكية كالبلٌ ممكاصبلت السٌ عمكمية ل

. بينما إنشاء كاستغبلؿ الشبكات الخاصة التي تستعمؿ 562تمنح بمكجب مرسـك تنفيذم
                                                 

 ، يتعمؽ ببكرصة القيـ المنقكلة، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ.10-93قـ مف المرسـك التشريعي ر  6انظر المادة  -560
التفاكض  : ، الٌسػالؼ الذكر، فيما يمي10-93المرسـك التشريعي رقـ  مف 7تتمثؿ ىذه النشاطات كفقا لممادة  -561

سيير حافظة لحساب الغير، اإلرشاد في مجاؿ تكظيؼ القيـ المنقكلة، التسيير الفردم لمحافظة بمكجب عقد مكتكب، ت
ىيئات التكظيؼ الجماعي في القيـ المنقكلة، تكظيؼ القيـ المنقكلة كالمنتكجات المالية، ضماف النجاح في المسعى 
دارتيا، إرشاد المؤسسات في  كاالكتتاب في مجمكع السندات المصدرة، التفاكض لمحساب الخاص، حفظ القيـ المنقكلة كا 

عادة شر  دماج كا   اء المؤسسات.مجاؿ ىيكمة الرأسماؿ كا 
، يتضمف المكافقة عمى رخصة إقامة كاستغبلؿ 2013ديسمبر سنة  2مؤرخ في  405-13مرسـك تنفيذم رقـ  -562

شبكة عمكمية لممكاصبلت البلسمكية مف الجيؿ الثالث كتكفير خدمات المكاصبلت البلسمكية لمجميكر الممنكحة لشركة " 
-13؛ مرسـك تنفيذم رقـ 2013ديسمبر سنة  2، مؤرخ في 60عدد ج. ر. ج. ج الجزائر لمياتؼ النقاؿ "،  تاتصاال
، يتضمف المكافقة عمى رخصة إقامة كاستغبلؿ شبكة عمكمية لممكاصبلت 2013ديسمبر سنة  2مؤرخ في  406

البلسمكية مف الجيؿ الثالث كتكفير خدمات المكاصبلت البلسمكية لمجميكر الممنكحة لشركة " الكطنية لبلتصاالت 
 2مؤرخ في  407-13؛ مرسـك تنفيذم رقـ  2013ديسمبر سنة  2، مؤرخ في 60عدد ج. ر. ج. ج "، الجزائر

، يتضمف المكافقة عمى رخصة إقامة كاستغبلؿ شبكة عمكمية لممكاصبلت البلسمكية مف الجيؿ 2013ديسمبر سنة 
عدد ج. ر. ج. ج يمكـك الجزائر "، الثالث كتكفير خدمات المكاصبلت البلسمكية لمجميكر الممنكحة لشركة " أكراسكـك ت

، .../... 2016سبتمبر سنة  4مؤرخ في  235-16؛ مرسـك تنفيذم رقـ 2013ديسمبر سنة  2، مؤرخ في 60
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األمبلؾ العمكمية بما فييا األمبلؾ الييرتيزية، أك الشبكات التي ال تستعمؿ إاٌل طاقات 
، فإنيا اإلنترانتى رخص، أك خدمات تكفير النفاذ إلى مستأجرة مف متعامميف حاصميف عم

 .563تخضع لترخيص تمنحو سمطة الضبط
 

. في قطاع المناجـ، تخضع ممارسة نشاطات البحث أك االستغبلؿ المنجمي إلى 3
الحصكؿ عمى ترخيص بالتنقيب المنجمي أك ترخيص باالستكشاؼ المنجمي بالنسبة 

الستغبلؿ منجـ، أك استغبلؿ مقمع، أك  لمبحث المنجمي، أك الحصكؿ عمى ترخيص
استغبلؿ منجمي حرفي أك ممارسة نشاط المٌػـ كالجمع ك/أك الجني لممكاد المعدنية مف 
نظاـ المقالع المتكاجدة عمى حالتيا فكؽ سطح األرض كذلؾ بالنسبة لبلستغبلؿ 

بعد  تسٌمـ ىذه التراخيص مف قبؿ الككالة الكطنية لمنشاطات المنجمية،ك . 564المنجمي
الككالة  ؼكفضبلن عف ذلؾ، تكمٌ  .565الحصكؿ عمى رأم مبٌرر لمكالي المختص إقميميا

الكطنية لمنشاطات المنجمية بتسميـ، تجديد، تعميؽ كسحب التراخيص المنجمية، كذلؾ 
تحت رقابة الكزير المكمؼ بالمناجـ. كما تكمؼ أيضا بتسيير كمتابعة تنفيذ التراخيص 

تسمـ رخصة إنجاز أما ككالة المصمحة الجيكلكجية لمجزائر . 566المنجمية التي تسمميا

                                                                                                                                                    

( 4G.../... يتضمف المكافقة عمى رخصة إقامة شبكة عمكمية لممكاصبلت البلسمكية النقالة مف الجيؿ الرابع )
الجزائر لمياتؼ النقاؿ، شركة  تاتصااللبلسمكية لمجميكر الممنكحة لشركة " كاستغبلليا كتكفير خدمات المكاصبلت ا

 4مؤرخ في  236-16؛ مرسـك تنفيذم رقـ 2016سبتمبر سنة  4، مؤرخ في 52عدد ج. ر. ج. ج ذات أسيـ "، 
ؿ الرابع ، يتضمف المكافقة عمى رخصة إقامة شبكة عمكمية لممكاصبلت البلسمكية النقالة مف الجي2016سبتمبر سنة 

(4G " كاستغبلليا كتكفير خدمات المكاصبلت البلسمكية لمجميكر الممنكحة لشركة ) الكطنية لبلتصاالت الجزائر، شركة
 7، مؤرخ في 53ج. ر. ج. ج عدد  )استدراؾ 2016سبتمبر سنة  4، مؤرخ في 52عدد ج. ر. ج. ج ذات أسيـ "، 
، يتضمف المكافقة عمى رخصة 2016سبتمبر سنة  4في  مؤرخ 237-16؛ مرسـك تنفيذم رقـ (2016سبتمبر سنة 

( كاستغبلليا كتكفير خدمات المكاصبلت 4Gإقامة شبكة عمكمية لممكاصبلت البلسمكية النقالة مف الجيؿ الرابع )
 4، مؤرخ في 52عدد ج. ر. ج. ج شركة ذات أسيـ "،  أكبتيمـك تميكـك الجزائر،البلسمكية لمجميكر الممنكحة لشركة " 

 (.2016سبتمبر سنة  7، مؤرخ في 53ج. ر. ج. ج عدد  )استدراؾ 2016تمبر سنة سب
، يتعمؽ بنظاـ االستغبلؿ المطبؽ عمى كؿ نكع مف 2001مايك سنة  9مؤرخ في  123-01مرسـك تنفيذم رقـ  -563

عدد ج. ر. ج. ج  أنكاع الشبكات بما فييا البلسمكية الكيربائية، كعمى مختمؼ خدمات المكاصبلت السمكية كالبلسمكية،
 .2001مايك سنة  13، مؤرخ في 27
 مرجع سابؽ. ، يتضمف قانكف المناجـ،05-14رقـ قانكف مف ال 62 انظر المادة -564
 .63/1المرجع نفسو، المادة  -565
 .4ك 40/3المرجع نفسو، المادة  -566
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نات المكاد عديمة تكمؼ بإصدار رخص التصدير لعيٌ . كـ 567أشغاؿ المنشآت الجيكلكجية
 . 568القيمة التجارية

 

. في قطاع الطاقة، تمارس النشاطات المتعمقة بإنتاج الكيرباء كنقميا كتكزيعيا كتسكيقيا 4
قو بكاسطة القنكات في إطار المرفؽ العاـ مف قبؿ أشخاص كنقؿ الغاز كتكزيعو كتسكي

. كبخصكص 569طبيعيكف أك معنكيكف، خاضعكف لمقانكف العاـ أك القانكف الخاص
، ييشترط بالمقابؿ أف يككف 570المنافسة عمى نشاطات إنتاج الكيرباء بعد أف تـ فتحيا

الكيرباء  ضبطة الحصكؿ عمى رخصة تسٌمميا لجن إنجاز المنشآت الجديدة كاستغبلليا
في ذلؾ عمى معايير مختمفة كسبلمة كأمف لجنة ضبط الكيرباء كالغاز تعتمد . ك 571كالغاز

شبكات الكيرباء كالمنشآت كالتجييزات المشتركة، الفعالية الطاقكية، طبيعة مصادر الطاقة 
ماية األكلية، اختيار المكاقع كحيازة األراضي كاستخداـ األمبلؾ العمكمية، احتراـ قكاعد ح

البيئة، القدرات التقنية كاالقتصادية كالمالية ككذا الخبرة المينية لصاحب الطمب كصفة 
تنظيمو، كاجبات المرفؽ العاـ في مجاؿ انتظاـ التمكيف بالكيرباء كنكعيتو ككذا في مجاؿ 

Client éligible تمكيف الزبائف الذيف ال يتمتٌػعكف بصفة الزبكف المؤىؿ
572 .  

 

تتمٌتع بسمطة تقديرية كاسعة في قبكؿ الكيرباء كالغاز ضبط يٌتضح أف لجنة 
رخصة االستغبلؿ أك رفضيا. كفضبل عف ذلؾ، يتسٌنى ليا أف تقٌرر مصير الرخصة في 
حالة تحكيؿ المنشأة أك في حالة تحكيؿ التحكـ فييا أك اندماج صاحب الرخصة أك 

رىا كاإلجراءات الكاجب انفصالو. كما تحٌدد إذا اقتضى األمر، الشركط الكاجب تكاف
. أما 573إتٌػباعيا لئلبقاء عمى رخصة االستغبلؿ أك تسميـ رخصة استغبلؿ جديدة

                                                 
 مرجع سابؽ. ، يتضمف قانكف المناجـ،05-14رقـ قانكف المف  25المادة نظر ا -567
 .39/16مرجع نفسو، المادة ال -568
 ، يتعمؽ بالكيرباء كتكزيع الغاز بكاسطة القنكات، مرجع سابؽ.01-02القانكف رقـ  انظر المادة األكلى مف -569
 .6المرجع نفسو، المادة  -570
 .10ك 7المرجع نفسو، المكاد  -571
 .13المرجع نفسو، المادة  -572
 .18المرجع نفسو، المادة  -573
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تخضع  574بخصكص المتاجرة بالكيرباء كالغاز، فإف الدخكؿ لمينة الككيؿ التجارم
لترخيص تمنحو لجنة الضبط، معتمدة في ذلؾ أيضا عمى مجمكعة مف المعايير مثؿ 

كمؤىبلتو المينية، القدرات التقنية كالمالية كجكدة التنظيـ، كاجبات سمعة المترشح كتجربتو 
 .575المرفؽ العاـ مف انتظاـ التمكيف بالكيرباء كالغاز كجكدتو

 

في القطاع المصرفي، يتعٌيف عمى الشركة التي تريد إنشاء بنؾ أك مؤسسة مالية . 5
قبؿ مجمس النقد كالقرض. كبعد ذلؾ طمب الحصكؿ عمى ترخيص باإلنشاء ممنكح مف 

االعتماد لدل محافظ بنؾ الجزائر الذم يتأٌكد مف استيفاء جميع الشركط التي تخضع ليا 
الشركة باعتبارىا بنؾ أك مؤسسة مالية، ككذا الشركط الخاصة التي يمكف أف تككف مقترنة 

 .576بالترخيص عند االقتضاء
 

إلى أنو عمى سبيؿ المثاؿ بحماية البيئة، نشير أما فيما يتعمؽ بالنشاطات المرتبطة 
 ترخيص استغبلؿ منجـ أك استغبلؿ مقمعا عمى كؿ طالب المناجـ يككف ممزمن  في قطاع

كدراسة المخاطر نتيجة  عمى البيئة ىذا االستغبلؿأف يرفؽ طمبو بدراسة مدل تأثير 
عادة نشاطو المنجمي. كتككف ىذه الدراسة مرفقة بمخطط تسيير البيئة كمخ طط التأىيؿ كا 

مكافقة المصالح ك كتخضع كؿ ىذه الدراسات إلى الفحص  األماكف إلى حالتيا األصمية.
. بينما في قطاع الطاقة، ييػعٌد احتراـ القكاعد التٌػقنية كقكاعد النظافة 577ة المعنيةالمختصٌ 

                                                 
، يتعمؽ بالكيرباء كتكزيع الغاز بكاسطة القنكات، مرجع سابؽ، يقصد 01-02القانكف رقـ  مف 2بمقتضى المادة  -574

 بالككيؿ التجارم كؿ شخص طبيعي أك معنكم، غير منتج أك مكزع، يشترم الكيرباء أك الغاز بيدؼ إعادة بيعيا.
 . 82المرجع نفسو، المادة  -575
 مرجع سابؽ. معدؿ كمتمـ، يتعمؽ بالنقد كالقرض،، 11-03مف األمر رقـ  95إلى  82انظر المكاد مف  -576
، مرجع سابؽ؛ نشير في ىذا يتضمف قانكف المناجـ، 05-14قانكف رقـ ال مف 128ك 126 ،124انظر المكاد  -577

الٌصػدد كذلؾ إلى أنو في قطاع المحركقات، يشترط المشٌرع إعداد دراسة مدل التأثير البيئي، حيث كرد في الفقرة األكلى 
يجب عمى كل  « : مرجع سابؽ، ما يمي ، معدؿ كمتمـ،، يتعمؽ بالمحركقات07-05 مف القانكف رقـ 18ادة مف الم

شخص، قبل القيام بأي نشاط موضوع ىذا القانون، أن يعد ويعرض عمى موافقة سمطة ضبط المحروقات، دراسة 
وتسيير المخاطر البيئية المرتبطة التأثير البيئي ومخطط تسيير بيئي يتضمن، إجبارياً، وصفا لتدابير الوقاية 

 . » ةنظيم المعمول بيما في مجال البيئبالنشاطات المذكورة طبقا لمتشريع والت



 155 

عمييا  كاألمف كحماية البيئة مف بيف كاجبات المستفيد مف امتياز شبكة التكزيع المنصكص
 . 578في دفتر الشركط

 

لمتنمية يتمثؿ في ا مع ظيكر مفيـك جديد ا ىامن ا آخرن حماية البيئة منعرجن  عرفت
ما بيف ضركرات التنمية كمقتضيات مة، ييدؼ إلى تحقيؽ التكازف التنمية المستدا

ة البيئة في قانكف خاص يتعمؽ بحماي 2003سنة في  . فصدر579المحافظة عمى البيئة
، الذم ييخضع المنشآت المصٌنػفة حسب أىميتيا كحسب 580مةة المستداإطار التنمي

األخطار أك المضار التي تنجٌر عف استغبلليا، لترخيص مف الكزير المكٌمؼ بالبيئة 
كمف ا عمييا في التشريع المعمكؿ بو، كالكزير المعني عندما تككف ىذه الرخصة منصكصن 

تأثير التي ال تتطمب إقامتيا دراسة  لمنشآتالكالي أك رئيس المجمس الشعبي البمدم. أما ا
 . 581رئيس المجمس الشعبي البمدم المعني التأثير، فإنيا تخضع لتصريح لدل كال مكجز

 

فإف تمارس في إطار ما يقٌرره القانكف،  انطبلقان مف أف حرية االستثمار كالتجارة
ا ليا لتشريعية تاركن قد أحاؿ مسألة تنظيـ ىذه الحرية إلى السمطة اذلؾ يعني أف المؤسس 

مف حرية االستثمار كالتجارة  السمطة التقديرية ألجؿ ذلؾ. كعمى ىذا النحك، ييعٌد مكضكع
التنفيذية أف تمتٌد  ة، بحيث ال ييسمح لمسمط582المكاضيع المحجكزة لمسمطة التشريعية
اٌل اعتبر ذلؾ خرقان  ف ألحكاـ الدستكر لتعٌدم مجاؿ اختصاصيا. لك بسمطانيا إلييا، كا 

 التنفيذية ةلمسمطاالستثمار،  بترقية المتعمؽ ،19-06رقـ  القانكف يمنحعمى خبلؼ ذلؾ، 

                                                 
 زيع الغاز بكاسطة القنكات، مرجع سابؽ.تعمؽ بالكيرباء كتك ، ي01-02القانكف رقـ مف  78انظر المادة  -578
كالبيئة، مذكرة لنيؿ درجة الماجستير في القانكف، فرع  التكفيؽ بيف التنمية : ، التنمية المستديمةقايدي سامية -579

 .6، ص 2001/2002القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، كمية الحقكؽ، جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك، 
ج. ر. ج. ، يتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، 2003يكليك سنة  19مؤرخ في  10-03قانكف رقـ  -580
 .2003يكليك سنة  20في ، مؤرخ 43عدد ج 
 .19المرجع نفسو، المادة  -581
 تكنظاـ االلتزاما ةإف الكثير مف المسائؿ المتعمقة باالقتصاد يعكد التشريع فييا الختصاص السمطة التشريعي -582

، النظاـ المدنية كالتجارية، كنظاـ الممكية، إحداث الضرائب كالجبايات كالرسـك كالحقكؽ المختمفة، كتحديد أساسيا كنسبيا
الجمركي، نظاـ إصدار النقكد، كنظاـ البنكؾ كالقرض كالتأمينات، القكاعد العامة المتعمقة بالصحة العمكمية كالسكاف، 

 140)أصبحت المادة  1996مف دستكر  122قكاعد  نقؿ الممكية مف القطاع العاـ إلى القطاع الخاص؛ انظر المادة 
 (.2016نة بعد التعديؿ الدستكرم لس 1996مف دستكر 
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المقٌنػنة كحماية كالميف بالنشاطات  المتعمقة الٌمكائح إمكانية تقييد حرية االستثمار بكاسطة
 دستكرعٌد تعارضان مع األمر الذم يي كبصفة عامة بممارسة النشاطات االقتصادية، البيئة، 
في إطار ما حرية االستثمار كالتجارة تقضي بممارسة  ،منو 43ذلؾ أف المادة ، 0996

 . Règlements التنظيماتفقط دكف اإلشارة إلى  يقٌرره القانكف
    

 Libertéالمبادرة إذا رجعنا إلى اجتياد مجمس الدكلة الفرنسي، فإنو يعتبر أف حرية 

d’entreprendre ؾ، فإف القيكد التي يمكف أف تمٌس حرية تمثٌػؿ حرية عامة. كنتيجة لذل
. 583مف الدستكر 34لمادة مف مجاؿ القانكف كذلؾ كفقا لمقتضيات ا تككف المبادرة

فالبرلماف كحده القادر عمى سٌف القيكد التي مف شأنيا أف تحٌد مف مدل ىذه الحرية. فبل 
 . 584سٌف قيكد عمى ىذه الحريةا أف تيمكف لمسمطة التنفيذية بمحض سمطاني

 

عمى مبدأ حرية التجارة كالصناعة مدلكليف. فأما المدلكؿ  مف ىذا المنظكر، يترٌتب
، Entreprisesلحٌد مف إنشاء المؤسسات يتمحكر حكؿ عدـ اختصاص اإلدارة في ا األكؿ

يعني أف  ،أما المدلكؿ الثانييؽ القانكف الصادر مف البرلماف. ك إاٌل في حالة تدخميا لتطب
لصالح القطاع  ممارسة األنشطة االقتصادية تخكيؿاعة تؤٌدم إلى حرية التجارة كالصن

 مف شأنيا أف تنافس مؤسسات عمكمية. فاإلدارة كقاعدة عامة ال تستطيع إنشاء الخاص
. لكف ترد عمى ىذه 585لما يقٌرره القانكف خاصة، إاٌل إذا كاف ذلؾ تطبيقان المؤسسات ال

سمطانيا في حالة غياب نص قانكني صريح. القاعدة استثناءات تسمح لئلدارة بأف تتدخؿ ب
ع ػتخضع لمقانكف الخاص كال تتمتٌ  مؤسسات عمكميةكترتيبنػا لذلؾ، يمكف لئلدارة أف تنشأ 

بصبلحيات السمطة العامة. كما يككف لئلدارة أف تطٌكر نشاطاتيا التكميمية لمرافقيا العامة 
 . 586قصكر المبادرة الخاصةيمكف لئلدارة أف تتدخؿ لسٌد عجز أك  ان المكجكدة. كأخير 

   

ليست أك باألحرل حرية االستثمار كالتجارة  أف حرية التجارة كالصناعةبيتٌػضح 
لمقانكف. كيمكف أف ترد قيكد عمى ىذه  مطمقة، كبالتالي ال يككف ليا كجكد إاٌل تطبيقان 

                                                 
583

- Constitution Française du 4 octobre 1958 modifiée et complétée, www.assemblée-

nationale.fr/, consulté le 15/01/2017.  
584

- BLAISE Jean-Bernard, Droit des affaires, commerçants concurrence distribution, 

5
ème

 édition, L.G.D.J, Paris, 2009, p. 331. 
585

- Ibid, pp. 331-332.   
586

- Ibidem. 

http://www.assemblée-nationale.fr/
http://www.assemblée-nationale.fr/
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الحرية، بشرط أف تككف ذات مصدر تشريعي أك مبٌررة بضركرة الحفاظ عمى النظاـ 
مقتضيات الحفاظ عمى النظاـ العاـ ال تبٌرر تدخؿ البرلماف فقط لمحٌد غير أف . 587اـالع

ا إلى السمطة التنفيذية. فيككف ليذه مف حرية التجارة كالصناعة، إٌنما يمتٌد ىذا التدخؿ أيضن 
األخيرة أف تمارس سمطة الضبط اإلدارم بكاسطة إصدارىا لمكائح الضبط أك ما يسمى 

صحة األمف العاـ، ال : قصد المحافظة عمى النظاـ العاـ بمدلكالتو الثبلثةبمكائح البكليس ب
د حرية األفراد ألنيا تتضمف أكامر مف شأنيا أف تقٌيػ المٌػكائحالعامة كالسكينة العامة. كىذه 

كنكاىي، كتفرض عقكبات عمى مف يخالفيا، كمف أمثمة ذلؾ لكائح المركر كلكائح مراقبة 
 المكاد الغذائية. 

 

عف  فبسمطانيا خاصة في غياب القانكف، أم إذا سكت القانك  كذلؾ تدخؿ اإلدارةت
فإف االجتياد اإلدارم في فرنسا يقبؿ  ،تنظيـ بعض مف الحريات العامة. كفي ىذه الحالة
ة الحفاظ عمى النظاـ العاـ بمكٌكناتو ػالمساس بمبدأ حرية التجارة كالصناعة بحجٌ 

اقتصادم، بيئي(. فعمى سبيؿ المثاؿ قًبػؿ مجمس الدكلة  الكبلسيكية كالجديدة )نظاـ عاـ
شرعية قرار بمدم يأمر بغمؽ السكؽ مف أجؿ ضماف أمف التجار كالجميكر الذم يقصد 

حرية التجارة كالصناعة كقكاعد ب، لكف مع ضركرة األخذ بعيف االعتبار 588السكؽ
     . 589المنافسة

                                                 
587

- COLSON Jean-Philippe et IDOUX Pascale, op. cit., p. 130.  

- « Le Conseil Constitutionnel estime que la liberté d’entreprendre (n’est ni générale ni 

absolue, elle ne peut exister que dans le cadre d’une réglementation instituée par la loi) ; 

Décis. n° 83-162 DC des 19-20 juill. 1983, JO 22 juill., p. 2267 ; Rec. 31 juill., p. 2531. 

Voir, MONSEF Khdir, « Le principe de liberté de commerce et de l’industrie : mythe ou 

réalité ? », Recueil Dalloz, 1994, note 26, p. 3. 
588

- CE, 8 avril 1994, « Société anonyme " supermarché aux puces " c/Commune de Vaulx-

en-Velin », n° 140585. De même est légale l’interdiction du colportage et de la vente 

ambulante motivée par la sécurité ou la tranquillité publique : CE, 23 septembre 1991, 

« M. Lemone c/Commune de Saint-Jean-de-Luz », n° 87629. Cité par COLSON Jean-

Philippe et IDOUX Pascale, op. cit., note 47, p. 133. 
589

- Le Conseil d’État estime : « Dès lors que l’exercice du pouvoir de police est 

susceptible d’affecter des activités de production, de distribution ou de services, la 

circonstance que les mesures de police ont pour objectif la protection de l’ordre public ou, 

dans certains cas, la sauvegarde des intérêts spéciaux que l’administration a  pour mission 

de protéger ou de garantir n’exonère par l’autorité investie de ces pouvoirs de police de 

l’obligation de prendre en compte également la liberté de commerce et de l’industrie et les 

règles de concurrence ». Cité par COLSON Jean-Philippe et IDOUX Pascale, op. cit., p. 

133.  
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 : صةالنشاطات المخصّ  -ثانيا
 

المتعمؽ بترقية  ،02-93المرسـك التشريعي رقـ ستثمار في ظٌؿ اندرجت حرية اال 
االقتصادية  لممستثمر الخاص الكطني كاألجنبي في النشاطات الممنكحةاالستثمار، 

شخص  المخٌصصة لمدكلة أك لفركعيا، أك ألمٌ  مع أك الخدمات غيرػالخاصة بإنتاج السٌ 
فاؽ ػمع اتٌ  التي تعارضت المسألة كىي. 590معنكم معٌيف صراحة بمكجب نص تشريعي

المنظمة العالمية لمتجارة الخاص بالسمع في شقو المتعمؽ بتشجيع االستثمارات المنتجة 
 . 591دكف كضع حكاجز بفتح االستثمار عمى كؿ القطاعات ما عدا األمنية

 

سعت السمطات العمكمية إلى فتح كؿ القطاعات االقتصادية ذلؾ، بناء عمى 
الٌسػالؼ ، 02-93المرسـك التشريعي رقـ  ككاف ذلؾ بإلغاء لبلستثمار دكف استثناء،

ع مف مجاؿ ػ، المتعمؽ بتطكير االستثمار، الذم كسٌ 13-10، كاستبدالو باألمر رقـ الذكر
االستثمار ليشمؿ فضبلن عف إنتاج السمع كالخدمات، االستثمارات التي تنجز في إطار 

مؤسسة في شكؿ مساىمات نقدية  المساىمة في رأسماؿ ،592منح االمتياز ك/أك الرخصة
دكف اإلشارة إلى ، 593كاستعادة النشاطات في إطار خكصصة جزئية أك كمية أك عينية،

، بحيث لـ يرد أم إمكانية تدخؿ الدكلة في بعض القطاعات الحيكية لبلقتصاد الكطني
يبلحظ أف األحكاـ ك  .594نص صريح يؤٌكػد كجكد قطاعات مخٌصػصة لمدكلة أك لفركعيا

 االستثمار، ، المتعمؽ بترقية19-06تـ االحتفاظ بيا بمناسبة صدكر القانكف رقـ  نفسيا

                                                 
»  : يمي ما، يتعمؽ بترقية االستثمار، مرجع سابؽ، عمى 12-93نصت المادة األكلى مف المرسـك التشريعي رقـ  -590

التي  االستثمارات الوطنية الخاصة وعمى االستثمارات األجنبيةالتشريعي النظام الذي يطبق عمى يحدد ىذا المرسوم 
لمدولة أو لفروعيا، أو نشطة االقتصادية الخاصة بإنتاج السمع أو الخدمات غير المخصصة صراحة تنجز ضمن األ 

 .« ألي شخص معنوي معّين صراحة بموجب نص تشريعي
 ،« الجزائرية ةاتفاقات المنظمة العالمية لمتجارة الخاصة بالسمع كالخدمات كالمنظكمة القانكني » ،إرزيل الكاىنة -591

 .206مرجع سابؽ، ص 
 مرجع سابؽ. تعمؽ بتطكير االستثمار،ي، 13-10األمر رقـ انظر المادة األكلى مف  -592
 .2المرجع نفسو، المادة  -593
 .77، مرجع سابؽ، ص عيبوط محند وعمي -594
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باستثناء االستثمارات التي تنجز في إطار منح االمتياز ك/أك الرخصة التي استبعدت مف 
  .  595مجاؿ تطبيقو

 

تخمٌػييا عف كافة أدكارىا اتجاه عمى ىذا النحك ال يعني انسحاب الدكلة إف 
ا كلكف نكع مف االنسحاب اإليجابي، بحيث يبقى تدخؿ الدكلة مكجكدن  ىكػما االستثمار، إنٌ 
أصبح النشاط كىكذا  .تتمثٌػؿ في تفٌرغيا لدكر المحفٌػز بدؿ المنتج المباشر بصكرة مغايرة

أك  أماـ المبادرة الخاصة الكطنية كاألجنبية دكف أدنى تخصيص لمدكلة ان االقتصادم مفتكح
ر. كتبدك اب ىذا التخصيص يعني تكريس حرية االستثماغييبلحظ أف ك  .596فركعيا

صريحة في ىذه المسألة، بحيث  ،الٌسػالؼ الذكر، 19-06المادة األكلى مف القانكف رقـ 
طبق عمى االستثمارات ييدف ىذا القانون إلى تحديد النظام الم » : تنص عمى أنو

 . « لسمع والخدماتاة في النشاطات االقتصادية إلنتاج الوطنية واألجنبية المنجز 
 

 عمى الرغـ مف أف مبدأ حرية التجارة كالصناعة يؤٌدم كفقا الجتياد القضاء اإلدارم
أف ب، نجد 597إلى جعؿ مزاكلة النشاطات االقتصادية منكطة بالقطاع الخاص الفرنسي

ىنالؾ بعض ىذه النشاطات لـ تنسحب الدكلة منيا بعد، بحيث ال تزاؿ تحتكرىا بمكجب 
ة. كمرٌد ذلؾ اعتبارات عديدة منيا ما يرجع ألسباب ذات طابع سيادم قكانيف خاص

لمدكلة، بحيث يفٌكض ممارسة ىذا االمتياز  كنشاط إصدار العممة النقدية الذم ييػعٌد امتيازان 
، نشاط إصدار الطكابع البريدية ككؿ عبلمات التخميص البريدم 598بنؾ الجزائر دكف سكاه

كمنيا ما يرجع . Marques d’affranchissement des objets postaux 599األخرل
خيرة المحتكر مف ألسباب أمنية مثؿ نشاط صناعة كاستيراد األسمحة كالعتاد الحربي كالذٌ 

                                                 
 ، مرجع سابؽ.تعمؽ بترقية االستثمار، ي19-06القانكف رقـ مف  2انظر المادة األكلى كالمادة  -595
، مرجع سابؽ، ص -األنشطة العادية كقطاع المحركقات-في القانكف الجزائرم لبلستثمار ، الكامؿعجة الجياللي -596

682. 
597

- BLAISE Jean-Bernard, op. cit., p. 332.  
 ، يتعمؽ بالنقد كالقرض، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ.11-03األمر رقـ  مف 2المادة انظر  -598
كاعد العامة المتعمقة بالبريد كبالكاصبلت السمكية كالبلسمكية، ، يحدد الق03-2000مف القانكف رقـ  5انظر المادة  -599

 معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ. 
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أك ألسباب تتعمٌػؽ بتحقيؽ المنفعة  ، كأخرل600قبؿ كزارة الدفاع الكطني لحساب الدكلة
  .تكزيع الكيرباء كالغازكنشاط  كؾ الحديديةػالنقؿ بالسٌ كنشاط مرفؽ  العامةالمصمحة 

 

ستراتيجية مثؿ نشاطات البحث النشاطات ابال تتعمؽأخرل نشير أخيران إلى أسباب 
التي تمارس بمكجب  رةأك االستغبلؿ المنجمي لمكاقع كمكامف المكاد المعدنية أك المتحجٌ 

ا لمؤسسة عمكمية اقتصادية تمتمؾ الدكلة رأسماليا حصريان ترخيص منجمي يمنح حصرين 
ممارسة ىذه  كمف أجؿكاء بطريقة مباشرة أك غير مباشرة، أك لييئة عمكمية. س

النشاطات، يمكف لممؤسسة العمكمية االقتصادية أك الييئة العمكمية، إبراـ عقد مع أم 
شخص معنكم يخضع لمقانكف األجنبي أك أم شخص معنكم يخضع لمقانكف الجزائرم، 

2104طبقا ألحكاـ قانكف المناجـ لسنة 
ىك الحاؿ بالنسبة لنشاطات بحث كذلؾ ك  .601

ستغبلؿ المحركقات، حيث يتـ إنجازىا عمى أساس سند منجمي ال يسمـ إاٌل لمككالة ك/أك ا
دة عف طريؽ التنظيـ. كمف حسب الشركط المحدٌ  الكطنية لتثميف مكارد المحركقات )ألنفط(

، مسبقان، ػأجؿ ممارسة ىذه النشاطات، يتعيٌ  عقدان مع ىذه ف عمى كؿ شخص أف يبـر
 .602المعدؿ كالمتمـ 2115الككالة طبقان ألحكاـ قانكف المحركقات لسنة 

 

 
 
 
 

                                                 
، يتضمف تغيير الطبيعة 1989مارس سنة  28مؤرخ في  38-89مرسـك رئاسي رقـ  : انظر عمى سبيؿ المثاؿ -600

؛ مرسـك رئاسي رقـ 1989ة مارس سن 29، مؤرخ في 13عدد  ج. ر. ج. جالقانكنية لممكتب الكطني لممكاد المتفجرة، 
عدد  ج. ر. ج. ج، يتضمف إحداث مؤسسة لئلنجازات الصناعية بسريانة، 1990سبتمبر سنة  8مؤرخ في  90-256
، يتضمف 1990سبتمبر سنة  8مؤرخ في  257-90؛ مرسـك رئاسي رقـ 1990سبتمبر سنة  12، مؤرخ في 39

رقـ أمر ؛ 1990سبتمبر سنة  12، مؤرخ في 39عدد  ج ج. ر. ج.إحداث مؤسسة لمبناءات الميكانيكية بخنشمة، 
، مؤرخ في 6عدد  ج. ر. ج. جكالذخيرة،  ة، يتعمؽ بالعتاد الحربي كاألسمح1997يناير سنة  21مؤرخ في  97-06
 .1997يناير سنة  22
 ، يتضمف قانكف المناجـ، مرجع سابؽ.05-14مف القانكف رقـ  70انظر المادة  -601
 ، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ.، يتعمؽ بالمحركقات07-05 ف القانكف رقـم 23انظر المادة  -602
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 المطمب الثاني
 االستثمارات واستقطاب جذباعتماد سياسة 

 

بفرض رقابة صارمة عمى  0993 سنة إلى 0963 سنة ة مفتمٌيػزت الفترة الممتدٌ   
يص أك االعتماد المسبؽ قبؿ كذلؾ مف خبلؿ نظاـ الترخ االستثمار الكطني كاألجنبي

 اتتسميـ االعتماد لبلستثمار  ميٌمػتياإنجاز أم استثمار، ككذا مف خبلؿ ىياكؿ إدارية 
بالنسبة لبلقتصاد الكطني مف جية، كمدل مطابقتيا دراسة جدكاىا كأىميتيا  كذلؾ بعد

تحرير سياسة أنو تماشينا مع . غير 603لممخططات التنمكية المعتمدة مف جية أخرل
في إطار انسحاب الدكلة مف  لصالح المبادرة الخاصة كالعمؿ عمى تشجيعيا الستثماراتا

 دة لبلستثمارػرفع العراقيؿ اإلدارية المقيٌ لجأت السمطات العمكمية إلى  الحقؿ االقتصادم،
قامة إطار مؤسٌ )الفرع األول(  )الفرع  ى ترقية كتطكير االستثماريتكلٌ  ساتي جديدػكا 

 الثاني(.
 

 األولالفرع 
 الستثمار الخاصالنصوص القانونية المقّيدة ل إلغاء

 

 التي كالقيكد إزالة العكائؽ كير االستثمار عمىع في سبيؿ تشجيع كتطالمشرٌ عمؿ 
فتح مجاؿ االستثمار لصالح المستثمر الكطني ج ذلؾ المسعى بكٌ ت. ك دكف ذلؾ تحكؿ

لغاء شرط االعتماد المسب (أوال)كاألجنبي عمى حٌد سكاء   .(ثانيا) ؽكا 
 

 فتح مجال االستثمار الوطني واألجنبي -أوال
 

لـ ييترؾ لمقطاع الخاص األجنبي كالكطني غداة االستقبلؿ إاٌل مجاالن ضيػػٌػقا لمتدخؿ 
تضمف ، الم277-63رقـ  قانكفالضح ذلؾ مف خبلؿ إصدار ػفي الحقؿ االقتصادم. كاتٌ 

بالنسبة لممستثمر األجنبي  ية االستثمارٌرغـ مف اعترافو بحر ال، الذم ب604اتاالستثمار  تقنيف
                                                 

، مبدأ حرية االستثمار في القانكف الجزائرم، مذكرة لنيؿ درجة الماجستير في القانكف، فرع قانكف أوباية مميكة -603
 .36، ص 2005األعماؿ، كمية الحقكؽ، جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك، 

604
- Loi n° 63-277 du 26 juillet 1963 portant code des investissements, JORA n° 53 du 2 

aout 1963 (Abrogée). 
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دكف المستثمر الكطني، إاٌل أف ممارسة ىذه الحرية لـ تكف ميػعترؼ بيا إاٌل بمراعاة أحكاـ 
كأف يككف االستثمار في إطار التنمية االقتصادية لمببلد  605اإلنشاءكقكاعد النظاـ العاـ 
شٌكمت مثؿ تمؾ ك  .606مكميةطات كالبرامج المحٌددة مف قبؿ السمطات العكفقا لممخطٌ 

بجٌدية ىذا  لذلؾ لـ يأخذ المستثمركف األجانبك أماـ حرية االستثمار.  ان ػالشركط عائق
تصاعد حجـ التأميمات في الفترة الذم لـ ييػتبع بتدابير تطبيقية، فضبلن عف القانكف، 

 .607التي لـ تتكافؽ مع ركح ىذا القانكف 0964ك  0963الممتٌدة بيف 
 

 ان ػثبلثة سنكات كتطبيق ، كبعد608الؼ الذكرػالسٌ ، 277-63قانكف رقـ الأماـ فشؿ 
 تقنيفالمتضمف ، 284-66رقـ مر األإصدار  ، تـٌ لتعميمات مجمس الثكرة

، الذم فتح مجاؿ االستثمار في قطاع السياحة كالصناعة لكؿ مف 609االستثمارات
 أماك . 610سبقةالمستثمر الخاص الكطني كاألجنبي مع كجكب الحصكؿ عمى الرخصة الم

االستثمار في القطاعات الحيكية لبلقتصاد الكطني فكاف مف احتكار الدكلة كالييئات 
أما إذا اشتركت الدكلة مع الرأسماؿ الخاص األجنبي أك الكطني في ك . 611التابعة ليا

األساسية ليذه الشركات عمى  فشركات االقتصاد المختمط، فإنو يجب أف تنص القكاني
مكانية ممارسة حؽ الشفعة أك شراء الحصص أك األسيـ ة الدكلة لإمكاني التي ال تممكيا، كا 

المكافقة حاؿ البيع أك النقؿ أك التنازؿ عف الحصص أك األسيـ التي ال تككف مالكة 

                                                 
605

- L’art. 3 de la loi n° 63-277 du 26 juillet 1963 portant code des investissements 

dispose : « La liberté d’investissement est reconnue aux personnes physiques et morales 

étrangères sous réserve des dispositions d’ordre public et des règles d’établissement 

résultant des lois et règlements ainsi que des conventions d’établissements lorsque 

celles-ci est postérieures au 1
er

 juillet 1962 ». 
606

- L’art. 8 du de la loi n° 63-277 du 26 juillet 1963 précitée dispose : « Peuvent être 

agréées les créations ou extensions d’entreprises qui disposent d’un plan financier 

satisfaisant, utilisant un matériel moderne ou approprié et qui en raison de leur 

localisation ou de leur secteur d’activités, concourent au développement économique du 

pays selon les plans et programmes définis par les pouvoirs publics ».   
607

- BORELLA François, op. cit., p. 821.  
608

- Ibid, p. 822.   
، 80عدد  . جج. ر. ج، يتضمف قانكف االستثمارات، 1966سبتمبر سنة  15مؤرخ في  284-66أمر رقـ  -609

 )ممغى(. 1966سبتمبر سنة  17مؤرخ في 
 . 4المرجع نفسو، المادة  -610
 .2المرجع نفسو، المادة  -611
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الدكلة كانت الميػييمنة بصفة عامة عمى مجاؿ االستثمار، سكاء تعٌمؽ األمر ف. 612ليا
القطاعات الحيكية، تمارس الدكلة احتكارىا مف  ٌص الحيكية أك غيرىا. ففيما يخ تبالقطاعا

خبلؿ تدخميا المباشر، أما بالنسبة لمقطاعات األخرل يككف بكجكب الحصكؿ عمى 
 .  613الرخصة المسبقة لبلستثمار

 

تعمؽ ، الم11-82رقـ  القانكفناسبة إصدار ا بمػاستمٌر رفض حرية االستثمار أيضن 
ؿي ىذا األخير أيضا مف القيكد ػيخ كلـ .614الخاص الكطنياالقتصادم باالستثمار 

كالعراقيؿ اإلدارية التي مف شأنيا أف تحٌد مف حرية االستثمار، كتمؾ التي تحظر أف 
، أك تمؾ المتعمقة 615( مميكف دينار جزائرم31يتجاكز مبمغ االستثمار عف ثبلثيف )

المخطط ألكلكيات  ان ػ، ال يمنح إاٌل كفق616بكجكب الحصكؿ عمى اعتماد مسبؽ إجبارم
 . 617الكطني لمتنمية كأىدافو كتقديراتو

 

، يتعمؽ 13-82رقـ  القانكفأما فيما يتعمؽ باالستثمار األجنبي، فقد نيػٌظـ بمكجب 
القانكف محٌؿ اىتماـ كبير ذلؾ يكف  كلـ. 618بتأسيس الشركات المختمطة االقتصاد كسيرىا

أسيس ىذا النكع مف مف قبؿ المستثمريف األجانب ألسباب مكضكعية، كعدـ إمكانية ت
كعدـ جكاز أف تقٌؿ في كٌؿ حاؿ مف األحكاؿ  ،619االشتراكيةالشركات إاٌل مع المؤسسات 
تكٌلي رئاسة مجمس ، فضبلن عف 620مف أجؿ تأسيسيا %50مساىمة الطرؼ الكطني عف 

 .621اإلدارة المدير العاـ الذم يمثٌػػؿ الطرؼ الكطني
 

                                                 
 ، يتضمف قانكف االستثمارات، مرجع سابؽ.284-66مف األمر رقـ  3المادة نظر ا -612

613
- BORELLA François, op. cit., p. 823. 

ج. ر. ج. يتعمؽ باالستثمار االقتصادم الخاص الكطني،  ،1982غشت سنة  21مؤرخ في  11-82قانكف رقـ  -614
 )ممغى(. 1982غشت سنة  24، مؤرخ في 34عدد  ج

 .2المرجع نفسو، المادة  -615
 .13المرجع نفسو، المادة  -616
 . 10المرجع نفسو، المادة  -617
ج. كسيرىا،  ، يتعمؽ بتأسيس الشركات المختمطة االقتصاد1982غشت سنة  28مؤرخ في  13-82قانكف رقـ  -618

 ، معدؿ كمتمـ )ممغى(.1982غشت سنة  31، مؤرخ في 35عدد  ر. ج. ج
 المرجع نفسو، المادة األكلى. -619
 .22المرجع نفسو، المادة  -620
 .27/2المرجع نفسو، المادة  -621
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ار البتركؿ بفعؿ تراجع أسع ديكنيةأزمة الم لٌما برزتك  ،نياية الثمانينات مع
أف تتخمٌػص السمطات  بات مف الضركرم، عبةػالعممة الصٌ مف المداخيؿ  كانخفاض
 ؿ في ترقية االستثمارػيتمثٌ  الٌمجكء إلى أسمكب آخرمف مخاطر المديكنية بكاسطة  العمكمية

 القطاعمف مكاصمة االقتراض لتدعيـ  بدالن  تدفؽ رؤكس األمكاؿالخاص مف أجؿ 
  .سياسة التصنيع المنتيجة منذ االستقبلؿفي إطار  ابؽػكما كاف في السٌ  ،العمكمي
 

، المتعمؽ بالنقد 01-91القانكف رقـ  بإصداركألكؿ مٌرة  المسعى الجديد،ذلؾ ٌكج ػتي 
يرخص لغير المقيمين بتحويل  « :عمى أنو منو 086حيث كرد في المادة ب، كالقرض

ويل أية نشاطات اقتصادية غير مخصصة صراحة لمدولة رؤوس األموال إلى الجزائر لتم
أو المؤسسات المتفرعة عنيا أو ألي شخص معنوي مشار إليو صراحة بموجب نص 

شخص طبيعي أك معنكم  غير المقيـ كؿ، منو 181كاعتبرت المادة  .» قانوني )...(
، اعتبرت . كبخبلؼ ذلؾلنشاطو االقتصادم خارج القطر الجزائرم ييككف المركز الرئيس

 يشخص طبيعي أك معنكم يككف المركز الرئيسفي الجزائر كؿ  اػمقيمن  منو، 182المادة 
  .622االقتصادم في الجزائرلنشاطو 
 

الذم ، المتعمؽ بترقية االستثمار ،02-93المرسكـ التشريعي رقـ صدر بعد ذلؾ، 
منو،  3/1لمادة ا. فالمادة الكطني كاألجنبيلصالح المستثمر كٌرس مبدأ حرية االستثمار 

 . كفي مرحمة الحقة، صدر»...االستثمارات بكل حرية تنجز « :أنوعمى نصت صراحة 
 ومن 4 المادةالذم أٌكػد ىك اآلخر بمكجب  بتطكير االستثمار المتعمؽ ،13-10األمر رقـ 

 ،16-06أما القانكف رقـ ك  .»)...(تامة  االستثمارات في حرية تنجز « : أنوعمى 
ف كاف  ،ة االستثمارالمتعمؽ بترقي يفتح مجاؿ المبادرة لصالح االستثمارات الكطنية كا 

                                                 
ى ، يتعمؽ بالمتعمؽ بالنقد كالقرض، معدؿ كمتمـ مرجع سابؽ، عم11-03األمر رقـ  مف 125تنص كذلؾ المادة  -622
يعتبر مقيما في الجزائر في مفيوم ىذا األمر، كل شخص طبيعي أو معنوي يكون المركز الرئيسي لنشاطاتو  « : أنو

 االقتصادية في الجزائر.
يعتبر غير مقيم في الجزائر في مفيوم ىذا األمر، كل شخص طبيعي أو معنوي يكون المركز الرئيسي  

 .  »لنشاطاتو االقتصادية خارج الجزائر
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أف  ، نجدفي المقابؿ، إاٌل أنو 623" االستثمار دكف النص عمى مصطمح " حرية، كاألجنبية
بعد  0996دستكر الجديدة مف  43ىذا القانكف يستند في تأشيرتو إلى أحكاـ المادة 

  حرية االستثمار كالتجارة.ل ةكٌرس، الم2106التعديؿ الدستكرم لسنة 
 

أصبحت الجزائر عمى غرار البمداف النامية المستقبمة لرؤكس األمكاؿ األجنبية تأخذ 
بعيف االعتبار مصالح المستثمريف األجانب كذلؾ مف خبلؿ الشركط الكاجب االلتزاـ بيا 
كالتي تعتبر ضركرية الكتساب الشرعية الدكلية. كىذه الشركط مكٌرسة في بعض 

فاالستثمار األجنبي  .624التفاقيات الدكلية، كأم إخبلؿ بيا يترتٌػب عنو مسؤكلية دكليةا
عتبر دعامة مف دعامات تنمية اقتصاديات البمداف المضيفة خاصة النامية كعامؿ مف يي 

الت العالمية كمف ثـ االندماج الحقيقي في االقتصاد عكامؿ تكريس االنفتاح عمى التحكٌ 
 . 625العالمي

 

الشركع في عممية االصبلح االقتصادم اإلرادة السياسية لمسمطات العمكمية يؤٌكػد 
، كذلؾ مف خبلؿ تكريس مبادئ كقكاعد القانكف الدكلي في مجاؿ رفي فتح مجاؿ االستثما
المحيط العاـ السياسي كاالقتصادم لبلستثمار. كفقا لمقتضيات حماية االستثمارات 

الخاص باالستثمار ليشمؿ كؿ القطاعات  ع كافؽ عمى تكسيع مجاؿ النشاطفالمشرٌ 
ا مع ػاالقتصادية بما في ذلؾ تمؾ التي تعتبر حيكية لبلقتصاد الكطني، كذلؾ تماشين 

لسكؽ مثؿ الممارسة الدكلية في ىذا المجاؿ. كما تـ تجسيد المبادئ األساسية القتصاد ا
كس األمكاؿ خاصة ا ألىميتيا في جذب رؤ حرية االستثمار كالتجارة كحرية المنافسة نظرن 

  .626األجنبية منيا
 

                                                 
االستثمارات  تنجز « :، مرجع سابؽ، عمى أنوتعمؽ بترقية االستثماري ،16-06القانكف رقـ مف  3تنص المادة  -623

المذكورة في أحكام ىذا القانون في ظل احترام القوانين والتنظيمات المعمول بيا، السيما تمك المتعمقة بحماية البيئة، 
 . » لنشاطات االقتصاديةوبالنشاطات والمين المقننة، وبصفة عامة بممارسة ا

 .369-367، مرجع سابؽ، ص ص عيبوط محند وعمي -624
، االندماج في االقتصاد العالمي كانعكاساتو عمى القطاع الخاص في الجزائر، دار ىكمة، الجزائر، مياسي إكرام -625

 .85، ص 2011
 .256-255، مرجع سابؽ، ص ص عيبوط محند وعمي -626
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العتراؼ بحرية عف االقانكنية تفصح بشكؿ صريح  الترسانةإذا كانت كؿ ىذه 
ا لممبادرات الخاصة، بالنظر إلى المزايا التي يستفيد منيا ػاالستثمار كأكثر تشجيعن 

ر ما عف إمكانية تطكيػالمستثمر الذم أصبح ال يبحث عف إمكانية االستثمار فقط، إنٌ 
مف  القيكد مف بعض ينتابو االستثمار حريةمبدأ ، إاٌل أنو بالمقابؿ، نجد بأف 627االستثمار

حؽ ال بخصكصفة جكانب. مف عدٌ يمكف الكشؼ عف ىذه القيكد ك . مف مداه شأنيا أف تحدٌ 
لمادة كفقا لمفقرة األكلى مف ا 2106نكف المالية لسنة قا فإف ،إقامة مشركع استثمارمفي 
ترتبط ممارسة األجانب ألنشطة إنتاج السمع والخدمات  « :ى أنوعمتنص منو  66

من  %51واالستيراد بتأسيس شركة تحوز المساىمة الوطنية المقيمة عمى نسبة 
المبادئ القانكنية التي رٌسخيا المشٌرع في يتعارض مع  مضمكف ىذه الفقرةف .»رأسماليا
لمساكاة في ية االستثمار كمبدأ امبدأ حر في سيما الكالمتمثمة االستثمار،  ترقيةسبيؿ 

  معاممة المستثمر.
 

كذلؾ في نصكص تشريعية أخرل. فعمى  مييزم نجده مكٌرسػالتٌ  النص ىذامثؿ إف 
مف األمر في صياغتيا الجديدة  83المصرفي، أصبحت المادة  لقطاعكفي ا سبيؿ المثاؿ

يص بالمساىمات ال يمكف الترخعمى أنو  النقد كالقرض، تؤٌكػد، يتعمؽ ب00-13رقـ 
الية التي يحكميا القانكف الجزائرم إاٌل في إطار شراكة جية في البنكؾ كالمؤسسات المالخار 

عمى ىذا  يتبٌيػف. ك عمى األقؿ مف رأس الماؿ  %50 نسبة تمثؿ المساىمة الكطنية المقيمة
جنبي التي كانت تحٌد مف تدخؿ المستثمر األ نفسيا مقاعدةلع المشرٌ  إعادة تكريس، النحك
0982 سنة في

628 . 
 

بعض الفي  تدخؿ الدكلةنشير إلى  ،ةاالستثماري فيما يتعمؽ بممارسة األنشطةأما 
قات أماـ تدفؽ رؤكس األمكاؿ مف آليات اقتصاد السكؽ كيخمؽ معكٌ  ، مٌما يحدٌ منيا

 القطاعففي  .629يا عمى االستثمار المحمٌ ػر سمبن ػكبخاصة رأس الماؿ األجنبي الذم يؤثٌ 
                                                 

لحرة في القانكف الكضعي، مذكرة لنيؿ درجة الماجستير في القانكف، فرع قانكف ، مبدأ المنافسة اجالل مسعد -627
  .29ص ، 2002كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك، األعماؿ، 

 ، يتعمؽ بتأسيس الشركات المختمطة االقتصاد كسيرىا، مرجع سابؽ.13-82قانكف رقـ مف ال 22انظر المادة  -628
، اإلصبلح االقتصادم كسياسة التشغيؿ )التجربة الجزائرية(، الطبعة األكلى، دار الحامد لمنشر ي بن شيرةمدن -629

 .57، ص 2009كالتكزيع، عماف، 
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أنو ال يرخص  ،2119مف قانكف المالية التكميمي لسنة  75دت المادة ، أكٌ دائمان  المصرفي
مثؿ ىذا النص الذم يشٌكؿ ك  لمبنكؾ بمنح القركض لؤلفراد إاٌل في إطار القركض العقارية.

في حرية تسيير البنكؾ، كيضع حٌدا الستيبلؾ  يمنع القركض مف أجؿ االستيبلؾ، تدخبلن 
 غير أف قانكف المالية لسنة .630ياحيةػيارات السٌ ػسيما السٌ ، الالمنتكجات المستكردة

2105
 75قد أدرج مف جديد القرض مف أجؿ االستيبلؾ، حيث تـ تعديؿ المادة ، 631

يرخص لمبنوك بمنح قروض استيالكية  « :، كأصبحت تنص عمى أنوالٌسػالفة الذكر
تمنحيا القتناء  موجية حصريا القتناء السمع من طرف العائالت، فضال عن تمك التي

 . »ة...العقارات، وذلك في إطار تنمية األنشطة االقتصادي
 

، 2101في سنة  الٌسالؼ الذكر، 00-13األمر رقـ كتتميـ بمناسبة تعديؿ 
ا في رأسماؿ البنكؾ كالمؤسسات المالية ذات رؤكس ا نكعين أصبحت الدكلة تممؾ سيمن 

ؿ في أجيزة الشركة، دكف الحؽ في ػثٌ األمكاؿ الخاصة يخٌكؿ ليا بمكجبو الحؽ في أف تم
يـ النكعي الناتج عف خكصصة المؤسسات ػالسٌ ذلؾ ب كال يمكف مقارنة .632التصكيت

في صة. فالدكلة تتدخؿ العمكمية االقتصادية، ذلؾ أف األمر ال يتعمٌػؽ ببنكؾ مخكص
 كما أفكما في حالة الخكصصة.  ان ػسبقػمالكة ليا مي تككف شؤكف ىذه البنكؾ دكف أف 

كال  محؿ الخكصصة، يـ النكعي يككف مؤقتا في حالة المؤسسات العمكمية االقتصاديةػالسٌ 
البنكؾ، فإدراج  في البعض منيا ألسباب ذات مصمحة كطنية. بينما فيما يخٌص  درج إالٌ ػيي 

 .633ة، أم بصفة دائمةفي جميعيا كيطبؽ دكف تحديد المدٌ يتـ يـ النكعي ػالسٌ 
 

أنو عمى الرغـ مف اإلصبلحات العميقة التي ببلحظ ا لما سبؽ ذكره، يػترتيبن 
ا مع انسحاب الدكلة ػتماشين  اعتمدتيا السمطات العمكمية في مجاؿ ترقية كتطكير االستثمار

                                                 
630

- ZOUAÏMIA Rachid, « Le régime des investissements étrangers à l’épreuve de la 

résurgence de l’Etat dirigiste en Algérie », RASJEP, n° 2, 2011, p. 15. 
عدد  ج. ر. ج. ج، 2015يتضمف قانكف المالية لسنة ، 2014ديسمبر سنة  30مؤرخ في  10-14قانكف رقـ  -631
، 2015ديسمبر سنة  31القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في  اانظر أيضن  ؛2014ديسمبر سنة  31، مؤرخ في 78

    .2106يناير سنة  6، مؤرخ في 10عدد  ج. ر. ج. ج، كيشركط ككيفيات العركض في مجاؿ القرض االستيبليحدد 
 04-10بالقانكف رقـ ، يتعمؽ بالمتعمؽ بالنقد كالقرض، معدؿ كمتمـ 11-03مف األمر رقـ  83انظر المادة  -632

 .2010في أكؿ سبتمبر سنة  ، مؤرخ50عدد  ، ج. ر. ج. ج2010غشت سنة  26المؤرخ في 
633

- ZOUAÏMIA Rachid, « Le régime des investissements étrangers à l’épreuve de la 

résurgence de l’Etat dirigiste en Algérie », op. cit., pp. 16-17.  
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، إاٌل أف القكانيف التي تعكس ىذا التكجو تنتابيا جممة االقتصادم لصالح السكؽ ؿمف الحق
تدخؿ المستثمريف خاصة األجانب منيـ مف العقبات مف شأنيا أف تقٌيػد كتحٌد مف مجاؿ 
 المستثمريف نحك االتٌػجاه إلىيؤالء ب سيدفعفي النشاطات االقتصادية. كمثؿ ىذا الكضع 

بالفعؿ، ك لرؤكس األمكاؿ.  اػاستقطابن ك ا تيـ االقتصادية أكثر كضكحن اأيف تككف سياسبمداف 
، ثـ ارتفعت ىذه 2112ة في سن  %0فإف المشاريع المنجزة في الجزائر كانت تقٌدر بنسبة 

، مع الحفاظ عمى الحٌد 2119سنة   %22ذركة  تالنسبة في منحى تصاعدم حٌتى بمغ
، كفي األخير تراجعت 2100ك 2101خبلؿ السنتيف المتتاليتيف   %00األقصى بنسبة 

2102سنة  % 6إلى 
، 2106لمصالح صندكؽ النقد الدكلي لسنة في تقرير كرد كما  .634

حسب  أف تكاصؿ الجزائر جيدىا في تطكير مناخ األعماؿ، ذلؾ أنوة ضركر التأكيد عمى 
بمد، كذلؾ  089مف بيف  063التحقيقات الدكلية تراجعت مرتبة الجزائر بدرجتيف إلى 

 .Classement Doing busines 635 2106حسب ترتيب دكينغ بيزنس لسنة 
 

 إلغاء شرط االعتماد المسبق -ثانيا
 

المتعمؽ بترقية االستثمار،  ،02-93ـ التشريعي رقـ المرسك مف  49جٌردت المادة 
، مجمس النقد كالقرض مف صبلحية تنظيـ كمنح االعتماد المسبؽ لممستثمر غير المقيـ

، المتعمؽ 01-91رقـ قانكف المف  084ك 083 بإلغاء الفقرات الثانية مف المكاد كذلؾ
لتي تمنح لمجمس النقد ا ،منو 085عمى الرغـ مف عدـ إلغاء المادة  ،النقد كالقرضب

كالقرض إبداء الرأم في مدل تطابؽ كؿ تحكيؿ لرؤكس األمكاؿ إلى الجزائر لتمكيؿ أية 
عمى ىذا النحك، أصبح الرأم الذم ك ة بالنسبة لممستثمر غير المقيـ. نشاطات اقتصادي

ة مف عبارة عف رأم بالمطابقالٌسػالفة الذكر،  085 ممادةمجمس النقد كالقرض كفقػان ل يصدره
أجؿ تحكيؿ رؤكس األمكاؿ إلى الجزائر، كليس شرطنا سابقان لبلستثمار الذم أصبح ييػنجز 

 . 636بكؿ حرية
 

                                                 
634

- Voir, www.andi.dz/, consulté le 07/06/2017.  
635

- Voir, Fonds Monétaire International, Doing Business 2016, Washington, DC, 20090, 

www.imf.org/, consulté le 07/06/2017.  
 .40-39ص ص مرجع سابؽ، ، مبدأ حرية االستثمار في القانكف الجزائرم، أوباية مميكة -636

http://www.andi.dz/
http://www.imf.org/
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االستثمارات قبؿ إنجازىا مكضكع تصريح باالستثمار لدل الككالة أصبحت كما 
، 637الٌسػالؼ الذكر ،02-93التشريعي رقـ المرسـك  في ظؿٌ  الكطنية لترقية االستثمار

 ،13-10فيما بعد بالككالة الكطنية لتطكير االستثمار في ظٌؿ األمر رقـ ت التي استبدل
، مٌمػا يعكس تطٌكرنا ىاٌمػان لسياسة الدكلة في مجاؿ االستثمار 638المتعمؽ بتطكير االستثمار

يقصد بالتصريح باالستثمار، ذلؾ ك  .639االعتماد المسبؽبكاسطة التخمي عف نظاـ 
لو المستثمر رغبتو في إنجاز استثمار في نشاط اإلجراء الشكمي الذم يبدم مف خبل

الٌسػالؼ  ،13-10األمر رقـ اقتصادم إلنتاج السمع كالخدمات، في مجاؿ تطبيؽ 
  . 640الذكر

 

الٌسػالؼ  ،13-10األمر رقـ مف  4المادة مف الفقرة الثانية بالرجكع إلى نص 
امينػا قبؿ إنجاز أم إلز  ماد المسبؽ الذم كاف إجراءن شرط االعتنجدىا تستبعد  الذكر،

التي تستفيد مف  اتاالستثمار أما  تضمف أم طمب لممزايا.يال  ، كالذممشركع استثمارم
الفقرة األكلى غير أف  .التي تخضع لمتصريح باالستثمار مزايا ىذا األمر، قبؿ إنجازىا ىي

 حؿٌ ىي كحدىا التي تككف ماالستثمارات األجنبية بأف  أٌكػدت ،منو رمكرٌ  4المادة مف 
ى كلك لـ يستفد المستثمر األجنبي مف االستثمار حتٌ  الككالة الكطنية لتطكيرتصريح لدل 

مثؿ ىذا الشرط ال يسرم عمى المستثمر الكطني يتٌػضح أف ك  .األمرىذا المزايا المقٌررة في 
ا يجعؿ ىذه األحكاـ ال تتطابؽ كالقانكف ػإذا لـ يستفد ىذا األخير مف تمؾ المزايا، ممٌ 

 4مف المادة  أما الفقرة الرابعة .641مييز بيف الكطنيكف كاألجانبػـ التٌ فاقي الذم يحرٌ ػاالتٌ 
أك استثمار مباشر ر أجنبي أف يخضع كؿ مشركع استثماب ألزمت ،الٌسالفة الذكر 0مكرر

رؤكس أمكاؿ أجنبية إلى الدراسة المسبقة مف قبؿ المجمس الكطني بالشراكة مع 
  لبلستثمار.

 

                                                 
 ، مرجع سابؽ.تعمؽ بترقية االستثمار، ي12-93تشريعي رقـ المرسـك ال مف 3/2انظر المادة  -637
 ، يتعمؽ بتطكير االستثمار، مرجع سابؽ. 03-01مف األمر رقـ  6انظر المادة  -638

639
- BELHADI Abdelhafid, op. cit., p. 628. 

، يتعمؽ بشكؿ التصريح 2008مارس سنة  24المؤرخ في  98-08المرسـك التنفيذم رقـ مف  2انظر المادة  -640
 . 2008مارس سنة  26، مؤرخ في 16كيفيات ذلؾ، ج. ر. ج. ج عدد باالستثمار كطمب كمقرر منح المزايا ك 

641
- ZOUAÏMIA Rachid, « Le régime des investissements étrangers à l’épreuve de la 

résurgence de l’Etat dirigiste en Algérie », op. cit., p. 7.  
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 تخكيؿ ع أراد مف كراء ذلؾأف المشرٌ ، ىذا الٌصػدد في 642ةذتاألسايرل أحد 
خذ شكؿ االعتماد أك ػلمنح قرار فردم يتٌ  سمطة تقديرية المجمس الكطني لبلستثمار

المرسـك التشريعي صدكر المتبٌنػاة منذ  ا بالنسبة لؤلحكاـ القانكنيةتراجعن الرخصة، مٌمػا يعٌد 
ز اإلدارة الذم ػعدـ تحيٌ مبدأ مع ا ذلؾ تعارضن كما يعٌد . ، الٌسػالؼ الذكر02-93رقـ 

0996 دستكرمف  23كالمكٌرس في المادة  ،يضمنو القانكف
فاقيات التي ػاالتٌ بنكد كمع  ،643

  .644الجزائرأبرمتيا 
 

-06ع قد تراجع عف ىذا المكقؼ بمناسبة صدكر القانكف رقـ لكف يظير أف المشرٌ 
ال تمٌيػز بيف المستثمر الكطني كالمستثمر  ،نوم 4المتعمؽ بترقية االستثمار. فالمادة  ،19

األجنبي، ذلؾ أف جميع االستثمارات قبؿ إنجازىا، كمف أجؿ االستفادة مف المزايا المقٌررة 
لدل الككالة الكطنية لتطكير  Enregistrement في أحكاـ ىذا القانكف، تخضع لمتسجيؿ

مع مراعاة أحكام االتفاقيات  « :منو 20ما تضمنتو المادة كىذا ما يٌتفؽ مع  االستثمار.
األشخاص  ىالثنائية والجيوية والمتعددة األطراف الموقعة من قبل الدولة الجزائرية، يتمق

الطبيعيون والمعنويون األجانب معاممة منصفة وعادلة، فيما يخص الحقوق والواجبات 
 .» المرتبطة باستثماراتيم

 

ذلؾ  الذم يعدٌ  سجيؿ االستثمارمصطمح التصريح باالستثمار بمصطمح تاستبدؿ 
المستثمر عف إرادتو في إنجاز استثمار في نشاط  ييعٌبػر الذم مف خبللوك المكتكب اإلجراء 

، 19-06القانكف رقـ  اقتصادم إلنتاج السمع أك الخدمات يدخؿ ضمف مجاؿ تطبيؽ
                                                 

642
- ZOUAÏMIA Rachid, « Le régime des investissements étrangers à l’épreuve de la 

résurgence de l’Etat dirigiste en Algérie », op. cit., p. 14.  
، مع بقاء المحتكل نفسو، حيث تنص 2016بعد التعديؿ الدستكرم لسنة  1996مف دستكر  25أصبحت المادة  -643

 .» ز اإلدارة يضمنو القانونـعدم تحيّ  « :عمى ما يمي
 : أنوالتي تنص عمى  ،حاد األكركبيمف عقد الشراكة بيف الجزائر كاالتٌ  37/0المادة  إلىنشير عمى سبيؿ المثاؿ  -644
شركاتيما واستغالليا أكثر  يمتنع الطرفان عن اتخاذ تدابير أو الشروع في أعمال من شأنيا أن تجعل شروط إنشاء «

-05مرسـك الرئاسي رقـ ر في ذلؾ، الانظ ؛» تقييدا مما كانت عميو في اليوم الذي يسبق تاريخ توقيع ىذا االتفاق
، يتضمف التصديؽ عمى االتفاؽ األكركبي المتكسط لتأسيس شراكة بيف 2005أبريؿ سنة  27المؤرخ في  159

الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مف جية، كالمجمكعة األكركبية كالدكؿ األعضاء فييا مف جية أخرل، المكقع 
كالكثيقة النيائية  7إلى رقـ  1كالبركتكككالت مف رقـ  6إلى  1، ككذا مبلحقو مف 2002سنة  أبريؿ 22بفالكنسيا يـك 

 .2005أبريؿ سنة  30، مؤرخ في 31المرفقة بو، ج. ر. ج. ج عدد 
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ة كيتـ تسجيؿ االستثمار عمى أساس استمارة، تعتبر بمثابة شياد .645الٌسػالؼ الذكر
كتحمؿ تكقيع  مككالة الكطنية لتطكير االستثمارالييئات البلمركزية لتقٌدميا  تسجيؿ

الييئة البلمركزية لمككالة التي يختارىا  أماـاالستثمار . كما يتـ تسجيؿ 646المستثمر
   . 647بمكجب ككالة مصادؽ عميياكؿ شخص يمثمو نفسو أك مف قبؿ المستثمر سكاء ب

 

ر لبلستثمارات ر أىمية بالغة في النظاـ القانكني المؤطٌ يمثؿ نظاـ تسجيؿ االستثما
عبلمية، بحيث تتمكف مف خبللو السمطات العمكمية  في الجزائر، إذ لو كظيفة إحصائية كا 

ح بيا لدل الككالة الكطنية لتطكير االستثمار كٌمػا مف معرفة حجـ االستثمارات المصرٌ 
ح بيا عمى لمشاريع االستثمارية المصرٌ كعددنا. كما يساعدىا عمى إجراء المقارنة بيف ا
ف الككالة مف البحث عف ، مٌمػا يمكٌ امستكل الككالة كحجـ االستثمارات المنجزة ميدانين 

أسباب التأخير في إنجاز المشاريع أك عدـ إنجازىا، كبالتالي العمؿ عمى تذليؿ الصعكبات 
  .648التي تحكؿ دكف تجسيد ىذه االستثمارات

 

بالنسبة المستثمر الكطني  غير ممـز إالٌ  االستثمار تسجيؿإجراء ع أف يعتبر المشرٌ 
اإلنجاز المنصكص عمييا في القانكف  مزاياالحصكؿ عمى أك األجنبي الذم يسعى إلى 

، الٌسػالؼ الذكر، ك/أك الخدمات المقدمة مف قبؿ الييئات البلمركزية لمككالة 19-06رقـ 
ػيا أف ضح جمٌ ػكيتٌ  .649ؿ شركع في اإلنجازا عمى كػالكطنية لتطكير االستثمار، مسبقن 

ا مع طمب ىذه المزايا، كغني عف البياف أف الطمب ا كعدمن يؿ االستثمار يرتبط كجكدن تسج

                                                 
، يحدد كيفيات تسجيؿ 2017مارس سنة  5المؤرخ في  102-17مف المرسـك التنفيذم رقـ  2انظر المادة  -645

 .2017مارس سنة  8، مؤرخ في 16كنتائج الشيادة المتعمقة بيا، ج. ر. ج. ج عدد  االستثمارات ككذا شكؿ
 .5المرجع نفسو، المادة  -646
 .6المرجع نفسو، المادة  -647
، تخصص معيفي لعزيز -648 ، الكسائؿ القانكنية لتفعيؿ االستثمارات في الجزائر، أطركحة لنيؿ درجة دكتكراه في العمـك

 .80-79، ص ص 2015 ، جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك،لعمـك السياسيةكا كمية، الحقكؽالقانكف، 
، يحدد كيفيات تسجيؿ االستثمارات ككذا شكؿ كنتائج الشيادة 102-17مف المرسـك التنفيذم رقـ  4انظر المادة  -649

ظٌؿ األمر رقـ المتعمقة بيا، مرجع سابؽ؛ نشير إلى أف التصريح باالستثمار كاف مبلزما أيضا لطمب منح المزايا في 
تخضع  « :منو، عمى أنو  4، يتعمؽ بتطكير االستثمار، مرجع سابؽ، حيث نصت الفقرة الثانية مف المادة 01-03

 6االستثمارات التي تستفيد من مزايا ىذا األمر، قبل إنجازىا، إلى تصريح باالستثمار لدى الوكالة المذكورة في المادة 
 . » أدناه
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كما أف التخمي عف تسجيؿ االستثمار  .مارسو بإرادتو المنفردةلممستثمر يي  احقن يعتبر األخير 
  .650تفيدنا منيا بقكة القانكفال يعني فقداف المستثمر لضمانات االستثمار، بؿ يظٌؿ مس

 

 الفرع الثاني
 لتطوير االستثمارالجديد ساتي ـالمؤسّ اإلطار 

 

تحٌكؿ فتح النشاط االستثمارم أماـ المبادرة الخاصة الكطنية كاألجنبية، كاكب 
لة الكطنية لترقية االستثمار الككااإلطار المؤٌسػساتي الذم يحكـ االستثمار. فاستبدلت 

لى جانب ىذه األخيرة(أوال) ة لتطكير االستثمارالككالة الكطنيب جيات كذلؾ دخؿ تت ،. كا 
 (.ثانيا)مة باالستثمار ػمركزية أخرل في المسائؿ ذات الصٌ 

 

 الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار حداثاست -أوال
 

-10رقـ  مف األمر 6المادة بمكجب  الككالة الكطنية لتطكير االستثمار أنشأت
ع ىيئة عمكمية ذات طابع إدارم تتمتٌ  كتعتبر الككالةير االستثمار. المتعمؽ بتطك ، 03

ؼ بترقية ػكتكضع تحت كصاية الكزير المكمٌ  بالشخصية المعنكية كاالستقبلؿ المالي.
الككالة في مدينة الجزائر، كلمككالة ىياكؿ غير مركزية عمى  . كيككف مقرٌ 651االستثمارات

 .652المستكل المحمي
 

، 03-01األمر رقـ  مف 23الفقرة األكلى مف المادة  بمكجبع أحدث المشرٌ 
 Guichet الشباؾ الكحيد الككالة الكطنية لتطكير االستثمار كلعمى مست ،الٌسػالؼ الذكر

unique، مف أجؿ تخفيؼ كتبسيط  كالييئات المعنية باالستثمار الذم يضـٌ اإلدارات
                                                 

مرجع سابؽ، ص -األنشطة العادية كقطاع المحركقات-مؿ في القانكف الجزائرم لبلستثمار، الكاعجة الجياللي - 650
680. 

، يتضمف صبلحيات 2006أكتكبر سنة  9المؤرخ في  356-06انظر المادة األكلى مف المرسـك التنفيذم رقـ  -651
، معدؿ 2006أكتكبر سنة  11، مؤرخ في 64الككالة الكطنية لتطكير االستثمار كتنظيميا كسيرىا، ج. ر. ج. ج عدد 

 8، مؤرخ في 16، ج. ر. ج. ج عدد 2017مارس سنة  5المؤرخ في  100-17كمتمـ بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ 
 .2017مارس سنة 

، المعاممة أوباية مميكة : ؛ حكؿ الطبيعة القانكنية لمككالة الكطنية لتطكير االستثمار، انظر2المرجع نفسو، المادة  -652
 .365-360، ص ص لبلستثمار في النشاطات المالية كفقا لمقانكف الجزائرم، مرجع سابؽ اإلدارية
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يسير عمى تنفيذ إجراءات . كما نجاز المشاريعجراءات كشكميات تأسيس المؤسسات كا  إ
عمى ىيكؿ غير مركزم ألنو ينشئ الشباؾ الكحيد يعٌد ك  .653خفيؼ المقٌررةػالتبسيط كالتٌ 

التصريحات بمشاريع االستثمار كطمبات منح المزايا، كيتكٌلى تسجيؿ  .مستكل الكالية
، 02-93ا لممرسـك التشريعي رقـ ػ، كذلؾ خبلفن 654كتقديـ المعمكمات الضركرية لممستثمريف
ككالة الشباؾ كحيد مركزم فقط ضمف  تأسيسب المتعمؽ بترقية االستثمار، الذم أقرٌ 

  . 655ترقية االستثماراتالكطنية ل
 

إلى تقريبيا كبالتالي  فكرة تقريب اإلدارة إلى المستثمر إذا كاف الشباؾ الكحيد يعكس
ى تخفيؼ نطكم فقط عمال ي ، فإف ذلؾأماكف إنجاز كاستغبلؿ المشاريع االستثمارية

 Un seulرحاكً ػاإلجراءات اإلدارية أك تسييؿ المعاممة البيركقراطية، إنما كضع مي 

intrelocuteur  كحيد يمثؿ اإلدارة كقاعدة لتحريؾ االستثمار، كذلؾ بالعمؿ عمى تكفير
 ىيئات إقامةفإف كلذلؾ،  .656سكاء كانت خدمات إدارية أك ماليةلممستثمر كؿ متطمباتو 

ترسيخ  تترجـ إرادة السمطات العمكمية فيقريبة مف عالـ األعماؿ،  بحكـ أنياك ، ضبط
عف األساليب البيركقراطية لئلدارة الكبلسيكية، خاصة  يالتخمٌ ك  قكاعد الحككمة

    .657الكزارات
 

و بمقتضى فإنالمتعمؽ بترقية االستثمار،  ،19-06القانكف رقـ أما بمناسبة صدكر 
 ( مراكز تضـٌ 4أربعة ) الكطنية لتطكير االستثمار الككالةلدل  تيحدث منو، 27المادة 

مجمكع المصالح المؤىمة لتقديـ الخدمات الضركرية إلنشاء المؤسسات كدعميا كتطكيرىا، 

                                                 
 ، يتعمؽ بتطكير االستثمار، مرجع سابؽ.03-01األمر رقـ مف  25/1انظر المادة  -653
، يتضمف صبلحيات الككالة الكطنية لتطكير 356-06قبؿ تعديميا مف المرسـك التنفيذم رقـ  22نصت المادة  -654

ينشأ الشباك الوحيد عمى مستوى الوالية، ويجمع  « :ثمار كتنظيميا كسيرىا، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ، عمى أنواالست
ضمنو الممثمين المحميين لموكالة نفسيا وعمى الخصوص ممثمي المركز الوطني لمسجل التجاري والضرائب وأمالك 

أمور المجمس الشعبي البمدي الذي يتبعو مكان إقامة والبيئة والعمل وملجمارك والتعمير وتييئة اإلقميم الدولة وا
 .» )...(  الشباك الوحيد

  ، مرجع سابؽ.تعمؽ بترقية االستثماري، 02-93لمرسـك التشريعي رقـ ا مف 8انظر المادة  -655
 .32-31، مرجع سابؽ، ص ص معيفي لعزيز -656

657
- ZOUAÏMIA Rachid, « Le régime des investissements étrangers à l’épreuve de la 

résurgence de l’Etat dirigiste en Algérie », op.cit., p. 23. 
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أعضاء ىذه المراكز الحٌجػية أماـ اإلدارات التابعة  كيككف لقراراتككذا إلنجاز المشاريع. 
  : كتتمثؿ ىذه المراكز فيما يمي ليا.

ر المزايا، كيكمؼ بتسيير المزايا كالتحفيزات المختمفة المكضكعة مركز تسيي -
ؾ المككمة شريع السارم المفعكؿ، باستثناء تمبكاسطة التلفائدة االستثمارات 

 لمككالة،

مركز استيفاء اإلجراءات، كيكمؼ بتقديـ الخدمات الضركرية المرتبطة  -
نجاز المشاريع،  بإجراءات إنشاء المؤسسات كا 

إلنشاء المؤسسات، كيكمؼ بمساعدة كدعـ إنشاء كتطكير مركز الدعـ  -
 المؤسسات،

 مركز الترقية اإلقميمية، كيكمؼ بضماف ترقية الفرص كاإلمكانات المحمية. -
 

المنشأ بمكجب  مركزم لمككالة الكطنية لتطكير االستثمارأما عف الشباؾ الكحيد البلٌ 
الٌسػالؼ  ،19-06القانكف رقـ  ، فإنو يتكفؿ بتطبيؽ، الٌسػالؼ الذكر13-10األمر رقـ 

بة عمى الفترة االنتقالية، في انتظار تنصيب المراكز المذككرة ػ، ككذا باآلثار المترتٌ الذكر
الكالية، المراكز  كيضـ الشباؾ الكحيد البٌلمركزم، المنٌصػب عمى مستكل مقرٌ  .658أعبله

 .659المذككرة أعبلهاألربعة 
 

كالييئات، كيؤىمكف لتسميـ كؿ  ارات العمكميةممثمي اإلداألربعة تضـ ىذه المراكز 
الكثائؽ المطمكبة مباشرة عمى مستكاىـ، كتقديـ كؿ الخدمات اإلدارية المرتبطة بإنجاز 
االستثمار كتككيف الشركات. كتككف الكثائؽ التي يسممكنيا ممزمة إزاء اإلدارات كالييئات 

لح المركزية كالمحمية إلدارتيـ أك ة. كيكمفكف، زيادة عمى ذلؾ، بالتدخؿ لدل المصاالمعنيٌ 
  . 660ىيئاتيـ األصمية لتذليؿ الصعكبات المحتممة التي يكاجييا المستثمركف

 

                                                 
 يتعمؽ بترقية االستثمار، مرجع سابؽ.، 09-16مف القانكف رقـ  36المادة انظر  -658
، يتضمف صبلحيات الككالة الكطنية لتطكير االستثمار 356-06مف المرسـك التنفيذم رقـ  23انظر المادة  -659

 ميا كسيرىا، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ. كتنظي
 .3مكرر 28المرجع نفسو، المادة  -660
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 ؼػ، فيي تكمٌ الكطنية لتطكير االستثمار بالككالة المياـ المككمة فيما يخٌص أما 
بالتنسيؽ مع اإلدارات  ،الٌسػالؼ الذكر 19-06مف القانكف رقـ  26بمقتضى المادة 

 : ييئات المعنية، بما يأتيكال
 تسجيؿ االستثمارات، -

 ترقية االستثمارات في الجزائر كالتركيج ليا في الخارج، -

 ترقية الفرص كاإلمكانات اإلقميمية، -

نجاز المشاريع،  -  تسييؿ ممارسة األعماؿ كمتابعة تأسيس الشركات كا 

 دعـ المستثمريف كمساعدتيـ كمرافقتيـ، -

 ألعماؿ،اإلعبلـ كالتحسيس في مكاقع ا -

الٌسػالؼ  ،19-06مف القانكف رقـ  07المذككرة في المادة تأىيؿ المشاريع  -
عداد اتفاقية االستثمار التي تعرض عمى المجمس الكطني 661الذكر ، كتقييميا كا 

  لبلستثمار لممكافقة عمييا،

 المساىمة في تسيير نفقات دعـ االستثمار، -

الؼ الذكر، كتمؾ ػالسٌ  ،19-06مقانكف رقـ لابقة تسيير حافظة المشاريع السٌ  -
  .662منو 04المذككرة في المادة 

 

 ، المتضمف356-16مف المرسـك التنفيذم رقـ  3كذلؾ بالرجكع إلى أحكاـ المادة 
ؼ ػتكمٌ  ة، فإف ىذه األخير اصبلحيات الككالة الكطنية لتطكير االستثمار كتنظيميا كسيرى

 : بما يمي
لمؤسسة كاالستثمار لفائدة جمع كمعالجة كنشر المعمكمة المرتبطة با -

 المستثمريف،

 مساعدة كمرافقة المستثمريف في كؿ مراحؿ المشركع، بما فييا ما بعد اإلنجاز، -

                                                 
، مؽ بترقية االستثمار، مرجع سابؽيتع ،09-16القانكف رقـ مف  17تتعمؽ المشاريع المذككرة في المادة  -661

بيف المستثمر باالستثمارات التي تمثؿ أىمية خاصة لبلقتصاد الكطني، كالمعٌدة عمى أساس اتفاقية متفاكض عمييا 
 التي تتصرؼ باسـ الدكلة. الكطنية لتطكير االستثماركالككالة 

باالستثمارات التي يساكم  الٌسػالؼ الذكر،، 09-16مف القانكف رقـ  14تتعمؽ المشاريع المذككرة في المادة  -662
 دج(. 5.000.000.000مبمغيا أك يفكؽ خمسة مبليير دينار)
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عداد إحصائيات اإلنجاز  تتسجيؿ االستثمارا - كمتابعة تقدـ المشاريع كا 
 كتحميميا،

تسييؿ، بالتعاكف مع اإلدارات المعنية، الترتيبات لممستثمريف كتبسيط إجراءات  -
نجاز المشاريع. كتساىـ، بيذا  كشكميات إنشاء المؤسسات كشركط استغبلليا كا 

 الٌصػدد، في تحسيف مناخ االستثمار في كؿ جكانبو،

 ترقية الشراكة كالفرص الجزائرية لبلستثمار عبر اإلقميـ الكطني كفي الخارج، -

، 19-06رقـ مف القانكف  36ك 35ك 26تسيير المزايا، طبقا ألحكاـ المكاد  -
ح بيا قبؿ تاريخ نشر ىذا لٌسػالؼ الذكر، كالمتعمقة بحافظة المشاريع المصرٌ ا

  القانكف.
 

الككالة الكطنية لتطكير االستثمار، يككف ليا ب لمياـ المككمةأنو في إطار اكما 
بعد أخذ رأم مجمس  -بكاسطة مديرىا العاـ أف تبـر مع الييئات الكطنية أك األجنبية،

ليما عبلقة  Accord ou conventionفاقية ػفاؽ أك اتٌ ػأم اتٌ  -ة،اإلدارة كالسمطة الكصي
  . 663بيدؼ الككالة

 

 باالستثمار المتعمقةفي المسائل  مركزيةتدخل جيات  -ثانيا
 

المتعمؽ بتطكير  ،13-10األمر رقـ  الذم جاء بو الجديد كالميـٌ  الشيء إف
 يعدٌ ك  ى مستكل الكالية.لذم أصبح ينشأ عمىك المركزية الشباؾ الكحيد ا ،االستثمار

مع  افذة التي تتعامؿ عبرىا الككالة الكطنية لتطكير االستثمارػبمثابة النٌ  الشباؾ الكحيد
كاستقطاب أكبر اإلجراءات كتسييؿ ع في تبسيط المشرٌ  إرادةعمى مٌما يدؿ ، المستثمريف

عى تضارب بيف ىذا المسأف ىنالؾ بالمقابؿ نجد لكف  .664مستثمريفممكف مف القدر 
المسائؿ ذات في  لتدخؿبا مختمفة جيات مركزيةالتي تسمح لالنصكص القانكنية كبعض 

  .سياسة استقطاب االستثمارمة باالستثمار، األمر الذم ال يخدـ ػالصٌ 
 

                                                 
، يتضمف صبلحيات الككالة الكطنية لتطكير االستثمار 356-06تنفيذم رقـ مف المرسـك ال 41انظر المادة  -663

 كتنظيميا كسيرىا، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ.
 .49ص مرجع سابؽ، ، مبدأ حرية االستثمار في القانكف الجزائرم، أوباية مميكة -664
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تيػسند  األجنبية مشاريع االستثماراتالمكافقة عمى  نشير عمى سبيؿ المثاؿ إلى أف
تحت سمطة الكزير األكؿ  المجمسىذا ضع يك كما  .665لمجمس الكطني لبلستثماراإلى 

  : 667مفؿ ػيتشكٌ ، كالذم 666ى رئاستوالذم يتكلٌ 
 الجماعات المحمية،بالكزير المكمؼ  -
 الكزير المكمؼ بالمالية،  -
 الكزير المكمؼ بترقية االستثمارات،  -
 الكزير المكمؼ بالتجارة، -
 الكزير المكمؼ بالطاقة كالمناجـ،  -
 لصناعة،الكزير المكمؼ با -

 الكزير المكمؼ بالسياحة،  -       
 الكزير المكمؼ بالمؤسسات الصغيرة المتكسطة،  -
 الكزير المكمؼ بتييئة اإلقميـ كالبيئة. -       
( بجدكؿ األعماؿ في كزير )أك كزراء( القطاع المعني )أك القطاعات المعنية -       
 .المجمسأشغاؿ 

 

بلستثمارات التي ل ،الٌسػالؼ الذكر ،13-10قـ في ظٌؿ األمر ر  كذلؾ سمحػلـ يي 
قرار إاٌل ب النظاـ العاـ مف مزايااالستفادة ج د 1.500.000.000يساكم أك يتجاكز مبمغيا 

 مبمغ أما بالنسبة لممبالغ االستثمارية التي تقؿ عفالمجمس الكطني لبلستثمار.  مف
ة آلية لفائدة االستثمارات بصفبشأنيا فتمنح مزايا النظاـ العاـ  ،دج 1.500.000.000

مف خبلؿ شبكة  سبقا مف قبؿ المجمس الكطني لبلستثماردة مي التي تستكفي الشركط المحدٌ 
د ىذه الشبكة عمى كجو الخصكص قطاعات األنشطة كتحدٌ  .Grille de lecture قراءة

مر كذلؾ ىك األك  .668المؤىمة لبلستفادة مف المزايا بالنظر إلى أىميتيا لبلقتصاد الكطني
                                                 

 مرجع سابؽ. ،2119قانكف المالية التكميمي لسنة ، يتضمف 01-09أمر رقـ  -665
، يتعمؽ بصبلحيات المجمس 2006أكتكبر سنة  9مؤرخ في  355-06مرسـك التنفيذم رقـ مف ال 2ر المادة انظ -666

 .2006أكتكبر سنة  11، مؤرخ في 64الكطني لبلستثمار كتشكيمتو كتنظيمو كسيره، ج. ر. ج. ج عدد 
 .4المرجع نفسو، المادة  -667
، ج. ر. ج. ج عدد 2013ف قانكف المالية لسنة ، يتضم2012ديسمبر سنة  26مؤرخ في  12-12قانكف رقـ  -668
 ، مرجع سابؽ. 2014، يتضمف قانكف المالية لسنة 08-13قانكف رقـ ؛ 2012ديسمبر سنة  30، مؤرخ في 72
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خضع ىك اآلخر بمقتضى المتعمؽ بترقية االستثمار، الذم يي  ،19-06بالنسبة لمقانكف رقـ 
يساكم مبمغيا أك يفكؽ خمسة مبليير التي لفائدة االستثمارات  امنو، منح المزاي 04المادة 
سبقة مف المجمس الكطني لبلستثمار. كفضبلن ، لممكافقة المدج( 5.000.000.000دينار)

 التي تمثؿ أىميةالمزايا االستثنائية التي مف شأنيا أف تمنح لبلستثمارات عف ذلؾ، فإف 
عمى ىذا ك . 669المجمس الكطني لبلستثمار بالنسبة االقتصاد الكطني تتـ بعد قرار خاصة
. فقراراتو نفسو الكقت في جية استشارة إلى جانب اعتبارهجية قرار المجمس  عدٌ ػيي النحك، 

كما لو إصدار تكصيات ليا القكة المعنكية الممزمة بالنظر  .يةتككف مشمكلة بالقكة التنفيذ
  .670مة في الكزير األكؿػإلى المركز القانكني لمف أصدرىا كالمتمثٌ 

 

أدرج  ،2110اد التبغية، فإف قانكف المالية لسنة فيما يتعمؽ بنشاطات صنع المك  أما
ت عنكاف " صنع التبغ "، بمناسبة تتميمو لقانكف الضرائب غير المباشرة، فصبلن ثالثا تح

حدث لدل الكزير المكمؼ بالمالية ىيئة ضبط سكؽ كالتي تي  298بحيث يحتكم عمى المادة 
. غير 671التبغ كالمكاد التبغية تكمؼ بتسميـ الرخص لصالح صانعي كمكزعي المكاد التبغية

، 2119ا بمقتضى قانكف المالية التكميمي لسنة ػأف أحكاـ ىذه المادة تـ تعديميا الحقن 
ٌكؿ إلى الكزير اصات مف ىيئة ضبط سكؽ التبغ لتيػحبحيث انتزعت مثؿ ىذه االختص

 .  672المكمؼ بالمالية
 

                                                 
، يحدد كيفيات تسجيؿ االستثمارات ككذا شكؿ كنتائج 102-17مف المرسـك التنفيذم رقـ  14انظر المادة  -669

لدل الييئات البلمركزية  سابؽ؛ نشير إلى أنو حٌتى تسجيؿ ىذا النكع مف االستثمارات الشيادة المتعمقة بيا، مرجع
 (.3ـ بعد الحصكؿ عمى قرار المجمس الكطني لبلستثمار )المادة يت لمككالة الكطنية لتطكير االستثمار

، مرجع سابؽ، ص -تاألنشطة العادية كقطاع المحركقا-في القانكف الجزائرم لبلستثمار الكامؿ، عجة الجياللي -670
684. 

، ج. ر. ج. ج 2001، يتضمف قانكف المالية لسنة 2000ديسمبر سنة  23مؤرخ في  06-2000قانكف رقـ  -671
، 2004أكتكبر سنة  18مؤرخ في  331-04؛ مرسـك تنفيذم رقـ 2000ديسمبر سنة  24، مؤرخ في 80عدد 

أكتكبر سنة  20، مؤرخ في 66يا، ج. ر. ج. ج عدد يتضمف تنظيـ نشاطات صنع المكاد التبغية كاستيرادىا كتكزيع
2004. 

، ج. ر. ج. ج 2009، يتضمف قانكف المالية التكميمي لسنة 2009يكليك سنة  22مؤرخ في  01-09رقـ  أمر -672
 .2009يكليك سنة  26، مؤرخ في 44عدد 
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أف ىنالؾ العديد مف القكانيف الخاصة تكٌرس فكرة تعٌدد بمف جية أخرل يبلحظ 
. كنشير عمى سبيؿ في مختمؼ القطاعات تدخؿ الجيات في المسائؿ المتعمقة باالستثمار

الذم يترأسو رئيس الجميكرية في مجاؿ استغبلؿ العقار  ى تدخؿ مجمس الكزراءالمثاؿ إل
أسمكب االمتياز عف طريؽ المزاد العمني المفتكح أك المقٌيػد، أدرج المشٌرع ف. 673الصناعي

أك بالتراضي عمى األراضي التابعة لؤلمبلؾ الخاصة لمدكلة، لفائدة المؤسسات كالييئات 
كاألشخاص الطبيعييف أك المعنكييف  Entreprises et établissements publics العمكمية

كتككف قابمة لمنح  .674الخاضعيف لمقانكف الخاص، كذلؾ الحتياجات مشاريع استثمارية
المشاريع التي يككف ليا طابع األكلكية كاألىمية الكطنية،  ياالمتياز بأسمكب التراض

كة لمناصب الشغؿ أك القيمة تشارؾ في تمبية الطمب الكطني عمى السكف، محدثة بق
 . 675ا تساىـ في تنمية المناطؽ المحركمة أك المعزكلةالمضافة، كأخيرن 

 

مف قبؿ مجمس الكزراء، كباقتراح مف يص رخمنح االمتياز بالتراضي بمكجب تييػ
. كما يمكف أف تستفيد ىذه المشاريع مف تخفيض مبمغ 676المجمس الكطني لبلستثمار

 ضية المحٌددة مف قبؿ إدارة أمبلؾ الدكلة. كيمنح ىذا التخفياإلتاكة اإليجارية السنك 
  . 677بمكجب قرار مف مجمس الكزراء بناء عمى اقتراح مف المجمس الكطني لبلستثمار

                                                 
الفكر ، »م في الجزائرالنظاـ القانكني لمعقار االقتصاد «، بوحفص جالب نعناعة : حكؿ المكضكع، انظر -673

 .105-101، ص ص 2009، 22البرلماني، عدد 
، يحدد شركط ككيفيات منح االمتياز 2008مؤرخ في أكؿ سبتمبر سنة  04-08مف األمر رقـ  3انظر المادة  -674

ي ، مؤرخ ف49عدد ج. ر. ج. ج التابعة لؤلمبلؾ الخاصة لمدكلة كالمكجية إلنجاز مشاريع استثمارية،  يعمى األراض
مايك  2المؤرخ في  152-09مف المرسـك التنفيذم رقـ  6نشير إلى أنو بمقتضى أحكاـ المادة ؛ 2008سبتمبر سنة  3

التابعة لؤلمبلؾ الخاصة لمدكلة كالمكجية إلنجاز  ي، يحٌدد لشركط ككيفيات منح االمتياز عمى األراض2009سنة 
، فإف األكعية العقارية التي يمكف أف تككف 2009سنة  مايك 6، مؤرخ في 27عدد ج. ر. ج. ج مشاريع استثمارية، 

   : محؿ امتياز، يجب أف تككف في إطار ىذا المرسـك
 تابعة لؤلمبلؾ الخاصة لمدكلة. -
 غير مخٌصصة كليست في طكر التخصيص لفائدة مصالح عمكمية تابعة لمدكلة لتمبية حاجياتيا. -
ا ىك محدد في أدكات التييئة كالتعمير باستثناء المشاريع كاقعة في إطارات معمرة أك قابمة لمتعمير كم -

 االستثمارية التي يستمـز تمركزىا خارج ىذه القطاعات بسبب طبيعتيا.  
 ، الٌسػالؼ الذكر.04-08األمر رقـ مف  7انظر المادة  -675
 . 6ادة المالمرجع نفسو،  -676
 .8المرجع نفسو، المادة  -677
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ع لككالتيف لممحركقات مف أما في قطاع المحركقات، فعمى الرغـ مف إحداث المشرٌ 
األنابيب الدكلية القادمة  ا يخٌص فيم ،عأف المشرٌ  أجؿ ضبط كمراقبة قطاع المحركقات، إالٌ 

مف خارج التراب الكطني لتعبره كميان أك جزئيان كاألنابيب الدكلية التي يككف منطمقيا التراب 
از النقؿ، كذلؾ بعد مكافقة يالكطني، فإنو يمكف لمكزير المكمؼ بالمحركقات أف يمنح امت

المككنات الجيكلكجية  ممارسة النشاطات المتعمقة باستغبلؿأف كما . 678مجمس الكزراء
، أك ذات قابمية نفكذ Schisteuse imperméablesالطينية ك/أك  النضيدية غير النفكذة 

جٌد ضعيفة )الغاز الصخرم أك الزيت الصخرم( التي تستعمؿ تقنيات التشقيؽ 
  . 679، تخضع لمكافقة مجمس الكزراءFracturation hydrauliqueالييدركليكي 

 

خضع ػال يي ، الؼ الذكرػالسٌ  ،19-06ـ يجابي في القانكف رقاألمر الجديد كاإلإف 
قرار كما كاف الحاؿ في المستثمر األجنبي لظاىرة تعٌدد تدخؿ الجيات المركزية التٌػخاذ ال

كالمكاد القانكنية  الٌسػالؼ الذكر، ،13-10األمر رقـ  ابؽ. كيظير ذلؾ بعد إلغاءػالسٌ 
قانكف المالية ف. 2104ك 2101، 2119كات المدرجة فيو بمكجب قكانيف المالية لسن

، الٌسػالؼ الذكر ،13-10مكرر ضمف األمر رقـ  4المادة أدرج  ،2119التكميمي لسنة 
كؿ مشركع استثمار أجنبي مباشر أك بمكجب فقرتيا الرابعة عمى إخضاع  أٌكػدتكالتي 

مجمس الكطني استثمار بالشراكة مع رؤكس أمكاؿ أجنبية إلى الدراسة المسبقة مف قبؿ ال
لبلستثمار، حٌتى كلك تحٌصػؿ المستثمر األجنبي عمى ترخيص أك اعتماد في النشاطات 

ة، األمر الذم كاف منافيان لقكاعد المختصٌ  ىيئة الضبط االقتصادممف قبؿ  المنظمة
      .  680التي تعتمد عمى المركنة، البساطة كالسرعة في دراسة الممفات الحككمة
 

2104كسنة  2101المالية لسنة قكانيف منحت كذلؾ 
فيما يتعمؽ بتصفية ، 681

 13-10مف األمر رقـ  3مكرر 4خبلؿ تعديؿ كتتميـ المادة  مف االستثمار األجنبي،
أصبح كؿ تنازؿ، تحت طائمة ف .مختمفة سمطة التدخؿ لجيات مركزية، الٌسػالؼ الذكر

                                                 
 ، يتعمؽ بالمحركقات، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ.07-05رقـ  مف القانكف 73/1المادة  رانظ -678
 مكرر. 23المرجع نفسو، المادة  -679

680
- ZOUAÏMIA Rachid, « Le régime des investissements étrangers à l’épreuve de la 

résurgence de l’Etat dirigiste en Algérie », op. cit., p. 30. 
ج. ر. ج. ج ، 2010، يتضمف قانكف المالية التكميمي لسنة 2010شت سنة غ 26مؤرخ في  01-10أمر رقـ  -681

 ، مرجع سابؽ.2014، يتضمف قانكف المالية لسنة 08-13؛ قانكف رقـ 2010غشت سنة  29، مؤرخ في 49عدد 
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ـ مف قبؿ ػسمٌ ػخمي عف ممارسة حؽ الشفعة تي البطبلف، يخضع إلى تقديـ شيادة التٌ 
ؼ باالستثمار، كذلؾ بعد استشارة مجمس ة التابعة لمكزير المكمٌ المصالح المختصٌ 
، 682ى رئاستوتحت سمطة الكزير األكؿ الذم يتكلٌ ىذا األخير  يكضعك  .مساىمات الدكلة

  : 683ؿ مفػالذم يتشكٌ 
 كزير الدكلة، كزير الداخمية كالجماعات المحمية، -

 الخارجية،كزير الدكلة، كزير الشؤكف  -

 كزير العدؿ، حافظ األختاـ، -

 كزير المالية،  -

 كزير المساىمات كترقية االستثمارات، -

 كزير التجارة، -

 كزير العمؿ كالضماف االجتماعي، -

 كزير التييئة العمرانية كالبيئة، -

 كزير الصناعة، -

 الكزير المنتدب لدل كزير المالية، المكمؼ باإلصبلح المالي، -

 ء المعنييف بجدكؿ األعماؿ.الكزير المعني أك الكزرا -
 

ا  أدرج  ضمف األمر رقـ 4مكرر 4المادة  ،2101قانكف المالية التكميمي لسنة أيضن
إلى اـ أك الجزئي التٌ عمميات التنازؿ عمى خضكع أٌكدت بحيث  ،الٌسػالؼ الذكر ،10-13

ا اجتماعية ا أك حصصن الخارج عف األسيـ أك الحصص االجتماعية لشركات تممؾ أسيمن 
استفادت مف مزايا أك تسييبلت عند إنشائيا، إلى شركات خاضعة لمقانكف الجزائرم  يف

  .لمحككمة 684االستشارة المسبقة
                                                 

، يتعمؽ بتنظيـ المؤسسات العمكمية االقتصادية كتسييرىا كخكصصتيا، 04-01مف األمر رقـ  8انظر المادة  -682
 مـ، مرجع سابؽ.مت

، يتعمؽ بتشكيمة مجمس مساىمات الدكلة كسيره، معدؿ، مرجع 253-01المرسـك التنفيذم رقـ مف  2انظر المادة  -683
 سابؽ.

 Consultationنشير إلى أف مصطمح االستشارة المسبقة يقابمو في النص الفرنسي المصطمح الصحيح كىك  -684

préalableبتطكير  تعمؽ، ي13-10مف األمر رقـ  3مكرر 4الكارد في المادة  ، في حيف نجد أف مصطمح االستشارة
 كالذم يعني المداكلة كليس االستشارة. Délibérationيقابمو في النص الفرنسي مصطمح ، مرجع سابؽ، االستثمار
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يكٌرس مف جديد ، الٌسػالؼ الذكر ،19-06القانكف رقـ أخيران إلى أف تجدر اإلشارة 
ة، لفائدة الدكلة دكف المؤسسات العمكمية االقتصادي حؽ الشفعةمنو،  31بمكجب المادة 

سيـ أك الحصص االجتماعية المنجزة مف قبؿ أك لفائدة عمى كؿ التنازالت عف األكذلؾ 
كتضيؼ . 685األجانب. أما عف كيفيات ممارسة حؽ الشفعة فتحٌدد عف طريؽ التنظيـ

                                                 
 تتوفر « : ، يتعمؽ باالستثمار، مرجع سابؽ، تنص عمى ما يمي03-01مف األمر رقـ  3مكرر 4كانت المادة  -685

الدولة وكذا المؤسسات العمومية االقتصادية بحق الشفعة عمى كل التنازالت عن حصص المساىمين األجانب أو 
 . لفائدة المساىمين األجانب

يخضع كل تنازل، تحت طائمة البطالن، إلى تقديم شيادة التخمي عن ممارسة حق الشفعة المسممة من 
 الستثمار بعد استشارة مجمس مساىمات الدولة.طرف المصالح المختصة التابعة لموزير المكمف با

يقدم الموثق المكمف بتحرير عقد التنازل طمب الشيادة إلى المصالح المختصة ويحدد فيو سعر التنازل 
 وشروطو.

 يحدد السعر، في حالة ممارسة حق الشفعة، عمى أساس الخبرة.
( ابتداء من تاريخ 1جل أقصاه شير )تقدم شيادة التخمي إلى الموثق المكمف بتحرير عقد التنازل في أ

 إيداع الطمب.
(، عند تسمم الشيادة، بحق ممارسة الشفعة كما ىو منصوص عميو في 1تحتفظ الدولة خالل مدة سنة )

 قانون التسجيل في حالة نقص في السعر.
، ( بمثابة التخمي عن ممارسة حق الشفعة1شير ) يعد عدم الرد من طرف المصالح المختصة خالل أجل

ما عدا في حالة ما إذا تعدى مبمغ المعاممة المقدار المحدد بموجب قرار من الوزير المكمف باالستثمار وعندما يتعمق 
 موضوع ىذه المعاممة باألسيم أو الحصص االجتماعية لشركة تمارس أحد األنشطة المحددة في نفس القرار.

  الشيادة المذكورة أعاله. كما يحدد نفس القرار طرق المجوء إلى الخبرة وكذا نموذج
 .»تحدد كيفيات تطبيق ىذه المادة عن طريق التنظيم 

 Entreprisesلصالح الدكلة أك المؤسسات العمكمية ر كذلؾ تقرٌ فضبلن عف حؽ الشفعة، نشير إلى أنو 

publiques لخارج بشكؿ إجراء آخر يتمثؿ في الحؽ في إعادة شراء األسيـ كالحصص االجتماعية المتنازؿ عنيا إلى ا
تاـ أك جزئي لممستثمريف الكطنييف أك األجانب في شركات خاضعة لمقانكف الجزائرم استفادت مف مزايا أك تسييبلت 

عمميات  تخضع « : ، الٌسالؼ الذكر، نصت عمى ما يمي03-01مف األمر رقـ  4مكرر 4عند إنشائيا. فالمادة 
الحصص االجتماعية لشركات تممك أسيما أو حصصا اجتماعية  التنازل التام أو الجزئي إلى الخارج عن األسيم أو

في شركات خاضعة لمقانون الجزائري استفادت من مزايا أو تسييالت عند إنشائيا، إلى استشارة الحكومة الجزائرية 
 مسبقا. 

تحتفظ الدولة أو المؤسسات العمومية، بحق إعادة شراء األسيم أو الحصص االجتماعية لمشركة المعنية 
 عن طريق التنازل المباشر أو غير المباشر.

ويحدد سعر إعادة الشراء، في ىذه الحالة األخيرة، عمى أساس الخبرة وفق نفس الشروط المحددة في 
 .»المادة السابقة 



 183 

غير مباشر عن  يشكل تنازالً  « :، الٌسػالؼ الذكر، أنو19-06مف القانكف رقـ  30المادة 
أو أكثر عن أسيم أو حصص  % 11ئري، التنازل بنسبة شركة خاضعة لمقانون الجزا

 اجتماعية لشركة أجنبية تحوز مساىمات في الشركة األولى المذكورة. 
التنازل غير المباشر عن شركة خاضعة لمقانون الجزائري استفادت من يؤدي 

 .إلى إخطار مجمس مساىمات الدولةتسييالت عند إنشائيا، مزايا أو 
أعاله، التنازل في عممية واحدة أو عدة عمميات يخص السقف المذكور 
 متراكمة، لصالح نفس المشتري.

أعاله، أو االعتراض  2في حالة عدم االلتزام بتنفيذ اإلجراء المذكور في الفقرة 
( من تاريخ استالم اإلخطار 1المبرر لمجمس مساىمات الدولة في أجل شير واحد )

فعة عمى نسبة من رأس المال الموافق لرأس المتعمق بالتنازل، تمارس الدولة حق الش
محل التنازل في الخارج، دون تجاوز الحصة التي يحوزىا المتنازل في الرأسمال  المال

 .» )...( االجتماعي لمشركة الخاضعة لمقانون الجزائري
 

، الٌسػالؼ 19-06مف القانكف رقـ  25لممادة  يبدك أف إقرار حؽ الشفعة يعٌد خرقا
تجيز لممستثمر األجنبي إمكانية نقؿ مشركعو االستثمارم أك التنازؿ عنو الذكر، التي 

المستثمر ك  بيف المستثمر الكطنيكاضحة  ةتمييزيىك تكريس لمعاممة  حؽ الشفعة. فلمغير
ا لخضكع ىذا األخير لنظاـ غير مألكؼ. كما يؤٌدم ىذا اإلجراء إلى إبطاء األجنبي نظرن 

رنة مع التنازؿ التجارم العادم، كذلؾ بالنظر إلى طكؿ عممية نقؿ ممكية المؤسسة بالمقا
 .686اإلجراء الذم قد يصؿ إلى أشير بؿ أعكاـ

 

ا المشٌرعكٌرس  ، المتعمؽ بالنقد 00-13األمر رقـ حؽ الشفعة بمكجب  أيضن
 منو، 94المادة  مف 3الفقرة إذا كانت . ف2101كالقرض، كذلؾ بمناسبة تعديمو في سنة 

ن أسيم أو سندات مشابية، لم يتم عمى مستوى التراب الوطني كل تنازل ع « :تعتبر
الخامسة منو الفقرة ، فإف »وطبقا لمتشريع والتنظيم المعمول بيما، الغيا وعديم األثر

تممك الدولة الحق في الشفعة عمى كل تنازل عن أسيم أو  « :صراحة عمى أنو تؤٌكػد
ا مع ما صارخن ا تعارضن  ىذه األحكاـ ؿتشٌكػك  .» سندات مماثمة لكل بنك أو مؤسسة مالية

                                                 
686

- ZOUAÏMIA Rachid, « Le régime des investissements étrangers à l’épreuve de la 

résurgence de l’Etat dirigiste en Algérie », op. cit., pp. 20-21. 
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ىك كارد في أغمب االتفاقيات الثنائية المتعمقة بحماية كتشجيع االستثمارات المبرمة مف 
. فعمى 687قبؿ الجزائر، كالتي تستبعد مثؿ ىذه اإلجراءات التي تعيؽ مبدأ حرية التحكيؿ

ترقية كالحماية السكيسرم حكؿ ال-مف االتفاؽ الجزائرم 4تنص المادة  ،سبيؿ المثاؿ
)...( وال ينبغي ألي طرف متعاقد أن يعرقل بأي  « :المتبادلة لبلستثمارات عمى أنو

طريقة كانت وبإجراءات غير مبّررة أو تمييزية، التسيير والصيانة واالستعمال واالنتفاع 
-ككذلؾ ىك األمر بالنسبة لبلتفاؽ الجزائرم .688 »توالنمو وال نقل ممكية تمك االستثمارا

عمى  منو 3ليكلندم حكؿ التشجيع كالحماية المتبادليف لبلستثمارات، بحيث تنص المادة ا
متعاقد بضمان معاممة عادلة ومنصفة لالستثمارات المنجزة يمتزم كل طرف  « :ما يمي

و من قبل مستثمري الطرف المتعاقد اآلخر، وال يعيق من خالل إجراءات غير معقولة أ
دارتيا وصيانتيا واستعماليا والتمتع بيا  أو التنازل رات تمييزية، سير ىذه االستثما وا 

عنيا من قبل المستثمرين. يمنح كل طرف متعاقد ليذه االستثمارات أمنا وحماية 
         . 689 »كاممين

 
 
 

 
 

 

 
                                                 

 .277، مرجع سابؽ، ص معيفي لعزيز -687
، يتضمف التصديؽ عمى االتفاؽ بيف حككمة 2005يكنيك سنة  23مؤرخ في  235-05مرسـك رئاسي رقـ  -688

لبلستثمارات،  الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كالمجمس الفدرالي السكيسرم حكؿ الترقية كالحماية المتبادلة
 .2005يكنيك سنة  29، مؤرخ في 45، ج. ر. ج. ج عدد 2004نكفمبر سنة  30المكقع ببيرف في 

حكؿ التشجيع  ، يتضمف التصديؽ عمى االتفاؽ2007مؤرخ في أكؿ ديسمبر سنة  378-07مرسـك رئاسي رقـ  -689
 20الشعبية كمممكة ىكلندا، المكقع ببلىام في  كالحماية المتبادليف لبلستثمارات بيف الجميكرية الجزائرية الديمقراطية

 .2007ديسمبر سنة  12، مؤرخ في 78، ج. ر. ج. ج عدد 2007مارس سنة 
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)آخر سنة  1989 سنة إلى غاية 1966 سنة اد الجزائرم منذاعتمد االقتص
( عمى نمط الضبط اإلدارم الذم استند عمى االلتزاـ بالتنظيـ الصادر الخماسي لممخطط

، تـ التٌػخمي عف نظاـ التخطيط المركزم 1990مف المركز. غير أنو انطبلقان مف سنة 
قاؿ إلى اقتصاد السكؽ الذم مقابؿ إقامة أساليب جديدة لمضبط كذلؾ في إطار االنت

يستمـز اعتماد كسائؿ لمضبط االقتصادم تتٌػفؽ مع فكرة تدخؿ الدكلة كفقا لنمكذج 
 . 690ليبرالي

 

يبرالية ػى في الدكؿ المٌ ػا حتٌ ا كاسعن االقتصادم نقاشن  ؿمف الحق انسحاب الدكلةييػثيػر 
ا مف ة فأصبح مرفكضن ي لمدكلكاجد الكمٌ ػأما التٌ  .حيث درجة تدخؿ الدكلةمف المعاصرة 

م إلى جربة أثبتت أف تضخـ الدكلة عبر أجيزتيا اإلدارية كاالقتصادية يؤدٌ ػالجميع ألف التٌ 
العالـ الثالث الكحيد لممشاكؿ التي تكاجييا بمداف أصبح اقتصاد السكؽ الجكاب ضعفيا. ك 

يعني  بركز الدكلة الضابطة الف .691ح في الحقؿ االقتصادممع احتفاظ الدكلة بدكر كاض
مقائية ػ، عمى اعتبار أف اقتصاد السكؽ ليس لو التٌ 692نياية تدخميا في الحقؿ  االقتصادم

الدكلة فكرة مع بركز ظير  في االقتصاد ر دكر الدكلةتغيٌ ف .693التي يتٌػصؼ بيا أحيانان 
مجمؿ تتدخؿ بطريقة مباشرة في الدكلة في مرحمة سابقة كانت فبعدما  .الضابطة

إلى مرحمة االنسحاب مف الحقؿ االقتصادم بعد ذلؾ ، انتقمت ةالنشاطات االقتصادي
لمدكلة أف  المكككؿيراد مف ىذا الدكر الجديد كال . لصالح السكؽ لتضطمع بميٌمػة الضبط

                                                 
690

- BOUZIDI. N, « Les instruments de la régulation économique », Revue IDARA, n° 2, 

1996, p. 30. 
درجة الدكتكراه في القانكف، كمية الحقكؽ، جامعة  لنيؿأطركحة ، قانكف الخكصصة في الجزائر، شحماط محمود -691

 .151، ص 2007منتكرم قسنطينة، 
692

- Sur la question, un auteur estime que : « L’Etat régulateur ne relève ni de la 

philosophie libérale, car il assume et revendique sa présence dans le monde économique, 

ni de la philosophie interventionniste, en ce que ses actions sont entièrement déterminées 

par le principe suivant lequel l’efficacité doit être atteinte par la voie la moins invasive 

possible pour les opérateurs économiques. L’action révèle la recherche de la méthode 

incitative plus que coercitive, le choix de la méthode la moins attentatoire aux libertés 

économiques. L’Etat régulateur est le gardien et le garant au sens propre du 

fonctionnement tout court du marché et, surtout, de la confiance dans le fonctionnement du 

marché ». Voir, NICINSKI Sophie, « Le plan de relance de l’économie », RFDA, n° 2, 

2009, p. 275.  
693

- FRISON-ROCHE Marie-Anne, « Définition du droit de la régulation économique », 

Recueil Dalloz, n° 2, 2004, p. 127.  
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قانكنية بأساليب  أف تتدخؿ الدكلة، إٌنما يتعٌيػف عمى سكؽلقكل الالحقؿ االقتصادم  تترؾ
التكفيؽ بيف المصالح المتضاربة، تحقيقا  مف أجؿ جديدة لتأطير النشاط االقتصادم

   (.الفصل األول)لسياسة انسحابيا مف الحقؿ االقتصادم 
 

إذا كاف تدخؿ الدكلة في االقتصاد ضركرم حٌتى في ظٌؿ الدكلة الضابطة، فإف ما 
يجب اإلشارة إليو أف أساليب التدخؿ ىي التي تغٌيػرت كتحٌكلت كفقا لمقتضيات ىذا 

كر الدكلة الذم أصبحت تضطمع بو في ظٌؿ انسحابيا مف الحقؿ الكصؼ الجديد لد
. كاعتبارنا ليذه المعطيات، يقع عمى عاتؽ الدكلة أف تجد لصالح السكؽ االقتصادم

عمى  بالمعنى الكاسع يستند الدكلة الضابطة مفيكـف. األسمكب المبلئـ لمتدخؿ في االقتصاد
لكظيفة، كمف جية أخرل حكؿ اآلليات التي تقـك مف جية حكؿ أىداؼ ىذه ا فكرة الضبط

ىيئات الضبط ، المتمثمة في 694ة الضبطػالمرتبطة بتدخؿ الييئات المكمٌػفة بميمٌ 
 االقتصادم.

 

د ػقانكنية لخمفية اقتصادية محضة، تتجسٌ  استجابة تعتبر ىيئات الضبط االقتصادم
مف كظائؼ  لدكلةاكالذم استدعى بعد انسحاب  ة الدكر االقتصادم الجديد لمدكلةفي طبيع

ير عمى السٌ في  ساتي جديد ينكب عف الدكلةػالتسيير المباشر كالمراقبة إيجاد شكؿ مؤسٌ 
ىيئات إنشاء مف فاليدؼ  .695حسف سير السكؽ كالمنافسة كضبط األنشطة االقتصادية

 استبعاد التدخؿ المباشر لمدكلة في الحقؿ االقتصادم. فييكمف  الضبط االقتصادم
ة رقابة ػذلؾ أف تفكيض ميمٌ  ؛تحٌكؿ عبلقات الدكلة مع محيطياكجو عف كيعٌبػر ىذا الت

لصالح ىياكؿ خبيرة مف شأنو أف يقٌمص مف السمطة التقميدية  كضبط بعض النشاطات
تعٌد ا لذلؾ، اعتبارن ك   .696ىذا التحٌكؿ إرادة الدكلة في تغيير أساليب تدخميايعكس لئلدارة. ك 

مظيرنا جديدان كمراقبة النشاطات االقتصادية بضبط  المكمٌػفة ىيئات الضبط االقتصادم
، خبلفنػا ألساليب التي أصبحت مفتكحة أماـ المبادرة الخاصة القطاعاتفي  لتدخؿ الدكلة

 (. الثاني لفصلاالتدخؿ المباشرة كالتقميدية في ظٌؿ ما كانت تعرفو الدكلة المتدخمة )
                                                 

694
- NICINSKI Sophie, op. cit., pp. 274-275.  

 .37ص ، 2011الجزائر، ، سمطات الضبط االقتصادم في القانكف الجزائرم، دار بمقيس، بوجممين وليد -695
696

- DREYFUS Françoise, « Les autorités administratives indépendantes : de l’intérêt 

général à celui des grands corps », Perspectives du droit public, études offertes à Hélin 

Jean-Claude, Éditions du Juris-Classeur, Paris, 2004, p. 226.  
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 األول الفصل
 صادي النشاط االقت ضبطل الوسائل القانونية

 

اعتماد أساليب جديدة  البمدافؼ مب عمى سياسات تحرير اقتصاديات مختػترتٌ 
مف بيف أىـ ىذه ، Déréglementation إزالة التنظيـتعٌد . ك ملتأطير النشاط االقتصاد

مطكم ػسياسة انسحاب الدكلة مف التنظيـ المباشر كالسٌ التي تتماشى مع  األساليب
أماـ بحيث أنو  بعينيات،ػفي منتصؼ السٌ الة التنظيـ برزت ظاىرة إز لقد ك  .697لبلقتصاد

لى جانب أزمتٌػي البتركؿ، كمف أجؿ التصٌدم لتحٌديات العكلمة،  لجأت تراجع كتيرة النمك كا 
نجمتراكعمى رأسيا الكالي-العديد مف البمداف الغربية إلى تكريس –ات المتٌػحدة األمريكية كا 

ذلؾ، نياية الدكلة المتدخمة كالعكدة بقكة  تٌػب عمىكتر  الدكلة.فكرة إزالة التنظيـ كانسحاب 
  .698يكليبراليػلؤلسكاؽ في إطار ما ييػسمى باالتٌػجاه النٌ 

 

 Pays anglo-saxonsلـ تستقٌر ظاىرة إزالة التنظيـ لدل البمداف األنجمكساكسكنية 

، ؽاقتصادىا لقكاعد السك التي يخضع  ، كالبمداف699فقط، إٌنػما امتٌدت كذلؾ إلى فرنسا
ائر، لجأت في الجز أما  .كذلؾ بفعؿ فتح الحدكد كتداخؿ اقتصاديات البمداف فيما بينيا

الدكلة مف الحقؿ  في إطار انسحاب إزالة التنظيـفكرة  السمطات العمكمية إلى اعتماد

                                                 
697

- « Déréglementation : Dans le cadre du libéralisme économique pratiqué par la plupart 

des grands Etats, politique consistant à supprimer le plus grand nombre possible des 

réglementations imposant des contraintes aux opérateurs économiques, telles que la 

fixation de prix minimum ou des disciplines en matière de concurrence. On dit aussi : 

dérégulation ». Voir, Lexique des termes juridiques, 14
ème

 édition, Dalloz, Paris, 2003, p. 

208.  

   : نظراإزالة التنظيـ،  ظاىرةالمفاىيـ ل حكؿ مختمؼ -
- CHEVALLIER Jacques, « Les enjeux de la déréglementation », RDP, 1987, p. 282 et s. 
698

- « Néolibéralisme : Forme moderne du libéralisme, qui laisse place à une intervention 

limitée de l’Etat ». Voir, Petit Larousse en couleurs, op. cit., p. 621.  
699

- « En France, les lois bancaires de 1984-1985 (sous le Gouvernement de Pierre 

Bérégovoy) suppriment l’encadrement du crédit et font disparaitre les prêts bonifiés. Avec 

la déréglementation financière de 1986, la France entre à son tour dans l’ère de (finance 

de marché). Plusieurs mouvement de privatisation totale ou partielle interviennent 

d’ailleurs également à cette époque ». Voir, AGHION Philippe et CACE Julia, 

« Repenser le rôle de l’Etat dans la croissance : perspectives d’après-crises », Regards sur 

l’actualité, n° 362, 2010, pp. 49-50.   
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في  اإلدارم لبلقتصاد التي أثبتت فشميا كسياسة إصبلحية ألساليب التسيير االقتصادم
  (.المبحث األول) ةاالقتصادي دكلة ىي المييمنة عمى النشاطاتييا المرحمة كانت ف

 

االقتصادم مف قبؿ -عيالٌسػمطكم لمجانب االجتماالتأطير إلى الفشؿ يرجع ذلؾ 
التأطير فيذا بكاسطة القكاعد القانكنية المستمٌدة مف القانكف العاـ )القانكف اإلدارم(.  الدكلة
انت " اليد الخفية " لمدكلة ىي التي تحتكر سمطة قٌمػتو خبلؿ الٌسػبعينيات، حيث كعرؼ 
تيا السمطات العمكمية في إطار انسحاب ػاإلصبلحات التي تبنٌ اٌتجيت  كلذلؾ. 700التنظيـ

 والٌتخمي عف أسمكب التنظيـ المكج نحك ،لصالح السكؽ الدكلة مف الحقؿ االقتصادم
Règlementation dirigiste  عنو رػلضبط، أك ما يعبٌ بركز فكرة ا مقابؿلضبط االقتصاد 

ببركز قانكف جديد يتمثؿ في القانكف العاـ لمضبط االقتصادم يختمؼ عف القانكف العاـ 
في أسمكب تدخؿ الدكلة في الحقؿ  ان نكعيالن تحكٌ بالفعؿ، يمكف اعتبار ذلؾ ك  .701االقتصادم
تمثؿ في ي فيـك جديد لتنظيـ العبلقة بيف الدكلة كاالقتصادم أٌدل إلى ظيكراالقتصادم 

حماية الحرية االقتصادية مف خطر االحتكارات الضبط االقتصادم كأسمكب قادر عمى 
كالممارسات المقٌيػدة لممنافسة المشركعة كحماية لبلستقرار االقتصادم، كبالتالي الحفاظ 

    (. المبحث الثاني) عمى النظاـ العاـ االقتصادم
 

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
700

- TAÏB Essaid, La réforme de l’administration en Algérie, Annuaire de l’Afrique du 

Nord, tome XXXV, CNRS Éditions, 1996, p. 346, www.aan.mmsh.univ-aix.fr/, consulté le 

12/01/2017. 
701

- D’ALBERTI Marco, « La régulation économique en mutation », RDP, n° 1, 2006, p. 

233. 

http://www.aan.mmsh.univ-aix.fr/
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 المبحث األول
  أساليب التسيير اإلداري لالقتصاد عن كبديل إزالـة التنـظيـم

 

 اإلدارم المركزمطية في مرحمة التسيير كالتسمٌ  المنفردةنتج عف أساليب التدخؿ   
، ذلؾ لبلقتصاد بركز قانكف دكالني ىيمف عمى منطقة النشاطات االقتصادية كاالجتماعية

نتيجة  غير أنو .702بمكجب القانكف كالتنظيـ ةأف قكاعد تنظيـ كسير االقتصاد كانت محٌدد
في إطار االنتقاؿ مف مرحمة التنظيـ  لمسياسة المنتيجة مف قبؿ السمطات العمكمية
 أٌدل إلى استبداؿ ىذا النمط مف التسيير الٌدكالني لبلقتصاد إلى مرحمة االنفتاح االقتصادم

 (. األول المطمب)ضبط مالتنظيـ كأسمكب جديد ل بإزالة
 

فيـك متٌػصؿ بتغٌيػر دكر الدكلة في الحقؿ االقتصادم أف إزالة التنظيـ ىك مب يظير
ا لما يحممو مصطمح إزالة التنظيـ مف معاني ظرن ن ، كذلؾبعد انسحابيا منو لصالح السكؽ

فيؼ مف فإزالة التنظيـ يراد بيا التبسيط كالتخ مختمفة تفيد ىذا التكجو الجديد.كمظاىر 
زكاؿ ك  ف قبؿ الدكلة لصالح المنافسةرة متحرير القطاعات المحتكالقكاعد التنظيمية، 

إدراج كؿ  كذلؾ راد بإزالة التنظيـا يي الخكصصة. كأخيرن ك  أك الخاصة العمكميةاالمتيازات 
، كلكف دكف التكٌسػع 703إجراء مف شأنو التقميؿ مف ىيمنة الدكلة عمى الحياة االجتماعية

ما كاف عميو. فبعد في مفيـك إزالة التنظيـ ألف القكؿ بخبلؼ ذلؾ سيعيد الكضع إلى 
المجيكدات التي تٌمػت في تطكير المجتمع المدني، سيؤٌدم ذلؾ إلى عكدة القكاعد العفكية 

، مٌمػا ال يخدـ استقرار Lois Étatiqueكالعرفية التي كانت سائدة قبؿ ظيكر قكانيف الدكلة 
   (.الثاني المطمب) 704المجتمع لتنكع تمؾ القكاعد كعدـ تكحيدىا

 
 
 

                                                 
702

- ZOUAÏMIA Rachid, Droit de la régulation économique, op. cit., p. 11. 
703

- CHEVALLIER Jacques, « Les enjeux de la déréglementation », op. cit., p. 282. 
، 2117، 0، ـ. ف. ؽ. ع. س، عدد » المفيـك االقتصادم كالقانكني لفكرة إزالػة التنظيػـ «، معاشو نبالي فطة -704
 .083 ص
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 ولالمطمب األ 
  إزالـة التنـظيـمإلى  الدوالني التنظيم االنتقال من 

 

كانت سياسة إزالة التنظيـ تيدؼ إلى استبداؿ أساليب التسيير اإلدارم  إذا 
لبلقتصاد، فإف ذلؾ قد يكحي إلى أف إزالة التنظيـ ىي نقيض لمتنظيـ. غير أف البعد 

ال يمكف إغفاليا  عبلقة بينيما القانكني إلزالة التنظيـ يبٌيػف خبلؼ ذلؾ، مف حيث كجكد
إزالة التنظيـ كالتنظيـ "، عمى حٌد تعبير أحد لدرجة عدـ إمكانية الفصؿ بيف المفيكميف " 

إزالة التنظيـ مف شأنيا أف تبحث في كمف ىذا المنطمؽ، فإف  .(الفرع األول) 705الفقياء
عمى  ؿ االقتصادمسبؿ أخرل لمتنظيـ تسمح لمسمطات العمكمية بالتدخؿ كبفعالية في الحق

حقؿ النشاطات يؤطر بطريقة تسمطية في مرحمة سابقة كاف الذم خبلؼ التنظيـ الدكالني 
    (.الفرع الثاني) االقتصادية كاالجتماعية

 

 الفرع األول
 التنظيـمب إزالـة التنـظيـم عالقة 

 

يبدك مف الكىمة األكلى أف مصطمح إزالة التنظيـ ىك نقيض التنظيـ، كذلؾ مف   
الناتج عف قكاعد كآليات السكؽ لنظاـ  Ordre spontanéحيث استخبلؼ النظاـ التمقائي 

 العبلقاتية لتأطير ػيقـك عمى قكاعد صادرة مف قبؿ الدكلة كمكجٌ  Ordre construit دٌبػرم
غياب التنظيـ أك إلغائو  تعنيالتنظيـ ال  فكرة إزالة(. غير أف أوال) االقتصادية-االجتماعية

إعادة النظر في تكييؼ كتبسيط القكاعد القانكنية كفقا لمتطمبات تيدؼ إلى بؿ ، كمٌػيا
 (.ثانيا)اقتصاد السكؽ 

 

 إزالـة التنـظيـم يعني تراجع عن التنظيـم -أوال
 

إذا كانت ظاىرة إزالة التنظيـ مفادىا التقميص مف حجـ القكاعد القانكنية أك إزالة 
إلى التقميؿ مف حجـ ك/ أك ثقؿ القكاعد  ىذا التقميص قد يمتدٌ  فإف، 706البعض منيا

                                                 
705

- CHEVALLIER Jacques, « Les enjeux de la déréglementation », op. cit., p p. 285.  
706

- COHEN-TANUGI Laurent, « L’Etat et la déréglementation : les enjeux 

institutionnels de la déréglementation », Réseaux, n° 40, 1990, p. 27, www.persee.fr/, 

consulté le 29/05/2009. 

http://www.persee.fr/
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إعادة تييئة ليتـ في شكؿ  يذا التقميص يمكف أف يتعمؽ فقط مف حيث الكـٌ ف  : القانكنية
االجتماعي؛  تأثيرىاالمكجكدة سمفنػا دكف تغيير  Dispositif juridiqueالمنظكمة القانكنية 

ؿ ممارسة النشاطات االجتماعية. كما يمكف أف ينطكم عمى رفع القيكد القانكنية التي تثق
ذا كانت ىذه الطرؽ  ، فإف أثر إزالة التنظيـ حسب ىذا المفيـك مف قابمة لمتغٌيػركأىميتيا كا 

قكاعد المتعمقة الكتقكية  االجتماعييف ف يكٌسػع مف نطاؽ كمجاؿ حرية الفاعميفشأنو أ
   . 707المنافسةب

 

قكاعد القانكنية التي تحٌد مف حرية يمكف إلزالة التنظيـ أف تعيد النظر أكالن في ال
ففي غالب األحكاؿ، يتكقؼ ممارسة نشاط معيف  ؛ Liberté d’entreprendreالمبادرة 

القطاع المعني )التراخيص  تسيير لرقابة إدارية، تتعمؽ تارة بعقمنة عمى الخضكع
Licences  كالحصصContingentements كتارة أخرل بفرض احتراـ التزامات ،)
 ؛(Agrémentأك االعتماد  Système d’autorisationة العامة )نظاـ التراخيص المصمح

، فيعٌد نتيجة حتمية لبلحتكار Régime d’interdictionكأما فيما يخٌص نظاـ الحظر 
الذم تمارسو الدكلة عمى بعض النشاطات أك نتيجة لبلمتيازات الممنكحة لممستفيديف مف 

لقانكنية المناقضة لحرية التجارة كالصناعة ىي محٌؿ فكؿ ىذه التٌػرتيبات ا التراخيص.
إعادة نظر مف قبؿ سياسات إزالة التنظيـ التي تسعى إلى كضع حٌد لمختمؼ االحتكارات 

 .708العمكمية أك الخاصة الناتجة عف القانكف أك بفعؿ الكاقع
 

خفيؼ مف القيكد عمى األعكاف االقتصادييف تنطكم إزالة التنظيـ عمى التٌ 
 Liberté نشاطاتيـ بكؿ حرية ممارسةماعييف، كالتي مف شأنيا أف تحٌد مف كاالجت

d’action. في شكؿ قكاعد لمتطبيؽ ذات  كد مصدرىا التنظيـ الذم يظير أحيانناكىذه القي
أخرل  أحيانناامتداد عاـ )تنظيـ األسعار، القرض، الصرؼ، المنافسة كالعمؿ...(، كيظير 

كتقاطع ىذيف  : نة، ميف أك فئات اجتماعية(عات معيٌ في شكؿ أحكاـ خاصة تتعمؽ بقطا
قٌػدة مف النكعيف مف التنظيـ، األكؿ أفقي كالثاني عمكدم، ينتج عنو بمكرة ًترسانة مع

لتنظيـ فيي تيدؼ ر التصرفات بطريقة ضٌيػقة. أما سياسات إزالة االقكاعد القانكنية لتأطي

                                                 
707

- CHEVALLIER Jacques « Les enjeux de la déréglementation », op. cit., p. 284.  
708

- Ibid. 
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فراد كالمؤسسات مف القطاعيف العمكمي مف خبلؿ منح األلتنظيـ، كذلؾ تعقٌػد اإلى تفكيؾ 
 . 709قدرة جديدة لممبادرة كالخاص
 

، سيسمؾ Action publiqueنشاط الدكلة  ما تقٌدـ ذكره، يتٌػضح بأفبناء عمى 
. كىذا ما تعكسو حركة إزالة التنظيـ التي قنكات أخرل بدالن عف القنكات القانكنية التقميدية

لة، إٌنػما البحث عف أساليب أكثر مركنة لتأطير ال تقتصر فقط حكؿ تراجع تدخؿ الدك 
 تماثموفمف خبلؿ  : لمعديد مف العقبات ةضالتنظيـ معرٌ تطبيؽ مسألة  ، ذلؾ أفمكؾالسٌ 

Uniformité بصعكبة مع مختمؼ الحاالت كالكضعيات؛ كمف خبلؿ التنظيـ ، يتأقمـ
 ؿافعأتتكلٌػد ردكد  يقيمتو؛ كمف خبلؿ مظيره الٌردعبسرعة تتضاءؿ  ،Stabilitéاستقراره 
ذلؾ، تسعى الدكلة إلى استعماؿ كسائؿ أخرل كلغبة في اإلفبلت مف الجزاء. سمبية كالرٌ 

جكء إلى حكافز مختمفة تتمٌيػز بأنيا المٌ باإلكراه بؿ باإلقناع، ك  كال يتعمؽ األمر : متأثيرل
لية مف أكثر مركنة مف حيث آثارىا، كببل شؾ، أكثر فعاك  ة مف حيث تكظيفيااقتصادي

، سكاء مف 710مة لمضبط، كسيمة مفضٌ L’incitationحيث نتائجيا. كىكذا يصبح التحفيز 
كالتنظيـ بطريقة ذاتية أك  خبلؿ انسحاب الدكلة مف الحقؿ االقتصادم لصالح السكؽ

أك ترؾ مجاؿ ضبط العبلقات إما بكاسطة أجيزة مؤىمة لذلؾ، أك بكاسطة اتٌػفاقات  جماعية
   .711في حدكد احتراـ النظاـ العاـ تنظيـجماعية تحٌؿ محؿ ال

 

 إزالـة التنـظيـم ال يعني غياب التنظيـم -ثانيا
 

أف األفراد ب، رىافي تصكٌ ، Libéralisme traditionnelقميدية ػالٌميبرالية التٌ  تفترض  
)اليد  يمارسكف حريتيـ االقتصادية مف أجؿ المصمحة الجماعية دكف أف يشعركف بذلؾ

الدكلة فقط بحماية األمف الداخمي تكتفي  ،كمف ىذا المنطمؽ سميث(.الخفية آلداـ 
أنصار ىذا ة ػحجٌ تكمف ك  .712ير الحسف لمسكؽػكالخارجي، كتحديد حقكؽ الممكية لمسٌ 

د ػأف التنافس الذم ينتج بفعؿ تصادـ العرض كالطمب، مف شأنو أف يكلٌػً  ر فيالتصكٌ 

                                                 
709

- CHEVALLIER Jacques « Les enjeux de la déréglementation », op. cit., pp. 284-285. 
710

- CHEVALLIER Jacques « La gouvernance et le droit », Mélanges en l’honneur du 

professeur Paul Amselek, BRUYLANT, Bruxelles, 2005, p. 195. 

 .095 ص، مرجع سابؽ، » المفيـك االقتصادم كالقانكني لفكرة إزالػة التنظيػـ «، معاشو نبالي فطة -711
712

- CHEVALLIER Jacques « Les enjeux de la déréglementation », op. cit., p. 283.  
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غير أنو في المقابؿ ىنالؾ  .كازنات المنتظرةيكفي إلقامة الت Autorégulation اا ذاتين ضبطن 
ر نظاـ اقتصاد كالتي تطبع سير كتطكٌ  ،Autodestructionقدرات كبيرة لميدـ الذاتي 

 عامبلن حرية المنافسة ، فتضحى بأسمكب الضبط الذاتي فقطا رن مؤطٌ رؾ لمفرده ػالسكؽ إذا تي 
   .713الخطيرة تنافسيةالختبلالت الخمؽ افي 

 

ا مطالبة ا لمحقيقة، ذلؾ أف الدكلة كانت دكمن مطابقن أبدنا ر لتصكٌ لـ يكف ىذا ا  
لتدخؿ في االقتصاد بكاسطة آليات لمتأطير )التنظيـ(، الحماية )السياسات الجمركية( با

 إقامةحيث أف  ؛ فعيؿ بعض مرافؽ الضبطتالتصدير(، إلى جانب كالتحفيز )تشجيع 
األزمات االقتصادية متفاؤؿ المٌػيبرالي، فإف ل ان خبلفك السكؽ غير ممكف إاٌل بكساطة الدكلة. 

 أفرزت تطٌكر الضبط الدكالنيقد  يفالعشر  تماعية التي ظيرت خبلؿ القرفكالنزاعات االج
Régulation étatique 714الحياة تكاجد جميع مظاىر  إلى تغطية القكاعد الكثيفة أٌدتف ؛

ػٌكؿ لكبناء عمى ذلؾ،  ؛ فردية كالجماعيةال ة ػميمٌ ، Etat providence اىيةدكلة الرفخي
كترقية  ير عمى حفظ التكازنات االقتصاديةػكالسٌ  بات السكؽػتدخؿ مف أجؿ تصحيح تقمٌ ال

ػاعدالن ك أكثر مجتمع  ذلؾ  محتكلتقمب  أف. كلكف يتبٌيػف أف إزالة التنظيـ مف شأنيا اندماجن

                                                 
713

- CHAMPAUD Claude, « Régulation et droit économique », RIDE, n° 2002/1, p. 42, 

www.cairn.info/, consulté le 28/10/2014. 
714

 لو أثر فيا كاف ا عظيمن كسادن  ،1932 -1929خبلؿ الفترة  األمريكية مى سبيؿ المثاؿ عرفت الكاليات المتحدةع « -
أف اختبلؿ التكازف  ادية الذم مفادهالحرية االقتصبالمبدأ التقميدم في النظاـ الرأسمالي المتمثؿ في مبدأ  تزعزع اإليماف

 ف نطاؽ السكؽ )....(. فعندما بدأت العديدالسكقي ال بٌد أف يعقبو تكازف جديد دكف الحاجة إلى تدخؿ خارجي بعيدا ع
مف المنشآت في مختمؼ مياديف األعماؿ تشير إفبلسيا، أك ال تستطيع دفع أجكر العامميف فييا، أك تحقيؽ أرباح 

. كىذا ما فعمو الرئيس ممساىميف، كاف ال مناص مف تدخؿ الدكلة الستعادة التكازف في السكؽ األمريكي المضطربل
"، حيث  النيكديؿ "أعمف سياسة ، حيف 1933في فترة رئاستو األكلى سنة  Franklin Rooseveltفرانكميف ركزفمت 

ح لممزارعيف برفع أسعار محاصيميـ بما يمكنيـ مف شراء اندرجت تحتيا عدة قكانيف، كقانكف التعديؿ الزراعي الذم سم
المنتجات الصناعية، قانكف عبلقات العمؿ الكطني المنظـ لمعبلقة بيف العمؿ كاإلدارة ألكؿ مرة في تاريخ الكاليات 

الذم يكفر  المتحدة األمريكية، قانكف التأميف االجتماعي ضد مخاطر العجز كالبطالة كالشيخكخة، كقانكف الرعاية الطبية
العبلج المجاني لغير القادريف، كقانكف التعميـ االبتدائي كالثانكم الذم يكفؿ المساعدات الحككمية المباشرة لممدارس في 
ذا كانت سياسة " النيكديؿ " تعتبر بداية تطكر دكلة الرفاىة في الكاليات المتحدة األمريكية، فإف ىذا  األحياء الفقيرة. كا 

حسين  : انظر في ذلؾ ،»مف تيار عالمي يدعك لكضع االقتصاد في خدمة حاجات االنساف كرفاىتوالتطكر يعد جزءنا 
 .  68-67، مرجع سابؽ، ص ص عمر

http://www.cairn.info/
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عادة النظر في الكظيفة التطٌكر عبر تقميص القكاعد الكثيفة التي تصدر مف ًقػبؿ الدكلة ك  ا 
   . 715الضبطية لمسكؽ

   
إف إزالة التنظيـ ال تعني بالضركرة التٌػخمي عف كؿ أشكاؿ الضبط أك التنظيـ ذات 
المصدر الٌدكالني. فبل تظير إزالة التنظيـ كأنيا تراجع عف التنظيـ، إذ ال يمكف الفصؿ 

كاؿ الضبط الٌدكالني. فتضائؿ بينيما. كفي جميع الحاالت ال تؤٌدم إزالة التنظيـ إلى ز 
التنظيمات مف حيث الكـٌ ال يعني تراجع في التأطير القانكني، بؿ بالعكس فإف استبعاد 

 . 716التنظيمات الزائدة مف شأنو أف يساىـ في جعؿ التنظيـ أكثر فعالية
 

، Ré-réglementationإزالة التنظيـ غالبنا في ما يسمى بإعادة التنظيـ كذلؾ تندرج 
ف مقتضيات السكؽ تستمـز تنظيـ صاـر لممنافسة لمنع االنحرافات؛ كذلؾ ىك الحاؿ ذلؾ أ

بالنسبة لنياية االحتكارات العمكمية التي تتطمٌػب إقامة آليات جديدة لتأطير المبادرة 
عني أبدان غياب التنظيـ، إٌنػما اعتماد سياسة إصبلحية إزالة التنظيـ ال يف. 717الخاصة

كمف ىذا  ضمف الٌسػير الفٌعػاؿ كالٌنػاجع في الميداف االقتصادم.إليجاد قكاعد جديدة ت
يقع عمى عاتؽ الدكلة أف تخمؽ الشركط المبلئمة كالتحفيزية لكي يتمٌكف جميع المنظكر 

مف التٌػعبير عف قدراتيـ في المبادرة كخمؽ  عمى اختبلؼ فئاتيـ األعكاف االقتصادييف
  .718الثركة

 

ا لمتنظيـ كال تراجعنا  إزالة التنظيـ أفب ما سبؽ ذكره، يظيربناء عمى  ال تعٌد نقيضن
تدخؿ القاعدة القانكنية  كيفيةي ف إعادة النظر عمىتعبيرنا  ماػعمى التنظيـ، إنٌ 
Redéploiement ر إزالة التنظيـ إطبلقان عمى تضاءؿ قدرات ػفي كؿ األحكاؿ، ال تعبٌ . ك
إلى التقميص مف حجـ القكاعد القانكنية فإزالة التنظيـ إذا كانت تيدؼ . 719الضبط الٌدكالني

أك ببساطة تراجعنا عف  بصفة مطمقةكالني، فإف ذلؾ ال يعني سحبيا ذات المصدر الدٌ 
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- CHEVALLIER Jacques « Les enjeux de la déréglementation », op. cit., p. 283. 
716

- Ibid, pp. 285-286. 
717

- Ibid, p. 285.  
718

- KHELLOUFI Rachid, « Problématique de la déréglementation des services publics : 

approche juridique », Les cahiers du CREAD, n° 64, 2
ème

 trimestre, 2003, pp. 30-31. 
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، بؿ 720ي لمتنظيماتػد تقميص كمٌ التأطير التنظيمي أك التدخؿ المباشر لمدكلة أك مجرٌ 
كتراجعان المكجكد  التنظيـ كفقا لمفيكميا الكاسع عمى أنيا تغيير فينظر إلى إزالة التنظيـ ػػيي 

 . 721ألساليب التسيير االدارم لبلقتصاد
 

 إلى أعماؿ منظمة التعاكف االقتصادم كالتنميةفي ىذا الٌسػياؽ يمكف أف نشير 
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)  في

بحيث  ،Réforme de la réglementation ، حكؿ إصبلح التنظيـ1997 سنة جكاف
انطكت أعماؿ المنظمة حكؿ كؿ مظاىر التنظيـ االقتصادم، االجتماعي كاالدارم. 

ضع حدكد ت أفأسفرت عف تمؾ األعماؿ تكصيات تدعك مف خبلليا الدكؿ األعضاء ك 
كأف تمارس سمطتيا في نطاؽ ىذه الحدكد. كتعٌد ىذه  ميالمتنظيـ الذم يصدر مف قب

نصار سياسة إزالة التنظيـ، أك ما يعٌبر عنو بتفكيؾ الدكلة المقاربة إجابة ميػقنعة أل
Démantèlement de l’Etat :  فمف خبلؿ إبقاء الدكلة في نطاؽ معٌيف كخاص بيا مف

  .  722اليةػأجؿ ممارسة كظائفيا سيمٌكػنيا مف أف تشمؿ ذلؾ النطاؽ بشكؿ كامؿ كأكثر فعٌ 
 

 الفرع الثاني
 لتنظيمة اإزالـة التنـظيـم من أجل فعالي 

 

ذلؾ يعني أف يككف مقابؿ ، فإنو استبعاد التنظيـ عنيتإزالة التنظيـ ال  تإذا كان  
برز مظاىر ىذه الفعالية د المجتمع المعاصر. كلعٌؿ أػالتنظيـ أكثر فعالية في ظٌؿ تعقٌ 

 كمركنة القكاعد القانكنية الجديدة )أوال( ضخـ القانكنيسيما في الحٌد مف التٌ تتمثؿ ال
ماشية مع اإلصبلحات المعتمدة في إطار انسحاب الدكلة مف الحقؿ االقتصادم المت

   )ثانيا(. لصالح السكؽ
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ème
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 ضخم القانونيمن التّ  الحدّ  -أوال
 

ا بتضخـ الثمانينات متٌػسمن ما قبؿ مرحمة خبلؿ  في الجزائر كاف النظاـ القانكني  
تعٌد . ك 723ر المحتكر لمدكلة كامتداداتيافان مجٌسػدنا الدك ػكٌمان كبتشعبيا كتضاربيا كي هقكاعد

 Déclin duأحد األسباب التي تؤٌدم إلى تراجع القانكف  تضخـ القكاعد القانكنيةظاىرة 

droit  ٌكما  ٌدة ىذه الظاىرة في بعض المجاالتعكبات المتنامية لتطبيقو. كتزداد شكالص
  . 724بايةالتعمير، الشركات، العمؿ كالجالمتعمقة بقكانيف الىك الحاؿ في 

 

لكف ال ينبغي أف االستعانة بإزالة التنظيـ.  القانكني يستدعي الحٌد مف ىذا التٌػضخـ  
يتكقؼ األمر عند مسألة االنتاج القانكني فقط، بؿ يتعٌدل األمر ذلؾ، إذ يتعمؽ بعقمنة 
كالمركزية كعدـ تركيز اليياكؿ كأعماؿ السمطات العمكمية، التقميص مف حجـ الٌمجنات، 

التسيير  قميؿ مف النفقات العمكمية، كبصفة عامة إصبلحػالجمع بيف الكظائؼ، التٌ منع 
لئلصبلح  ، يمكف اعتبار إزالة التنظيـ كعامؿ مستمرٌ العمكمي. كبناء عمى ذلؾ

عف إزالة التنظيـ فراغ قانكني، -في غالب األحياف-كما أنو بالمقابؿ ال ينتج .725اإلدارم
يدة تختمؼ مف حيث أصالتيا كمحتكاىا. فيذه القكاعد لكف سينتج عف ذلؾ كضع قكاعد جد

التي تحتفظ بسمطة كاسعة -درة مباشرة عف السمطات العمكميةتتمٌيػز عمى أنيا ليست صا
، لكف تنبع مف ىيئات إدارية مستقمة، حيث -Un large pouvoir de policeفي الضبط 

دية كاالجتماعية االقتصا تتأخذ تمؾ القكاعد صيغة تشاكرية مع ممثمي القطاعا
 . 726المعنية

  
قمٌػص المسافة بيف الييئات اإلدارية المستقمة ا أف تمف شأني ىذا المقاربةإف   

المسٌيػرة لمسكؽ كالمتعامميف االقتصادييف، خاصة عندما ينتقؿ ىؤالء مف حالة االحتكار 
الييئات كتبٌيػف ىذه الصكرة أف مسار إزالة التنظيـ جعؿ مف . 727العمكمي إلى المنافسة

                                                 
دكتكراه الدكلة درجة لنيؿ  رسالةعدـ فعمية القكاعد القانكنية في القانكف الكضعي الجزائرم، ظاىرة ، كايس شريف -723

 .54ص ، 2006كمية، الحقكؽ، جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك،  القانكف العاـ، في القانكف، فرع
724

- COLSON Jean-Philippe et IDOUX Pascale, op. cit., p. 228. 
725
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- MARAIS (du) Bertrand, Droit public de la régulation économique, Presses de 

Sciences Po et Dalloz, Paris, 2004, p. 571. 
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 كالتكافؽ كمرنة عف طريؽ التحفيز، الحكار غير مباشرة اإلدارية المستقمة تتدخؿ بطريقة
كال يعني ذلؾ غياب  .أساسنا عمى فكرة اإلكراه كالجزاء يستند بدالن عف كؿ تدخؿ سمطكم

مقترف بجممة مف يككف ما تطبيقو ػالجزاء مف بيف الصبلحيات المخٌكلة ليذه الييئات، إنٌ 
   .728ات لتفادم أم شكؿ مف أشكاؿ التٌػعسؼالضمان

 

التي  Actesالييئات اإلدارية المستقمة األعماؿ أك التصرفات  فٌضػؿػ، تي ترتيبنا لذلؾ  
قكاعد أك باألحرل تمؾ التي تأخذ شكؿ "  تأخذ شكؿ التحفيزات، التكجييات، التكصيات،

آمرة مقترنة  ، عكض مف إصدار تنظيمات كقكاعد أخرلNormes molles" لٌيػنة 
. كمف كجية نظر براغماتية، فإف القكاعد الصادرة عف ىذه الييئات يتـ إعدادىا اتبالجزاء

 ،بعبارة أخرلك شخاص المعنييف، الحكار كالنقاش. كفؽ إجراءات تستند إلى استشارة األ
 . 729القكاعد في بمكرتيا يتعمؽ األمر بإشراؾ المخاطبيف بيذه

 

ية عمى ىذا النحك ال يعكس انسحاب الدكلة مف الحقؿ إعداد القكاعد القانكنإف   
أجيزة الضبط أكثر فعالية مف حيث تدخؿ القانكني، إٌنػما المبتغى مف ذلؾ ىك جعؿ 

 الييئات اإلدارية المستقمة سكاء تتمتٌػعك . 730المراد تحقيقوالسمكؾ قدرتيا عمى تغيير 
مة بخصكص مشاريع النصكص تستشار مف قبؿ الحكك بسمطة تنظيمية أـ ال، إاٌل أنيا قد 

ات التي تتدخؿ فييا ىذه الييئات. فاستشارة كالتنظيمية ذات الٌصػمة بالقطاع التشريعية
المترتٌػبة عنيا مف  جأجيزة الضبط في مسألة إعداد القاعدة القانكنية يعني استشراؼ لمنتائ

رفض ػد يؤكٌ ىذا المسعى أف بيظير ك أجؿ ضماف فعاليتيا مف حيث قابميتيا لمتطبيؽ. 
إجراءات أخرل التٌػخاذ القرار ترتكز عمى مبادئ أخرل مثؿ سمطية مقابؿ اعتماد ػالقكاعد التٌ 

الحكار كالتشاكر كاحتراـ الحريات، لينتقؿ المخاطبيف بالقكاعد القانكنية المكضكعة عمى 
 Partenaires actifsإلى الشركاء الفعمييف  Administrésيف ىذا النحك مف مركز المسٌيػرً 

     .731الذم سيمتزمكف أكثر بيذه القكاعد بحكـ مشاركتيـ في إعدادىا
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إشراؾ المتعامميف االقتصادييف مف أجؿ بمكرة القكاعد القانكنية عممية يبلحظ أف   
ع لمبدأ التركيبة المشرٌ  اعتمادالمرتبطة بالقطاعات التي يتبعكنيا، يمكف أف نستخمصيا مف 

ستقمة التي تضـ ممثميف عف القطاعات المعنية. فإذا كاف لمييئات اإلدارية المالجماعية 
اعتماد ىذا المبدأ يشٌكػؿ ضمانة مبدئية الستقبللية ىذه الييئات عضكيان، فإف ىذه الضمانة 

تعٌددية بشكؿ  ال يمكف أف تأخذ أثران فعميان إاٌل إذا سمح ىذا المبدأ بكجكد تركيبة تمثيمية
   .732يضمف تمثيؿ كؿ الجيات المعنية

 

تأثيرات مختمؼ  ل أجيزة الضبط في خمؽ التكازف بيفالتمثيؿ عمى مستك ىذا يسمح 
كضماف كذلؾ إجراء المداكالت بطريقة  يا حؽ تعييف األعضاء المكٌكنة لياالجيات التي ل

، كذلؾ مف أجؿ ضماف المكضكعية دةػجماعية حكؿ المكاضيع الحٌسػاسة أك المسائؿ المعقٌ 
عمى مستكل لجنة يظير تمثيؿ المينييف أف نشير إلى مثاؿ، عمى سبيؿ الف .733كالجٌدية

، حيث يتـ تعييف عضك مختار مف بيف المسٌيػريف تنظيـ عمميات البكرصة كمراقبتيا
ا ف ػيعيٌ ك . 734لؤلشخاص المعنكييف المصدرة لمقيـ المنقكلة عمى مستكل مجمس أيضن

الممارسيف أك الذيف  ( يختاركف مف ضمف المينييف المؤىميف4المنافسة أربعة أعضاء )
ة خمس شيادة جامعية كليـ خبرة مينية مدٌ عمى مارسكا نشاطات ذات مسؤكلية كالحائزيف 

كالخدمات كالميف الحرة. أما عف تمثيؿ  نتاج كالحرؼ( سنكات عمى األقؿ في مجاؿ اإل5)
بلف ػ( مؤىبلف يمثٌ 2المستيمكيف نجده فقط في مجمس المنافسة الذم يضـ عضكاف )

  . 735حماية المستيمكيفجمعيات 
 

نجد كذلؾ تمثيؿ الخبراء مكٌرس عمى مستكل بعض الييئات اإلدارية المستقمة. 
عمميات البكرصة كمراقبتيا، يعٌيػف عضك يقترحو المصؼ الكطني  فبالنسبة لمجنة تنظيـ

. كذلؾ ىك الحاؿ 736لمخبراء المحاسبيف كمحافظي الحسابات كالمحاسبيف المعتمديف

                                                 
 .65-64، سمطات الضبط االقتصادم في القانكف الجزائرم، مرجع سابؽ، ص ص بوجممين وليد -732

733
- Conseil d’État, Rapport public 2001 Jurisprudence et avis de 2000, « Les autorités 

administratives indépendantes », Études et documents n° 52, p. 291, 

www.ladocumentaionfrançaise.fr/, consulté le 15/04/2015. 
 ، يتعمؽ ببكرصة القيـ المنقكلة، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ.10-93ف المرسـك التشريعي رقـ م 22انظر المادة  -734
 مرجع سابؽ.معدؿ كمتمـ، يتعمؽ بالمنافسة،  ،03-03مف األمر رقـ  24انظر المادة  -735
 ابؽ.مرجع سمعدؿ كمتمـ، تعمؽ ببكرصة القيـ المنقكلة، ، ي10-93ف المرسـك التشريعي رقـ م 22انظر المادة  -736

http://www.ladocumentaionfrançaise.fr/
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( في ميداف التأمينات يقترحو 1اإلشراؼ عمى التأمينات، حيث تضـ خبير )بالنسبة لمجنة 
       .737ؼ بالماليةػالكزير المكمٌ 

 

 الجديدة مرونة القواعد القانونية -ثانيا
 

 Régulationانطبلقنػا مف أف إزالة التنظيـ ال يراد بيا تراجع الضبط القانكني 
juridique  يتعمؽ األمر بإعادة تكييؼ ىذه  ماإنٌ ، يأخرل لمضبط االجتماع أساليبلصالح
نحك قانكف  Droit réglementaireيؤٌدم إلى تأرجح القانكف البٌلئحي  فإف ذلؾاألساليب، 

 .Un droit nouveau de régulation 738جديد لمضبط 
 

المظاىر الجديدة لمقانكف في المجتمعات المعاصرة التي تكاجو ىذا التحٌكؿ ييػساير 
بناء تحٌديات العكلمة بكؿ أبعادىا. ك أزمة دكلة الرفاىية ك  بالنظر السيما إلىمشاكبلن جديدة 

عمى ذلؾ، تسعى السمطات العمكمية إلى تبٌني قكاعد قانكنية مرنة كبراغماتية قادرة عمى 
أكثر فعالية سكاء  لد عمى سبؿ أخر ا العتماد ىذه القكاعتأطير كتكجيو المعامبلت، نظرن 

 .     739مف اعتمادىا عمى الٌردع بدالن  ث النتائج المحققةمف حيث قبكليا أك مف حي
 

لقكاعد القانكنية الصادرة في يمكف الكشؼ عف الطٌػابع المرف الذم أصبح يصبغ ا
زائر، كذلؾ في عٌدة مجاالت. فعمى سبيؿ اإلصبلحات االقتصادية التي عرفتيا الجإطار 
المحٌدد  ،02-04مف القانكف رقـ  60المادة رسات التجارية، تؤٌكػد في مجاؿ المماك  المثاؿ

، عمى أنو إذا كانت القاعدة العامة تقضي 740قة عمى الممارسات التجاريةػلمقكاعد المطبٌ 
 عف ذلؾ بخضكع مخالفات أحكاـ ىذا القانكف الختصاص الجيات القضائية، فإنو استثناء

  يمكف الٌمجكء إلى إجراء المصالحة كحٌؿ بديؿ لتسكية النزاع. 
 

                                                 
، يتعمؽ بالتأمينات، ج. ر. 1995يناير سنة  25المؤرخ في  07-95األمر رقـ  مف 2رمكرٌ  209انظر المادة  -737

 ، معدؿ كمتمـ.1995مارس سنة  8، مؤرخ في 13ج. ج عدد 
738

- CHEVALLIER Jacques, « La régulation juridique en question », Droit et Société, n° 

49, 2001, p. 833, www.cairn.info/, consulté le 17/10/2015.  
739

- Ibid. 
ج. ر. ج. لقكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية، ا، يحدد 2004يكنيك سنة  23ؤرخ في م 02-04رقـ قانكف  -740
 ، معدؿ كمتمـ.2004يكنيك سنة  27في  رخ، مؤ 41عدد ج 

http://www.cairn.info/
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إلى المصالحة في حالتيف فقط كعمى مستكل ىيئتيف. تتمثؿ الييئة األكلى في  ييػمجأ
المدير الكالئي المكٌمؼ بالتجارة، إذا كانت المخالفة المعاينة في حدكد غرامة تقؿ أك 

تتمثؿ في الكزير المكمٌػؼ فد ج(. أما الييئة الثانية  1.000.000تساكم مميكف دينار )
 1.000.000مميكف دينار ) ة المسٌجػمة في حدكد غرامة تفكؽبالتجارة إذا كانت المخالف

الٌسػالؼ  ،02-04القانكف رقـ  مف 61فضبلن عف ذلؾ، ككفقا لمقتضيات المادة ك ج(. د
، يككف لؤلعكاف االقتصادييف المعنييف بيذه المخالفات الحؽ في معارضة الغرامة الذكر

المكمٌػؼ بالتجارة حسب الحالة، كذلؾ في  الكزير أماـ المدير الكالئي المكمٌػؼ بالتجارة أك
الكزير المكمٌػؼ ( أياـ ابتداء مف تاريخ تسميـ محضر المعاينة. كيمكف 8أجؿ ثمانية )

تعديؿ مبمغ الغرامة المقترحة مف قبؿ المكمٌػؼ بالتجارة  ككذا المدير الكالئي بالتجارة
كبات المالية المنصكص حٌرركا المحضر، كذلؾ في حدكد العق فالمكظفيف المؤىميف الذي

  عمييا في أحكاـ ىذا القانكف.
 

األعكاف االقتصادييف المعنييف لمبمغ  تنتيي أخيران المصالحة سكاء بقبكؿ أك رفض  
مف مبمغ  %20الغرامة المقترح لممصالحة. ففي حالة القبكؿ، فإٌنيـ يستفيدكف مف تخفيض 

ا ابتداء مف تاريخ 45عيف )الغرامة المحتسبة. كتدفع الغرامة في أجؿ خمسة كأرب ( يكمن
لة الٌرفض، قبكؿ المصالحة، األمر الذم يؤٌدم إلى انتياء المتابعة القضائية. أما في حا

إقميمينػا مف أجؿ إتماـ إجراءات المتابعة  ككيؿ الجميكرية المختٌص يحاؿ الممؼ إلى 
ضة اإلدارة القضائية. لكف يبلحظ أف فكرة المصالحة قد تجعؿ مف قانكف الضبط في قب

كحقيقة الضغكطات المكازية التي تقع  نفيذ القانكف كتجسيده في الميدافمف زاكية ضركرة ت
عمييا. فانطبلقنػا مف قياـ المصالحة عمى تكقيع غرامة مقابؿ عدـ عرض القضية عمى 

الكزير المكمٌػؼ بالتجارة معٌرض  المدير الكالئي المكمٌػؼ بالتجارة أك القضاء، قد يجعؿ مف
ستقباؿ ىذه الضغكطات المكازية. كعمى ىذا النحك، فإف فقداف القانكف الٌصػرامة البٌلزمة ال

ا في ىذه الحالة عبر تحٌكلو إلى قانكف مرف، اتٌػفاقي كتفاكضي مف شأنو أف يؤثٌػر سمبين 
 .  741عمى درجة فعميتو كتجسيد أحكامو في الميداف

 

                                                 
 .69رة عدـ فعمية القكاعد القانكنية في القانكف الجزائرم، مرجع سابؽ، ص ، ظاىكايس شريف -741
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أف يتٌػخذ إجراء  يمكف لو منافسةمجمس الف مؽ المثاؿ الثاني بمجاؿ المنافسة.يتع
 Procédure de clémence ou de non contestation desالعفك أك عدـ معارضة المآخذ 

griefs.  المتعمؽ  ،03-03مف األمر رقـ  60/1كفي ىذا الخصكص، تنص المادة
يمكن مجمس المنافسة أن يقرر تخفيض مبمغ الغرامة أو عدم  « : بالمنافسة عمى أنو

بيا عمى المؤسسات التي تعترف بالمخالفات المنسوبة إلييا أثناء التحقيق في الحكم 
القضية، وتتعاون في اإلسراع بالتحقيق فييا وتتعيد بعدم ارتكاب المخالفات المتعمقة 

 . »بتطبيق ىذا األمر
 

مثؿ ىذا اإلجراء مف شأنو أف يسمح لمجمس المنافسة أف يضع حٌدا لمممارسات إف 
نافسة قبؿ أف ينجـ عنيا آثار مضٌرة عمى السكؽ المعنية، تمؾ التي يتعٌذر المقٌيػدة لمم

إصبلحيا فيما بعد، حيث تسمح إجراءات العفك بعرقمة تمؾ االتفاقات عف طريؽ منح 
. كيبلحظ أف ىذا اإلجراء كاف 742العفك الجزئي أك الشامؿ لممساىميف كالذيف يبمٌػغكف عنيا

بمثابة مصالحة، يبادر بيا الكزير -لمتعمؽ بالمنافسةا ،06-95في ظٌؿ األمر رقـ -يعتبر
المكمؼ بالتجارة أك مدير المنافسة مع األشخاص المتابعيف إذا كانت غرامة المخالفة 

 .  743د ج( 500.000تساكم أك تقؿ عف خمسمائة ألؼ دينار )
 

يف البريد كالمكاصبلت الٌسػمكية كالبٌلسمكية. فمف ب أما المثاؿ الثالث يتعمؽ بقطاع
المياـ المكككلة لييئة ضبط ىذا القطاع، ميٌمػة الفصؿ في النزاعات فيما يتعمؽ بالتكصيؿ 

جكع إلى . كبالرٌ 744البيني كالتحكيـ في النزاعات القائمة بيف المتعامميف أك مع المستعمميف
بط البيني المتعمؽ باإلجراءات في حالة النزاع المتعمؽ بالرٌ  2002أحكاـ القرار المؤرخ في 

البريد  ضبطعد إخطار األطراؼ المعنية ىيئة ، يتٌػضح أنو ب745كذلؾ في حالة التحكيـك 
حكؿ نزاع يتعمؽ بالربط البيني أك حكؿ التحكيـ بيف  كالمكاصبلت الٌسمكية كالبلٌسمكية

                                                 
مدل تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، رسالة لنيؿ درجة الدكتكراه في القانكف، فرع ، جالل مسعد محتوت -742

 . 248 ، ص2012قانكف األعماؿ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك، 
 تعمؽ بالمنافسة، مرجع سابؽ.، ي06-95مف األمر رقـ  91المادة انظر  -743
لقكاعد العامة المتعمقة بالبريد كبالمكاصبلت السمكية احدد ، ي03-2000مف القانكف رقـ  8ك 13/7انظر المادة  -744

 مرجع سابؽ.معدؿ كمتمـ، كالبلسمكية، 
745

- Déc. n° 8/SP/PC/2002 relative aux procédures en cas de litige en matière 

d’interconnexion et en cas d’arbitrage, www.arpt.dz/, consulté le 15/10/2015. 

http://www.arpt.dz/
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البٌت في النزاع بصدكر قرار معمٌػؿ، مع  ىيئة الضبطتتكٌلى المتعامميف أك مع المستعمميف، 
في كؿ مراحؿ إجراءات تسكية النزاع يمكف لؤلطراؼ أف تتٌػفؽ عمى اقتراح  اإلشارة إلى أنو

 ٌؿ كٌدم لمنزاع القائـ بينيما. ح
 

الضبط لكي تصدر قرارىا  ىيئةبتبميغ  األطراؼ يذا االتٌػفاؽ، يقـك ىؤالءل ان تجسيد
الضبط أف تعترض عمى  لييئةا. لكف يمكف ( يكمن 15بالمكافقة في غضكف خمسة عشر )

جزء مف محتكل االتفاؽ الكٌدم بيف األطراؼ المتنازعة، إذا تبٌيػف أف مضمكف  كؿ أك
االقتراح مف شأنو مخالفة األحكاـ التشريعية كالتنظيمية الٌسػارية الٌنػفاذ، ككذا تقييد المنافسة 

الضبط بإخطار األطراؼ  ىيئةفي جزء ىاـ مف سكؽ االتٌػصاالت. كفي ىذه الحالة تقـك 
     .  746االستمرار في تسكية النزاعر يـ أك تقرٌ لتعديؿ اتٌػفاق

 

 2002تجدر اإلشارة في ىذا المقاـ إلى أف المادة األكلى مف القرار المؤرخ في  
لصالح المتعامميف في الشبكات الؼ الذكر، منحت حؽ إخطار سمطة الضبط ػالسٌ 

سيما ، اللصالح كؿ شخص طبيعي أك معنكمك العمكمية لممكاصبلت السمكية كالبلسمكية 
ذا كاف المتعاممكف يخطركف  الضبط مف أجؿ تسكية نزاع  ىيئةجمعيات المستيمكيف. كا 

حكؿ الٌربط البيني أك حكؿ التحكيـ فيما بينيـ أك مع المستعمميف، يحؽ لنا أف نتساءؿ عف 
  لطبيعية أك المعنكية ؟الضبط مف قبؿ األشخاص ا ىيئةأنكاع النزاعات التي ترفع أماـ 

 

إزالة نظاـ التحكيـ اإلجبارم الذم كانت تخضع لو  اؿ الرابع فيخٌص أما المث
مؤسسات القطاع ك  ذات الطابع االقتصادم االشتراكيةالمؤسسات المنازعات الناشئة بيف 

. فبعد المنازعاتػالة لتسكية فاقي كأداة فعٌ ، كاستبدالو بنظاـ التحكيـ االتٌ االشتراكي العمكمي
، كاف التحكيـ يخضع إلى تقنيف اإلجراءات المدنية 1966كحٌتى سنة  الجزائر ستقبلؿا

. 747الخاضعيف لمقانكف العاـ مف الٌمجكء إلى التحكيـ صالفرنسي فيما يتعمؽ بمنع األشخا
ا بعد إصدار تقنيف اإلجراءات المدنية سنة  ، بحيث أف المادة 1966748كبدل ذلؾ كاضحن

                                                 
746

- Art. 6 de la Déc. n° 8/SP/PC/2002 relative aux procédures en cas de litige en matière 

d’interconnexion et en cas d’arbitrage, op. cit. 
747

- BOUSSOUMAH Mohamed, L’entreprise socialiste en Algérie, op. cit., p. 598. 
، 47، يتضمف قانكف اإلجراءات المدنية، ج. ر. ج. ج عدد 1966يكنيك سنة  8مؤرخ في  154-66أمر رقـ  -748

 ، معدؿ كمتمـ )ممغى(.1966يكنيك سنة  9مؤرخ في 
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مع  في عبلقاتيـبارية العامة عمى الدكلة كاألشخاص االعتالتحكيـ منو حٌرمت  442/3
فمـ يحظر عمييا الٌمجكء إلى  االشتراكية ذات الطابع االقتصادم األفراد. أما المؤسسة

 . 749ا مف أشخاص القانكف العاـا معنكين التحكيـ لعدـ اعتبارىا شخصن 
 

المعدؿ كالمتمـ لتقنيف اإلجراءات المدنية لسنة  ،80-71أجاز األمر رقـ 
 Sociétés nationales حقة، بالنسبة لعبلقات الشركات الكطنية، في مرحمة ال1966750

فيما بينيا، أف تطمب التحكيـ في  Entreprises publiquesاألخرل  العمكمية كالمؤسسات
النزاعات المتعمقة بحقكقيا المالية أك الناجمة عف تنفيذ تعاقدات التكريدات أك األشغاؿ أك 

أ إلى المصالحة فيما بينيا كذلؾ في نطاؽ ا أف تمجالخدمات. كما أجاز ليا أيضن 
، كٌرس المشٌرع نظاـ التحكيـ اإلجبارم بالنسبة 1975أما في سنة ك  .751عبلقاتيا

المتعمؽ بالتحكيـ اإلجبارم  ،44-75لمنازعات القطاع العمكمي، كذلؾ بصدكر األمر رقـ 
المحاكم  ال تعرض أبدا عمى « : . فالمادة األكلى منو نصت عمى أنو752لبعض الييئات

بل يجب أن تقدم لمتحكيم في الظروف واألشكال اآلتي تحديدىا جميع النزاعات المتعمقة 
بالحقوق المالية أو الحقوق الناجمة عن تنفيذ عقود التوريدات أو األشغال أو الخدمات 
والتي يمكن أن تحدث تعارضا في العالقات بين المؤسسات االشتراكية والوحدات المسيرة 

الطابع الزراعي أو الصناعي وتعاونيات قدماء المجاىدين وتعاونيات الثورة  ذاتيا ذات
الزراعية وكذلك الشركات ذات االقتصاد المختمط التي تكسب فييا الدولة أغمبية 

 . »األسيم
 

يظير أف نطاؽ التحكيـ اإلجبارم مف حيث األشخاص ال يمتٌد إلى أكثر مف 
دة في ىذه المادة، كمف حيث المكضكع يقتصر العبلقات التي تقـك بيف األشخاص المحدٌ 

عمى تمؾ المنازعات التي يككف مكضكعيا متعمٌػقا بحقكؽ مالية أك بحقكؽ ناشئة عف تنفيذ 

                                                 
749

- BOUSSOUMAH Mohamed, L’entreprise socialiste en Algérie, op. cit., p. 606.   
 80-71مر رقـ ، يتضمف قانكف اإلجراءات المدنية، مرجع سابؽ، معدؿ كمتمـ خاصة باأل154-66رقـ  أمر -750

  .1972يناير سنة  7في  ، مؤرخ2عدد  ج. ر. ج. ج، 1971ديسمبر سنة  29مؤرخ في 
 .442 المادةلمرجع نفسو، ا -751
عدد  ج. ر. ج. جيتعمؽ بالتحكيـ اإلجبارم لبعض الييئات،  ،1975يكنيك سنة  17مؤرخ في  44-75أمر رقـ  -752
 )ممغى(.  1975يكنيك سنة  4في  ، مؤرخ53
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عقكد التكريد، أك األشغاؿ، أك الخدمات. كبالتالي ال يمتٌد ىذا النطاؽ إلى الحقكؽ 
. كعمى ىذا النحك، كاف جزء 753األخرل. كما ال يمتٌد إلى المنازعة الٌسػابقة عمى التعاقد

مف اختصاص  يفمت ذات الطابع االقتصادم االشتراكيةكبير مف منازعات المؤسسات 
  القضاء، الذم بقي ينظر في المنازعات المتعمقة ببعض العقكد التجارية البسيطة. 

 

مرحمة اإلصبلحات،  ذات الطابع االقتصادم المؤسسات االشتراكية إف دخكؿ
، المتعمؽ بالتحكيـ اإلجبارم لبعض الييئات، كذلؾ 44-75ألمر رقـ أسفر عف إلغاء ا

 ، المعدؿ كالمتمـ لمتقنيف التجارم، كالمحٌدد04-88مف القانكف رقـ  46/2بمكجب المادة 

نظاـ التحكيـ اإلجبارم . فمقكاعد الخاصة المطبقة عمى المؤسسات العمكمية االقتصاديةل
بطبيعة إلزامية، يككف المشٌرع قد خمع عنو تمٌيػز  يمؤسسات القطاع العمكمي االشتراكبيف 

ذلؾ  ،754اإلجراءات المدنية كاإلدارية تقنيفصفتو التعاقدية التي أضفاىا عمى التحكيـ في 
أف التحكيـ اإلجبارم قٌرره القانكف، فيك ليس باتٌػفاؽ كما أنو ليس شرطنػا اتٌػفاقينػا في العقد، 

   .755إجراءات عميو ىي مف صنع االتٌػفاؽ اإلرادمبؿ أنو نظاـ قانكني ال يصح تطبيؽ 
 

يتبٌيف أف االتٌػفاؽ عمى التحكيـ يعٌد مف عقكد القانكف الخاص يسكده مبدأ سمطاف 
، حيث 756اإلرادة كتسرم عميو القكاعد العامة في العقكد التي تعرفيا النظرية العامة لمعقد

فاؽ العقدم أك باالشتراط ػتٌ يككف لمخصـك كامؿ الحرية لٌمجكء إليو سكاء عف طريؽ اال
. كلـ يعد ثٌمة ما يبٌرر إبقاء نظاـ التحكيـ اإلجبارم، بحيث 757التحكيمي عند إبراـ العقد

                                                 
 .117 ، مرجع سابؽ، صرياض عيسى -753
قانكف ال مف " ي التحكيـف" مف الباب الثاني تحت عنكاف  " في اتفاقيات التحكيـ" انظر الفصؿ األكؿ تحت عنكاف  -754
، 20عدد  ج. ر. ج. ج، يتضمف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية، 2118فبراير سنة  25المؤرخ في  19-18رقـ 

 .2118أبريؿ سنة  23مؤرخ في 
 .120-119مرجع سابؽ، ص ص ، رياض عيسى -755
حكـ -خصكمة التحكيـ-اتفاؽ التحكيـ : دكليةكالتجارية الكطنية كال، التحكيـ في المكاد المدنية نبيل إسماعيل عمر -756

 .37، ص 2004المحكـ كفقػان ألحدث التعديبلت التشريعية كالقضائية، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، 
، النظاـ القانكني لعقد المؤسسة العامة في النظرية كالتطبيؽ، مذكرة لنيؿ درجة الماجستير في محمودي مسعود -757

؛ لمتفصيؿ أكثر، حكؿ شركط المجكء إلى 135، ص 1990الجزائر،  جامعةيد العمـك القانكنية كاإلدارية، عالقانكف، م
، التحكيـ في عقكد االستثمار بيف الدكؿ كرعايا الدكؿ األخرل عمى ضكء اتٌػفاقية بقبايمي طيّ  : صكر التحكيـ، انظر

 ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم  تخصص القانكف،كاشنطف، رسالة لنيؿ درجة دكتكراه في العمـك
 .126-121ص  ص ،2012 تيزم كزك،
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فاقي المساير لقكاعد المعامبلت التجارية في ظٌؿ تـ إزالتو كاستبدالو بنظاـ التحكيـ االتٌ 
فاقي أك االختيارم يتٌػسـ تٌ نظاـ التحكيـ اال سياسة االنفتاح عمى االقتصاد العالمي. كما أف
العدالة الطبيعية كاليؼ، فضبلن عف اعتباره كػبمزايا أخرل كالٌسرية في اإلجراءات كقٌمة التٌ 

 . 758لقانكف األعماؿ
 

فاقية لتحقيؽ ىذه العدالة بكاسطة قاض مف ػػخصكصية التحكيـ مف أنو أداة اتٌ تنبع 
كعمى ىذا األساس،  .759خصـكغير قضاة الدكلة كليست لو الصفة العامة يرتضيو ال

أصبحت المؤسسات العمكمية االقتصادية قادرة عمى الٌمجكء إلى التحكيـ بمحض إرادتيا 
اإلجراءات  ، المتضمف تقنيف09-08القانكف رقـ مف  1006/1إعماالن لنص المادة 

مكن لكل شخص المجوء إلى التحكيم في ي « : المدنية كاإلدارية، الذم جاء فيو أنو
. كيككف لممؤسسات العمكمية االقتصادية أف » التي لو مطمق التصرف فيياالحقوق 

، بحيث أصبح مف غير 760تستعيف بنظاـ التحكيـ عمى المستكييف الكطني أك الدكلي
الميسكر عمى القضاء أف يحسـ المنازعات في كقت قصير، لذلؾ يمجأ أطراؼ العقكد 

تثكر بشأنيا، كفي مٌدة قصيرة تجعميـ التجارية لمتحكيـ مف أجؿ حٌؿ المنازعات التي قد 
 .761يتفٌرغكف لتجارتيـ كأعماليـ

 

نشير أخيرنا، إلى أنو في بعض الحاالت ال تستطيع المؤسسات العمكمية 
االقتصادية أف تسمؾ طريؽ التحكيـ، كذلؾ بحكـ المياـ التي قد تضطمع بيا. كفي ىذا 

 الٌصدد، يمكف ذكر ثبلثة حاالت عمى األقؿ. 
                                                 

758
- AKROUNE Yakout, « L’arbitrage interne en droit algérien », RASJEP, n° 1, 1999, 

p. 78. 
 .37 ، ص، مرجع سابؽنبيل إسماعيل عمر -759
مبدأ التحكيـ االختيارم دكلينا، كذلؾ مف خبلؿ انضماـ  السمطات العمكمية اٌتجيت نحك تجسيد امتداد يبدك أف -760

 1958يكنيك سنة  10الدكلة الجزائرية بتحفظ إلى االتفاقية التي صادؽ عمييا مؤتمر األمـ المتحدة في نيكيكرؾ بتاريخ 
-88سـك رقـ ، المصادؽ عمييا بمكجب المر ؾاتفاقية نيكيكر كالخاصة باعتماد القرارات التحكيمية األجنبية كتنفيذىا؛ 

األمـ  ، يتضمف االنضماـ، بتحفظ، إلى االتفاقية التي صادؽ عمييا مؤتمر1988نكفمبر سنة  5المؤرخ في  233
ج. ر. ج. كالخاصة باعتماد القرارات التحكيمية األجنبية كتنفيذىا،  1958يكنيك سنة  10المتحدة في نيكيكرؾ بتاريخ 

 .1988سنة نكفمبر  23، مؤرخ في 48عدد  ج
التحكيـ في المكاد المدنية كالتجارية، دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية، ، محمود السيد عمر التحيوي -761

 .9، ص 2006
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ىذه المؤسسات مؤىمة لممارسة صبلحيات السمطة  اعتبارحالة األكلى في تتمثؿ ال
جازات كعقكد إدارية بالعامة،  حيث تسٌمـ بمكجب ذلؾ باسـ الدكلة كلحسابيا ترخيصات كا 

أخرل، فإف المنازعة المتعمقة بيذا المجاؿ تخضع لمقكاعد المطٌبػقة عمى اإلدارة كتخرج 
لحالة الثانية، نجدىا إذا تحٌممت المؤسسات العمكمية أما اك . 762بالتالي مف نطاؽ التحكيـ

، فتتكلى عمى إثر ذلؾ القياـ باألعماؿ المتعمقة 763االقتصادية قيكدان مف الخدمة العامة
تجارية، إٌنما تقـك في ىذا الٌصدد بإصدار قرارات  باإلشراؼ كالرقابة، فيي ال تعتبر أعماالن 
 . 764ميفلمحكٌ إدارية تككف غير قابمة لكي تيطرح أماـ ا

 

مؤىمة قانكنا  االقتصادية المؤسسات العمكمية اعتبارتتمثٌػؿ الحالة الثالثة في 
لتسيير مباني عامة أك جزء مف األمبلؾ العامة االصطناعية كذلؾ في إطار الميمة 

. كفي ىذه الحالة يحظر عمى ىذه 765المتكسطة بيا، كذلؾ بمكجب عقد االمتياز
مكاؿ العمكمية اآليمة ليا. كاعتبارنا لذلؾ، ال يمكف ليا أف المؤسسات التصرؼ في ىذه األ

تمجأ إلى التحكيـ حكؿ ىذه األمكاؿ، نظرنا ألف المنازعات التي قد تثكر بشأنيا ترتبط بعقد 
 . 766ا إدارينا كالذم يخرج بحكـ طبيعتو مف نطاؽ التحكيـاالمتياز الذم يعٌد عقدن 

  
 
 
 
 
 

                                                 
معدؿ، تضمف القانكف التكجييي لممؤسسات العمكمية االقتصادية، ، ي01-88مف القانكف رقـ  56مادة انظر ال -762

 مرجع سابؽ.
763

 .57 المادةلمرجع نفسو، ا -
764

- TRARI-TANI Mostefa, « Autonomie de l’entreprise publique économique et 

arbitrage commercial en Algérie », RASJEP, n° 2, 1996, p. 227. 
معدؿ، تضمف القانكف التكجييي لممؤسسات العمكمية االقتصادية، ، ي01-88مف القانكف رقـ  55انظر المادة  -765

  مرجع سابؽ. 
766

- TRARI-TANI Mostefa, op. cit., p. 226.   
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 الثاني المطمب
 مزالة التنظيإ محتوى

 

 إطار انتقاؿ الدكلة مف متدخمة إلى ضابطة لئلدارة فيلة المخكٌ المياـ الجديدة إف 
 في المجاؿ االقتصادم التقميدية لصبلحياتيا إلى سحب السمطة العمكمية تؤٌدمينبغي أف 

ؽ ألعكاف االقتصادييف ليتمٌكنكا مف المشاركة في خمسترجع لصالح اػتي  أف يجب التيك 
ـ بيف مختمؼ المصالح بينما تكتفي الدكلة بتأدية دكر المحك   لسكؽ.القكاعد التي تحكـ ا

التي  كيعٌبػر ىذا الٌتصكر عف جممة النتائج المترتٌبة عف مفيكـ إزالة التنظيـ. 767المتضاربة
بطريقة ذاتية، مٌمػا يؤٌدم إلى  تنظيمو لممتنافسيف، حيث يتـ خمؽ فضاء حرٌ  تسعى إلى

   .768يفإعادة تكزيع سمطات كضع القكان
 

إلى بركز أشكاؿ  ألنيا تؤٌدم اليدؼ ؽ ذلؾتحقإزالة التنظيـ مف شأنيا أف  إف
االقتصادية، تتمثؿ باألساس في -جديدة لمضبط مف أجؿ تأطير العبلقات االجتماعية

 كالنيذات المصدر الدٌ  عف التنظيمات المنفردة ة بدالن ػالعقد الذم أصبح يحتٌؿ مكانة ىامٌ 
لىك  .(األولالفرع ) فكرة  مقانكف التنظيمي التقميدم مقابؿ بركزلتراجع نشيد ذلؾ جانب  ا 

 (.الفرع الثاني)ػاؿ لمعبلقات القانكنية مف أجؿ التأطير الفعٌ  الضبط الذاتي
    

 الفرع األول
 سمطان االرادةلمبدأ  خضوع العالقات العقدية

 

انة بأساليب لمدخكؿ في اقتصاد السكؽ، االستع ةمف المتطمبات األساسي وأن يبلحظ
القانكف الخاص لتأطير العبلقات القانكنية بيف الفاعميف في السكؽ. كيبدك أف العقد أصبح 

أماـ  كذلؾ حٌتى بالنسبة لممؤسسات العمكمية االقتصادية، مة لتحقيؽ ذلؾػالكسيمة المفضٌ 
 .(والأ)ة سمطة في التفاكض مع مستخدمييا ػالتي لـ تمنح ليا أيٌ  تراجع التنظيمات المنفردة

اـ مختمؼ العقكد التجارية ىذه المؤسسات حريتيا التعاقدية إلبر  رجعستكفي إطار ذلؾ، ت

                                                 
767

- ZOUAÏMIA Rachid, Droit de la régulation économique, op. cit., p. 13.  
، إزالة التنظيـ في قانكف العمؿ كحماية العماؿ المسٌرحيف ألسباب اقتصادية، أطركحة لنيؿ معاشو نبالي فطة -768

، تخصص القانكف، كمية الحقكؽ، جام  .49، ص 2007/2008 عة مكلكد معمرم تيزم كزك،درجة دكتكراه في العمـك
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في مرحمة  ي كانت تخضع لياصفقات العمكمية التال تطبيؽ أحكاـ عف يايػتخمٌ نظير 
  (.ثانيا) سابقة

 

 المنفردةاستخالف العقد لمتنظيمات  -أوال
 

إلى تكحيد  769األساسي العاـ لمعامؿ، المتضمف القانكف 12-78رقـ سعى القانكف 
قة عمى كؿ فئات العماؿ بغٌض النظر عف القطاع الذم ينتمكف ػالقكاعد القانكنية المطبٌ 

حاكؿ المشٌرع مف خبلؿ ىذا ك . 770إليو باستثناء العماؿ الذيف يشتغمكف لحسابيـ الخاص
المؤسسة أخضع العبلقات القائمة بيف  ،القانكف أف يكفٌػؽ بيف متناقضيف. فمف جية

مبدأ سمطاف اإلرادة العامؿ إلى نظاـ تعاقدم يخضع لك  ذات الطابع االقتصادم االشتراكية
تنشأ عالقة  « : منو 51المادة  نصت عميولما  مف نظاـ الئحي تنظيمي، كذلؾ كفقان  بدالن 
وتقوم ىذه العالقة في جميع الحاالت، بمجرد لعمل بتعاقد مكتوب أو غير مكتوب. ا

كمف جية أخرل، فإف تثبيت العامؿ حسب المادة  .» مؤسسة مستخدمة...العمل لحساب 
أك عقد عمؿ يكضع  Acte réglementaireيككف بمكجب إعداد كثيقة تنظيمية منو،  58
فاقية الجماعية لممؤسسة ػألحكاـ ىذا القانكف كالقانكف األساسي الخاص أك االتٌ  طبقان 

 المستخدمة. 
 

أف العبلقات المينية ب ، الٌسالؼ الذكر،12-78رقـ  فا مف أحكاـ القانك يٌتضح أيضن 
كمستخدمييا تخضع لنظاـ غير  ذات الطابع االقتصادم االشتراكيةالقائمة بيف المؤسسة 

القانكف كمختمؼ نصكصو التطبيقية ف .Droit commun القانكف العادممألكؼ في نطاؽ 
ا يجعؿ طرفي العقد العمؿ، ممٌ تحٌدد بالتفاصيؿ جممة مف الشركط اإلجبارية لتنظيـ عبلقة 

بأم قدر مف الحرية في مناقشة شركط العمؿ، حجـ األجكر، المكافآت، الترقية  فال يتمٌتعا
 Contrat "العقد النمكذجي" كتصنيؼ المنصب، ...الخ، مٌما ييػضفي عمى العقد صفة 

type المفركض عمى جميع المؤسسات Entreprises
771 . 

 

                                                 
عدد  ج. ر. ج. ج، يتضمف القانكف األساسي العاـ لمعامؿ، 1978غشت سنة  5مؤرخ في  12-78قانكف رقـ  -769
 )ممغى(. 1978غشت سنة  8، مؤرخ في 32
 المرجع نفسو، المادة األكلى. -770

771
- ZOUAÏMIA Rachid, Droit de la régulation économique, op. cit., p. 12.  
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تحٌد مف مبدأ سمطاف اإلرادة، نصؿ إلى عبلقات تعاقدية  بناء عمى ىذه القيكد التي
مف صنؼ متمٌيػز، ذلؾ أف العقد الذم يحتكم عمى بنكد محٌددة بكاسطة التنظيـ يبتعد كؿ 

استعماؿ المشٌرع لكممة " العقد " ما ىك  . كما أفالعادمالبعد عف تقنية التعاقد في القانكف 
بؿ السمطات ػتككف كؿ بنكده محٌددة مف قً  إاٌل تعبير مجازم، ألنو في حقيقة األمر

  .772كالتي يقع عمى األطراؼ المتعاقدة االلتزاـ بيا العمكمية
 

مف قبيؿ عقكد اإلذعاف  ، يبدك مف الكىمة األكلى أف العقد يعدٌ عمى ىذا النحك
Contrats d’adhésionال يقبؿ ىذا التكييؼ عمى أساس أف  773، بيد أف بعض مف الفقو

، بينما يتعمؽ األمر را عمى الطرؼ اآلخػالعقد ىك الذم يفرض شركطن  ليس أحد أطراؼ
ذلؾ، ييػكٌيؼ عقد اعتبارنا لك ا. ي تفرض الشركط عمى الطرفيف معن بالغير، أال كىي الدكلة الت

بالنسبة إلى األطراؼ   Contrat réglementaire" تنظيمي الئحي" أنو عقد بالعمؿ 
د شركط العقد بكؿ حرية، خاصة كأف السمطات مف تحدي ا لحرمانيـنظرن ، المتعاقدة

العمكمية ىي التي تضع عقد العمؿ النمكذجي الذم يجب أف تمتـز بو المؤسسات 
كما تخضع محتكل بنكد  في التعاقد مع مستخدمييا. ذات الطابع االقتصادم االشتراكية

قطاع النشاط، ل يالنمكذج يالقانكف األساسالقانكف األساسي العاـ لمعامؿ،  العقد ألحكاـ
القانكف األساسي الخاص بالمؤسسة المستخدمة كلمجمكع األحكاـ القانكنية أك التنظيمية 

  . 774المتعمقة بيا
 

فٌضػمت إعماؿ  يتبٌيػف بػأف الدكلة في ظٌؿ التسيير اإلدارم المركزم لبلقتصاد قد
بداية  مف ان ػقتغٌير الكضع انطبل، لكف 775العقدية بطرؽ التدخؿ المنفردة بدالن عف األسالي

تقع عمى التي كانت  القيكدبصدكر مجمكعة مف النصكص القانكنية أزالت  ،الثمانينات
كلك بصفة جزئية عف طريؽ االعتراؼ ليا  ذات الطابع االقتصادم المؤسسات االشتراكية

                                                 
772

- ZOUAÏMIA Rachid, Droit de la régulation économique, op. cit., p. 12. 
773

- Ibid. 
 ، يتضمف القانكف األساسي العاـ لمعامؿ، مرجع سابؽ.12-78 مف القانكف رقـ 51/2ك 3انظر المكاد  -774

775
- ZOUAÏMIA Rachid, « Les rapports juridiques de l’entreprise publique et le moule 

contractuel », Communication au colloque international de l’Université d’Oran sur   "   Les 

tendances à la contractualisation des rapports juridiques ", 23-24 avril 2006, p. 1.  



 211 

تصنيؼ  ا فيما يخٌص ، كأيضن 776بمجاؿ معٌيف في حرية كضع مختمؼ التعكيضات
  . 777مناصب العمؿ

 

عمى  ، تـٌ 778عبلقات العمؿب المتعمؽ ،00-81القانكف رقـ ناسبة إصدار كذلؾ بم
إثره انسحاب الدكلة مف حقؿ تنظيـ عبلقة العمؿ مقابؿ استخبلؼ العقد لمتنظيـ في كثير 

سبيؿ . فعمى 779طيةسمٌ كت ابؽ بكاسطة تنظيمات منفردةػي السٌ مف المجاالت كانت مؤٌطرة ف
إلى أف األجر  ،الٌسػالؼ الذكر، 00-81رقـ  القانكف مف 70/0المثاؿ تشير المادة 

تنظيـ شركط عبلقة  كما أفاألساسي ينجـ عف التصنيؼ الميني في الييئة المستخدمة. 
رؾ أمر ذلؾ لمشركاء االجتماعييف لخمؽ كتطكير ػالعمؿ لـ يعد مف صبلحيات الدكلة بؿ تي 

 . 780القكاعد المتعمقة بالعبلقات الفردية كالجماعية لمعمؿ
 

كالني لتنظيـ عبلقة التحٌكؿ األساسي في قانكف العمؿ في تقميص التشريع الدٌ  يكمف
فإزالة التنظيـ ال تقتصر عمى النشاطات االقتصادية فقط،  .781قانكف اتٌػفاقيالعمؿ لصالح 

ا إلى عبلقات العمؿ مف حيث إلغاء األساليب اإلدارية كشمكلية التنظيـ  إٌنػما امتٌدت أيضن
كف الخاص القائمة عمى االتٌػفاؽ كالتفاكض كالتي تترجـ في شكؿ كتكريس مبادئ القان

                                                 
اب تعكيض العمؿ التناكبي، ج. ر. ج. ، يحدد كيفيات حس1981يناير سنة  31مؤرخ في  14-81مرسـك رقـ  -776
، 1988نكفمبر سنة  2المؤرخ في  220-88، معدؿ كمتمـ بالمرسـك رقـ 1981فبراير سنة  3، مؤرخ في 5عدد  ج

، 1988نكفمبر سنة  2مؤرخ في  219-88؛ مرسـك رقـ 1988نكفمبر سنة  9، مؤرخ في 46عدد  ج. ر. ج. ج
 -88؛ مرسـك رقـ 1988نكفمبر سنة  9، مؤرخ في 46عدد  ج. ج يتضمف كيفيات حساب تعكيض الضرر، ج. ر.

األجكر باإلنتاج،  ط، يتضمف شركط تطبيؽ المكافآت عمى المردكدية كطرؽ رب1988نكفمبر سنة  2مؤرخ في  212
 . 1988نكفمبر سنة  9، مؤرخ في 46عدد  ج. ر. ج. ج

ء لجاف لتصنيؼ مناصب العمؿ، ج. ر. ، يتضمف إنشا1980أبريؿ سنة  12مؤرخ في  119-80مرسـك رقـ  -777
نكفمبر سنة  2المؤرخ في  222-88، معدؿ كمتمـ بالمرسـك رقـ 1980أبريؿ سنة  15، مؤرخة في 16عدد  ج. ج
 .1988نكفمبر سنة  9، مؤرخ في 46عدد  ، ج. ر. ج. ج1988

 ، يتعمؽ بعبلقات العمؿ، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ.11-90قانكف رقـ  -778
779

- ZOUAÏMIA Rachid, « Les rapports juridiques de l’entreprise publique et le moule 

contractuel », op. cit., pp. 4-5. 
780

- KORICHE M’hamed Nasr-Eddine, « Les relations de travail dans le secteur 

public : changement de problématique et ruptures normatives », RASJEP, n° 2, 1994, p. 

240. 
781

- BOUDRA Belgacem, op. cit., p. 260. 
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مف القانكف رقـ  8المادة دد، ما كرد في كنذكر في ىذا الصٌ  .782عقكد فردية كجماعية
 ليتم عقد العمل حسب األشكا « : عمى أنوالتي تنص صراحة  ،الٌسػالؼ الذكر ،81-00

 . »التي تتفق عمييا األطراف المتعاقدة 
 

نتج في كسط العبلقات المينية ػالطابع التعاقدم لمقكاعد القانكنية التي تي أف يظير ب
مبة لمقانكف مف قانكف ػا في تحٌكؿ البنية الصٌ ػحاسمن  عٌد عامبلن ػمنيا التجارية كاالقتصادية يي 

ىذا التحٌكؿ عٌبػر ػيي ك  .783فاقيػأحادم الجانب كالمصدر إلى قانكف ذات مصدر تفاكضي كاتٌ 
كترتيبنػا لذلؾ، أصبح . 784مركنة قانكف العمؿ في إطار اقتصاد السكؽ إلىعف االنتقاؿ 

تنظيـ القطاع ب المتعمقة قكاعدالظاـ العاـ كتحديد عمى كضع قكاعد النيقتصر  الدكلة دكر
      .785العمكمي االقتصادم

 

يبرالي اإلصبلحات االقتصادية المنتيجة في إطار تجسيد التسيير المٌ سمحت 
 أصبح العقدفحريتيا التعاقدية. العمكمية االقتصادية بكامؿ  المؤسسة متٌػعأف تتلبلقتصاد 

أصبحت المؤسسة كنتيجة لذلؾ،  األداة كالكسيمة القانكنية لتأطير معامبلتيا التجارية.
مية كاسعة في تنظيـ عبلقة ع بسمطات تنظيػكييئة مستخدمة تتمتٌ  االقتصادية العمكمية
فاقيات الجماعية ػ. فاسترجعت االتٌ 786ا لفكرة التفاكضشركط انعقادى لخضكع جؿٌ العمؿ 

لمعمؿ دكرىا التنظيمي في إطار الحرية التعاقدية كفي حدكد احتراـ المبادئ، الحريات 
مف القانكف  011شير المادة ػػعمى سبيؿ المثاؿ تي . ف787العامة كالحقكؽ األساسية لكؿ طرؼ

بـر بيف الممثميف النقابييف عية التي ت، إلى االتفاقيات الجماالٌسػالؼ الذكر ،00-81رقـ 
ا تحٌدد أيضن  كما مؿ.عف معالجتيا لشركط التشغيؿ كالع لمعماؿ كالييئة المستخدمة، فضبلن 

                                                 
، إزالة التنظيـ في قانكف العمؿ كحماية العماؿ المسرحيف ألسباب اقتصادية، مرجع سابؽ، ص معاشو نبالي فطة -782
 .12-11ص 
 .79، ظاىرة عدـ فعمية القكاعد القانكنية في القانكف الكضعي الجزائرم، مرجع سابؽ، ص كايس شريف -783

784
- ZAHIR Fares, « Mondialisation, économie de marché et politique sociale », RAT, n° 

25, p. 75. 
785

- KORICHE M’hamed Nasr-Eddine, op. cit., p. 240.  
786

- LANANI. M, « Emploi et droits sociaux : points de vue de l’entreprise publique », 

RAT, n° 25, 2000, p. 61. 
مبادئ قانكف العمؿ، الجزء األكؿ، د. ـ.  : ، التنظيـ القانكني لعبلقات العمؿ في التشريع الجزائرمأحمية سميمان -787

 .56، ص 1998ج، الجزائر، 
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التصنيؼ الميني، األجكر، المكافآت، فترات التجريب، إجراءات المصالحة في حالة كقكع 
 نزاع جماعي في العمؿ كممارسة الحؽ النقابي... الخ. 

 

كالخاص، أصبح النظاـ  بدأ تجانس التشريع لمقطاعيف العمكميا مف مػانطبلقن 
 ، بحيث أصبحت المؤسسة العمكمية788الجديد لعبلقات العمؿ يخضع لمقانكف الخاص

يظير ذلؾ تخضع لو الشركات التجارية الخاصة. ك نفسو الذم  مقانكفتخضع ل االقتصادية
. 791، كممارسة الحؽ النقابي790كالفردية 789بكضكح في مجاؿ تسكية النزاعات الجماعية

بينما النزاعات الناجمة عف كؿ القضايا المتعمقة بقانكف عبلقات العمؿ، سكاء تعمؽ األمر 
بسرياف أك تنفيذ عبلقة العمؿ، أك تمؾ الناتجة عف آثار عبلقة العمؿ كالمطالبة 

عف تسريح فردم أك جماعي، فيرجع الفصؿ فييا لممحاكـ  ةبالتعكيضات الناتج
، المتضمف تقنيف 18-17القانكف رقـ مف  21/2ماعية كفقا لمقتضيات المادة االجت

 . اإلجراءات المدنية كاإلدارية
  

 الصفقات العمومية تطبيق أحكام استبعاد -ثانيا
 

ييئات برميا الالعقكد التي تي كؿ مف بيف مٌيز ي الجزائر ستقبلؿبعد ا عالمشرٌ إذا كاف 
 Entreprises ف العقكد التي تبرميا المؤسسات العمكميةكبي ذات الطابع اإلدارم مكميةالع

publiques لنظاـ الصفقات  األكلى مف حيث خضكع ،في إطار نشاطاتيا االقتصادية
مف سنة  غير أنو في مرحمة الحقة كابتداءن  .لقكاعد القانكف العادم كالثانية، 792العمكمية
االشتراكية ذات الطابع سات المؤس ليشمؿ، امتٌد تطبيؽ نظاـ الصفقات العمكمية 1974

                                                 
788

-  BOUDRA Belgacem, op. cit., p. 259. 
مرجع ؽ اإلضراب، ، يتعمؽ بالكقاية مف النزاعات الجماعية في العمؿ كتسكيتيا كممارسة ح02-90قانكف رقـ  -789

 سابؽ.
 ج. ر. ج. ج، يتعمؽ بتسكية النزاعات الفردية في العمؿ، 1990فبراير سنة  6مؤرخ في  04-90قانكف رقـ  -790

 ، معدؿ كمتمـ.1990فبراير سنة  7، مؤرخ في 6عدد 
عدد  ج. ر. ج. ج، يتعمؽ بكيفيات ممارسة الحؽ النقابي، 1990يكنيك سنة  2مؤرخ في  14-90قانكف رقـ  -791
 ، معدؿ كمتمـ. 1990يكنيك سنة  6، مؤرخ في 23
يتضمف قانكف الصفقات ، 1967يكنيك سنة  17مؤرخ في ال 90-67انظر المادة األكلى مف األمر رقـ  -792

 )ممغى(. 1967يكنيك سنة  27في  ، مؤرخ52عدد  ج. ر. ج. جالعمكمية، 
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ف كاف ذلؾ االمتداد نسبي لسريانو فقط عمى عقكد التجييز793االقتصادم . أما 794، كا 
، فبقيت بمنأل عف تطبيؽ أحكاـ العقكد المتعمقة بسير ىذه المؤسسات كعقكد التمكيف مثبلن 

 الصفقات العمكمية، كىذا مع مراعاة سمطة كزير الكصاية الذم يجكز لو أف يقٌرر مدٌ 
االشتراكية ذات الطابع اختصاص المجنة الكزارية لمصفقات، أك لجنة الصفقات لممؤسسة 

  .795لمبحث في ىذه العقكداالقتصادم 
 

 قكد اإلدارة العامة كالقطاع العمكميتعٌدد األنظمة القانكنية التي تحكـ عأماـ 
رميا المنظـ لمصفقات التي يب ،145-82، المرسـك رقـ 1982صدر سنة القتصادم، ا

شمكلية تطبيؽ نظاـ الصفقات العمكمية عمى مختمؼ الذم كٌرس  ،796المتعامؿ العمكمي
ا عمى سمبن  لمرسـكاىذا ر ػأثٌ  لقدك  .797صفقات أم متعامؿ عمكمي، ميما كانت طبيعتو

، لككف أحكامو فرضت ذات الطابع االقتصادم دية لممؤسسات االشتراكيةية التعاقالحر 
تمـز عمى المتعامؿ  ،منو 23. فالمادة التعاقدية ف حريتيامة مف القيكد التي تحٌد مجم

يككف المتعامؿ كما العمكمي أف يمجأ إلى اقتناء المنتكج الكطني المتكفر قبؿ غيره. 
العمكمي الذم يدعك لممنافسة مجبرنا بخصكص اختيار المتعامؿ المتعاقد عمى احتراـ 

  : يكالمتمثؿ ف 24ترتيب األسبقية المحٌدد طبقا لممادة 
 المتعاممكف الكطنيكف العمكميكف،  -

                                                 
عدد  ج. ر. ج. جقانكف الصفقات العمكمية، يتضمف مراجعة  ،1974يناير سنة  30مؤرخ في  9-74أمر رقـ  -793
 )ممغى(. 1974فبراير سنة  12، مؤرخ في 13
يسري التنظيم المنصوص عميو في قانون  « : عمى أنو ،، الٌسػالؼ الذكر9-74األمر رقـ مف  2نصت المادة  -794

صادي، مع مراعاة أحكام الصفقات العمومية عمى عقود التجييز المتعمقة بالمؤسسات االشتراكية ذات الطابع االقت
 .» ىذا األمر

 .5المادة المرجع نفسو،  -795
ج. ر. ينظـ الصفقات التي يبرميا المتعامؿ العمكمي،  ،1982أبريؿ سنة  10في مؤرخ  145-82مرسـك رقـ  -796

 )ممغى(.  1982أبريؿ سنة  13في  ، مؤرخ15عدد  ج. ج
 « :، الٌسػالؼ الذكر، ما يمي145-82رقـ المرسـك  مف 5المادة  كفقا لمقتضيات المتعامؿ العمكمييقصد ب -797

 جميع اإلدارات العمومية، -
  جميع المؤسسات والييئات العمومية، -
 جميع المؤسسات االشتراكية، -         

  .» أي وحدة تابعة لمؤسسة اشتراكية، يتمقى مديرىا تفويضا لعقد الصفقات -
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 المؤسسات الخاصة الكطنية،  -
 مف دكلتيا،  ان ػـ ضمانالمؤسسات األجنبية التي تقدٌ  -
 المؤسسات األجنبية التي تقدـ ضمانات حسف التنفيذ المبلئمة.  -

 

الٌسػالؼ الذكر، ، 145-82رقـ  مف المرسـك 52/2عف ذلؾ، تفرض المادة  فضبلن 
العمكمي أف يتـ اختيار المتعاقد في إطار التكجييات العامة كتعميمات عمى المتعامؿ 
الصفقات التي يبرميا المتعامؿ العمكمي إلى رقابة  منو 105المادة خضع الحككمة. كما تي 
أف ب منو 151كتضيؼ المادة  ، أم قبؿ الشركع في تنفيذىا كخبللو كبعده.دائمة كمستمرة

ا مف بؿ لجنة الصفقات العمكمية، انطبلقن بقة مف قً عممية التعاقد تخضع لمرقابة المس
  التأشيرة التي يمكف أف تمنحيا أك ترفضيا.

 

االشتراكية ذات العبلقة القائمة بيف الدكلة كالمؤسسات  طبيعةىذه القيكد تعكس 
مٌمػا انتقص ، بحيث اٌتسمت بالٌتبعية الٌشديدة ليذه األخيرة اتجاه الدكلة، الطابع االقتصادم

، 1988لكف انطبلقا مف سنة ك  تقبللية ىذه المؤسسات في تصرفاتيا التعاقدية.اسمف 
لممؤسسات العمكمية  التكجيييالمتضمف  ،01-88رقـ  كبمناسبة صدكر القانكف

 القانكف الخاص.يتيا التعاقدية كفقا لقكاعد حرٌ  المؤسسات، استرجعت ىذه االقتصادية
مؤسسة العمومية االقتصادية باألىمية ال تتمتع « :عمى أنو ، أٌكدتمنو 7المادة ف

تتعاقد بكيفية مستقمة بواسطة أجيزتيا المؤىمة ليذا و القانونية الكاممة، فتشترط وتمتزم 
طبقا لقواعد التجارة واألحكام التشريعية المعمول رض بمقتضى قانونيا األساسي، الغ

لتطبيؽ  حٌدا ،منو 59 المادةبينما كضعت  ،» بيا في مجال االلتزامات المدنية والتجارية
 : أنوحيث نصت عمى بالصفقات العمكمية،  ، المتضمف قانكف90-67أحكاـ األمر رقـ 

ال تخضع المؤسسات العمومية االقتصادية والييئات العمومية ذات الطابع الصناعي  «
المؤرخ في  90-67والتجاري، التي تحكميا قواعد القانون التجاري، ألحكام األمر رقم 

 . 798» والمتضمن قانون الصفقات العمومية 1967و سنة يوني 17
                                                 

، يتضمف القانكف التكجييي لممؤسسات العمكمية 01-88انكف رقـ مف الق 59استنادنا إلى مقتضيات المادة  -798
االقتصادية، معدؿ، مرجع سابؽ، قضى مجمس الدكلة بالتصريح بعدـ اختصاص القضاء اإلدارم لمفصؿ في النزاع 
 القائـ بيف )ز. ش( ضد المدير العاـ لمؤسسة التسيير السياحي لمشرؽ بقسنطينة باعتبارىا ىيئة عمكمية ذات طابع

النكعي، انظر في ذلؾ قرار .../...  ـصناعي كتجارم، حيث كاف عمى قضاة الدرجة األكلى التصريح بعدـ اختصاصي
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 ،الٌسػالؼ الذكر ،145-82المرسكـ رقـ كتتميـ ، تـ تعديؿ ما تقٌدـ ذكرهبناء عمى 
بشكؿ جعؿ عقكد  ،1988799مارس  29، المؤرخ في 72-88بمكجب المرسـك رقـ 
ة، لتسرم تخرج مف نطاؽ تطبيؽ نظاـ الصفقات العمكمي االقتصادية المؤسسات العمكمية

أحكامو فقط عمى الصفقات التي تبرميا اإلدارات العمكمية كالييئات العمكمية ذات الطابع 
إبعاد عمى ا مختمؼ النصكص القانكنية الصادرة بعد ذلؾ، أٌكػدت أيضن كما . 800اإلدارم

المرسكـ العمكمية السيما مف حٌيػز تطبيؽ نظاـ الصفقات  االقتصادية المؤسسات العمكمية
 . 801المتضمف تنظيـ الصفقات العمكمية 250-02رقـ  الرئاسي
 

ليطٌبػؽ مف جديد نظاـ ، في مرحمة الحقة قد تـ التراجع عميو المكقؼ ىذاإف 
الصفقات العمكمية عمى المؤسسات العمكمية االقتصادية، عندما تكمٌػؼ بإنجاز عممية 

كفقا لمقتضيات أحكاـ ؾ كذللة كمٌػيا أك جزئيا، بمساىمة مؤقتة أك نيائية مف الدكلة، ممكٌ 
 .802الصفقات العمكميةالمتضمف تنظيـ  ،236-10مف المرسـك الرئاسي رقـ  2المادة 

، بشكؿ جعؿ المؤسسات العمكمية االقتصادية ال 2013 سنة تـٌ تعديؿ ىذه المادة في لكف
يتعٌيػف عمييا بكاسطة ىيئاتيا ، غير أنو. لصفقات العمكميةتخضع ألحكاـ إبراـ ا

إبراـ الصفقات كالعمؿ عمى اعتمادىا حسب خصكصياتيا،  إجراءات ية إعداداالجتماع
اكاة في المس ،حرية االستفادة مف الطمب سيماالصفقات، ال مبادئاحتراـ عمى أساس 

  .803اإلجراءات شفافيةالتعامؿ مع المترشحيف ك 
 

                                                                                                                                                    

، قضية )ز. ش( ضد المدير العاـ لمؤسسة التسيير 15/11/2002، صادر في 003889.../... مجمس الدكلة رقـ 
 .110-109، ص ص 2003، 3السياحي لمشرؽ بقسنطينة، مجمة مجمس الدكلة، عدد 

بالمرسـك رقـ  ، مرجع سابؽ، معدؿ كمتمـينظـ الصفقات التي يبرميا المتعامؿ العمكمي، 145-82مرسـك رقـ  -799
 . 1988مارس سنة  30، مؤرخ في 13عدد  ج. ر. ج. ج 1988مارس سنة  29، المؤرخ في 88-72
 المرجع نفسو، المادة األكلى. -800
تضمف تنظيـ الصفقات ، ي2002يكليك سنة  24المؤرخ في  250-02ـ رئاسي رقمرسـك المف ال 2انظر المادة  -801

 ، معدؿ كمتمـ.2002يكليك سنة  28، مؤرخ في 52عدد  ج. ر. ج. ج، العمكمية
 ج. ر. ج. ج، يتضمف تنظيـ الصفقات العمكمية، 2010أكتكبر سنة  7مؤرخ في  236-10مرسـك رئاسي رقـ  -802

 (.مغىم) 2010أكتكبر سنة  7ي ف ، مؤرخ58عدد 
يناير  13مؤرخ في ال 03-13رئاسي رقـ المرسـك ، الٌسػالؼ الذكر، معدؿ كمتمـ بال236-10مرسـك رئاسي رقـ  -803
 . 2013يناير سنة  13في  ، مؤرخ02عدد  ج. ر. ج. ج ،2013سنة 
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مف  المؤسسات العمكمية االقتصادية الذم يستبعد ىذا التكجو الجديدأف  يبلحظ
ا بمناسبة صدكر ةلخضكع لنظاـ الصفقات العمكميا  رقـالمرسـك الرئاسي ، تأٌكػد أيضن

يظير أف ىذا ك  .فؽ العاـات المر كتفكيض المتضمف تنظيـ الصفقات العمكمية ،15-247
ذاف يقكماف في جكىرىما عمى السرعة، المٌ  مبدأم المتاجرة كالتعاقد الحرٌ ساير ػالتعديؿ يي 

زالة العقب دة، كالرقابة الشديدة التي انتقصت مف ت كاإلجراءات البطيئة كالمعقٌ ااالئتماف كا 
بكاسطة لذلؾ، يككف ليذه األخيرة ا كاعتبارن  الحرية التعاقدية لممؤسسة العمكمية االقتصادية.

الحرية الكاممة في التعاقد ميما كاف مكضكع العقد أك مبمغو المالي، أجيزتيا المستقمة 
لتجارية الخاصة فتتأىؿ بذلؾ عمى غرار الشركات اف الخاص. كذلؾ كفقا لقكاعد القانك 

زة بالمركنة كالمساكاة بيف أطراؼ العقد عمى خبلؼ ػبراـ مختمؼ العقكد التجارية المتميٌ إل
ز بخضكعيا إلى القانكف العاـ كالصبلحيات الممنكحة لطرؼ ػالعقكد اإلدارية التي تتميٌ 

   .804عمى حساب اآلخر
 

 الفرع الثاني
 يذاتالى الضبط قال من القانون التنظيمي التقميدي إلاالنت

 

يترتٌػب عمى تراجع القانكف التنظيمي التقميدم لصالح الضبط الذاتي ظيكر مجاؿ 
كذلؾ المينية  بالمنظماتالفاعميف االجتماعييف المعٌبػر عنيـ قبؿ شاغر يجب شغمو مف 

تخكيؿ ىذه المنظمات المينية مف أجؿ تدبير شؤكنيـ المتعمقة بالمينة. كألجؿ ذلؾ، يجب 
أف غير أف المبلحظ  .(أوال)كأخبلقياتيا  ةحيات البٌلزمة لتنظيـ سير الميف الحرٌ الصبل

تدخؿ  ظاىرة صطدـ أماـصالح المنظمات المينية يتفكيض مثؿ ىذه الصبلحيات ل
 (.ثانيا) سير الميف الحرةفي تنظيـ  السمطات العمكمية

 

 
 
 

                                                 
804

- TCHOUAR Djilali, « La soumission des contrats des entreprises publiques au droit 

privé », Revue IDARA, n° 1, 1999, pp. 151-152. 
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 وأخالقياتيا ةمين الحرّ تنظيم سير السمطة ينية المنظمات المتخويل  -أوال
 

-ةضبط العبلقات االجتماعييحتكر  Droit de l’Etat قانكف الدكلةلـ يعد 
اقتحاـ مف أجؿ  في ىذا اإلطار لمتدخؿآخركف  أشخاص ، لذلؾ يظيرقتصاديةالا
 يدؿٌ ك  .805بؿ القاعدة القانكنية ذات المصدر الدكالنيػمف قً  ةالمتركك استغبلؿ المجاالتك 

انسحاب الدكلة مف الضبط المباشر لتمؾ العبلقات كاالنتقاؿ بذلؾ إلى فكرة  ذلؾ عمى
حتراميا مف التي يقصد بيا ابتكار القكاعد القانكنية كاك  ،Autorégulationالضبط الذاتي 

 ،ذلؾ مثاؿ عمى أبرز كلعؿٌ . 806ير عمى تنفيذىاػكالسٌ بيا  ًقػبؿ األشخاص المخاطبيف
Ordres professionnelsمات المينية منظيتمثؿ في ال

807 . 
 

 صتخٌص طائفة معٌينة مف األشخاحٌرة  إدارة أمكر ميفالمنظمات المينية  تتكٌلى
الميندس الخبير  ،809الميندس المعمارم ،808األسناف جراحك  الطبيب، الصيدلي)

                                                 
805

- ZOUAÏMIA Rachid, « Déréglementation et ineffectivité des normes en droit 

économique algérien », op. cit., p. 128.  
806

- MARAIS (du) Bertrand, op. cit., p. 488. 
ا ت -807 بالمنفعة العمكمية كالصالح العاـ، نشاطاتيا عف طريؽ المعترؼ ليا  الرياضية الكطنية التٌػحادياتامارس أيضن

التفكيض الذم يمنحو الكزير المكمؼ بالرياضة، كذلؾ مف أجؿ ممارسة كؿ أك جزء مف مياـ الخدمة العمكمية المترجمة 
غشت  14مؤرخ في  10-04قانكف رقـ  : عبر سمطة سٌف قكاعد تقنية كأخرل تتعمؽ بأخبلقيات المينة؛ انظر في ذلؾ

؛ مرسـك 2004غشت سنة  18، مؤرخ في 52عدد  ، يتعمؽ بالتربية البدنية كالرياضة، ج. ر. ج. ج2004نة س
، يحدد كيفيات تنظيـ االتحاديات الفدرالية الكطنية كسيرىا ككذا 2005أكتكبر سنة  17مؤرخ في  405-05تنفيذم رقـ 

، معدؿ 2005أكتكبر سنة  19، مؤرخ في 70دد ع شركط االعتراؼ بالمنفعة العمكمية كالصالح العاـ، ج. ر. ج. ج
يناير  30، مؤرخ في 06عدد  ، ج. ر. ج. ج2011يناير سنة  26المؤرخ في  22-11كمتمـ بالمرسـك التنفيذم رقـ 

 . 2011سنة 
، 8عدد  يتعمؽ بحماية الصحة كترقيتيا، ج. ر. ج. ج 1985فبراير سنة  16مؤرخ في  05-85قانكف رقـ  -808

، يتضمف 1992يكليك سنة  6مؤرخ في  276-92، معدؿ كمتمـ؛ مرسـك تنفيذم رقـ 1985راير سنة فب 17مؤرخ في 
 . 1992يكليك سنة  8، مؤرخ في 52عدد  مدكنة أخبلقيات الطب، ج. ر. ج. ج

، يتعمؽ بشركط االنتاج المعمارم كممارسة مينة 1994مايك سنة  18مؤرخ في  07-94مرسـك تشريعي رقـ  -809
 293-96، معدؿ؛ مرسـك تنفيذم رقـ 1994مايك سنة  25، مؤرخ في 32عدد  مارم، ج. ر. ج. جالميندس المع

، 51عدد  ، يحدد كيفيات تسيير الييئات النقابية لمميندسيف المعمارييف، ج. ر. ج. ج1996سبتمبر سنة  2مؤرخ في 
 .1996سبتمبر سنة  4مؤرخ في 
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الككيؿ المتصرؼ ، 812محافظ البيع بالمزايدة ،811الترجماف الرسمي-المترجـ 810العقارم
 كمحافظ المحاسب لخبيرا ،816المحامي، 815القضائي المحضر ،814المكثؽ، 813ائيالقض

عمى غرار مثيبلتيا في  تضطمع المنظمات المينيةف .(817المعتمد الحسابات كالمحاسب
القكاعد المنظمة لسير المينة، خاصة فيما يتعمؽ ا مف ػنػميم قدران فرنسا، بإصدار 

                                                 
عدد  يتعمؽ بمينة الميندس الخبير العقارم، ج. ر. ج. ج ،1995مؤرخ في أكؿ فبراير سنة  08-95أمر رقـ  -810
 .1995أبريؿ سنة  16، مؤرخ في 20
الترجماف الرسمي، ج. ر. ج. -، يتضمف تنظيـ مينة المترجـ1995مارس سنة  11مؤرخ في  13-95أمر رقـ  -811
 .1995مارس سنة  29، مؤرخ في 17عدد  ج

 يتضمف تنظيـ مينة محافظ البيع بالمزايدة، ج. ر. ج. ج ،1996يناير سنة  10مؤرخ في  02-96أمر رقـ  -812
، ج. 2016غشت سنة  3، المؤرخ في 07-16، ممغى كمستبدؿ بالقانكف رقـ 1996يناير سنة  14، مؤرخ في 3عدد 

، 1996سبتمبر سنة  2مؤرخ في  291-96؛ مرسـك تنفيذم رقـ 2016غشت سنة  3، مؤرخ في 46عدد  ر. ج. ج
ؽ بمينة محافظ البيع بالمزايدة كممارستيا كنظاميا االنضباطي كيضبط قكاعد تنظيـ المينة كسير يحدد شركط االلتحا

 . 1996سبتمبر سنة  4، مؤرخ في 51عدد  أجيزتيا، ج. ر. ج. ج
، مؤرخ 43عدد  ، يتعمؽ بالككيؿ المتصرؼ القضائي، ج. ر. ج. ج1996يكليك سنة  9مؤرخ في  23-96أمر  -813
 .1996يكليك سنة  10في 
، 14عدد  ، يتضمف تنظيـ مينة المكثؽ، ج. ر. ج. ج2006فبراير سنة  20مؤرخ في  02-06قانكف رقـ  -814

، يحدد شركط االلتحاؽ 2008غشت سنة  3مؤرخ في  242-08؛ مرسـك تنفيذم رقـ  2006مارس سنة  8مؤرخ في 
 .2008غشت سنة  6، مؤرخ في 45دد ع بمينة المكثؽ كممارستيا كنظاميا التأديبي كقكاعد تنظيميا، ج. ر. ج. ج

 ، يتضمف تنظيـ مينة المحضر القضائي، ج. ر. ج. ج2006فبراير سنة  20مؤرخ في  03-06قانكف رقـ  -815
، يحدد شركط 2009فبراير سنة  11مؤرخ في  77-09؛ مرسـك تنفيذم رقـ 2006مارس سنة  8، مؤرخ في 14عدد 

 15، مؤرخ في 11عدد  كنظاميا التأديبي كقكاعد تنظيميا، ج. ر. ج. جااللتحاؽ بمينة المحضر القضائي كممارستيا 
 . 2009فبرار سنة 

، 55عدد  ، يتضمف تنظيـ مينة المحاماة، ج. ر. ج. ج2013أكتكبر سنة  29مؤرخ في  07-13قانكف رقـ  -816
 .2013أكتكبر سنة  30مؤرخ في 

نة الخبير المحاسب كمحافظ الحسابات ، يتعمؽ بمي2010يكنيك سنة  29مؤرخ في  01-10قانكف رقـ  -817
مؤرخ في  25-11؛ مرسـك تنفيذم رقـ 2010يكليك سنة  11، مؤرخ في 42عدد  كالمحاسب المعتمد، ج. ر. ج. ج

، يحدد تشكيمة المجمس الكطني لممصؼ الكطني لمخبراء المحاسبيف كصبلحياتو كقكاعد سيره، ج. 2011يناير سنة  27
، يحدد 2011يناير سنة  27مؤرخ في  26-11؛ مرسـك تنفيذم رقـ 2011فبراير سنة  2، مؤرخ في 7ر. ج. ج عدد 

، مؤرخ في 7تشكيمة المجمس الكطني لمغرفة الكطنية لمحافظي الحسابات كصبلحياتو كقكاعد سيره، ج. ر. ج. ج عدد 
لمجمس الكطني ، يحدد تشكيمة ا2011يناير سنة  27مؤرخ في  27-11؛ مرسـك تنفيذم رقـ 2011فبراير سنة  2

فبراير سنة  2، مؤرخ في 7عدد  لممنظمة الكطنية لممحاسبيف المعتمديف كصبلحياتو كقكاعد سيره، ج. ر. ج. ج
2011. 
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احتراـ تمؾ القكاعد  كما تضمف . Déontologie de la professionبأخبلقيات المينة 
بالضبط الذاتي عمى خبلؼ النقابات  المينية ترتبط المنظماتك .بكاسطة ىيئاتيا التأديبية

كجكدىا  المنظمات المينية تستمدٌ  بحيث، Syndicats professionnels 818 المينية
ظمات مة البارزة في المنػ. كالسٌ 819امةكسمطاتيا بمكجب تفكيض مف قبؿ السمطة الع

نٌ ػا اختيارين المينية أف انضماـ أفراد المينة إلييا ليس أمرن  أمر إجبارم، فيي بذلؾ ىك ما ػا كا 
   .820المباشر تدار بكاسطة أفراد مف أعضائيا يتـ اختيارىـ بطريؽ االنتخاب

  

ا اعتبارية مف القانكف الخاص مكٌمفة بمكجب ػتعتبر المنظمات المينية أشخاصن 
في ك . 822امة، لذلؾ فإٌنػيا تتمٌتع ببعض امتيازات السمطة الع821عاـ القانكف بتنفيذ مرفؽ

ع المنظمات المينية ػتتمتٌ ، كالمرتبط بالمصمحة العامة لممجتمع إطار النشاط الذم تمارسو
 Actes كالقرارات الفردية Actes réglementaires بسمطة إصدار القرارات التنظيمية

individuels. 
 

تقنيف أخبلقيات المينة الذم يحتكم عمى أحكاـ  ية في سفٌ القرارات التنظيمتتمثؿ 
أصحاب المينة، العبلقات فيما بينيـ، سيما الكاجبات التي تقع عمى المزمة تحٌدد ػمي 

                                                 
818

- « Les O. P diffèrent de toutes les autres formes d’organisation professionnelle tels que 

les associations, les unions, les syndicats et autres. Deux différences essentielles sont 

évidentes :  

- L’exercice des professions réglementées passe par l’adhésion obligatoire aux O. P. Tout 

exercice de ces professions sans inscription aux tableaux des ordres est passible de peines 

pénales. Par contre, l’adhésion aux autres formes d’organisation est facultative et ne 

permet aucunement l’exercice dédites professions. 

- Les O. P disposent d’un pouvoir disciplinaire ayant pour objectif l’instauration d’une 

discipline de corps et la protection de l’exercice correcte des professions en sanctionnant 

disciplinairement les professionnels qui enfreignent les règles déontologiques. Les autres 

formes d’organisation professionnelle ne jouissent pas de pouvoir disciplinaire ». Voir, 

GHENNAI Ramdane, « Le droit disciplinaire relevant des ordres professionnels en 

Algérie », pp. 7- 8, www.docplayer.fr/, consulté le 18/10/2014. 
819

- MARAIS (du) Bertrand, op. cit., p. 490. 
دراسة  المفيكميف التقميدم كاالشتراكي ائرم بيف، نظرية المرفؽ العاـ في القانكف الجز محمد فاروق عبد الحميد -820

 .11، ص 1987الجزائر"، د. ـ. ج، الجزائر،  -يكغسبلفيا -االتحاد السكفيتي -مقارنة " فرنسا
821

- ZOUAÏMIA Rachid, La délégation de service public au profit de personnes privées, 

op. cit., p. 21.  
 .218، ص النشاط اإلدارم، مرجع سابؽ ،التنظيـ اإلدارم : القانكف اإلدارمالكجيز في ، لباد ناصر -822

http://www.docplayer.fr/
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-الغرفة الكطنية لممترجميفإلى  نشير عمى سبيؿ المثاؿف .823كعبلقاتيـ مع الزبائف
نة كتنفيذ كؿ عمؿ ييدؼ إلى بكضع قكاعد ممارسة المي ، المكمٌػفةالتراجمة الرسمييف

لممكثقيف كالغرفة  الغرفة الكطنيةمف  تتكٌلى كؿٌ كما  .824ضماف احتراـ قكاعدىا كأعرافيا
تنشر في الجريدة الرسمية  إعداد مدكنة ألخبلقيات المينة لممحضريف القضائييف الكطنية

 .825ظ األختاـلمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمكجب قرار مف كزير العدؿ، حاف
لممحاسبيف المعتمديف  الكطنية كذلؾ فإف الغرفة الكطنية لمحافظي الحسابات كالمنظمة

القانكف بإعداد مدكنة أخبلقيات  رتكٌمؼ ىي األخرل في إطا ،باعتبارىا أجيزة مينية
  .826المينة

 

ا تقـك المنظمات المينية  يعدٌ  فمثبل النظاـ الداخمي الخاص بيا.كضع ب أيضن
ى يتكلٌ . كما 827ألعمى لمينة الميندس الخبير العقارم نظامو الداخمي كيضبطوالمجمس ا
إعداد النظاـ الداخمي لممينة كعرضو عمى  828حاد الكطني لمنظمات المحاميفػمجمس االتٌ 

  .829كزير العدؿ، حافظ األختاـ لممكافقة عميو بقرار ينشر في الجريدة الرسمية
 

 نتيجة لمباشرة المينة بة عمى االنضماـ إلىتتمثؿ في الرقا أما القرارات الفردية 
فعمى سبيؿ المثاؿ ييػدرج مجمس منظمة  .مة المينيةعممية التسجيؿ في جدكؿ المنظ

                                                 
823

- ZOUAÏMIA Rachid, La délégation de service public au profit de personnes privées, 

op. cit., pp. 24-25. 
 جع سابؽ. الترجماف الرسمي، مر -، يتضمف تنظيـ مينة المترجـ13-95مف األمر رقـ  29انظر المادة  -824
القانكف رقـ  مف 40، يتضمف تنظيـ مينة المكثؽ، مرجع سابؽ، كالمادة 02-06مف القانكف رقـ  45انظر المادة  -825
 المتضمف تنظيـ مينة المحضر القضائي، مرجع سابؽ.  06-03
المعتمد،  ، يتعمؽ بمينة الخبير المحاسب كمحافظ الحسابات كالمحاسب01-10مف القانكف رقـ  15انظر المادة  -826

 مرجع سابؽ.
 ، يتعمؽ بمينة الميندس الخبير العقارم، مرجع سابؽ.08-95مف األمر رقـ  9انظر المادة  -827
، يتضمف تنظيـ مينة المحاماة، مرجع سابؽ، فإف مجمكع 07-13مف القانكف رقـ  103بمقتضى أحكاـ المادة  -828

لمنظمات المحاميف " يتمتٌػع بالشخصية المعنكية كمقٌره بمدينة منظمات المحاميف يشكؿ اتٌػحادا يسمى " االتٌػحاد الكطني 
الجزائر. كيمثؿ المينة أماـ المنظمات المماثمة بالخارج. كيتكلى االتٌػحاد التنسيؽ بيف مختمؼ المنظمات كييدؼ إلى 

كص التي تتعمؽ ترقية مينة المحاماة. كما تربطو عبلقة تنسيؽ مع كزير العدؿ، حافظ األختاـ كيبدم رأيو في النص
 بالمينة.

، يتضمف 2015ديسمبر سنة  19؛ انظر عمى سبيؿ المثاؿ القرار المؤرخ في 106/2المرجع نفسو، المادة  -829
 .  2016مايك سنة  8، مؤرخ في 28عدد  المكافقة عمى النظاـ الداخمي لمينة المحاماة، ج. ر. ج. ج
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صيف المقبكليف في جدكؿ المحاميف، كذلؾ بعد تأديتيـ المحاميف قائمة المحاميف المتربٌ 
ف عمؿ فإ ،مف أجؿ ضماف حقكؽ األشخاص المنتمكف لفئة المحامكفك . 830اليميف

عمى سبيؿ المثاؿ، كبخصكص المنازعة خضع لمرقابة القضائية. فكتصرؼ المنظمة ي
 ككذا كزير العدؿ ممترشح لمينة المحاماةيمكف لؿ في جدكؿ المحاميف، المتعمقة بالتسجي

أماـ الجية القضائية  و الطعف في قرار مجمس المنظمةػحافظ األختاـ، كؿ فيما يخصٌ 
 إمكانيةص ممحامي المتربٌ . كيككف ل831كاحد مف تاريخ تبميغو (1ة في أجؿ شير )المختصٌ 

. 832ة في قرار رفض تسميـ شيادة نياية التربصالطعف أماـ الجية القضائية المختصٌ 
ة المحكمة اإلدارية المختصٌ أم في القضاء اإلدارم،  ةالجية القضائية المختصٌ تتمثؿ ك 

أك مف جانب كاحد  منفردةت إدارية تيػصدر قرارا المينية باعتبار المنظمة، 833اػإقميمين 
Actes administratifs unilatéraux.  

  
تمتٌد القرارات الفردية كذلؾ بمناسبة ممارسة السمطة التأديبية بكاسطة فرض 

اإلخبلؿ ا ك قانكنن  في أداء االلتزامات المقٌررة عمى المحاميبالتقصير العقكبات المتعمقة 
كيجكز لكزير  .تشريعية كالتنظيمية التي تؤطٌػر المينةبأخبلقيات المينة كخرؽ القكاعد ال

حافظ األختاـ كالمحامي المعني الطعف في قرار مجمس التأديب أماـ الٌمجنة الكطنية  العدؿ
الٌمجنة  كتككف قرارات .834( يكما مف تاريخ تبميغو15لمطعف في أجؿ خمسة عشر )

                                                 
 تنظيـ مينة المحاماة، مرجع سابؽ. ، يتضمف07-13مف القانكف رقـ  44ك 43انظر المكاد  -830
 .42/4المرجع نفسو، المادة  -831
 .41/4المرجع نفسو، المادة  -832
، يتضمف تنظيـ مينة المحاماة، ج. ر. 1990يناير سنة  8المؤرخ في  04-91يبلحظ أنو في ظٌؿ القانكف رقـ  -833

لمحاميف القاضي برفض التسجيؿ في )ممغى(، كاف قرار مجمس منظمة ا 1991يناير سنة  9، مؤرخ في 2عدد  ج. ج
(. كتمثمت الغرفة الجيكية 20الطعف فيو بالبطبلف أماـ الغرفة اإلدارية الجيكية المختٌصة )المادة  جدكؿ المنظمة يمكف

المختٌصة في الغرؼ اإلدارية الجيكية لممجالس القضائية لكؿ مف الجزائر، كىراف كقسنطينة، كذلؾ بمكجب المرسـك 
، يحدد االختصاص اإلقميمي لمغرؼ اإلدارية في المجالس 1991غشت سنة  10المؤرخ في  271-91 التنفيذم رقـ

 14، مؤرخ في 38عدد  القضائية المختٌصة بالنظر في الطعكف المتعمقة بقرارات منظمة المحاميف، ج. ر. ج. ج
، يتعمؽ 1998مايك سنة  30ي المؤرخ ف 02-98. كتجدر اإلشارة في ىذا الٌصػدد، بأف القانكف رقـ 1991غشت سنة 

منو، قد نصت عمى  9/1، بمكجب المادة 1998، مؤرخ في أكؿ يكنيك سنة 37عدد  بالمحاكـ اإلدارية، ج. ر. ج. ج
تحال جميع القضايا المسجمة و/أو المعروضة عمى الغرف اإلدارية لممجالس القضائية وكذا الغرف  « : أنو سكؼ

 .    » دارية بمجرد تنصيبيااإلدارية الجيوية إلى المحاكم اإل
 ، يتضمف تنظيـ مينة المحاماة، مرجع سابؽ.07-13مف القانكف رقـ  123انظر المادة  -834
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( مف تاريخ 2ؿ شيريف )الكطنية لمطعف قابمة لمطعف فييا أماـ مجمس الدكلة خبل
المتعمؽ  ،01-98مف القانكف العضكم رقـ  9، كذلؾ تطبيقا لمقتضيات المادة 835التبميغ

 .836باختصاصات مجمس الدكلة كتنظيمو كعممو
 

اختصاص القضاء اإلدارم نفسو لمنظر في القرارات التي تصدر عف يفرض  
كبالتالي  .ير مرفؽ عاـىذه األخيرة تقكـ عمى أساس تسي، باعتبار المنظمات المينية

 الدفاع عف المصالح المينيةك تنظيـ المينة العمؿ عمى تحقيؽ المصمحة العامة مف خبلؿ 
عمى الرغـ مف تسيير ىذه المنظمات المينية لمرفؽ عاـ إاٌل ف .لؤلعضاء المنتمكف لممينة

التنظيـ  لذلؾ ينبغي الفصؿ في ىذه الحالة بيف تبقى خاضعة لرقابة السمطة العمكمية. أنيا
مف جية، كبيف تسييره الذم يككف مف  الذم يعكد لمسمطة العمكمية األساسي لممرفؽ العاـ
ذا كاف تسيير المينة متركؾ لمبادرة المنظمات المينية، فإف قبؿ األشخاص العادية . كا 

، تحديد قكاعد ساسي يعكد لئلدارة، كالذم يتمحكر حكؿ إحداث ىذه المنظماتتنظيميا األ
   .837غائيا. كيضاؼ إلى ذلؾ الرقابة التي تمارسيا اإلدارةسيرىا، إل

 

 

                                                 
 ، يتضمف تنظيـ مينة المحاماة، مرجع سابؽ.07-13مف القانكف رقـ  132/1انظر المادة  -835
يتعمؽ باختصاصات مجمس  ،1998مايك سنة  30مؤرخ في  01-98مف القانكف العضكم رقـ  9تنص المادة  -836

بالقانكف العضكم رقـ  معدؿ كمتمـ، 1998، مؤرخ في أكؿ يكنيك سنة 37عدد  الدكلة كتنظيمو كعممو، ج. ر. ج. ج
؛ قانكف عضكم 2011غشت سنة  3، مؤرخ في 43عدد  ، ج. ر. ج. ج2001يكليك سنة  26المؤرخ في  11-13
عمى ما  ،2018مارس سنة  7، مؤرخ في 15عدد  ج، ج. ر. ج. 2018مارس سنة  4، مؤرخ في 02-18رقـ 
يختص مجمس الدولة كدرجة أولى وأخيرة، بالفصل في دعاوى اإللغاء والتفسير وتقدير المشروعية المرفوعة  « : ييم

 في القرارات اإلدارية الصادرة عن السمطات اإلدارية المركزية والييئات العمومية الوطنية والمنظمات المينية الوطنية.
 .  »ويختص أيضا بالفصل في القضايا المخولة لو بموجب نصوص خاصة

ا المنازعة المتعمقة بنتائج انتخابات أعضاء مجمس منظمة  - نشير في ىذا الٌصػدد، إلى أنو تككف قابمة لمطعف أيضن
ا ابتداء مف تاريخ تبميغ محضر االنت15المحاميف أماـ مجمس الدكلة، كذلؾ في أجؿ خمسة عشر ) خابات إلى ( يكمن

كزير العدؿ، حافظ األختاـ. كيرفع الطعف سكاء مف قبؿ ىذا األخير ضمف ىذا األجؿ أك مف قبؿ كؿ مترشح، ضمف 
، 07-13مف القانكف رقـ  96األجؿ نفسو، لكف ابتداء مف تاريخ إعبلف نتائج االنتخابات، كذلؾ كفقا لمقتضيات المادة 

 يتضمف تنظيـ مينة المحاماة، مرجع سابؽ.
837

- ZOUAÏMIA Rachid, La délégation de service public au profit de personnes privées, 

op.cit, p. 28.  
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 ةسير المين الحرّ تدخل السمطات العمومية في تنظيم  -ثانيا
 

عٌدة جكانب  في سير الميف الحرةتنظيـ العمكمية في تدخؿ السمطات يظير 
ف مف ؿ الٌمجنة الكطنية لمطعػفبالنسبة لمينة المحاماة، تتشكٌ بعض مف أعضائيا. التعييف ك

حاد مف قائمة ػ( نقباء يختاركف مف قبؿ مجمس االتٌ 4مف بينيـ أربعة )، ( أعضاء7سبعة )
تعييف  قرار حافظ األختاـ بمكجب كزير العدؿ يتكٌلىمة لمعدد المطمكب كتكمً قدماء النقباء. 

  .838( قضاة مف المحكمة العميا كمجمس الدكلة مف بينيـ الرئيس3ثبلثة )
 

الككيؿ المتصرؼ القضائي، فتتشٌكؿ مف إحدل  الخاصة بمينةجنة الكطنية أما المٌ 
أما األعضاء  ( ككبلء متصرفيف قضائييف فقط.2ة )( عضكا، مف بينيـ ثبلث00عشر )
قاض مف المحكمة العميا، قاض مف مجمس المحاسبة، قاض  : مكف كؿ مفػفيمثٌ  اآلخركف

شية العامة لممالية، حكـ مف المجمس القضائي، قاض حكـ مف المحكمة، عضك مف المفت
( في الميداف االقتصادم 1خبيريف )أستاذ في الحقكؽ أك العمـك االقتصادية أك التسيير، 

 .839أك االجتماعي
 

يكٌدم تسيير مرفؽ عاـ مف قبؿ شخص مف القانكف كما أنو مف جية أخرل، 
مؿ ذك الخاص إلى خضكع ىذا األخير إلى رقابة السمطة اإلدارية. كتتعمؽ المسألة ىنا بعا

 العمكمية لممرفؽ العاـ كاألجيزة طابع عضكم مف شأنو أف ييػقٌرب بيف المسٌيػر الخاص
Organismes publics  مف حيث ضركرة خضكعيما لرقابة السمطة الكصية. فمٌما نككف

بكاسطة أعكانيا  بصدد مرفؽ عاـ، يقع عمى عاتؽ اإلدارة تسييره سكاء بطريقة مباشرة
أحد أشخاص  ر مباشرة عندما تفكض تسيير مرفؽ عاـ لصالحبطريقة غيأك  كأمكاليا

 . 840القانكف الخاص
 

ط حكؿ كيفية تسيير نشا بسط رقابتياأف تاألخيرة  في ىذه الحالة يككف عمى اإلدارة
المسٌيػر  ا عبلقة كطيدة بيف نشاط المرفؽ العاـيجب أف تككف دائمن المرفؽ العاـ. كلذلؾ، 

                                                 
 ، يتضمف تنظيـ مينة المحاماة، مرجع سابؽ. 07-13مف القانكف رقـ  129انظر المادة  -838
 ، يتعمؽ بالككيؿ المتصرؼ القضائي، مرجع سابؽ.23-96مف األمر  9انظر المادة  -839

840
- CHEVALLIER Jacques, « Essai sur la notion juridique de service public », pp. 153-

154, www.u-picardie.fr/, consulté le 03/05/2013. 

http://www.u-picardie.fr/
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اص كالسمطة اإلدارية، األمر الذم يمنح ليذه األخيرة أحد أشخاص القانكف الخ مف قبؿ
أف ب. كىكذا نستخمص 841تنظيـ كسير المرفؽ العاـفي  Droit de regardالحؽ في النظر 

مسألة التنظيـ األساسي لممنظمات المينية كالرقابة عمييا يككف مف اختصاص السمطات 
تيدؼ إلى تحقيؽ المصمحة  عتبار ىذه المنظمات تتكلى تسيير مرافؽ عامةالعمكمية، با

   العامة. 
 

 مات المينية لرقابة السمطة العمكميةخضكع المنظمف حيث  عنصر الرقابةيظير 
حافظ  زير العدؿك رقابة تكضع تحت  مكاتب التكثيؽأف  ،كمثاؿ ذلؾ .ان ػالمؤىمة قانكن

أما مكتب المحضر القضائي فيكضع تحت رقابة ككيؿ الجميكرية لمكاف  .842األختاـ
. كيجكز ليذا األخير مراقبة كتفتيش مكاتب المحضريف القضائييف التابعيف 843اجد مكتبوتك 

لدائرة اختصاصو بحضكر رئيس الغرفة الجيكية أك المحضر القضائي الذم يمثمو، كذلؾ 
ا لمراقبة قرارات بعض يمتٌد سمطاف اإلدارة أيضن ك  .844بعد إشعاره في آجاؿ معقكلة

ية لمميندسيف المعمارييف ػف الطعف في قرار المجالس المحمٌ يمك فمثبلن  المنظمات المينية.
يككف ىذا األخير كالطعف في قرار  لمنظمة الميندسيف المعمارييف لدل المجمس الكطني

    .845ؼ باليندسة المعمارية كالتعميرػالكزير المكمٌ لدل 
 

ير سفي المنظمات المينية حكؿ تنظيـ  درجة تدخؿ السمطات العمكميةأف ب يتبٌيػف
أف ينتقص بؿ ينتزع  مف شأنو ىذا التدخؿك المينة بصفة عامة يختمؼ مف منظمة ألخرل. 
نذكر عمى سبيؿ المثاؿ بخصكص ك  .846مف صبلحيات ىذه المنظمات لصالح اإلدارة

تعمؽ بمينة الخبير المحاسب كمحافظ لما ،01-10رقـ  قانكفال فالميف المحاسبية، أ
تحت سمطة الكزير يكضع لممحاسبة  ػاكطنين  اسن ػمجمً أ أنش قد الحسابات كالمحاسب المعتمد،
                                                 

841
- CHEVALLIER Jacques, « Essai sur la notion juridique de service public », op. cit., 

pp. 153-154. 
 ، يتضمف تنظيـ مينة المكثؽ، مرجع سابؽ.02-06مف القانكف رقـ  50انظر المادة  -842
 ، يتضمف تنظيـ مينة المحضر القضائي، مرجع سابؽ.03-06مف القانكف رقـ  6انظر المادة  -843
 .46المرجع نفسو، المادة  -844
بشركط االنتاج المعمارم كممارسة مينة الميندس ، يتعمؽ 07-94مرسـك التشريعي رقـ مف ال 45انظر المادة  -845

 المعمارم، مرجع سابؽ.
846

- ZOUAÏMIA Rachid, La délégation de service public au profit de personnes privées, 

op. cit., p. 30.  
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 Normalisation االعتماد كالتقييس المحاسبيمياـ  فيذا المجمس يتكٌلى. المكمؼ بالمالية

comptable ، كممارسة السمطة التأديبية عمى أصحاب  847المحاسبية الميفتنظيـ كمتابعة
، 1991 القديـ لسنة قانكفالكذلؾ عمى خبلؼ ما كاف عميو الكضع في ظٌؿ  ،848المينة

الذم يتكٌلى ىك  مميف المحاسبيةحيث كاف مجمس المنظمة الكطنية ل ،849المنظـ لممينة
الحسابات  كمحافظي كيراجع قائمة الخبراء المحاسبيف بحيث يعدٌ  ،ة التسجيؿػميمٌ 

 ةاإليقاؼ كالشطب مف جدكؿ المنظمة الكطني ةػا ميمٌ ى أيضن كيتكلٌ كالمحاسبيف المعتمديف. 
  .850لممينة

 

الصادر عف  Régulation juridiqueالضبط القانكني  ا إلى أفتجدر اإلشارة أخيرن 
، Régulation sociale لمضبط االجتماعي ر الدكر الميـٌ يمكف أف يطكٌ المنظمات المينية 

بكاسطة أحكاـ قانكنية صارمة تنطكم عمى إقامة المسؤكلية المدنية كالجزائية عمى  كذلؾ
(، كذلؾ مف أجؿ أف تحقؽ ىذه المنظمات أعضاء المنظمات المينيةنكف )أشخاص القا

. كبالمقابؿ، فإف أحكاـ القانكف الكضعي كتمؾ المتعمقة بالقانكف التعاقدم المنشكدة لفعاليةا
 Codes de المتعمقة بالمعامبلت إثرائيا كتطكيرىا بكاسطة القكاعد كالنظاـ العاـ يمكف

conduitesضح أف ىنالؾ عبلقة ػكعمى ىذا النحك، يتٌ  .المينية ظمات، الصادرة عف المن
       .851مف حيث إثراء األكؿ لمثانيبيف النظاميف  تفاعؿ

 

 
 

                                                 
ب المعتمد، ، يتعمؽ بمينة الخبير المحاسب كمحافظ الحسابات كالمحاس01-10مف القانكف رقـ  4انظر المادة  -847

ا المرسـك التنفيذم رقـ  ، يحدد تشكيمة المجمس 2011يناير سنة  27المؤرخ في  24-11مرجع سابؽ؛ انظر أيضن
 . 2011فبراير سنة  2، مؤرخ في 7عدد  الكطني لممحاسبة كتنظيمو كقكاعد سيره، ج. ر. ج. ج

 ، الٌسالؼ الذكر.01-10مف القانكف رقـ  63انظر المادة  -848
، يتعمؽ بمينة الخبير المحاسب كمحافظ الحسابات 1991أبريؿ سنة  27مؤرخ في  08-91قـ قانكف ر  -849

 )ممغى(. 1991، مؤرخ في أكؿ مايك سنة 20عدد  كالمحاسب المعتمد، ج. ر. ج. ج
 .10المرجع نفسو، المادة  -850

851
- FARJAT Gérard, « Nouvelles réflexions sur les codes de conduite privée », in Jean 

Clam et Giles Martin (s/d), Les transformations de la régulation juridique, L.G.D.J, Paris, 

1998, p. 163. 
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 الثاني المبحث
 الضبط االقتصادي مفيوم جديد لتنظيم العالقة بين الدولة واالقتصاد

   

ت ليسالتي  ككسيمة متبلئمة مع سياسة تحرير االقتصاد االقتصادم يظير الضبط
عمييـ ما تمميو لً  ث ييػترؾ المتدخمكف في قطاع معٌيػفمرادفة لمفكضى أك غياب قانكف، حي

بكظائؼ أخرل. كعمى خبلؼ ذلؾ، دـ اىتماـ الدكلة المنشغمة إرادتيـ دكف ضابط أماـ ع
يفترض الضبط كجكد مجمكعة مف المبادئ، القكاعد كاألحكاـ الخاصة بقطاع محٌدد، كأف 

. فالضبط الذم ىك نتاج تحرير االقتصاد يظير عمى أنو ليس الدكلة مسألة احتراميا تيـٌ 
تكاجد الدكلة ليس  ، أيف ييػعدٌ بالنسبة لمبمداف النامية، خاصة نفي كٌمي لتدخؿ الدكلة

االقتصادم  الضبطبركز فكرة كمف ىذا المنطمؽ، يتبٌيػف بأف  .852ا فقط بؿ محٌبػذان ػضركرين 
مف مرحمة االقتصاد المكجو إلى مرحمة االقتصاد  قتصادفي اال ؿ دكر الدكلةبتحكٌ  ةمرتبط
. كبمعنى آخر حمكؿ الضبط محؿ األشكاؿ التقميدية التٌػسمطية التي كانت بمكجبيا الحر

  (.المطمب األول) الدكلة تتدخؿ في الحقؿ االقتصادم
 

ا لمبعد نظرن  كشكؿ جديد لتدخؿ الدكلة في االقتصاد االقتصادم الضبط أصبح
االقتصادية التي تعرفيا  التالذم يحممو ىذا المصطمح كالذم ىك نتاج التحكٌ االصبلحي 

فكرة أف الضبط تعٌد كظيفة انطبلقان مف أف . كتظير مبلمح ىذا البعد االصبلحي الدكلة
ـ لقطاع نشاط اقتصادم معٌيف في خض ة كحٌتى اجتماعية لمتأقمـ الدائـتقنية، اقتصادي

بتحرير السكؽ كانفتاحو عمى ىنا كيتعمؽ األمر  : فكرتيف ال يمكف الفصؿ بينيما
، يتعٌيف عمى أجيزة الضبط بكاسطة إحكاـ كسائؿ تدخميا، أف عمى ذلؾبناء ك  .853المنافسة

ا منافسة حقيقية، تسٌطر كتفٌضػؿ طريؽ التنمية الحيكية التي مف شأنيا أف ترٌسػخ تدريجين 
أىداؼ أخرل مف شأنيا  ث عمى، فضبلن عف البح854قةدما كانت االحتكارات ىي المتفكٌ بع

                                                 
852

- MECHERFI Amal, « Les organes de régulation au Maroc », REMALD, n° 72-73, 

2007, p. 36. 
853

- HUBERT Jean-Michel, « Le cas de l’autorité de régulation des 

télécommunications », RFAP, n° 109, 2004/1, p. 100, www.cairn.info/, consulté le 

21/10/2015. 
854

- Ibid. 

http://www.cairn.info/
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عمى حٌد  L’ordre et la cohésion socialeبلحـ االجتماعي ػأف تحافظ عمى النظاـ كالتٌ 
  (.لثانيا المطمب) 855تعبير أحد الفقياء

 

 األول المطمب

 نمط جديد لمنشاط اإلداري لمدولةالضبط االقتصادي 
 

طير النشاطات ادم لتأاالستعانة بأسمكب الضبط االقتص اقتصاد السكؽيتطمٌػب  
الدكلة  في ظؿٌ  المنتيجة خمي عف أساليب التدخؿ المباشرةػالتٌ  ذلؾ يعني. ك االقتصادية
كبمعنى آخر االنتقاؿ مف مرحمة التنظيـ الدكالني لبلقتصاد إلى مرحمة الضبط  .المتدخمة

)الفرع دكر الدكلة في االقتصاد مف متدخمة إلى ضابطة بذلؾ ؿ يتحكٌ االقتصادم، ل
رات عمى المستكييف الداخمي أك ػمؤثٌ ل قد تتعٌرض لمدكلة الكظيفة الضبطية أف غير. ألول(ا

 في ظؿٌ  مف سمطة الدكلة في القياـ بيذا الدكر الجديد ييػضعؼ، األمر الذم الخارجي
 )الفرع الثاني(. ا عمى اقتصاديات مختمؼ البمدافانفتاح اقتصادى

 

 الفرع األول
 خمة إلى ضابطةالدولة من متدتحول وظيفة 

 

 اأف فكرة الدكلة كضابطة لمحقؿ االقتصادم يترٌتب عنيب 856أحد الفقياءيرل  
، كذلؾ مف حيث عدـ اعتبار الدكلة Etat providence قطيعة مع منطؽ دكلة الرفاىية

كعدـ اعتبارىا كمكجية لمنشاط  (أوال) Biens économiquesكمنتجة لؤلمكاؿ االقتصادية 
 (.ثانيا)االقتصادم 

 

 منتجةالتخمي عن وصف الدولة ك -أوال
  
ر جديد لمدكلة. كمنطمؽ ذلؾ، أف الضبط ال يمكف ب عمى الضبط تصكٌ يترتٌ  

، Etat producteur "دكلة منتجة"ألنو يسمح باالنتقاؿ مف ، فصمو عف أزمة دكلة الرفاىية

                                                 
855

- CHEVALLIER Jacques, « La régulation juridique en question », op. cit., p. 831. 
856

- CHEVALLIER Jacques, « L’Etat régulateur », RFAP, n° 111, 2004/3, p. 478, 

www.cairn.info/, consulté le 25/01/2009.  

http://www.cairn.info/
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حٌؿ ال تحٌؿ م "دكلة ضابطة"إلى  التسيير المباشر لمنشاطات االقتصاديةعمى  تسير
بعض القكاعد التي يتعٌيػف عمى ىؤالء األعكاف ، لكف تكتفي بفرض األعكاف االقتصادييف

نشاطاتيـ. فتبمكر فكرة الضبط تحيؿ إلى تراجع التصٌكر كالٌسػعي كراء تكافؽ  االلتزاـ بيا
ناطتيا بتسيير القطاعات اليامٌ  لمنيكض بالتنمية اػالذم مفاده اعتبار الدكلة عكنن   ةػكا 

لبلقتصاد. كال يعتبر ىذا التراجع مرادفنا لبلنسحاب، فالدكلة الضابطة ىي  اتيجيةكاالستر 
ير ػمكمٌػؼ بالسٌ  Instance tutélaire دكلة متكاجدة في االقتصاد، باعتبارىا ىيكؿ كصيٌ 

 .     857عمى تأميف التكازنات الكبرل
 

 ،لبلقتصاد كاالستراتيجية ةػبتسيير القطاعات اليامٌ  المنكطةىي لـ تعد الدكلة  
التسيير العمكمي محٌؿ نقد،  فبينما كاف : ثير الضغكطات الداخمية كالخارجيةكذلؾ تحث تأ

فنياية النمكذج االشتراكي كنمكذج  ؛ت إلى إعادة النظر في االحتكاراتل تحرير التبادالأدٌ 
Autocentré ان ػذاتي التنمية الممركز

 ةالقطاعات العمكمي نتج عنو فؾٌ  ،858

Démantèlement  859متفكقة كمييمنةالتي كانت.  
 

 تاتشر يدةػالسٌ  ا مع كصكؿػ، عرفت ركاجن 0979 سنة في كما أف الخكصصة 
Mme Thatcher  كانتشرت حركة الخكصصة إلى مجمؿ السمطة في بريطانيا الكبرلإلى .

ة إلى البمداف التي عرفت مرحمة انتقالي 0991خبلؿ عشرية  يبرالية، قبؿ أف تمتدٌ ػالبمداف المٌ 
يكاد -ر، تظير بكضكح معالـ انسحابىذا التطكٌ  كتمؾ التي في طريؽ النمك. كفي خضـٌ 

 . 860مدكلة مف حقؿ النشاطات االنتاجيةل -أف يككف كٌميا
 

زالة التنظيـػمقاكلً إف حركة انسحاب الدكلة ال   ة تحت تأثير سياسات الخكصصة كا 
 تثرمإصدار قكاعد جديدة مع نت ، تزاممف قبؿ الدكلة ان ػمحتكرة سابقي مٌسػت قطاعات الت

ى ا قانكف التأميمات أك حتٌ ػمباشرة القانكف العاـ االقتصادم. كلـ يعد ىذا األخير أساسن 

                                                 
857

- CHEVALLIER Jacques, « La régulation juridique en question », op. cit., p. 829.  
858

- « Autocentré : adj. Se dit du développement d’un pays basé sur les ressources propres 

de ce pays et ne faisant pas appel à l’extérieur », Voir, Petit Larousse en couleurs, op. cit., 

p. 77. 
859

- CHEVALLIER Jacques, « L’Etat régulateur », op. cit., p. 478. 
860

- Ibid. 
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حركة الخكصصة كفتح  كبيرة ـ في الغالب كبدقةنظٌ ػما يي ػ، إنٌ القطاع العمكميقانكف 
   .861النشاطات االقتصادية لممنافسة

 

ة فيي ميمٌ  كلة ال تقكـ بنفسيا باإلنتاج.الدعمى تحرير االقتصاد أف ب ترتٌ ي 
مككمة لؤلعكاف االقتصادييف، إاٌل في حاالت استثنائية كحالة عجز السكؽ عف أداء دكره 

مع ػ، أك دخكؿ الدكلة كمتعامؿ اقتصادم ينتج السٌ 862أك حاالت االحتكار الطبيعي
، اء دكره كامبلن كالخدمات. فالدكلة تكتفي بكضع اآلليات كالقكاعد التي تسمح لمسكؽ بأد

زالة االمتيازات التي تسمح لبعض  كذلؾ بإزالة كؿ العقبات التي تحكؿ دكف ذلؾ، كا 
 رحيبٌيػف ىذا الطٌ ك . 863األعكاف االقتصادييف دكف غيرىـ بإمكانية االستفادة مف السكؽ

الذم أصبحت تضطمع بو في ظٌؿ خكصصة االقتصاد. فتدخؿ الدكلة  الدكر الجديد لمدكلة
كلة لتنظيـ قكاعد السكؽ سيككف أكثر قبكالن كالتزامان مقارنة إذا ما تدخمت الد كحكـباعتبارىا 

، األمر الذم مف شأنو أف يكٌرس سمطة الدكلة مف نفسو الكقتبكصفيا قاضينا كطرفان في 
  .864جية، كرقابة أفضؿ لمسير الحسف لؤلسكاؽ

 

مف  جديدنطاؽ  بظيكر ةػمدكلة كمنتجة أك كمقاكلً ل تدريجياالختفاء السيسمح  
في الحقؿ االقتصادم مف خبلؿ الضبط كالني جديد لمتكاجد الدٌ الشكؿ استيعاب الأجؿ 

إذا كاف مف شأف تحرير االقتصاد أف ييٌمػش الدكلة المقاكلة، فإنو بالمقابؿ فكالشراكة. 
Etat régulateur et partenaire يٌبػرر بركز الدكلة الضابطة كالشريكة

ذا كاف مف ك  .865 ا 
ئز أف تمارس الدكلة الكظيفة االنتاجية بكاسطة مؤسساتيا العمكمية االقتصادية، أك أف الجا

الحفاظ مسؤكليتيا في لقطاع الخاص، فبل يمكف لمدكلة أف تتخمى عف تككف كشريؾ مع ا
 العاـ، عمى الرغـ مف أف تحقيؽ ذلؾ سيككف بأقؿ سمطكية عٌما كاف عميو عمى الصالح

                                                 
861

- COLSON Jean-Philippe et IDOUX Pascale, op. cit., p. 17. 
862

مداخمة منشكرة في حصيمة ، » الدكر الجديد لمييئات التقميدية في ضبط النشاط االقتصادم «، الكاىنة إرزيل -
أعماؿ الممتقى الكطني حكؿ أثر التحٌكالت االقتصادية عمى المنظكمة القانكنية الكطنية، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، 

 .136، ص 2011ديسمبر  1نكفمبر ك 30ي جامعة جيجؿ، يكم
 المرجع نفسو. -863

864
- LEYSSAC (de) Claude Lucas et PARLEANI Gilbert, Droit du marché, PUF, Paris, 

2002, p. 37. 
865

- COLSON Jean-Philippe et IDOUX Pascale, op. cit., pp. 18-19. 
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االعتماد عمى أشكاؿ جديدة يتعٌيف عمييا  ىذا األساس،ابؽ. كعمى ػالكضع في السٌ 
Démocratie participativeلمديمقراطية التشاركية 

866. 
  
إف االلتزاـ الذم يقع عمى عاتؽ الدكلة في الحفاظ عمى الصالح العاـ ينطكم  

ى تكازف اإلقميـ، اإلبقاء عمسيما في دة المتمثمة الاتو المتعدٌ نعمى مسألة فرض احتراـ مككٌ 
المرافؽ العمكمية، الحفاظ عمى التماسؾ االجتماعي، حماية البيئة، البحث عف بعض 

العتبار بحقكؽ األجياؿ حي كالغذائي، األخذ بعيف اػتنمية مستدامة، رقابة األمف الصٌ 
كذلؾ أك خارج السكؽ، اء عف طريؽ السكؽ كتحقيؽ ذلؾ يككف سك إلخ، المستقبمة... 

ر ػا عف استبعاد الدكلة، يكفٌ . كبعيدن عانة بكسائؿ متنكعةاالستكاسطة بفضؿ ضبط مناسب ب
ؿ طرؽ تدخميا يفرض عمييا أف تحكٌ  ،لنشاطيا ان كاسع ان كنطاق ان ا رئيسيليا الضبط دكرن 

، لكف مع ضماف بقاء الدكلة كتجديد تكاجدىا في الحقؿ لصالح طرؽ براغماتية
  .867االقتصادم

 

 القتصاديعدم اعتبار الدولة كموجية لمنشاط ا -ثانيا
 

ر الذم يجعؿ مف الدكلة ىي الكحيدة المؤىمة لبلضطبلع بالتنمية إف التصكٌ  
 فقط ياؽ الجديد الناتج عف العكلمة. فالدكلة لـ تفقد سيطرتياػاالقتصادية لـ يصمد أماـ السٌ 

ا ، الميزانية، الجباية...(، بؿ فقدت أيضن دالنقكسائؿ تدخميا االقتصادم )التخطيط،  عمى
 ؛اؽ كاسع لتأطير النشاط االقتصادمفي نط ستعمؿػكاف يي الذم  ـالتنظيمكجب بتدخميا 

خفيؼ مف القيكد التي ػأسفر عنو التٌ  ،قتصاديات البمدافال المتزايد تداخؿالففتح الحدكد ك 
سيما ، التبمكرتالتي  ضغكطاتاالقتصادية، إلى جانب الكانت تفرض عمى النشاطات 

 ان ػعائق التي تعتبر ةالتنظيمات الكطنيرفع حصكؿ عمى مف أجؿ العمى المستكل األكركبي 
   .868المنافسة قكاعدتعرقؿ مف شأنيا أف التي ك  أماـ التبادؿ التجارم

       

قتصادم يمكف مرٌده إف حمكؿ الدكلة الضابطة محٌؿ الدكلة المكجية لمنشاط اال 
 " كحكـ" ما ػ، إنٌ Acteurال تتدخؿ كفاعؿ  حيثب، الدكلة تدخؿبركز نمط جديد لكذلؾ إلى 

                                                 
866

- COLSON Jean-Philippe et IDOUX Pascale, op. cit.,p. 19. 
867

- Ibid. 
868

- CHEVALLIER Jacques, « L’Etat régulateur », op. cit., p. 478.  
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Arbitreائـ مع عمى التفاكض الدٌ  تعتمدلكف  ياتيا بطريقة منفردة،ػتفرض تكجٌ فالدكلة ال  ؛
، كذلؾ االقتصادية كترات، تسكية النزاعات كضماف التكازناتػػخفيؼ مف التٌ ػالشركاء، التٌ 

الدكلة  قيبييػأف الضبط مف شأنو كىذا ما يعني بأف  .869مف أجؿ بناء التكافقات الضركرية
  .فةبطريقة مختممتكاجدة في الحقؿ االقتصادم، لكف 

 

الدكر الجديد لمدكلة في ضبط االقتصاد بما يتماشى كاقتصاد السكؽ، ما ىك إف  
إاٌل تعبير عف االنتقاؿ مف مرحمة خضكع القطاعات االقتصادية لمتنظيـ إلى مرحمة 

نظاـ االقتصادم الجزائرم فقبؿ نياية مرحمة الثمانينات، كاف ال .870خضكعيا لمضبط
يتٌػسـ بالتدخمية الكاسحة لمدكلة في كافة المجاالت كاألصعدة، مٌما جعؿ الدكلة كامتداداتيا 
تتكاجد بصفتيا السمطكية العامة كالدائمة، كبصفتيا كمتعامؿ مباشر كمحتكر لؤلنشطة 

صادية، أما بعد الشركع في اإلصبلحات السياسية كاالقت .871االقتصادية كاالجتماعية
مف خبلؿ اعتماد سياسة خكصصة  س انسحاب الدكلة مف الحقؿ االقتصادمرٌ ػكي 

دية الحزبية عبر التعدٌ  دية السياسيةالتعدٌ  بينما في المجاؿ السياسي، فاعتمدت .االقتصاد
  .872لمحرية الفردية بالمفيـك المٌػيبراليكالنقابية، كتـ رٌد االعتبار 

 

 ككٌرسيا لمدكلةالكظيفة الضبطية  عف يحةأخيرنا كبصفة صر س ػالمؤسٌ أفصح  
 1996مف دستكر  43أصبحت المادة ف .1966 مف دستكر 37بمناسبة تعديؿ المادة 

يذا ل ان تجسيدة أكلى كثانيفقرة فييا  أدرج، بحيث 2016بعد التعديؿ الدستكرم لسنة 
زدىار تعمل الدولة عمى تحسين مناخ األعمال، وتشجع عمى ا « : كفقا لما يمي المسعى

  المؤسسات دون تمييز خدمة لمتنمية االقتصادية الوطنية.
  .» (...) تكفل الدولة ضبط السوق

                                                 
869

- CHEVALLIER Jacques, « La régulation juridique en question », op. cit., p. 829. 
870

- FRISON ROCHE Marie-Anne, « Le droit de la régulation », Recueil Dalloz, 2001, 

p. 1, www.bu-nog.dalloz.fr.doc.u-bordeaux4.fr/, consulté le 22/08/2013. 
-53، ظاىرة عدـ فعمية القكاعد القانكنية في القانكف الكضعي الجزائرم، مرجع سابؽ، ص ص كايس شريف -871
54. 
 .54المرجع نفسو، ص  -872

http://www.bu-nog.dalloz.fr.doc.u-bordeaux4.fr/
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فالضبط  .873بمثابة اعتراؼ بكجكد قانكف الضبط تعتبر دسترة فكرة ضبط السكؽ 
راد منو مجمكعة التٌػقنيات المترابطة ببعضيا البعض ػيي  ،874عمى حٌد تعريؼ أحد الفقياء

لحفاظ عمى التكازنات االقتصادية في قطاعات ليست ليا القكة كالمكارد تنظيـ كاالتسمح ب
 لتحقيؽ ىذه التكازنات االقتصادية بنفسيا.

  
يف يسمح الضبط بتحديد حقكؽ ككاجبات األعكاف االقتصادييف مف القطاع         
ديد مف حيث تح الخاص الذيف يٌنػشطكف الحياة االقتصادية. كيظير ذلؾ أكالن أك  العمكمي

مف جية، كعبلقاتيـ في مجاؿ األعماؿ مع  نطاؽ عبلقاتيـ المتبادلة فيما بينيـ
 ا بتحديد طبيعةالمستفيديف مف خدماتيـ كسمعيـ مف جية أخرل. كيسمح الضبط أيضن 

مع السمطات العمكمية، كبخاصة النظاـ االجتماعي  عبلقة ىؤالء األعكاف االقتصادييف
L’ordre socialكبذلؾ فيـ معٌرضكف لمخضكع  في إطاره.اطاتيـ ، أيف يمارسكف نش

  .875لمتكجييات كالتصحيحات كحٌتى الجزاءات المقٌررة مف قبؿ األجيزة المؤىمة لذلؾ
 

لـ تعد الدكلة المتعامؿ االجتماعي كاالقتصادم الكحيد الذم ، ترتيبنا لما تقٌدـ ذكره
عميف اجتماعييف كاقتصادييف سند ىذه األخيرة إلى فاػيتكلى القياـ بمختمؼ األنشطة، بؿ تي 

عمكمييف كخكاص يحكميـ قانكف كاحد دكف تمييز. كيككف لمدكلة دكر المراقب لنشاطات 
  .876ىؤالء الفاعميف، حيث تتدخؿ لمعالجة االختبلالت التي قد يخمقيا بعضيـ

 

كما تشيده  رات مختمفةػككف كفقا لمتغيٌ ي السكؽ قياـ الدكلة بكظيفة ضبطأف  يبدك 
كفي ظٌؿ الشركط التي يتطمٌػبيا  ،العكلمة " " ظاىرةنتشار ت اقتصادية في ظٌؿ امف تحٌكال

، النظاـ العالمي الجديد، كالتي تقـك في األساس عمى مبدأ االعتماد المتبادؿ كاالندماجية
الٌ ػر نظاـ دكلة ثابت ال يتغيٌ بحيث ال يمكف أف نتصكٌ  يا الزكاؿ. كالكاقع أف ػكاف محمٌ  ر، كا 

رات العالمية الجديدة، دكف انتقاص مف ػؼ مع المتغيٌ ػىك الذم يؤىميا لمتكيٌ ىذا الدكر 

                                                 
 .8، مرجع سابؽ، ص » أثر التعديبلت الدستكرية عمى المنظكمة القانكنية الكطنية «، فكايس شري -873

874
- FRISON-ROCHE Marie-Anne, « La victoire du citoyen-client », Sociétal, n° 30, 

2000, p. 49, www.institut-entreprise.fr/, consulté le 22/03/2015. 
875

- ALAMI MACHICHI Drissi, « Les autorités autonomes de régulation », REMALD, 

n° 64, 2005, p. 10. 
 . 10-9، مرجع سابؽ، ص ص » أثر التعديبلت الدستكرية عمى المنظكمة القانكنية الكطنية «، كايس شريف -876

http://www.institut-entreprise.fr/
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الدكلة إلى االنحسار، إاٌل أف  عمى الرغـ مف أف دكر الدكلة كمنتجة قد ماؿك  .877سيادتيا
مازالت فاعبلن أساسينا في الحياة االقتصادية بما تممكو مف كسائؿ لمتأثير في النشاط 

القتصادية كمف خبلؿ دكرىا التنظيمي كتكفير الخدمات االقتصادم عبر السياسات ا
ليا دكر في إبراـ االتفاقيات االقتصادية، تكفير المعمكمات،  كما سيظؿٌ . 878األساسية

تحقيؽ االستقرار االقتصادم دكرىا في ك  ،التدريب التقنيتطكير أنظمة البحث العممي، 
 .  879كمكافحة البطالة كتكازف ميزاف المدفكعات

 

كالفرؽ بيف النظاـ  غياب الدكلة عف الحقؿ االقتصادم. تصاد الحر ال يعنياالقإف 
كلكف في مضمكنو. ففي ظٌؿ  ليس في مبدأ " التدخؿ "ػيبرالي كنظاـ التخطيط المركزم المٌ 

التخطيط المركزم تقـك الدكلة باإلنتاج المباشر لمٌسػمع كالخدمات، كما تسيطر عمى النشاط 
. أما في ظٌؿ االقتصاد الحر، فإف القطاع العمكميمنو بكاسطة  االقتصادم أك نسبة عالية

الدكلة تترؾ مجاؿ اإلنتاج المباشر لمٌسػمع كالخدمات لصالح أشخاص القانكف الخاص 
كيككف تدخميا في سير الحياة االقتصادية بكسائؿ أخرل أكثر فعالية مف حيث الكفاءة 

حيث المحافظة عمى مستكيات عالية مف اإلنتاجية كتحقيؽ العدالة االجتماعية، كذلؾ مف 
كىذا ما يعني انسحاب الدكلة المتدخمة كارتكازىا عمى ممارسة . 880نمك الناتج الكطني

الحسف لؤلسكاؽ لمسير كظيفة الضبط االقتصادم التي تتمثؿ في خمؽ الشركط الضركرية 
االحتكار، احتراـ )استقرار مالي، احتراـ قكاعد المنافسة، محاربة الفساد، السكؽ المكازية ك 

 . 881الممكية الفكرية، مساكاة األعكاف االقتصادييف أماـ القانكف، الشفافية االدارية ...(
   

 

 

                                                 
، مجمة البحكث القانكنية كاالقتصادية، عدد » رات العكلمةػمتغيٌ  دكر الدكلة في ظؿٌ  «، قدري محمود إسماعيل -877

 .466-465، ص ص 2000يكليك 
نمية، عدد المجمة المغربية لئلدارة المحمية كالت، «الدكلة كالنظاـ االقتصادم العالمي الجديد »، لزرق عبد السالم -878

 .130، ص 2008، 79-78مزدكج 
اقتصاديات الدكؿ النامية في ظؿ نظاـ الخصخصة مع التطبيؽ عمى  تحرير، عصام حسنى محمد عبد الحميم -879

 .38ص  ،2008رسالة لنيؿ درجة الدكتكراه في الحقكؽ، كمية الحقكؽ، جامعة بنيا،  ،مصر
  .131، مرجع سابؽ، ص لزرق عبد السالم -880

881
- BOUZIDI Nachida, « La mondialisation économique », RASJEP, n° 3, 2007, p. 51. 
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 الفرع الثاني
 الضبطية لمدولة الوظيفةمحدودية 

 

لنشاط االقتصادم ضمف حدكد يقتصر فقط عمى التبادؿ كا اقتصاد السكؽلـ يعد 
ء العالـ دكف أف تقؼ الحكاجز السياسية أك ، بؿ جاكز ذلؾ ليشمؿ مختمؼ أجزاالدكلة

ىذه  كفي ظؿٌ . 882ع فكرة السكؽ كاقتصاد التبادؿػالسيادات الكطنية عقبة أماـ تكسٌ 
. غير بكظيفة ضبط النشاطات االقتصادية ، يقع عمى الدكلة مسؤكلية االضطبلعالصكرة

دماج في االقتصاد الدكلية كاالتٌػجاه نحك االن االقتصادية أنو في خضـٌ تزايد العبلقات
رات مف شأنيا أف تحٌد مف الكظيفة الضبطية لمدكلة كذلؾ ػالعالمي تظير جممة مف المؤثٌ 

  (.ثانيا)كطني الك  (أوال)دكلي ال مستكييفالعمى 
 

 عمى المستوى الدولي -أوال
 

 مف أنوإلى  حكؿ " الدكلة الضابطة " في دراسة قاـ بيا ،883أحد الفقياءتكٌصػؿ 
حـر ػستي  فالدكلة :في قدرة الكظيفة الضبطية المنكطة بالدكلة  شكيؾػمكف التٌ ، يزاكية عممية

مرىكنة بمعطيات عامة، كذلؾ تككف التكازنات في اقتصاد أيف  ة لمتدخؿػمف الكسائؿ اليامٌ 
 كظيفتيا الضبطيةتجد الدكلة مف يقـك ب ،مف ىذا المنطمؽك عكلمة التبادالت. بالنظر إلى 
  ، كذلؾ عمى عٌدة مستكيات.ىياكؿ أخرل لمضبطؿ ذلؾ مف قبك  بدالن عنيا

 

جميع عمى لي يعمك لنظاـ دك المنظمات الدكلية كدعائـ  المستكل الدكلي عمىتظير 
إاٌل أف أف ىذه المنظمات أنشأت بكاسطة االتٌػفاؽ بيف الدكؿ،  ،فيو الدكؿ. كمٌما ال ريب

ر عمى األعكاف ػؤثٌ مف شأنو أف ي مستقمةفي مجاؿ اختصاصيا بأىمية ضبط  يامٌتعت
سيما النجده التأثير  كىذا .884ة التي ينتمكف إلييااالقتصادييف كاالجتماعييف بكاسطة الدكل

 المالية اإلعانات التي تربطلمؤسسات المالية الدكلية الميداف االقتصادم فيما يخٌص افي 
 يةكص كسمطات األمر الذم يجعؿ ىذه المؤسسات تبدك بشركط صارمة، التي تقٌدميا

تأسيس المنظمة العالمية أف  كما .قالية كفي طريؽ النمكعمى البمداف التي تعرؼ مرحمة انت
                                                 

 .131مرجع سابؽ، ص  ،لزرق عبد السالم -882
883

- CHEVALLIER Jacques, « L’Etat régulateur », op. cit., p. 479.  
884

- CHEVALLIER Jacques, « La régulation juridique en question », op. cit., p. 836. 
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ة فيما يتعمؽ بتأطير التبادؿ التجارم ػىامٌ  ؿ مرحمة، شكٌ 0995جانفي  0لمتجارة بتاريخ 
اآلخر بكاسطة  بعد ا. فالمنظمة ليس مف كظيفتيا فقط تحرير التجارة الدكلية قطاعن الدكلى

دة األطراؼ، بؿ نجد أف آلية تسكية النزاعات عمى مستكل ىذه المنظمة يات متعدٌ فاقػاالتٌ 
تكحي إلى تأسيس جية قضائية دكلية. كعمى ىذا النحك، تصبح المنظمة العالمية لمتجارة 

  .885لمتبادالت الدكلية ة، كضابطتكقعياالتي  كالجزاءاتيا مف خبلؿ القكاعد التي تسنٌ 
 

ا مف سيادة الدكؿ. مف شأنيا أف تحٌد نسبين  نكنية الدكليةإف العكلمة كاألنظمة القا
بيف الحريات االقتصادية  ان ػتكازن ةأقاـ اجتياد المحكمة األكركبي، في أكركبامثبلن ف

المضمكنة بمكجب ميثاؽ االٌتحاد األكركبي كمقتضيات التدخؿ الدكالني لحماية المصالح 
لمدكؿ األعضاء التنسيؽ  أنو يعكد ديديفترض الدستكر األكركبي الجكذلؾ ك . 886العمكمية

  .887حادبيف سياساتيـ االقتصادية في إطار االتٌ 
 

 عبػمف الصٌ  يككفأنو ، 888عمى حٌد تعبير أحد األساتذةفي ىذا اإلطار، يبلحظ 
أك  في المجاليف االقتصادم كالمالي لـ تخضع في إنشائياىيئة إدارية مستقمة كاحدة ذكر 

مف  بعيف االعتبار بالمقتضيات األكركبيةلـ يأخذ في ذلؾ أك  ،ةإلى تعميمة أكركبي تطٌكرىا
األكركبي يعتمد عمى اقتصاد السكؽ الذم سينجـ  التٌػكجو جية أخرل، إذا كافكمف  .جية
يترؾ لمدكؿ األعضاء الحرية في  المشٌرع األكركبيإقرار لمضبط االقتصادم، فإف  عنو

إلى إنشاء جياز مف نمط " ىيئة اء استثنلكف عندما يدعك  .889اختيار أسمكب الضبط
إدارية مستقمة "، يككف ذلؾ بطريقة غير مباشرة كلتخصيص معٌيف. كنذكر في ىذا المقاـ، 

، المتعمقة حكؿ القكاعد المشتركة 0999ديسمبر سنة  09التعميمة األكركبية المؤرخة في 
الدكؿ األعضاء  " عمى أف 21/3لمسكؽ الداخمية لمكيرباء التي جاء فييا بمكجب المادة 

ف ىيئة مختصة، يجب أف تككف مستقمة عف األطراؼ مف أجؿ الفصؿ في ػلما تعيٌ 

                                                 
885

- CHEVALLIER Jacques, « La régulation juridique en question », op. cit., p. 836. 
886

- D’ALBERTI Marco, op. cit., p. 236. 
887

- Art. 14/1 de la constitution européenne, www.constitution-européenne.fr/, consulté le 

10/02/2017. 
888

- DECOOPMAN Nicole, « Peut-on clarifier le désordre », in Nicole Decoopman 

(s/dir.), Le désordre des autorités administratives indépendantes : L’exemple du secteur 

économique et financier, PUF, Coll. Ceprisca, Paris, 2002, p. 16, www.ceprisca.fr/, 

consulté le 01/06/2016. 
889

- Ibid. 
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بالفعؿ، صدر في فرنسا، ك  .890النزاعات المتعمقة بالعقكد كالمفاكضات المرتبطة بيا "
كىكذا، . 891، الذم خٌكؿ ميٌمػة التحكيـ لمجنة ضبط الكيرباء2111جانفي  01قانكف 

ة الضبط في المنظكمة المؤسساتية ىدفو االستجابة لبللتزامات النابعة إدراج أجيز يتبٌيػف أف 
مف المجمكعة األكركبية، كالمتمثمة في االنفتاح عمى المنافسة في قطاعات استراتيجية 

   .892مثؿ الطاقة كالبريد كالمكاصبلت الٌسػمكية كالبٌلسمكية
 

كات الدكلية الشبإلى جانب المنظمات الدكلية الحككمية، تتزايد كما أنو 
بسمطة  التي تتمٌتعpubliques    Les « réseaux » transnationaux d’autoritésالحككمية

ة مثؿ المنافسة، البنكؾ، ػاٌتخاذ القرار، إصدار التكصيات كالتنسيؽ في المجاالت اليامٌ 
ضح أف قانكف المجمكعة األكركبية ػىذا النحك، يتٌ  ىكعم .893األسكاؽ المالية كالطاقة
Droit communautaire عمى القكانيف الكطنية مع كجكد مستكل عالي  ىك الذم يسمك

  .894الحتراـ االتفاقيات االقتصادية الدكلية
 

ألف الدافع الحقيقي أبرز مظاىر العكلمة تكمف في الجانب االقتصادم يظير أف 
كزيع ة كتقدـ التٌػقني القائـ عمى ضركرة تحرير األسكاؽ، الخكصصػكراء تجسيدىا يرجع لمتٌ 

مف خبلؿ االستثمار كالتكامؿ بيف األسكاؽ، األمر الذم يؤٌدم إلى  اإلنتاج بيف الدكؿ
االنتاج كالتصنيع، كبالتالي إقرار تقسيـ جديد لمعمؿ المتزايد لممبيعات،  االنتشار
 . 895الدكلي

 

ىك تأثيرىا عمى الجانب  لمجدؿ أكثر جكانب العكلمة إثارةن  لذلؾ، فإفترتيػبنا 
يبرالية الجديدة سكؼ ينحصر دكرىا في كجكدىا كمكازف ػلمٌ  ان ػادم لمدكلة. فالدكلة كفقاالقتص

 داخؿ السكؽ، حيث لـ تعد الدكلة قادرة عمى القياـ بكظائفيا االقتصادية في ظؿٌ 
ص دكر الدكلة، مف خبلؿ الدمج العممي لمختمؼ ما تقمٌ االندماجية الدكلية. فالعكلمة إنٌ 

                                                 
890

- Cité par, DECOOPMAN Nicole, op. cit., p. 17. 
891

- Ibid. 
892

- MAGENDIE Jean-Claude, Les sept péchés capitaux de la justice française, Éditions 

Léo Scheer, Paris, 2012, p. 47. 
893

- D’ALBERTI Marco, op. cit., p. 236. 
894

- Ibid, p. 243. 
 .60ص  ،0999، 3 عدد ـ. ج. ع. ؽ. ا. س، ،»العكلمة كالتحديات المعاصرة  «، محمد ناصربوغزالة  -895
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عطاء الفرصة كرجاؿ األعماؿ كالشركات العابرة  ةيبراليػكاممة لمجمعيات المٌ  األنشطة كا 
  .896لمحدكد كالقادرة عمى القياـ بدكر أعظـ كأىـ مف الدكر التقميدم لمدكلة

 

ر كذلؾ حٌتى عمى صنع القرار ػمف شأنو أف يؤثٌ  العالمية دكر الشركاتإف 
 ا، كالديكف الخارجيةكاقتصادين  اياسي، خاصة في الدكؿ التي تعاني ضغطان سياسين ػالسٌ 

ل بيا إلى فتفاقـ ديكف بعض الدكؿ النامية أدٌ . 897كانييار عممتيا النقدية العالقة بيا
كنجـ عف ىذه ياسي أيضان. ػحكـ في قرارىا االقتصادم، بؿ السٌ ػكضعية أفقدتيا التٌ 

خاصة  الكضعية المتدىكرة القتصاد ىذه الدكؿ النامية ارتباطيا كتبعيتيا لمدكؿ الرأسمالية،
حيث أصبحت بعض الدكؿ النامية تستكرد معظـ احتياجاتيا بفي نظاميا الغذائي، 

 . 898الغذائية مف العالـ الرأسمالي
 

أٌدت إلى ال كطنية القرار االقتصادم،  ،899عمى حٌد تعبير أحد الكتاب العكلمةإف 
فالدكؿ مٌما نتج عنو تراجع في مكانة الكثير مف الدكؿ النامية في التجارة الدكلية. 

ا فقدت آلية تحديد أسعار النفط لفائدة الدكؿ المستيمكة كجدت نفسيا رة لمبتركؿ لمٌ المصدٌ 
دكالر. كانعكس ىذا  41ت ر بعدما كصمدكال 08-02أماـ أسعار لمنفط تدكر في مجاؿ 

الكضع عمى الطمب الداخمي فييا، باعتبار أف عائدات النفط ىي كسيمة تمكيؿ الكاردات 
   .ؿ الميزانية العامة لمدكلة مف جية أخرلمف جية، كتمكي

    

بالمقابؿ ك صاؿ كاإلعبلـ كالثقافة، ػاحتكار الدكلة ألجيزة االتٌ كذلؾ مة ترفض العكل
 كحسب. 900تحرص عمى الخكصصة كحرية التجارة الخارجية كحرية تدفؽ رؤكس األمكاؿ

اعدة ثبلثية تتمثؿ تحرير حركة رؤكس األمكاؿ عبر العالـ تقكـ عمى ق، فإف 901أحد الكتاب

                                                 
 . 469مرجع سابؽ، ص  ،قدري محمود إسماعيل -896
، ص 2003، مجمة النائب، العدد األكؿ، » سيادة الدكؿ في ظؿ العكلمة «، جوىري شكيب كدحدوح عبد الزراق  -897
97 . 
ص  ،0998، 0، عدد ـ. ج. ع. ؽ. ا. س ،»لسيادة كالنظاـ العالمي الجديدمستقبؿ ا «، نسيب محمد أرزقي -898
80. 
 .174ص  ،0999، 2 ، عددـ. ج. ع. ؽ. ا. س ،»الكككبة ك كاقع دكؿ العالـ الثالث «، قدي عبد المجيد -899
 .168ص   ،2118، 4 ، عدد ـ. ج. ع. ؽ. ا. س ،»تشخيص ظاىرة العكلمة «، ناصر مراد -900
 .57 ، ص0998، 0، عدد  ـ. ج. ع. ؽ. ا. س ،»العكلمة كالسيادة «، خروع أحمد -901
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 عدـ قابميتيا لمتنظيـ ،Décloisonnementفي عدـ قابمية ىذه الحركة لمحصر 
Dérèglementation،  تيا لمتكسطيا عدـ قابمكأخيرن Désintermédiation . 

 

تخترؽ الحدكد ف ،يادة الكطنيةػا مبدأ السٌ ين ػكمٌ  رأسماؿالبناء عمى ذلؾ، تتجاىؿ حركة 
التي تممييا البكرصات ياسات المالية ػكيؼ مع السٌ ػمى الخضكع كالتٌ الكطنية كتجبر الدكؿ ع

جبر الدكلة عمى التنازؿ عف ػكالبنكؾ كالشركات العالمية. كما أف تحرير السكؽ العالمية يي 
كمجٌرد متعامؿ يادية عند إبراميا لصفقات تجارية، بحيث يعامميا القانكف ػحصانتيا السٌ 

  .902أك االتٌػفاؽ قديعطييا إلييا العالتي تمؾ باستثناء  تاقتصادم ال يممؾ أم امتيازا
 

التأثير عمى قادرة في أف سيادة الدكؿ غير  ةفي ظٌؿ ما تفرضو العكلميتبٌيػف 
العبلقات كالفاعميف في االقتصاد، بدليؿ األزمات التي عرفيا العالـ )انييار سكؽ البكرصة 

كفي تايبلند سنة  0883سنة  مات النقدية في المكسيؾ، األز 0876 سنة في أكتكبر
(. كىذا ما 1117لسنة  دكليةاألزمة المالية ال، إلى جانب 1111كاألرجنتيف سنة  0886

تو فرنسا مف خبلؿ نظرية ػأٌدل عمى سبيؿ المثاؿ إلى تراجع الدكر الحمائي لمدكلة الذم تبنٌ 
فإف الدكؿ في ظٌؿ ىذا الطرح، ك . 903المرفؽ العاـ، فضبلن عف تراجع سياستيا الصناعية

، خاصة عندما سعت ىذه الدكؿ إلى بلقات الدكليةالة في العػتريد أف تككف ىي األداة الفعٌ 
في ظٌؿ سكؽ مشتركة، لككنيا ياسات ػا ما مف التكامؿ في السٌ اإلقميمية التي تستيدؼ نكعن 

مة لمحفاظ عمى االختبلفات في النظـ في مكاجية إقميمية أخرل مختمفة يفي النياية كس
 ذه الدكؿ اإلقميمية، بؿ اعتبارا، ككؿ ذلؾ مف أجؿ التخفيؼ مف شٌدة العكلمة عف ىعني

  .   904مقاكمة لمعكلمةأنيا مجٌرد في نياية األمر اإلقميمية 
 

دكر الدكلة مطمقان، إٌنما جعمت بعض مياميا تتراجع لعٌدة أسباب  ةالعكلملـ تمغ 
لدكلة كما ىك الحاؿ بالنسبة لدكؿ مف بينيا تفكؽ منطؽ التكامؿ كاالندماج عمى منطؽ ا
 في إدارة االقتصاد العالمي )شركطاالتٌػحاد األكركبي، تعاظـ دكر المنظمات الدكلية 

صندكؽ النقد الدكلي، شركط االنضماـ لممنظمة العالمية لمتجارة، شركط إعادة الجدكلة 

                                                 
 .57مرجع سابؽ، ص  ،خروع أحمد -902

903
- COLSON Jean-Philippe et IDOUX Pascale, op. cit., p. 663. 

 .62، ص 1999، 3 ، عددـ. ج. ع. ؽ. ا. س ،»العكلمة كالتحديات المعاصرة « ،بوغزالة محمد ناصر -904
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 Politiquesكقدرتيا عمى تعميـ بعض السياسات االقتصادية الكمٌػيةإلخ(،  ...

macroéconomiques أسس عمى نظمة الضريبية تعتمد فرض إصبلحات حكؿ األ مثؿ
مكحدة، تحرير التجارة الخارجية، إصبلح األنظمة المالية كالمصرفية لتشجيع حرية حركة 

، األمر الذم مف شأنو أف يحٌد مف استقبللية السياسات االقتصادية 905رؤكس األمكاؿ
 . 906الكطنية في ىذه المجاالت

 

الدكلة عف بعض كظائفيا، كذلؾ بفعؿ قدرة  استغناءبب األخير يتمثؿ في ػأما السٌ 
الشركات متعٌددة الجنسيات عمى اقتحاـ األسكاؽ الدكلية، بحيث تتمٌيػز ىذه الشركات بتنكع 

 .كالتعاكف لدييا كتعٌدد األشكاؿ الممكنة لتكاجدىا، فضبلن عف بدائؿ التحالؼ ااستراتيجياتي
 GENERALببيع نشاطيا اإلذاعي لشركة  THOMSONاـ شركة كمثاؿ ذلؾ قي

ELECTRIC  ٌالرغـ مف عمى  كلكف. 907معية البصرية لمثانيةػمقابؿ شرائيا لمكظائؼ الس
سيما في تكريس ، فإف مياـ جديدة برزت، تتمثؿ التراجع بعض مياـ الدكلة لصالح السكؽ

حماية المستيمؾ، حماية البيئة، المنافسة، إزالة االحتكار كقمع الممارسات االحتكارية، 
  .908ضماف األمف االجتماعي

 

  عمى المستوى الوطني -ثانيا
 

في عبلقة آخركف كأساليب أخرل لمضبط  فاعمكف الكطنيعمى المستكل يكجد 
آليات لمضبط الذاتي، تستند فنجد  ؛كالنيمع الضبط الدٌ عبلقة حمكؿ في ى أك حتٌ تكاممية 

-Autoالذاتي  طكاالنضبالمجماعات المينية  Auto-organisation عمى التنظيـ الذاتي

disciplineأك عمى الضبط المشترؾ ، Co-régulation
التدخؿ المشترؾ بكاسطة  ،909

                                                 
 .173-172، مرجع سابؽ، ص ص قدي عبد المجيد -905
 .166ص مرجع سابؽ، ، ناصر مراد -906
 .173-172، مرجع سابؽ، ص ص قدي عبد المجيد -907
 . 172ص المرجع نفسو،  -908

909
- « La corégulation (ou, terme plus explicite en anglais, la policy cooperation) s’analyse 

comme un lieu d’échange, de négociation entre les "  parties prenantes " et les titulaires de 

la contrainte légitime où se comparent les bonnes pratiques, afin de les ériger en 

recommandations. Ce lieu peut également servir d’instance de médiation », Voir, 

MARAIS (du) Bertrand, op. cit., p. 491. 
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عبر صيغ يتـ  مثبلن  األنترنيت فإف ضبطكىكذا  لمفاعميف العمكمييف كالفاعميف الخكاص.
 الجمعكمالدكلي. فالييكؿ  منٌسػقة، سكاء عمى المستكل الداخمي أك عمى المستكلدة ك متعدٌ 

ر األسماء كالمياديف التي ػسيٌ ػ، يي 0887 سنة الذم أنشأ فيك ICAAN 910 في المتمثؿ
   .911ل حدكد الدكؿتتعدٌ 

 

سة. ففي فرنسا فأكثر في إطار المؤس يتـ أكثرالعمؿ كذلؾ فإف ضبط عبلقات 
عمى  ميداف، كما دؿٌ ؿ الييكؿ المفضؿ لمضبط في ىذا الػتمثٌ  ان ػتقميدي ، كانت الدكلةمثبلن 

. لكف نتج عف انسحاب ذلؾ المكانة الضعيفة التي كانت مترككة لمتفاكض الجماعي
نتاج القكاعد  ان الدكلة ابتداء مف الثمانينات إعادة االعتبار لممؤسسة لتصبح مكان لمتفاكض كا 

 شغيؿتدخميا يتعمؽ بالتأصبح  لكفالدكلة لـ تختؼ عف ىذا الميداف، ف ،الداخمية. كببل شؾٌ 
L’emploi كليس بالعمؿ Le travail كالمضي نحك مركنة أكبر لمعبلقات ،
    .912االجتماعية

 

القاعدة  إعدادانتقاؿ مصدر بركز ظاىرة  سيترتٌػب عمى استبعاد القانكف الدكالني
؛ حيث نشيد Pouvoirs privés économiques نحك سمطات خاصة اقتصادية القانكنية

كر الياـ الذم ، إلى جانب الدٌ Droit négocié تفاكضال فبركز كتطكر قانكف ناتج ع
أك ما  التجمعاتكىذه  .913في ىذا الخصكص Corporationsتؤٌديو التجمعات الطائفية 

تعتبر جماعات أك ىياكؿ تقـك عمى رعاية مصالح  بالمنظمات المينية أيضان  ار عنييعبٌ 
كليا عمى أفرادىا سمطة ؿ مصالح ىذه الطكائؼ، ػنة مف ذكم الميف كتمثطكائؼ معيٌ 

الئحية لتنظيـ أعماليـ كشؤكنيـ كسمطة إصدار قرارات إدارية في ىذه الشؤكف ثـ سمطة 

                                                 
910

- « (ICANN) : La société pour l’attribution des noms de domaines ou des numéros sur 

Internet est un organisme à but non lucratif responsable de la sécurité, de la stabilité et de 

la coordination mondiale du système d’identificateurs uniques de l’Internet », 

www.icann.org.fr/, consulté le 14/01/2017.  
911

- CHEVALLIER Jacques, « L’Etat régulateur », op. cit., p. 479. 
912

- CHEVALLIER Jacques, « La régulation juridique en question », op. cit., p. 838. 
913

- ARNAUD André-Jean, « De la régulation par le droit à l’heure de la globalisation. 

Quelques observations critiques », Droit et Société, n° 35, 1997, p. 15, www.persee.fr/, 

consulté le 25/03/2015. 

http://www.icann.org.fr/
http://www.persee.fr/
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الدكلة عف حقيا في تنظيـ الميف االقتصادية أك الحرة تتنازؿ . كىكذا فرض رسـك عمييـ
  .914المنتسبيف إلى ىذه المينة ػنة تؤلؼ مفكتعيد بيذا األمر إلى ىيئات معيٌ 

 

بع القكاعد الصادرة عف التجمعات المتمثمة في التنظيمات المينية إف من
قانكف داخمي كذاتي. فعكض أف يككف مصدرىا ، يرجع إلى كاالجتماعية ككذا الجمعيات

د األطر كتحدٌ  لتجمعات بكضع القكاعد الخاصة بياا، كالسمطة العامة، تقـك ىذه اػخارجين 
كال يعني أف ىؤالء الفاعميف . 915نشاطاتياالقانكنية اإلجرائية كالمكضكعية لممارسة 

كضع ب، كلكف يتعمؽ األمر سيمارسكف سمطاتيـ في إطار نشاط الدكلة بالمفيـك الضٌيػؽ
ر المستمر قابمة لمتطكٌ كالمستقبمية، الحيكية، المتفاعمة، الحٌيػز التنفيذ جممة مف القرارات 

  .916رةػلمظركؼ المتغيٌ  استجابة
 

أف ، Ordre juridique étatiqueالنظاـ القانكني الدكالني عدـ تمٌكف مف ا ػانطبلقن 
ؿ في أماكف ػتتشكٌ  Normesقكاعد  بحيث تتجاكزه الظكاىر القانكنية؛مجمؿ يستكعب 

القانكني  ا عمى األقؿ مف كساطة ىذا النظاـػجزئين ىذه القكاعد تفمت بالتالي ، فأخرل
ىي ال تظير الدكلة عمى أنيا  قانكف،كأماـ تعٌدد األكساط التي يتبمكر فييا ال .الدكالني

بيف  نفسو محصكران  النظاـ القانكني الدكالني سيجدا لذلؾ، كتبعن  ؛لمقانكفالكحيدة منتجة ال
، تقـك عمى أساس Ordres juridiques infra-étatiques تحت الدكليةأنظمة قانكنية 

 Ordres juridiques الدكلية قانكنية فكؽ"، كأنظمة  أك " المحمي "، الجزئي التضامف "

supra-étatiques   ،مثؿ النظاـ القانكني )ية " بركز مجمكعات كاسعة " محمٌ  ناتجة عف
  .917النظاـ القانكني الدكلي(مثؿ ) ( أك " عالمية "األكركبي
 

رات ػف الكظيفة الضبطية لمدكلة ال تككف بمعزؿ عف المؤثٌ بناء لما تقٌدـ ذكره، فإ
مختمؼ األنظمة الت دكلية نابعة عف ظاىرة العكلمة، أك عف رات كتحكٌ ػالخارجية مف متغيٌ 

                                                 
، مجمة مجمس الدكلة، السنة الثانية، دار »امة في فرنسا كفي مصرالمؤسسات الع «، بدوي إبراىيم حمودة بك -914

 .70، ص 1951النشر لمجامعات المصرية، القاىرة، يناير 
 .64مرجع سابؽ، ص  عدـ فعمية القكاعد القانكنية في القانكف الكضعي الجزائرم،، ظاىرة شريف كايس -915

916
- ARNAUD André-Jean, op. cit., p. 32. 

917
- CHEVALLIER Jacques, « Vers un droit postmoderne ? », in Jean Clam et Giles 

Martin (s/d), Les transformations de la régulation juridique, L.G.D.J, Paris, 1998, p. 32. 
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أف تستجيب  دةالمتعدٌ  ىذه المعطيات يككف عمى الدكلة في ظؿٌ القانكنية الدكلية. كلذلؾ، 
، خاصة بااللتزامات التي تقع عمى عاتقيا لبلندماج في المجتمع الدكلي لما يمكف اعتباره

ف مستكيات مة مػمشكٌ ك دة ػم يتمكقع في بيئة معقٌ الضبط الدكالني في المجاؿ االقتصادكأف 
، مٌما يبٌيف أف الدكلة ىي التي تخضع لمضبط مف مؤٌكدغير  عديدة حيث يككف الترابط

Un Etat tout autant régulé que régulateurككنيا ضابطة 
918. 

 

 المطمب الثاني
 البعد اإلصالحي لمضبط االقتصادي

 

ييا االقتصاديكف لتبرير تدخؿ الدكلة في الحقؿ مف أىـ المبٌررات التي يستند إل 
يبرالية المعاصرة ضركرة قياـ الحككمة بعبلج الخمؿ في عمؿ ػى في ظٌؿ المٌ االقتصادم حتٌ 

ذا كاف  .919السكؽ، كالذم مف شأنو أف يضعؼ مف إمكانيتو في تحقيؽ أىداؼ المجتمع كا 
فإنو ييدؼ كذلؾ إلى  ،(الفرع األول) الضبط االقتصادم يصبك إلى عبلج قصكر السكؽ

فرض عمى األعكاف ػػقد تي  ،Externalitésتمثٌػؿ خارجانيات  تحقيؽ أىداؼ غير اقتصادية
لـ تأخذ بعيف االعتبار مف قبؿ ىؤالء األعكاف في مف ككنيا  عمى الرغـ االقتصادييف

 (.  الفرع الثاني) سياساتيـ االقتصادية
    

 الفرع األول
 سوقال قصورتدخل الدولة لتفادي 

 

ا مف ككف السكؽ معٌرضة باستمرار لبركز التكنكلكجية الجديدة، ألزمة ػانطبلقن 
الصناعية، تقمٌػبات الظرؼ المالي أك اإلعبلمي، ترٌددات المستيمؾ الذم  تاالستراتيجيا

أصبح بإمكانو أف يقبؿ أك يرفض ما يعرض عميو، فإف كؿ ىذه العكامؿ، تجعؿ مف ىذه 
، (أوال) 920لشركط المنافسة العادلة ان ػف قبؿ أجيزة الضبط تحقيقالسكؽ بحاجة إلى تأطير م

 .(ثانيا) تحقيؽ التكازنات االقتصادية ب عميياػالتي يترتٌ 

                                                 
918

- CHEVALLIER Jacques, « L’Etat régulateur », op. cit., p. 479.  
، مصر » اقتصاد السكؽ كد تدخؿ الدكلة في المجاؿ االقتصادم في ظؿٌ حد «، عبد الستار عبد الحميد سممى -919

  .378، ص 2003، 471/472المعاصرة، العدد 
920

- HUBERT Jean-Michel, op. cit., p. 101. 
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 توفير شروط المنافسة العادلة -أوال
 

 مقضاء عمى المنافسة غير المشركعة.يقتضي اقتصاد السكؽ تدخؿ الدكلة ل 
النشاطات  تأطيرؼ كالنزيو بكاسطة حفاظ عمى التنافس الشفاكبمفيـك المخالفة ال

  (.2) ( كمراقبتيا1االقتصادية )
 

 النشاطات االقتصادية أطيرت. 1
 

ة مف أجؿ تجسيد السياسات العامة المٌػيبرالية لضبط أحد الكسائؿ اليامٌ اأصبح 
المرفقية أك ك  االقتصادية المنصٌبػة عمى كجو الخصكص حكؿ فتح المنافسة في النشاطات

ٌبػر تسيير األسكاؽ مف قبؿ أجيزة الضبط المستقمة. ففي غالب األحكاؿ، يعخكصصتيا أك 
قامة المنافسة في قطاع معٌيف-مصطمح الضبط عف كاقع سياسي ، 921اقتصادم لبلنفتاح كا 

 مع ضركرة تكفير شركطيا الكاممة. 
 

بركز فكرة الضبط مف مسألة ظيكر القانكف االقتصادم الذم  922أحد الفقياء يفٌسػر
. Système juridiqueماسؾ كالترابط عمى مستكل النظاـ القانكني ػعميقة لمتٌ  يعةقطيمثؿ 

عادة التركيب Reconstruction إعادة البناءكما يمثؿ القانكف االقتصادم   كا 
Recomposition،  لمقانكف األساسيةكالفئات تغٌيػر في المفاىيـ القديمة كذلؾ مف خبلؿ 

Catégories fondamentales du droit،  فئات قانكنية ك  يدةتككيف مفاىيـ جدإلى جانب
مصادر جديدة لمقانكف كطرؽ جديدة إلعداد  بفضؿيككف ذلؾ  ،بعبارة أخرلجديدة. ك 

  . " الضبط" في  القانكف كالتي تنصٌب باألساس
 

إذا كانت فكرة الضبط كفقا لممفيـك الكاسع في القانكف تعني تأطير المعامبلت مع 
كتحقيؽ الرفاىية ألعضاء  ح المتعٌددة لضماف النظاـ االجتماعيالتكفيؽ بيف المصال
لمقانكف االقتصادم يعني تأطير الممارسات  ان ػ، فإف ضبط السكؽ كفقالمجمكعة الكطنية

فالضبط . 923كتكقيع الجزاء عمى مف يخالفيا سٌف قكاعد تحمي المصالح الشرعية بكاسطة
مدكاليػػػب االقتصادية، لكف بطريقة أخرل ير الحسػػػف لػال يعني نفي دكر الدكلة في السٌ 

                                                 
921

- COLSON Jean-Philippe et IDOUX Pascale, op. cit., p. 529.  
922

- FARJAT Gérard, Pour un droit économique, PUF, Paris, 2004, p. 109. 
923

- COLSON Jean-Philippe et IDOUX Pascale, op. cit., p. 535.   
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االستقبللية القانكنية لؤلعكاف  مع مف فمسفة اجتماعية تتكافؽ ان ػالني انطبلقك لمتدخػؿ الدٌ 
 . 924االقتصادييف كاقتصاد السكؽ

 

حرية المبادرة الخاصة في نظاـ اقتصاد السكؽ في حاجة إلى تأطير قانكني  تبقى
فالحرية المطمقة ال كجكد ليا، ب فييا المصالح المختمفة. تتضار  ةزىا في بيئيحمييا كيعزٌ 

 ان ػسبقره القانكف. كىذه الحدكد معمكمة مي ما يقرٌ حدكد إذ ينبغي أف تمارس في إطار 
  كاستقراره. االقتصادم ا عمى النظاـ العاـػكتجاكزىا يؤٌدم إلى تسميط الجزاء حفاظن 

 

 37المادة مف  ان ػانطبلق، مرجعيتو رتأطير النشاط االقتصادم كفقا ليذا التصكٌ يجد 
. 43 ، كاستبداليا بالمادة2016سنة ثـ كذلؾ بعد تعديميا في ، 1996دستكر القديمة مف 

في اعتماد الحمكؿ المقارنة المعمكؿ بيا في النظـ القانكنية س ػكىكذا تظير إرادة المؤسٌ 
كحسف  حرةف حيث ضماف حماية المنافسة الالغربية، خاصة في مجاؿ ضبط السكؽ م

تأطير المعامبلت التجارية في شقييا المالي كالمصرفي، ككذا في بعدىا المرتبط بحماية 
. ككؿ ذلؾ مف أجؿ تحقيؽ التكفيؽ بيف ضركريات قانكف السكؽ مف جية، المستيمؾ

  .925مف جية أخرل كمقتضيات سمطة الدكلة في مجاؿ حماية النظاـ العاـ االقتصادم
 

 المنشئة لييئات الضبط االقتصادم كص القانكنيةالنص أف مختمؼكذلؾ نجد 
ؾ بكاسطة ، كذلمختمؼ النشاطات االقتصادية القطاعيةالمنافسة بصفة عامة ك  رػتؤطٌ 

المادة  ا لذلؾ، نشير عمى سبيؿ المثاؿ إلىاعتبارن ك . كضع اإلطار القانكني الذم يحكميا
ييدف ىذا  « : مى أنوعالتي تنص  ،المتعمؽ بالمنافسة ،03-03األكلى مف األمر رقـ 

األمر إلى تحديد شروط ممارسة المنافسة في السوق وتفادي كل ممارسات مقيدة 
لممنافسة ومراقبة التجميعات االقتصادية، قصد زيادة الفعالية االقتصادية وتحسين 

 .» ظروف معيشة المستيمكين
  

                                                 
924

- CHAMPAUD Claude, « Régulation et droit économique », op. cit., p. 61. 
 .54، ظاىرة عدـ فعمية القكاعد القانكنية في القانكف الكضعي الجزائرم، مرجع سابؽ، ص كايس شريف -925
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-2000رقـ  فالقانك سمكية، فإف مكية كالبلٌ ػفي قطاع البريد كالمكاصبلت السٌ أما 
 كبمكجب بالبريد كالمكاصبلت الٌسػمكية كالبٌلسمكية، د لمقكاعد العامة المتعمقةالمحدٌ  ،03

 )...( « : إلىسيما الىذا القانكف ييدؼ  عمى أف تنص ،المادة األكلى منو
تحديد الشروط العامة لالستغالل في الميادين المتعمقة بقطاع البريد  -

  المتعاممين، سمكية من قبلمكية والالّ ـوبالمواصالت السّ 
مة بيذا القطاع، وخمق ظروف ـالنشاطات ذات الصّ  تحديد إطار وكيفيات ضبط -

 ،سمكيةمكية والالّ ـتطوير النشاطات المنفصمة لمبريد والمواصالت السّ 
خمق ظروف تطوير النشاطات المنفصمة لمبريد والمواصالت السّـمكية  - 

 .» )...( والاّلسمكية
 

ع الغاز المتعمؽ بالكيرباء كتكزي ،01-02رقـ  القانكفف فإطاع الطاقة، أما في ق
قة عمى ػتحديد القكاعد المطبٌ بمكجب المادة األكلى منو إلى ييدؼ ، بكاسطة القنكات

تكزيعو كتسكيقو رباء، نقميا، تكزيعيا كتسكيقيا كنقؿ الغاز، شاطات المتعمقة بإنتاج الكيػالنٌ 
عمى أف لجنة ضبط الكيرباء كتكزيع الغاز،  منو 115المادة د كما تؤٌكػ بكاسطة القنكات.

تقـك بالتعاكف مع المؤسسات المعنية مف أجؿ احتراـ قكاعد المنافسة في إطار القكانيف 
 كالتنظيمات المعمكؿ بيا. 

  

، المتضمف قانكف المناجـ، 05-14أما في قطاع المناجـ، نجد أف القانكف رقـ 
آت الجيكلكجية كنشاطات البحث كاستغبلؿ المكاد المعدنية أك يطٌبػؽ عمى نشاطات المنش

المتكاجدة في المجاؿ البرم الكطني السطحي كالباطني، أك في المجاؿ البحرم  المتحجرة
، باستثناء المياه كمكامف المحركقات السائمة أك الغازية التابع لسيادة الدكلة الجزائرية
كالتي  Schistes combustibles pétrolifères et gaziers كأنضدة الكقكد البتركلي كالغازم

المكاد المعدنية أك المتحجرة  استغبلؿكما يخضع تخضع لؤلحكاـ التشريعية الخاصة بيا. 
المتكاجدة في األمبلؾ التابعة لمرم كاألمبلؾ الكطنية الغابية ألحكاـ قانكف المناجـ، مع 

  . 926م المفعكؿمراعاة األحكاـ الخاصة الكاردة في التشريع السار 

                                                 
 ، مرجع سابؽ.تضمف قانكف المناجـ، ي05-14القانكف رقـ مف  2 /ادة األكلىانظر الم -926
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، المتعمؽ 07-05أما في قطاع المحركقات، تنص المادة األكلى مف القانكف رقـ 
 : ذا القانون إلى تحديدىييدف  « : بالمحركقات عمى أنو

النظام القانوني لنشاطات البحث عن المحروقات واستغالليا ونقميا بواسطة  -
تجات البترولية، األنابيب وتكريرىا، وتحويل وتسويق وتخزين وتوزيع المن
 وكذا اليياكل والمنشآت التي تسمح بممارسة ىذه النشاطات، 

 الذي يسمح بممارسة النشاطات المذكورة أعاله،اإلطار المؤسساتي  -
حقوق والتزامات األشخاص لممارسة نشاط أو العديد من النشاطات المذكورة  -

 . » أعاله
 

بأف ىيئات الضبط  927األساتذةأحد  عمى حٌد تعبيريظير ما تقٌدـ ذكره، بناء عمى 
، فإنيا . كبذلؾالمنافسةنحك سمطتيا لطاعات التي تخضع الق االقتصادم تسعى إلى مرافقة
الذم يتمثؿ أساسان في إقامة اآلليات ، Régulation ex ante تضمف ميٌمػة الضبط القبمي

 أٌكػد ،فعمى سبيؿ المثاؿ الضركرية لبلنتقاؿ مف نظاـ االحتكارات إلى نظاـ تنافسي.
، عمى 2001التقرير السنكم لييئة الضبط لمبريد كالمكاصبلت الٌسػمكية كالبٌلسمكية لسنة 

 تشٌجػع اإلقامة التدريجية لممتعامميف، تطكير خدمات جديدة و " يجب عمى الييئة أفأن
     .928" نمك القطاعاتلسكؽ مف أجؿ تشجيع االستثمارات ك ا كتطكير

 

 دية. مراقبة النشاطات االقتصا2
 

يتعٌدل المفيـك االقتصادم لمضبط البعد المتعمؽ بالكسائؿ القانكنية المحضة 
 يرتكزالمنصٌبػة حكؿ منح التراخيص الفردية، إصدار الٌمكائح كتكقيع الجزاء. فالضبط 

، ذلؾ أف اقتصاد السكؽ ال يعني غياب القانكف حتٌػى بالنسبة 929ا عمى مراقبة السكؽأيضن 
 ر القانكني لبلقتصاد. لمتصٌكر األدنى لمتأطي

 

                                                 
927

- ZOUAÏMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en 

Algérie, Éditions Belkeis, Alger, 2012, p. 132. 
928

- Autorité de régulation de la poste et des télécommunications, Rapport Annuel 2001, 

www.arpt.dz/, consulté le 31/10/2016. 
929

- MARAIS (du) Bertrand, op. cit., p. 504. 

http://www.arpt.dz/
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عبر كسائمو كمتطٌمباتو. كما ه لتأطير كيخضع  ينشئ مف القانكف اقتصاد السكؽ إف
حيث تتدخؿ الدكلة بأف تنظيـ اقتصاد السكؽ قد يستدعي مراعاة خصكصية كؿ قطاع، 

، مع بقاء اقتصاد السكؽ خاضعنا لممبدأ الٌميبرالي. كعمى ألجؿ ذلؾ عبر أجيزتيا الضبطية
ا أف يككف اقتصاد ليبرالي محبٌل لمضبط، مف منطمؽ أنو ال لنحك، ال يعتبر تناقضن ىذا ا

ميـ لمضبط في مجاؿ ػمف أجؿ التطبيؽ السٌ ك . 930يكفي االعتماد فقط عمى العرض كالطمب
تدخؿ أجيزة الضبط، خاصة القطاعية منيا، لما تممكو يككف مف البٌلـز أف تالمعامبلت 

متكازنة حكؿ جممة األىداؼ المنتظرة، ككذا قدرتيا عمى ىذه األخيرة مف رؤية كاسعة ك 
   .931احتكاء خصكصيات القطاعات االقتصادية الخاضعة لمضبط

 

 مف 105أنو كفقا ألحكاـ المادة  ،في القطاع المصرفيعمى سبيؿ المثاؿ نذكر 

 جنة المصرفية مكمٌػفة بمراقبة مدلػ، فإف المٌ المتعمؽ بالنقد كالقرض ،11-03األمر رقـ 
احتراـ البنكؾ كالمؤسسات المالية لؤلحكاـ التشريعية كالتنظيمية المطبقة عمييا. كما 

شركط استغبلؿ البنكؾ كالمؤسسات المالية كتسير عمى نكعية  المصرفية جنةػتفحص المٌ 
كذلؾ، أف تطمب مف البنكؾ  المصرفية جنةػ. كمف صبلحيات المٌ 932كضعياتيا المالية

 اتيػزمة لممارسة ميمٌ معمكمات كاإليضاحات كاإلثباتات البلٌ كالمؤسسات المالية جميع ال
ا فيما ػ. كتخٌكؿ ىذه األخيرة أيضن 933جنةر الميني اتجاه المٌ ػدكف إمكانية االحتجاج بالسٌ 

يتعمؽ بالتزامات المحاسبة، أف تأمر المؤسسات المعنية بالقياـ بنشرات تصحيحية في حالة 
 . 934أك كقكع سيك في المستندات المنشكرة ما إذا تبٌيػف كجكد بيانات غير صحيحة

   

                                                 
930

- FRISON-ROCHE Marie-Anne, « Définition du droit de la régulation économique », 

op. cit., p. 127. 
931

- THIRY Bernard, « Analyse de performance de la régulation économique », Droit et 

économie. Interférences et interactions, Études en l’honneur du professeur Bazek Michel, 

LexisNexis Litec, Paris, 2009, p. 356.   
ٌسػعت لتمتٌد  -932 تعاكنيات االٌدخار كالقرض كذلؾ بمكجب المادة  إلىنشير إلى أف صبلحيات المٌػجنة المصرفية قد كي
، يتعمؽ بتعاكنيات االدخار كالقرض، ج. ر. ج. ج 2007فبراير سنة  27المؤرخ في  01-07مف القانكف رقـ  54

 . 2007فبراير سنة  28، مؤرخ في 15عدد 
 ع سابؽ.مرجمعدؿ كمتمـ، تعمؽ بالنقد كالقرض، ، ي11-03األمر رقـ مف  109المادة نظر ا -933
 .103/5المادة المرجع نفسو،  -934
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لجنة تنظيـ عمميات البكرصة كمراقبتيا في  ةػأما في قطاع البكرصة، تتمحكر ميمٌ 
ير عمى حماية االدخار المستثمر في القيـ ػبالسٌ  تنظيـ سكؽ القيـ المنقكلة كمراقبتيا، كذلؾ

جية جكء العمني لبلدخار، مف ػلمٌ التي تتـ في إطار ا لالمنقكلة أك المنتكجات المالية األخر 
. كمف أجؿ ضماف تنفيذ 935كحسف سير سكؽ القيـ المنقكلة كشفافيتيا مف جية أخرل

 م تحقيقات لدل الشركات التي تمجأتيا في مجاؿ المراقبة، يتسٌنى ليا أف تجر ػجنة لميمٌ المٌ 
صة كلدل ا كالبنكؾ كالمؤسسات المالية كالكسطاء في عمميات البكر ػإلى التكفير عمنن 

ا لنشاطيـ الميني، مساىماتيـ في العمميات الخاصة بالقيـ مكف، نظرن األشخاص الذيف يقدٌ 
 كف إدارة مستندات سندات ماليةػالمنقكلة أك في المنتكجات المالية المسعرة، أك يتكلٌ 

Portefeuilles de titres
لجنة تنظيـ عمميات البكرصة  فعمى سبيؿ المثاؿ، تراقب. 936

جنة ركات الرأسماؿ االستثمارم، حيث يتعٌيػف عمى ىذه األخيرة أف ترفع إلى المٌ كمراقبتيا ش
بكضعية حافظة السندات، الكثائؽ المحاسبية كالمالية  ان ػا عف النشاط السداسي مرفقتقريرن 

محافظي الحسابات كأٌيػة كثيقة أخرل ضركرية  رلنياية السنة المالية المعنية، تقاري
  . 937لممارسة الرقابة

 

عامة لضبط  ةػ، نجد أف مجمس المنافسة مكمٌػؼ بميمٌ المنافسة في مجاؿأما 
كبالتالي يسير عمى تفادم الممارسات التي مف شأنيا أف تشٌكػؿ  النشاط االقتصادم.

ذا كاف القانكف يحظر االتٌ 938مساسنا أك قيدنا عمى المنافسة الحرة فاقات المحظكرة ػ. كا 
عمى السكؽ أك احتكار ليا، فإف مجمس المنافسة عسؼ الناتج عف كضعية ىيمنة ػكالتٌ 

كالممارسات التي يمكف أف يثبت أصحابيا أنيا تؤٌدم إلى  فاقاتػباالتٌ  يمكف لو أف يرخص

                                                 
 مرجع سابؽ.معدؿ كمتمـ، تعمؽ ببكرصة القيـ المنقكلة، ، ي10-93ف المرسـك التشريعي رقـ م 30انظر المادة  -935
 .37المادة لمرجع نفسو، ا -936
الستثمارم، ، يتعمؽ بشركة الرأسماؿ ا2006يكنيك سنة  24المؤرخ في  11-06مف القانكف رقـ  26المادة  انظر -937

فبراير سنة  11مؤرخ في  56-08، متمـ؛ مرسـك تنفيذم رقـ 2006يكنيك سنة  25، مؤرخ في 42عدد  ج. ر. ج. ج
فبراير سنة  24، مؤرخ في 9عدد  ج. ر. ج. ج، يتعمؽ بشركط ممارسة نشاط شركة الرأسماؿ االستثمارم، 2008
2008 . 

  : بة األسكاؽ، انظرلمتفصيؿ أكثر حكؿ دكر مجمس المنافسة في مراق -938
- ZOUAÏMIA Rachid, « Le conseil de la concurrence et la régulation des marchés en 

droit algérien », Revue IDARA, n° 36, 2008, p. 27 et s. 
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ر اقتصادم أك تساىـ في تحسيف التشغيؿ أك مف شأنيا أف تسمح لممؤسسات تطكٌ 
   . 939بتعزيز كضعيتيا التنافسية الصغيرة كالمتكسطة

 

سيما تعزيز بالمنافسة، كال المنافسة كؿ تجميع يمكف أف يمٌس س ا مجميدرس أيضن 
، أك كمٌػما كاف التجميع يرمي إلى تحقيؽ حٌد يفكؽ 940كضعية ىيمنة مؤسسة عمى سكؽ

. كلذلؾ يمكف لممجمس أف 941مف المبيعات أك المشتريات المنجزة في سكؽ معينة  31%
الكزير المكمؼ بالتجارة كالكزير يرخص بالتجميع أك يرفضو بمقٌرر معمٌػؿ، بعد أخذ رأم 

مجمس المنافسة بكؿ األعماؿ التي كذلؾ يقـك ك . 942المكمؼ بالقطاع المعني بالتجميع
ذا كشفت تمؾ األعماؿ عف  تندرج ضمف اختصاصو مف تحقيؽ أك دراسة أك خبرة. كا 

دة لممنافسة يباشر المجمس كؿ األعماؿ الضركرية لكضع حٌد ليا بقكة ممارسات مقيٌ 
كف. كما أنو إذا أثبتت التحقيقات المتعمقة بشركط تطبيؽ النصكص التشريعية القان
قيكد عمى  يترتٌػب عميو النصكص ىذهتطبيؽ مة بالمنافسة، بأف ػنظيمية ذات الصٌ كالت

 . 943المنافسة، فإف المجمس يتٌػخذ كؿ إجراء مناسب لكضع حٌد ليذه القيكد
 

 المنشاطات االقتصادية كفقا لم ادمىيئات الضبط االقتصأف مراقبة بيظير أخيرنا 
ـ ذكره، يجعؿ مف ىذه الييئات تعتبر مؤسسات لبلقتصاد الٌميبرالي، ذلؾ أف الضبط ال تقدٌ 

احتراـ حريات المتعامميف في  ، بؿ عمى أساسAutoritarismeيقـك عمى فكرة التٌػسمط 
ىؤالء المتعامميف مف ة ليمتٌد إلى مرافقة مراقبالل مسألة السكؽ. فدكر ىذه الييئات يتعدٌ 

ط السكؽ مف ػأجؿ حماية تطٌكرىـ ضمف احتراـ ركح كمنطؽ المنافسة الذم يجب أف ينشٌ 
تؤثٌػر ، أك 944خبلؿ محاربة كؿ كضعية لبلحتكار مف شأنيا أف تحٌد كتقٌيػد المنافسة الحرة

   عمى التكازنات االقتصادية.
                                                 

، يتعمؽ بالمنافسة، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ؛ لمتفصيؿ أكثر حكؿ 03-03مف األمر رقـ  9انظر المادة  -939
  : انظرضكع، المك 

- ZOUAÏMIA Rachid, « Le régime des ententes en droit algérien de la concurrence », 

Revue critique des sciences juridiques et politiques, n° 1, 2012, pp. 46-49. 
 ، يتعمؽ بالمنافسة، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ.03-03مف األمر رقـ  17انظر المادة  -940
 .18مرجع نفسو، المادة ال -941
 .19المرجع نفسو، المادة  -942
 .37المرجع نفسو، المادة  -943

944
- KENKECHE Sid Ali, op .cit., p. 87. 
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 التوازنات االقتصادية تحقيق -ثانيا
 

المتعمؽ بالمنافسة  ،03-03مف األمر رقـ  3لضبط بمكجب المادة ع االمشرٌ  ؼيعرٌ 
كل إجراء أيا كانت طبيعتو، صادر عن أية ىيئة عمومية ييدف  « : عمى أنو

بالخصوص إلى تدعيم وضمان توازن قوى السوق، وحرية المنافسة، ورفع القيود التي 
توزيع االقتصادي األمثل بإمكانيا عرقمة الدخول إلييا وسيرىا المرن، وكذا السماح بال
   .»لموارد السوق بين مختمف أعوانيا وذلك طبقا ألحكام ىذا األمر

 

يظير أف الفكرة األساسية ليذا التعريؼ تتمحكر حكؿ البحث عف تحقيؽ التكازنات  
مف ذلؾ، يمكف  االقتصادية في ظٌؿ سكؽ أصبحت مفتكحة عمى حرية المنافسة. كانطبلقان 

قنيات المترابطة ػمجمكعة التٌ "  : عمى أنو مضبطل، 945د األساتذةأحأف نستعيف بتعريؼ 
ي قطاعات ليست ليا ازنات االقتصادية فببعضيا البعض تسمح بتنظيـ كالحفاظ عمى التك 

  . " لتحقيؽ ىذه التكازنات االقتصادية بنفسيا القكة كالمكارد
 

ي القائـ عمى الكبلسيك رإذا كاف التكازف االقتصادم األمثؿ يتحقؽ كفقا لمتصكٌ 
ه النزيية المترتٌػبة عف ذلؾ، إاٌل أف ىذالحرة ك كالمنافسة  (العرض كالطمبالسكؽ )قكانيف 

التحٌكالت أثبت قصكره كمحدكديتو مع ر أف ىذا التصكٌ الحالة ال ييػمكف تحقيقيا، باعتبار 
 . 946قة التي تشيدىا الدكلة الضابطةالعمي

 

إلى الضبط لتأسيس، ضماف كترقية  ءك عمى ىذا األساس، يككف مف الضركرم الٌمج
الدخكؿ في قطاع مف ماح لممتعامميف االقتصادييف الجدد ػالمنافسة مف أجؿ تشجيع كالسٌ 

مراقبة التجميعات ، 947جديد مفتكح لمتنافس التجارم ككضع حٌد لحاالت االحتكار
 نافسةكقمع الممارسات المنافية لممعسؼ في الييمنة عمى السكؽ ػاالقتصادية، منع التٌ 

، مف الٌسػالؼ الذكر ،03-03مف األمر رقـ  10ما تنص عميو المادة ذلؾ، كمثاؿ  .الحرة
حظر كؿ عمؿ ك/أك عقد ميما كانت طبيعتو كمكضكعو يسمح لمؤسسة باالستئثار في 

راد كعقد الصفقات ممارسة نشاطات تتعمؽ باإلنتاج، التكزيع، الخدمات بما فييا االستي

                                                 
945

- FRISON-ROCHE Marie-Anne, « La victoire du citoyen-client », op. cit., p. 49. 
946

- MECHERFI Amal, op. cit., p. 41.  
947

- Ibid. 
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ؼ ػكؿ تعسٌ ، الٌسػالؼ الذكر ،03-03األمر رقـ  مف 7المادة  اأيضن حظر تك العمكمية. 
إذا كاف القصد مف  عمى السكؽ أك احتكار ليا أك عمى جزء منيا ةناتج عف كضعية ىيمن

ال يتحقؽ إذا كنا بصدد ىيمنة  ليذه المادة، ان ػكفق شرعيفالفعؿ البلٌ كراء ذلؾ قيد المنافسة. 
عسؼ في استعماؿ ىذه الييمنة أك ػقؽ في حالة التٌ ما يتحػعمى السكؽ أك احتكار ليا، إنٌ 

  : االحتكار قصد

 السكؽ أك في ممارسة النشاطات التجارية فييا،  فيالدخكؿ الحٌد مف  -
 تقميص أك مراقبة االنتاج أك منافذ التسكيؽ أك االستثمارات أك التطكر التقني،  -
 اقتساـ األسكاؽ أك مصادر التمكيف،  -
تشجيع المصطنع الرتفاع األسعار ب قكاعد السكؽ بالحسعرقمة تحديد األسعار  -

 نخفاضيا، كال
ا الخدمات اتجاه الشركاء التجارييف، ممٌ  تطبيؽ شركط غير متكافئة لنفس -

 يحرميـ مف منافع المنافسة، 
 صمةإخضاع إبراـ العقكد مع الشركاء لقبكليـ خدمات إضافية ليست ليا  -

 حسب األعراؼ التجارية. بمكضكع ىذه العقكد سكاء بحكـ طبيعتيا أك 
 

مجمس المنافسة الحؽ في لع ا عمى حرية المنافسة في السكؽ، خٌكؿ المشرٌ حفاظن 
مراقبة عمميات التجميع االقتصادم إذا كاف مف شأنو المساس بالمنافسة، كال سيما تعزيز 

  %40، أك كمٌػما كاف التجميع يرمي إلى تحقيؽ حٌد يفكؽ 948كضعية ىيمنة عمى سكؽ ما
ـ أصحاب التجميع قدٌ ػبعد أف يي . ف949نةػلمبيعات أك المشتريات المنجزة في سكؽ معيٌ مف ا

  . 950( أشير3، يفصؿ ىذا األخير فيو في أجؿ ثبلثة )مشركعيـ إلى مجمس المنافسة
 

يمكف لمجمس المنافسة أف يرخص بالتجميع أك يرفضو بقرار معمٌػؿ، بعد أخذ رأم 
ؼ بالقطاع المعني بالتجميع. كيمكف أف يقترف ػكمٌ الكزير المكمؼ بالتجارة كالكزير الم

ترخيص المجمس بالتجميع بشركط مف شأنيا تخفيؼ آثار التجميع عمى المنافسة. كما 

                                                 
 مرجع سابؽ.معدؿ كمتمـ، تعمؽ بالمنافسة، ، ي03-03مف األمر رقـ  17المادة انظر  -948
 . 18المرجع نفسو، المادة  -949
 .17المرجع نفسو، المادة  -950
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كأطراؼ في التجميع أف تمتـز مف تمقاء نفسيا بتعيدات مف  يمكف المؤسسات التي تعدٌ 
   . 951شأنيا تخفيؼ آثار التجميع عمى المنافسة

 

لكحدىا ف كجكد أجيزة لمضبط يعني أف المنافسة غير قادرة ذكره، فإ لما تقٌدـ فضبلن 
ال  المنافسةعمى أف  ان ػٌد اعترافعػعمى تحقيؽ التكازنات االقتصادية األمثؿ، األمر الذم يي 

. كأبعد مف ذلؾ، ال تتكقؼ أجيزة الضبط ألجيزة الضبطبفضؿ التدخؿ الدائـ إاٌل  كجكد ليا
. 952خمؽ المنافسةا أيضن إٌنػما يتعٌيػف عمى ىذه األجيزة عند مسألة حماية المنافسة، 

. 953بفضؿ الضبط تظير المنافسة ان ا كجكد المنافسة، كأحيانيفترض دائمن  فالضبط
 . 954ألساتذةفالمنافسة تعٌد اليدؼ األساسي لمضبط عمى حٌد تعبير أحد ا

 

كرد في مف خبلؿ ما  955المنافسة كبناء خمؽمساىمة الضبط في يمكف استنتاج 
المادة  الفقرتيف األكلى كالثانية مفف بعض النصكص المنشئة لييئات الضبط االقتصادم.

 مجمس يتمتع » : المتعمؽ بالمنافسة، تنص عمى أنو ،03-03مف األمر رقـ  34
بداء الرأي بمبادرة  المنافسة منو أو بطمب من الوزير بسمطة اتخاذ القرار واالقتراح وا 

وضمان الضبط الفعال لمسوق،  خر معني، بيدف تشجيعالمكمف بالتجارة أو كل طرف آ
بأية وسيمة مالئمة، أو اتخاذ القرار في كل عمل أو تدبير من شأنو ضمان السير 
الحسن لممنافسة وترقيتيا في المناطق الجغرافية أو قطاعات النشاط التي تنعدم فييا 

 .المنافسة أو تكون غير متطورة بما فيو الكفاية

                                                 
 مرجع سابؽ.معدؿ كمتمـ، تعمؽ بالمنافسة، ، ي03-03األمر رقـ مف  19المادة انظر  -951

952
- DELION André, « Notion de régulation et droit économique », Annales de la 

régulation, LGDJ, Paris, volume 1, 2006, p. 16. 
953

- FRISON-ROCHE Marie-Anne, « Régulation versus concurrence », p.176, 

www.mafr.fr/, consulté le 10/01/2017.  
954

- BRACONNIER Stéphane, « La régulation des services publics », RFDA, 2001, p. 5. 
955

- « Lorsque la libéralisation des secteurs coïncide avec la mise en place des régulations, 

celle-là est la conséquence du constat selon lequel il ne suffit pas de déclarer la 

concurrence, il faut la construire. Il en résulte une régulation dite " asymétrique ", c’est-à-

dire visant ouvertement à affaiblir le pouvoir de marché de l’opérateur historique, souvent 

public, pour rendre le secteur attractif à de nouveaux entrants. L’accès au secteur est alors 

considéré comme une sorte de porte sans épaisseur, la régulation étant donc 

temporairement le marche-pied de la concurrence », Voir, FRISON-ROCHE Marie-

Anne, « Les nouveaux champs de la régulation », RFAP, n° 109, 2004/1, p. 59.   

http://www.mafr.fr/
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يمكن مجمس المنافسة اتخاذ كل تدبير في شكل نظام أو تعميمة  في ىذا اإلطار،
من ىذا  49أو منشور ينشر في النشرة الرسمية لممنافسة المنصوص عمييا في المادة 

القانكف  13الفقرة األكلى مف المادة  هتؤٌكػدإلى ما ، ياؽػالسٌ  ىذافي كذلؾ نشير ك  «. األمر
سمكية، مكية كالبلٌ لمتعمقة بالبريد كبالكاصبلت السٌ د لمقكاعد العامة االمحدٌ  ،03-2000رقـ 
سمكية، مكية كالبلٌ كاصبلت السٌ مضبط البريد كال أنو مف بيف المياـ المسندة لييئة عمى
مكية ير عمى كجكد منافسة فعمية كمشركعة في سكقي البريد كالمكاصبلت السٌ ػالسٌ 
عادة المنافسة في ىاتيف ية أك استركرية لترقدابير الضٌ ػخاذ كؿ التٌ باتٌ  ، كذلؾسمكيةكالبلٌ 

 السكقيف.
 

 الثاني الفرع
 قتصاديةقيم غير اتحقيق أىداف و 

 

اجمة عف ػقتصادية النٌ الباألىداؼ كالقيـ غير ا فيما يتعمؽ 956ألساتذةأحد ايمٌيػز 
الحقكؽ األساسية  ضماف(، أوال، تتمثؿ في حماية المستيمؾ )منيا أربعةبيف الضبط، 

تحقيؽ ا (، كأخيرن ثالثاالمرفؽ العاـ في مفيكمو الكاسع )مبادئ التي تحكـ احتراـ ال(، ثانيا)
 (. رابعاالمصمحة العامة )

   

 حماية المستيمك -أوال
 

مبادئ أساسية ال يمكف ب أغمب التشريعات فيما يتعمؽ بحماية المستيمؾ،ػقٌر تي 
ؾ كسبلمتو، ؿ في حماية صحة المستيمػتتمثٌ كالتي التنازؿ عنيا ميما كانت الظركؼ، 

كما أف . 957حماية المصالح االقتصادية لممستيمؾ، حماية اإلرادة التعاقدية لممستيمؾ
تقتضي في عبلقتيما العكف االقتصادم ك  المستيمؾمستمزمات عدـ التكازف المكجكد بيف 

                                                 
956

- MARCOU Gérard, « La notion juridique de régulation »,  AJDA, 2006. 
حماية المستيمؾ في ظٌؿ المنافسة الحرة، مذكرة لنيؿ درجة الماجستير في القانكف، فرع المسؤكلية ، أرزقي زوبير -957

 . 34-29ص ص ، 2011، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك، المينية
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فبركز  .958مف أجؿ حماية الطرؼ الضعيؼ في العبلقة كىك المستيمؾ عتدخؿ المشرٌ 
مثمو مثؿ القانكف العاـ  Droit public de la consommation بلؾالقانكف العاـ لبلستي

العبلقة  إلدراؾ كفيـ، L’usagerالمستعمؿ  محؿٌ  Le clientبكف الزٌ حمكؿ  لممنافسة، مرٌده
  .959فيف بمياـ المرفؽ العاـػبيف المكاطنيف كالمتعامميف المكمٌ 

 

ة تتمثؿ في نصكص قانكنية مختمق المستيمؾمسألة حماية  عالمشرٌ  ذكر
د المحدٌ  ،11-13رقـ  القانكف، 960المتعمؽ بالمنافسة ،12-12مر رقـ في األ بالخصكص

المتعمؽ بحماية  ،12-18كالقانكف رقـ  961لمقكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية
 المستيمؾ حمايةتندرج ك  .963في نصكص قانكنية أخرلكذلؾ ، ك 962المستيمؾ كقمع الغش

كؽ مف مشاكؿ عديدة بسبب ما ينجـ عف تنكع، كثرة كتعقيد في ظٌؿ ما يطرحو اقتصاد الس
السمع كالخدمات المقدمة لبلستيبلؾ، بحيث يككف مف حؽ المستيمؾ أف يصبك إلى اقتناء 

                                                 
مذكرة لنيؿ ظٌؿ قانكف حماية المستيمؾ كقمع الغش كقانكف المنافسة، المستيمؾ في  ، حمايةلحراري )شالح( ويزة -958

درجة الماجستير في القانكف، فرع المسؤكلية المينية، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك، 
 .10ص ، 2012

959
- COLSON Jean-Philippe et IDOUX Pascale, op. cit., p. 649. 

ييدف  « : عمى أنو ، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ،تعمؽ بالمنافسة، ي03-03مف األمر رقـ  األكلى تنص المادة -960
ىذا األمر إلى تحديد شروط ممارسة المنافسة في السوق وتفادي كل ممارسات مقيدة لممنافسة ومراقبة التجميعات 

 .» االقتصادية، قصد زيادة الفعالية االقتصادية وتحسين ظروف معيشة المستيمكين
معدؿ كمتمـ،  ممارسات التجارية،يحدد القكاعد المطبقة عمى ال ،02-04قانكف رقـ تنص المادة األكلى مف ال -961

ييدف ىذا القانون إلى تحديد قواعد ومبادئ شفافية ونزاىة الممارسات التجارية التي  « : أنو مرجع سابؽ، عمى
  .»، وكذا حماية المستيمك وا عالموتقوم بين األعوان االقتصاديين وبين ىؤالء والمستيمكين

، يتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع 2009فبراير سنة  25مؤرخ في  03-09قانكف رقـ تنص المادة األكلى مف ال -962
ييدف ىذا القانون إلى  « : أنو، معدؿ كمتمـ، عمى 2009مارس سنة  8، مؤرخ في 15دد ع ج. ر. ج. جالغش، 

تطبق  « : أنو منو، تنص عمى 2كأما المادة  .» ماية المستيمك وقمع الغشتحديد القواعد المطبقة في مجال ح
أحكام ىذا القانون عمى كل سمعة أو خدمة معروضة لالستيالك بمقابل أو مجانا وعمى كل متدخل وفي جميع مراحل 

  .»عممية العرض لالستيالك
بالكيرباء كتكزيع الغاز بكاسطة القنكات،  ، يتعمؽ01-02مف القانكف رقـ  2نشير عمى سبيؿ المثاؿ إلى المادة  -963

)...( لجنة ضبط الكيرباء والغاز، ىيئة مكمفة بضمان احترام التنظيم  « :مرجع سابؽ، بحيث تنص عمى ما يمي 
تقوم المجنة  « :أنو منو، تنص عمى  113. أما المادة » التقني واالقتصادي والبيئي، وحماية المستيمكين )...(

السير التنافسي والشفاف لسوق الكيرباء والسوق الوطنية لمغاز لفائدة المستيمكين وفائدة  بميمة السير عمى
 .» المتعاممين
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كالمرتبط ا ألىمية مكضكع حماية المستيمؾ . كنظرن 964سمع كخدمات تكفر لو األمف كاألماف
، إلى جانب األمف ككنة لمنظاـ العاـأحد العناصر المباألساس بالصحة العامة باعتبارىا 

ت اإلطار التشريعي كالتنظيمي لتحقيقيا، العاـ كالسكينة العامة، فإف ىذه الحماية تعدٌ 
بي  ، بعد 0885دستكر مف  32المادة الفقرة الثالثة مف ا بمكجب عدان دستكرين ػلتأخذ مؤخرا ن

الدولة ضبط  تكفل « :تنص صراحة عمى أنو بحيث ،1105التعديؿ الدستكرم لسنة 
  .» السوق ويحمي القانون حقوق المستيمكين

 

ية إلى التكفيؽ بيف النشاط التنافسي كحماية النصكص القانكنىذه كؿ تسعى 
كبمعنى آخر التكفيؽ بيف المصالح الخاصة لؤلعكاف االقتصادييف مف  .965المستيمؾ

يذا مف مظاىر تدخؿ القانكف بك  جية، كحماية حقكؽ المستيمؾ مف جية أخرل.
معة أك الخدمة المعركضة في السكؽ كالحٌد مف ػالخصكص إعبلـ المستيمؾ حكؿ السٌ 

 الشركط الٌتعسفية في العبلقة العقدية التي تربط المستيمؾ مع العكف االقتصادم. 
 

إف عدـ التكازف في العبلقة بيف العكف االقتصادم كالمستيمؾ، أٌدل إلى ضركرة 
مؾ ليس في مكاجية سكء نٌيػة العكف االقتصادم فحسب، تكفير الحماية القانكنية لممستي

ٌنػما في مكاجية تعٌسػفو في استغبلؿ مركزه االقتصادم القكمٌ  كمف أجؿ حماية . 966كا 
المرسـك يمكف أف نشير إلى أحكاـ ىذه العبلقة،  مصالح المستيمؾ كحقكقو في ظؿٌ 

مة بيف األعكاف د لمعناصر األساسية لمعقكد المبر ، المحدٌ 215-15التنفيذم رقـ 
 21ألحكاـ المادة  ان ػ، كذلؾ تطبيق967فيةػاالقتصادييف كالمستيمكيف كالبنكد التي تعتبر تعسٌ 

ييتـ القانكف كذلؾ بحماية المستيمؾ مف كما ، الٌسػالؼ الذكر. 11-13القانكف رقـ  مف
 كذلؾ التي ترمي إلى تقييد المنافسة كاحتكار السكؽ، الحرة الممارسات المنافية لممنافسة

                                                 
 . 7 ، ص2002، 1د ، ـ. ج. ع. ؽ. ا. س، عد»قانكف المنافسة كحماية المستيمؾ «، دنوني ىجيرة -964
ـ. ف. ؽ. ع.  ، » حقكؽ المستيمؾالمكازنة بيف النشاط التنافسي ك  « ،إرزيل الكاىنة : حكؿ المكضكع، انظر -965

 كما بعدىا. 031 ، ص2100، 2س، عدد 
، 01المجمة األكاديمية لمبحث القانكني، عدد  ،»الحماية القانكنية لممستيمؾ في العقكد البنكية «، تدريست كريمة -966

 .238، ص 2017
ساسية لمعقكد المبرمة بيف لعناصر األ، يحدد ا1115سبتمبر سنة  01مؤرخ في ، 215-15تنفيذم رقـ مرسـك  -967

سبتمبر سنة  00، مؤرخ في 45عدد  ج. ر. ج. ج، األعكاف االقتصادييف كالمستيمكيف كالبنكد التي تعتبر تعسفية
1115. 
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تطبيؽ الجزاء عمى المخالفيف لمتدابير التشريعية كالتنظيمية إلى  ا مف الكقاية كصكالن بدءن 
  .968الصادرة في ىذا الشأف

 

 الحقوق األساسية ضمان -ثانيا
 

مف ، معي البصرمػبكجو خاص في القطاع السٌ  تجسيد الحقكؽ األساسيةيظير 
متٌػعسؼ في كضعية الييمنة عمى الٌتصدم لال يكفي ضماف منافسة مشركعة ك أنو حيث 

االتٌػصاؿ، حيث تعٌد ىذه الحريات ذات كحرية ا حماية التٌػعددية السكؽ، لكف يجب أيضن 
ة. فيي جزء ال يتجزأ مف بيف الحريات الفردية اليامٌ تعٌد حرية المنافسة ف .969قيـ دستكرية

ة ارتكاب الفي ح 970ؿ المسؤكليةسيما حرية المبادرة مع تحمٌ ، المف حقكؽ اإلنساف
    ب عنيا تكقيع الجزاء.مخالفة يترتٌ 

 

تكقيع الجزاء عمى األعكاف االقتصادييف في حالة ارتكابيـ لممخالفات يعٌد إذا كاف 
إف نقؿ اختصاص القاضي الجنائي إلى لنشاط االقتصادم، فف مقتضيات ضبط ام

اكمة العادلة التي الييئات اإلدارية المستقمة يجب أف يرافقو نقؿ لمضمانات األساسية لممح
ة ػ، كىذا مف أجؿ تفادم حاالت انتياؾ حقكؽ األفراد بحجٌ 971يكفرىا القانكف الجنائي

ياؽ، اعتبرت المحكمة األكركبية ػفي ىذا السٌ ك . 972السرعة كالفعالية في تدخؿ ىذه الييئات
لحقكؽ اإلنساف أف تخكيؿ ىيئة إدارية سمطة تكقيع الجزاء يتـ بشرط مطابقتو ألحكاـ 

سيما ا األخذ بعيف االعتبار الأيضن ك فاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف، ػمف االتٌ  6ادة الم
مف المجمس  اجتياد كؿٌ يؤٌكػد كما  .973بقرينة البراءة، احتراـ الحياد كمبدأ المشركعية

                                                 
مجمة إدارة، ، »حماية المستيمؾ مف الممارسات المنافية لممنافسة «، كتو محمد الشريف : انظرحكؿ المكضكع،  -968

 بعدىا. كما  66، ص 2002، 23عدد 
969

- MARCOU Gérard, op. cit. 
970

- CHAMPAUD Claude, « Régulation et droit économique », op. cit., p. 51. 
ز بيف نكعيف مف الضمانات األساسية لممحاكمة العادلة. تتمثؿ األكلى في الضمانات المكضكعية )مبدأ ػنميٌ  -971

اسب كمبدأ تطبيؽ القانكف األصمح لممتٌػيـ(. كأما الثانية تتمثؿ في مبدأ التنشرعية الجرائـ كالعقكبات، مبدأ الشخصية، 
   الضمانات اإلجرائية )احتراـ حقكؽ الدفاع، مبدأم االستقبللية كالحياد، كجكد طرؽ الطعف اإلدارية كالقضائية(.

مذكرة لنيؿ درجة ، يلمييئات اإلدارية المستقمة في المجاؿ االقتصادم كالمال القمعية ، السمطةعيساوي عز الدين -972
 .74ص ، 2005امعة مكلكد معمرم تيزم كزك، الماجستير في القانكف، فرع قانكف األعماؿ، كمية الحقكؽ، ج

973
- ROSENFELD Emmanuel et VEIL Jean, « Sanctions administratives, sanctions 

pénales », Pouvoirs, n° 128, 2009/1, p. 65, www.cairn.info/, consulté le 07/11/2015.  

http://www.cairn.info/
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 الٌسالفة الذكر 6 المادةعمى أف أحكاـ  في فرنسا كمحكمة النقضالدستكرم، مجمس الدكلة 
بؿ ىيئة ػجاه الجزاءات الصادرة مف قً اتٌ  يمكف االحتجاج بيا 974كمة العادلةالمتعمقة بالمحا
   .975إدارية مستقمة

   

ر الحاصؿ في مجاؿ تكقيع الجزاء مف قبؿ ىيئات إدارية مستقمة، إف ىذا التطكٌ 
 .976سيجعؿ مف الجزاءات اإلدارية تعادؿ القمع الجنائي، كال تككف بذلؾ مخالفة لمدستكر

لنظاـ قانكني يتقارب أكثر فأكثر مع القمع في يخضع القمع اإلدارم أف  يمكف القكؿكعميو 
ا ينتج عنو إلى مسألة تكحيد القمعيف اإلدارم كالجنائي، ممٌ بذلؾ ، لنصؿ المادة الجزائية

القمع نظاـ في  Contentieux pénal إدراج الضمانات الخاصة بالمنازعة الجنائية
ع إلى ءات اإلدارية دفعت بالجيات القضائية كالمشرٌ اإلدارم. فالطعكف الكثيرة حكؿ الجزا
 . 977تقكية تأطير ىذا النكع مف الجزاءات

 

جانفي  17بتاريخ في قرار لو اعتبر مجمس الدستكرم الفرنسي دد، ػفي ىذا الصٌ 
ورية ال يمكن أن تشّكـل الفصل بين السمطات أو أي مبدأ أو قاعدة دست «أف ، 1989
سمطة العامة أن تمارس سمطة إدارية في إطار صالحيات ال أمام إمكانية ىيئة حاجزًا

نة. وتتمثل ىذه الحدود في حظر أن يكون ىذا الجزاء ـالجزاء وذلك وفقا لحدود معيّ 
ىا القانون بشأن حماية ر دابير التي يقرّ ـمن جية، وأن يكون وفقا لمتّ  لمحرية اً سالب

   .978» من جية أخرى اـالحقوق والحريات المكفولة دستوريً 

                                                 
974

- Selon l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme 

et des libertés fondamentales signée à Rome le de 4 novembre 1950 (entrée en vigueur en 

1953) : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, 

publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, 

établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de 

caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre 

elle. […] », www.echr.coe.int/, consulté le 11/01/2017.  
975

- LE PAGE Brigitte, « Principes fondamentaux de fonctionnement et pouvoirs des 

autorités administratives indépendantes (AAI) », p. 8, www.wikiterritorial.cnfpt.fr/, 

consulté le 07/11/2015. 
976

- Voir, Dossier sur « Les sanctions administratives », Courrier Juridique des Affaires 

Sociales et des Sports, n° 88, 2011, p. 1, www.sante.gouv.fr/, consulté le 11/01/2016. 
977

- ROSENFELD Emmanuel et VEIL Jean, op. cit., pp. 64- 65. 
978

- Cons. const., n° 89-260 DC, 28 juillet 1989 ; Rec., p. 71 ; RJC, p. I-370 ; JO, 1
er

 aout 

1989, p. 9679, Cité par ROSENFELD Emmanuel et VEIL Jean, op. cit., note n° 7, p. 65. 

http://www.echr.coe.int/
http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/
http://www.sante.gouv.fr/
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ا ميا بعض الحدكد. كتأسيسن ػمٌ ػيظير أف تخكيؿ سمطة الجزاء لصالح ىيئة إدارية تتخ
لحرية الفردية، التي تعتبر أف القاضي ىك حامي امف الدستكر الفرنسي  66عمى المادة 

استبعاد أف  ، عمى1989جكيمية  28في قرار لو بتاريخ صراحة  المجمس الدستكرمد أكٌ 
  .979سالبة لمحرية تكقع ىيئة إدارية عقكبة

 

ا  ، 2009جكاف  10في قرار لو بتاريخ اعتبر المجمس الدستكرم الفرنسي أيضن
، كالذم أحدث الييئة العميا البث كحماية اإلبداع في األنترنيتالمتعمؽ بالقانكف  بخصكص
 Haute Autorité pour la diffusion األنترنيت األعماؿ كحماية الحقكؽ فيبث مف أجؿ 

des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)يذا ال يمكف ل و، أن
مف ، أف يمنح ليذه الييئة سمطات جزائية المؤلؼ حؽحماية أصحاب  مف أجؿالقانكف 

ميما تكف اؾ، لمف بحكزتيـ حؽ االشتر األنترنيت  شأنيا أف تقٌمص أك تمنع االستفادة مف
ا مف أف مثؿ ىذه ، كذلؾ انطبلقن ضمف الجزاءاترة لمقرار المتػمف الضمانات المؤطٌ 

و في التعبير السمطات يمكف أف تؤٌدم إلى التقميص أك الحٌد مف ممارسة كؿ شخص لحقٌ 
يتيا مف حيث المشاركة بكؿ حرية. فبالنظر إلى تطٌكر األنترنيت كانتشارىا كأىمٌ  كاالٌتصاؿ

ب عمى ذلؾ ضركرة تكريس ترتٌ ، يفي الحياة الديمقراطية كالتعبير عمى األفكار كاآلراء
  .980حرية استعماؿ ىذه الخدمات لمجميكر

 

الييئات اإلدارية عف القضائي في القرارات العقابية الصادرة عف إمكانية الطتعتبر 
س في جميع ا. كىذا الطعف مكرٌ ػأىـ ضمانة لحماية حقكؽ المعاقبيف إدارين ك 981المستقمة

ا مف أف القرارات العقابية التي ػانطبلقن ك مة. االدارية المستق لمييئات النصكص المنشئة
، ىيئات عمكمية كطنيةتصدرىا ىذه الييئات تعٌد مف قبيؿ القرارات االدارية الصادرة عف 

                                                 
979

- Voir, Dossier sur « Les sanctions administratives », op. cit, p. 1.  
980

- Ibid. 
إلدارية المستقمة في السمطة القمعية لمييئات ا الرقابة القضائية عمى، عيساوي عز الدين : حكؿ المكضكع، انظر -981

، تخصص القانكف، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة  المجاؿ االقتصادم، أطركحة لنيؿ درجة الدكتكراه في العمـك
 كما بعدىا. 150، ص 2015مكلكد معمرم تيزم كزك، 
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الصادرة عف مجمس  بعض القراراتباستثناء  982لطعف أماـ مجمس الدكلةفإنيا تقبؿ ا
منح غير أف . 983ائرالمنافسة التي تفصؿ فييا الغرفة التجارية لدل مجمس قضاء الجز 

أم كقاضي أكؿ كآخر درجة مف شأنو عدـ  مجمس الدكلة اختصاص ابتدائي كنيائي
طة عمييـ مف حؽ التقاضي عمى ػلمعترضيف عمى العقكبات االدارية المسمٌ تمكيف ا

مف منح  بدٌ  فبلعمى ذلؾ، ر ليـ إمكانية حؽ الطعف بالنقض. كبناء ػدرجتيف، كما ال يكفٌ 
ضد القرارات المتضمنة العقاب االدارم إلى  لطعكف المرفكعةاختصاص الفصؿ في ا

قاضي تجاكز السمطة الفاصؿ في أكؿ درجة حٌتى يستفيد المعترضكف مف جميع درجات 
التقاضي، كذلؾ مف خبلؿ إنشاء درجة ثانية لمتقاضي كاالحتفاظ بمجمس الدكلة كجية 

   .984طعف بالنقض
 
 

                                                 
، يتعمؽ 10-93ـ مف المرسـك التشريعي رق 57نشير عمى سبيؿ المثاؿ إلى أنو في قطاع البكرصة، تنص المادة  -982

الغرفة الفاصمة في المجال التأديبي قابمة قرارات تعد  « : أنو ببكرصة القيـ المنقكلة، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ، عمى
 . » ...أمام مجمس الدولة لمطعن باإللغاء

عمقة لقكاعد العامة المتاحدد ، ي03-2000القانكف رقـ مف  17تنص المادة أما في قطاع البريد كالمكاصبلت، 
الطعن في قرارات مجمس  يجوز « : أنوبالبريد كبالمكاصبلت الٌسػمكية كالبٌلسمكية، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ، عمى 

 .  » ...سمطة الضبط أمام مجمس الدولة
، يتعمؽ بالكيرباء كتكزيع الغاز بكاسطة 01-02مف القانكف رقـ  139أما في قطاع الطاقة، تنص المادة 

 مبّررة. ويمكن أن تكون موضوع طعن قضائي الضبطلجنة قرارات ب أن تكون يج « : أنو، عمى القنكات، مرجع سابؽ
 . » مجمس الدولة لدى

معدؿ كمتمـ، ، يتعمؽ بالنقد كالقرض، 11-03مف األمر رقـ  107أما في القطاع المصرفي، تنص المادة 
باإلدارة مؤقتا، أو المصفي، والعقوبات التأديبية المجنة المتعمقة بتعيين قائم قرارات تكون  « : أنو مرجع سابؽ، عمى

  (...) وحدىا قابمة لمطعن القضائي
 .» (...) مجمس الدولةتكون الطعون من اختصاص 

تكون  )...( « : أنو، عمى مرجع سابؽمعدؿ كمتمـ، تعمؽ بالمنافسة، ، ي03-03مف األمر رقـ  63المادة تنص  -983
ممارسات المقيدة لممنافسة قابمة لمطعن أمام مجمس قضاء الجزائر الذي يفصل قرارات مجمس المنافسة المتعمقة بال

  . »  في المواد التجارية...
، مقاؿ منشكر بتاريخ 4، ص » منافع العقاب االدارم كطريؽ بديؿ لمدعكل الجزائية « ،غناي رمضان -984
 .11/01/2017 :  يوتاريخ االطبلع عم، egavox.fr/www.l  : في المكقع 10/01/2012

http://www.legavox.fr/
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 فق العامالمر احترام المبادئ التي تحكم  -ثالثا
 

 تحرير بعض النشاطات المرفقية المتمثمة في الياتؼ، البريد، الكيرباء كالغاز،إف 
التي  راج المنافسة في ىذه القطاعاتتجٌسػد مع إحداث ىيئات إدارية مستقمة مكمٌػفة بإد

إلى ىذه  االقتصادييف كانت تخضع لنظاـ االحتكار، كضماف حؽ دخكؿ المتعامميف
ا إلى الحفاظ عمى مصالح المرفؽ العاـ،  االدارية المستقمة يئاتتسعى اليك األسكاؽ.  أيضن

يخضع لو  مف النظاـ الذم ياإفبلت النشاطات المرفقية ال يعنيىذه باعتبار أف تحرير 
. 986القكاعد التي تحكـ النشاطات التجارية العاديةعمييا ؽ تطبٌ  لكي 985المرفؽ العاـ

كمف منطمؽ أف ر االقتصادية لكظيفة الضبط. العاـ يعتبر أحد أىـ األىداؼ غيفالمرفؽ 
تدخؿ أف تتمبية بعض االحتياجات الجماعية ال يمكف تحقيقيا بكاسطة السكؽ فقط كبدكف 

السمطة العامة، فيذه األخيرة ىي التي تحٌدد مستكل تمبية ىذه االحتياجات التي تراىا 
   . 987ياأساسية، كتقيس درجة تدخميا بالنظر إلى األىداؼ المنتظر تحقيق

 

 ،Services publics de réseauxقطاع المرافؽ العمكمية الشبكية تحرير إف  
بناء ال مف أف الضبط ييدؼ إلى بحاجة إلى تدخؿ ىيئات الضبط القطاعية، انطبلقان 

. كمف بيف ىذه 988كالحفاظ عمى قطاع معٌيػف في تكازف بيف مبدأ المنافسة كمبادئ أخرل
 . المرافؽ العمكمية الشبكية قطاععاـ الذم يرتبط بالمرفؽ ال المبادئ نذكر مبدأ

 

كجب الفقرة األكلى مبع يعتبر المشرٌ  قطاع الطاقة،في نذكر عمى سبيؿ المثاؿ، أنو 
، كتكزيع الغاز بكاسطة القنكات، المتعمؽ بالكيرباء 01-02مف القانكف رقـ  3مف المادة 

عمى أف  ،انية منياالثبينما تشير الفقرة . نشاطا لممرفؽ العاـيعٌد أف تكزيع الكيرباء كالغاز 
المرفؽ العاـ ييدؼ إلى ضماف التمكيف بالكيرباء كالغاز عبر مجمكع التراب الكطني في 

                                                 
المفتكحة لممبادرة الخاصة لممبادئ العامة نفسيا التي تحكـ المرافؽ قصد بذلؾ خضكع النشاطات المرفقية ييػ -985

اـ لمتأقمـ أك العامة، السيما مبدأ استمرارية المرفؽ العاـ، مبدأ مساكاة المرتفقيف أماـ المرفؽ العاـ، مبدأ قابمية المرفؽ الع
 التحٌكؿ، كأخيران مبدأم الشفافية كالمسؤكلية. 

986
- ZOUAÏMIA Rachid, « Réflexions sur le pouvoir réglementaire des autorités 

administratives indépendantes », Revue critique des sciences juridiques et politiques, n° 2, 

2011, p. 16. 
987

- MARCOU Gérard, op. cit. 
988

- FRISON-ROCHE Marie-Anne, « Les nouveaux champs de la régulation », RFAP, n° 

109, 2004/1, p. 54. 
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مف  13كأما المادة أحسف شركط األمف كالجكدة كالسعر كاحتراـ القكاعد التقنية كالبيئية. 
فؽ العاـ في مجاؿ انتظاـ كاجبات المر عتبر أف ، الٌسػالؼ الذكر، ت01-02القانكف رقـ 

ال يتمتٌػعكف بصفة الزبكف  فالتمكيف بالكيرباء كنكعيتو ككذا في مجاؿ تمكيف الزبائف الذي
   .مف بيف مقاييس الحصكؿ عمى رخصة االستغبلؿهي ، Client éligibleالمؤىؿ 
 

ة تحقيؽ ػميمٌ ضبط الكيرباء كالغاز لجنة مف بيف المياـ التي تضطمع بيا كما أنو 
. كفي إطار ىذه 989مرفؽ العاـ لمكيرباء كالغاز كتكزيع الغاز بكاسطة القنكات كمراقبتوال

تحديد مكافأة  بمراقبة كتقييـ تنفيذ كاجبات المرفؽ العاـ،سيما الة، تقكـ المجنة الميمٌ 
متعاممي القطاع بتطبيؽ التنظيـ، تحديد التعريفات الكاجب تطبيقيا عمى الزبائف 

عداد حساب التكاليؼ كالخسائر المتعمقة الخاضعيف لنظاـ التعر  يفات بتطبيؽ التنظيـ كا 
عدـ احتراـ قكاعد النظافة كما أف . 990بتبعات المرفؽ العاـ كتكاليؼ الفترة االنتقالية

احتراـ القكاعد الناتجة عف تطبيؽ كاجبات المرفؽ العاـ عدـ كذلؾ ، ك كاألمف كحماية البيئة
ع مف حاالت التقصير الخطير. كلذلؾ، ما المشرٌ اعتبرى، 991المنصكص عمييا في القانكف

( 1ة لفترة ال تتجاكز سنة )تا رخصة استغبلؿ المنشأػمجنة الضبط أف تسحب مؤقٌ يككف ل
  . 992كاحدة أك سحب الرخصة نيائيا

   

عمى  هفعمى الرغـ مف تحرير سمكية، مكية كالبلٌ أما في قطاع البريد كالمكاصبلت السٌ 
إطار الصبلحيات المرتبطة بمياميا العامة، تسير بالخصكص ، فإف الدكلة في المنافسة

                                                 
 ، يتعمؽ بالكيرباء كتكزيع الغاز بكاسطة القنكات، مرجع سابؽ.01-02مف القانكف رقـ  114المادة انظر  -989
 .115المادة لمرجع نفسو، ا -990
تموين الزبائن  - «  : ٌسػالؼ الذكر، فيما يميال ،01-02القانكف رقـ  مف 3ت كفقا لممادة باتتعمؽ ىذه الكاج -991

 غير المؤىمين في أحسن شروط اإلنصاف في المعاممة واالستمرارية والمعادلة في أسعار البيع، 
في إطار المساواة ضمان الربط بشبكة النقل واستخداميا من طرف الموزعين والزبائن المؤىمين ومنتجي الكيرباء  -

 في المعاممة، 
سّد الحاجات من الطاقة لفئات من المواطنين يتم تحديدىا مسبقا ولمناطق محرومة من أجل ضمان تالحم  -

 اجتماعي أحسن والمساىمة في تضامن أكبر،  
ىمين المربوطين ضمان اإلغاثة بالطاقة، في حدود اإلمكانيات المتوفرة وبناء عمى الطمب، لممنتجين والزبائن المؤ  -

 بالشبكات، 
 .»ضمان تموين كل زبون مؤىل بالطاقة إذا لم يجد ممونا يوفر شروطا اقتصادية وتقنية مقبولة -

 .149المرجع نفسو، المادة  -992
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استمرارية كانتظاـ الخدمات  تطبيؽ معايير إنشاء كاستغبلؿ مختمؼ الخدمات؛ عمى
لخدمة ة لؤلحكاـ القانكنية كالتنظيمية المتعمقة بامة لمجميكر؛ تكفير خدمات مطابقالمقدٌ 

Principe de service universelالعالمية 
 993 .  

 

ا كلى تت في إطار المياـ  البريد كالمكاصبلت الٌسمكية كالبٌلسمكية ضبط ىيئةأيضن
كاصفات كالمقاييس الكاجب تكفرىا في تجييزات البريد متحديد ال سيماال المسندة ليا،

مبريد ل ت القصكل لمخدمة العالميةسمكية، تحديد التعريفامكية كالبلٌ كالمكاصبلت السٌ 
أف  ، يمكفكفي إطار احتراـ مقتضيات المرفؽ العاـ .994سمكيةمكية كالبلٌ كالمكاصبلت السٌ 

لسنة  البريد كالمكاصبلت الٌسمكية كالبٌلسمكية ضبطم لييئة ما كرد في التقرير السنك  نذكر
في أٌم حاؿ مف األحكاؿ  " مسار تحرير قطاع البريد، ال يجب أف يؤٌدم، عمى أف 2003

يتو بالنسبة لممجتمع. كما أف استفادة أىمٌ مظير المرفؽ العاـ ليذا القطاع ك  إلى إغفاؿ
    .995" جميع مستعممي شبكة البريد يجب أف تيػضمف كفقا لمبدأ الخدمة العالمية

 

 
 

                                                 
المكاصبلت السمكية بالبريد ك بلقكاعد العامة المتعمقة احدد ي ،03-2000مف القانكف رقـ  4انظر المادة  -993

كمتمـ، مرجع سابؽ؛ يبلحظ أف ىذه المادة قد ذكرت مصطمح الخدمة العامة كيقابمو في النص ، معدؿ كالبلسمكية
يعٌد مفيكما أكسع كأشمؿ مقارنة بمصطمح الخدمة العامة، كذلؾ مف ، كالذم Service universelالفرنسي مصطمح 

كما  ل مجمكعة مف الدكؿحيث احتكائو عمى جممة مف المعايير المتٌػفؽ عمييا بخصكص بعض النشاطات عمى مستك 
الٌسالؼ  ،03-2000رقـ  مف القانكف 8. كيمكف استخبلص ذلؾ بناء عمى ما كرد في المادة في إطار االٌتحاد األكركبي

الذكر، في النص الفرنسي فيما يتعمؽ بالمقصكد مف مصطمح خدمة عالمية لممكاصبلت السمكية كالبلسمكية في مفيـك 
  : ىذا القانكف، كما يمي

« Service universel des télécommunications : la mise à la disposition de tous d’un service 

minimum consistant en un service téléphonique d’une qualité spécifiée ainsi que 

l’acheminement des appels d’urgences, la fourniture du service de renseignements et 

d’un annuaire d’abonnés, sous forme imprimée ou électronique et la desserte du 

territoire national en cabines téléphoniques installées sur le domaine public et ce, dans 

le respect des principes d’égalité, de continuité, d’universalité et d’adaptabilité » ; 

« Service universel : Exigences auxquelles doivent répondre certaines activités d’intérêts 

général quel que soit leur mode de gestion dans chaque pays membre […] », Voir, 

Lexique des termes juridiques, op. cit., p. 532.  
 الٌسالؼ الذكر. ،03-2000مف القانكف رقـ  13المادة نظر ا -994

995
- Autorité de régulation de la poste et des télécommunications, Rapport Annuel 2003, p. 

53, www.arpt.dz/, consulté le 31/10/2016. 

http://www.arpt.dz/
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 المصمحة العامةتحقيق  -رابعا
 

 ةإذا كانت النشاطات االقتصادية تمارس بكؿ حرية في إطار ما أفرزتو سياسي
المصمحة فكرة ىذه الحرية تصطدـ أماـ انسحاب الدكلة مف الحقؿ االقتصادم، إاٌل أف 

عمى ىذا األساس، لـ يغفؿ ك ير عمى تحقيقيا. ػالتي يككف مف كاجب الدكلة السٌ العامة 
المصمحة العامة في مختمؼ النصكص القانكنية  ع األخذ بعيف االعتبار بمقتضياتالمشرٌ 

مف األمر رقـ  21دة مٌكػف الماػمة بالنشاطات االقتصادية. فعمى سبيؿ المثاؿ، تي ػذات الصٌ 
إذا اقتضت المصمحة العامة تمقائينا،  الحككمة أف ترخص، المتعمؽ بالمنافسة، 03-03

مجمس المنافسة، كذلؾ كبناء عمى تقرير قبؿ كاف محٌؿ رفض مف ذلؾ، بالتجميع الذم 
 الكزير المكمٌػؼ بالتجارة كالكزير الذم يتبعو القطاع المعني بالتجميع. 

 

د لمقكاعد العامة المحدٌ ، 03-2000ادة األكلى مف القانكف رقـ في المكذلؾ كرد 
سيما ؼ ال، عمى أف ىذا القانكف ييدسمكيةمكية كالبلٌ ػبالبريد كبالمكاصبلت السٌ المتعمقة 

سمكية ذات مكية والالّ ـتطوير وتقديم خدمات البريد والمواصالت السّ  -)...( « : إلى
ييز في مناخ تنافسي مع ضمان نوعية في ظروف موضوعية وشفافة وبدون تم

 . »المصمحة العامة )...(
 

تكمف في الٌسػير عمى ميٌمػة الضبط  إذا كانتفي ىذا المقاـ إلى أنو تجدر اإلشارة 
المصالح الخاصة عمى  الحفاظفإف ىذه األخيرة ترتبط كذلؾ ب ة،العام احتراـ المصمحة

مساىميف، مستيمكيف، كحٌتى لمختمؼ الفاعميف في العبلقات االقتصادية مف مؤسسات، 
يؤٌدم إلى ضماف المصمحة سضماف ىذه المصالح الخاصة أف المسافريف، انطبلقان مف 

يمكف أف كما . 996كضماف عكدة التكازنات األساسية لتحقيؽ الٌسػير الحسف لؤلسكاؽ العامة
ية التنمفكرة ب عمى تحقيقياالسمطات العمكمية التي تسير  أىداؼ المصمحة العامةترتبط 
 المتعمؽ بحماية البيئة ،11-03رقـ  القانكفمفيكـ في  كيقصد بيذه األخيرة .مةالمستدا

مف  ، التكفيؽ بيف تنمية اجتماعية كاقتصادية قابمة لبلستمرارفي إطار التنمية المستدامة

                                                 
996

- CHAMPAUD Claude, « Régulation et droit économique », op. cit., p.54. 
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، أم إدراج البعد البيئي في إطار تنمية تضمف تمبية مف جية أخرل كحماية البيئة جية
  .997ؿ الحاضرة كاألجياؿ المستقبميةحاجات األجيا

 

، تخضع « : عمى أنو ،الٌسػالؼ الذكر ،11-03رقـ  القانكف مف 15تؤٌكد المادة 
مسبقا وحسب الحالة، لدراسة التأثير أو موجز التأثير عمى البيئة، مشاريع التنمية 

رامج واليياكل والمنشآت الثابتة والمصانع واألعمال الفنية األخرى، وكل األعمال وب
رة فورا أو الحقا عمى البيئة، البناء والتييئة، التي تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباش

سيما عمى األنواع والموارد واألوساط والفضاءات الطبيعية والتوازنات اإليكولوجية  ال
ىيئات الضبط بعض  ياؽ، تتدخؿكفي ىذا السٌ . »وكذلك عمى إطار ونوعية المعيشة

، التي ليا تأثير مباشر عمى البيئة مثؿ الطاقة كالمناجـ اعاتالقطفي بعض  االقتصادم
بلحيات السمطة في إطار ممارستيا لص االستغبلؿ تسميـ رخص تتكلى ىذه الييئاتحيث ب

  .العامة
 

، فإف مشكمة تنفيذ التشريع د مجاالتوتعدٌ ب قكاعد التشريع البيئي ك ػد كتشعٌ ػلتعقٌ ا نظرن 
الدكلة التي تيتـ بحماية البيئة سكاء بصكرة مباشرة أك  البيئي تستدعي مساىمة كؿ أجيزة

بؿ السمطات العمكمية في الميداف ذة مف قً خػدابير المتٌ التٌ بلحظ أف كي .998غير مباشرة
بكاسطة  ليا ما يبٌررىا في حالة كجكد مصمحة عامة، بحيث يتعٌيػف حمايتيا ماالقتصاد
مى األعكاف االقتصادييف بيدؼ حماية . كمثاؿ ذلؾ االلتزامات المفركضة عدابيرتمؾ التٌ 

    .999قيكد عمى حرية تنقؿ بعض األمكاؿ كضعحة مف البيئة، أك ما تقتضيو حماية الصٌ 
 

ف بقيتؤكؿ إلى التغٌيػر، ذلؾ أنو حتٌ  أف ىذه المبٌررات كالحججغير   مقبكلة تى كا 
خاذ كصرامة التٌ  ا مف أنو يجب البحث عف مبٌررات أكثر أىمية، انطبلقن يةغير كاف اأني إالٌ 

، الكاليات كبريطانيا الكبرلففي كثير مف البمداف  عمكمية لمضبط االقتصادم.تدابير 
 تفترض دةإجراءات معقٌ التدابير انطبلقنػا مف ىذه خذ مثؿ ػتٌ ػػحدة األمريكية ككندا، تي ػالمتٌ 

                                                 
 ، مرجع سابؽ.تعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ي10-03مف القانكف رقـ  4انظر المادة  -997
عدد  ـ. ج. ع. ؽ. ا. س، ،» كيفيات تطبيؽ التشريع المتعمؽ بتسيير المحيط كحماية البيئة «، كراجي مصطفى -998
 .14-11، ص ص 1996، 1

999
- D’ALBERTI Marco, op. cit., p. 237. 
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خضعكف المعنييف الذم سي كاستشارة تأثير الضبطمدل  حكؿ ،اقتصادية-لية تقنيةدراسة أكٌ 
ف ك طعالبناء عمى شرعية اليراقب الذم  القاضي ، فإفكعندما ييػتٌػخذ التدبير .دابيرلتمؾ التٌ 

 قٌيػـيي  كبمعنى آخر ؛ا تناسبية التدبيرأيضن يراقب المرفكعة مف ًقػبؿ المعنييف باألمر، 
ى عماآلثار جكء إليو كآثاره عمى المعنييف باألمر، عمى أف تنصٌب تمؾ ضركرة المٌ  القاضي

ة عمى ىذا النحك، ال يكفي االعتماد عمى حجٌ ك  .1000التقييد األدنى الممكف لمصالحيـ
التحميؿ االقتصادم ا عمى حيث يككف مف البٌلـز االعتماد أيضن بتحقيؽ المصمحة العامة، 

الضركرة  ى عاتؽ أجيزة الضبط أف تثبت. كمف ثـ، يككف عملمضبط لآلثار المحتممة
ا عمى الحريات تأثيرن  ابير، عمى أف تككف ىذه األخيرة أقؿٌ دخاذ ىذه التٌ ػكالحاجة التٌ 
  .1001االقتصادية

 

محدكد ل يقتضي عدـ تعٌدم تدبير معٌيف أف قانكف الضبط ىك قانكف تناسبيبضح يتٌ 
ذا كانت رقابة التناسب ك  المبلئمة كالضركرية لتحقيؽ اليدؼ المنشكد.  Control deا 

proportionnalité  ئمة رقابة المبل مفتقتربControl d’opportunité ٌأنيما يختمفاف  ، إال
دقيقة رقابة لنصؿ إلى ؽ بيف ثبلثة عكامؿ ػمف حيث أف رقابة التناسب مف شأنيا أف تنسٌ 

 Gravité du الكاقعة سبب بتقدير خطكرة الخمؿ، أم لممشركعية. كيتعمؽ األمر أكالن 

trouble (motif de fait)  ٌبعد  قابةالرٌ  تنصبٌ ك تدبير معٌيف. ت إلى اٌتخاذ اإلدارة لالتي أد
نتيؾ مف جٌراء تدخؿ اإلدارة. كفي التي قد تي  Valeur de la liberté عمى قيمة الحرية ذلؾ

عمى ىذه  Gravité de l’atteinte تقدير خطكرة االنتياؾتيختـ الرقابة باألخير، 
   .1002الحرية

 

                                                 
1000

- D’ALBERTI Marco, op. cit., p. . 237. 
1001

- Ibid.  
1002

- COLSON Jean-Philippe et IDOUX Pascale, op. cit., p. 165. 

- « Appliqué pour la première fois à des sanctions administratives par le Conseil 

constitutionnel dans sa décision n° 87-237 DC du 30 décembre 1987 rendue à propos 

d’amendes fiscales, le principe de proportionnalité, qui résulte lui aussi de l’article 8 de la 

Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen (la loi ne doit établir que des peines 

strictement et évidemment nécessaire), implique que la sanction infligée soit adaptée, au 

vu des circonstances propres à chaque espèce, à la gravité du manquement », Voir, 

Dossier sur « Les sanctions administratives », op.cit., p. 3. 
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إلى تحقيؽ التكازف بيف  ىتسع معظـ األنظمة المقارنة األكركبيةنشير أخيران إلى أف 
مقتضيات ذات طابع اجتماعي مف جية، كمقتضيات السكؽ، الٌتبادؿ الحر كالمنافسة 

الدستكرية  المحكمةيمكف أف نشير إلى قرار الحرة مف جية أخرل. كفي ىذا الٌصدد، 
اص الخاصة، كفي الكقت نفسو، عمى حماية الحرية االقتصادية لؤلشخ اإليطالية الذم أٌكد

عمى شرعية القكانيف الكطنية التي تفرض بعض القيكد عمى ىذه الحريات باسـ  كذلؾ أٌكد
حقكؽ أخرل أك مصالح عامة تضمنيا الدساتير، كتمؾ المتعمقة بصحة المكاطنيف، 

  .1003، حماية القيمة الحقيقية لؤلجراستقرار العممة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
1003

- Cité par D’ALBERTI Marco, op. cit., p. 239. 
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 الثاني الفصل
 االقتصادي النشاط الوسائل المؤّسـساتية لضبط

 

 Etablissements(الييئات العمكمية)القديمة لمقانكف العاـ  ت األنماطكانإذا 

publicsعامة في الميداف االقتصادم، فإف تمؾ نتاج التزايد الكبير لدكر السمطة ال ، ىي
مدكلة الضابطة. كلذلؾ، ف تستجيب لمكظائؼ الجديدة المعيكدة لال تستطيع اليكـ أ األنماط
ة ىياكؿ جديدة منسكخة عمى النمكذج الفرنسي المتمثؿ في الييئات اإلدارية إقامنشيد 

نة لمجياز اإلدارم سات جديدة مف المؤسسات المككٌ ػمؤسٌ  ىذه األخيرة تعتبرك  .1004المستقمة
مة ػمدعٌ ك بتفكيض مف القانكف  كالمالي االقتصادم ة الضبطػميمٌ ، تضطمع ب1005لمدكلة

   .1006بؽ في يد الدكلة كفركعيا التقميديةاػكانت في السٌ  ألجؿ ذلؾ بصبلحيات
                                                 

1004
- ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation 

économique en Algérie, Éditions Houma, Alger, 2005, p. 13.  

- « Apparue dans la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 pour qualifier la 

Commission nationale de l’informatique et des libertés, la référence à l’autorité 

administrative indépendante a ensuite progressivement gagné un nombre considérable de 

domaines, parmi lesquels le secteur économique figure en bonne place. La multiplication 

des autorités administratives indépendantes s’explique principalement par la recherche de 

nouveaux modes de régulation […]  », Voir, COLSON Jean-Philippe et IDOUX Pascale, 

op. cit., p. 728 ; Toutefois, « La catégorie nouvelle comporte une indéniable inspiration 

étrangère à travers les independent regulatory commissions ou agencies, expérimentées 

depuis la fin du XIXème siècle outre-atlantique sur le modèle de l’Interstate Commerce 

Commission ou ICC », Voir, CUSTOS Dominique, « Agences indépendantes de 

régulation américaine (IRC) et autorités administratives indépendantes françaises (AAI). 

L’exemple de la " Federal Communications Commission " (FCC) et de l’autorité de 

régulation des télécommunications (ART) », Politiques et mangement public, vol 20, n° 1, 

2002. Reconfigurer l’action publique : big bang ou réforme ? Actes du onzième colloque 

international-Nice, jeudi 4 et vendredi 5 octobre 2001-Tome 1, p. 68, www.persee.fr/, 

consulté le 30/01/2014. 
الكجيز ، ناصرلباد  ؛8-7، ص ص 2001، 21، مجمة إدارة، عدد »السمطات اإلدارية المستقمة «، لباد ناصر -1005

  . 111، ص  النشاط اإلدارم، مرجع سابؽ ،التنظيـ اإلدارم : في القانكف اإلدارم
 النشاطالتقميدية في مجاؿ ضبط  لئلدارةالمستقمة  اإلداريةاستخبلؼ الييئات المراد مف أف بأف نفيـ  ينبغيال  -1006

فعمى سبيؿ المثاؿ يبقى مف اختصاص بعض الكزراء . التابعة لمحككمة اإلداريةاالستبعاد التاـ لميياكؿ  ىك االقتصادم
كزير ترقية المؤسسات الصغيرة تنظيـ المجاؿ االقتصادم كالكزير المكمؼ بالمالية، الكزير المكمؼ بترقية االستثمار، 

فضبلن عف ذلؾ، تكجد ىياكؿ أخرل تسير عمى تنظيـ النشاط االقتصادم ك . كالكزير المكمؼ بالتجارة كالمتكسطة
س الكطني لبلستثمار، الككالة الكطنية لترقية التجارة الخارجية، الككالة الكطنية لتطكير االستثمار كالككالة كالمجم

الكطنية لقمع الغش كالكقاية مف الفساد. كمف جانب آخر، نجد الييئات العمكمية ذات الطابع الصناعي كالتجارم تمارس 
؛ لممزيد .../...  لجزائرية لمتجارة كالصناعة، بريد الجزائر كالجزائرية لممياهالنشاطات المرفقية التي تدٌر ربحان مثؿ الغرفة ا

http://www.persee.fr/
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ىذا النكع مف المؤسسات إلى تحكيؿ إنشاء السمطات العمكمية مف كراء تسعى 
 بعض النشاطاترقابة ك  ضبطعبلقات الدكلة مع محيطيا؛ ذلؾ أف تفكيض ميٌمػة 

لصالح ىياكؿ خبيرة مف شأنو أف يقٌمص مف السمطة التقميدية لئلدارة. كيعكس  االقتصادية
، أم البحث عف أساليب جديدة 1007ىذا التحٌكؿ إرادة الدكلة في تغيير أساليب تدخميا

أ المشٌرع إلى استحداث ىيئات جانب الييئات اإلدارية المستقمة، لجكما أنو إلى  .لمضبط
ذا ك ؼ بضبط كمراقبة قطاعات استراتيجية مثؿ المحركقات كالمناجـ. ػتكمٌ  مستقمةتجارية  ا 

حدثة في إطار استخبلؼ اإلدارة التقميدية تسعى إلى ضبط ستات المكانت جميع ىذه الييئ
 تضعنا أماـ عدـ تجانس أجيزة الضبط، ىذه الييئاتفإف كمراقبة القطاعات التابعة ليا، 

الذم يحكـ الييئات اإلدارية  Régime juridique النظاـ القانكنيكذلؾ مف حيث اختبلؼ 
  (.  ألولا المبحث) المستقمة كالييئات التجارية المستقمة

  
نظرنا لتعقٌػد المياـ كتراكميا عمى الدكلة في تسيير كتنظيـ االقتصاد في ظٌؿ ما 
لى جانب مبٌررات عممية  يفرضو االنفتاح االقتصادم عمى المستكييف الكطني كالدكلي، كا 

ىيئات  ممزمة بأف تتنازؿ عف جزء مف صبلحياتيا العامة لصالح د الدكلة نفسياأخرل تج
  .كمراقبة النشاط االقتصادمضبط ػة ميمٌ ب مف أجؿ االضطبلع الضبط االقتصادم

 

غير أنو في المقابؿ نجد أف الدكلة ال تزاؿ تحتفظ بجممة مف اختصاصاتيا 
بالضبط كتستخمؼ ؼ ػالبحث عف مؤسسات جديدة تكمٌ  في ىذا الشأف، ذلؾ أف التقميدية

التصكر ساتي الجديد مع ػيطرح صعكبة التكفيؽ بيف ىذا النمط المؤسٌ  اإلدارة التقميدية
د الصعكبة أكثر انطبلقػان ػ؛ كتتعقٌ التقميدم لمدكلة القائـ عمى المركزية كمبدأ التدرج السممي

سمطة مف أف الرقابة الديمقراطية ال تمارس مف خبلؿ البرلماف لكف عف طريؽ أصحاب ال
Les titulaires du pouvoir exécutifالتنفيذية 

 (.لثانيا المبحث) 1008
 

                                                                                                                                                    

، إرزيل الكاىنة : ، انظرلمدكلة في االقتصاد.../... مف التفصيؿ حكؿ الدكر الجديد لميياكؿ اإلدارية التقميدية التابعة 
 .140-136ؽ، ص ص مرجع ساب ،» الدكر الجديد لمييئات التقميدية في ضبط النشاط االقتصادم «

1007
- DREYFUS Françoise, « Les autorités administratives indépendantes : de l’intérêt 

général à celui des grands corps », op. cit., p. 226.  
1008

- KHELLOUFI Rachid, « Les institutions de régulation », RASJEP, n° 2, 2003, p. 

136. 
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 األول المبحث
 االزدواجية المؤسساتية في مجال ضبط النشاط االقتصادي

 

المستقمة لميٌمػة ضبط النشاطات االقتصادية كالمالية،  ةإف تكٌلي الييئات اإلداري 
ية كتزكيدىا باختصاصات كصبلحيات يتطمب منحيا االستقبللية اتجاه السمطة التنفيذ

. غير أف المبلحظ في ىذا المقاـ، أف فركعيا التقميديةك  ابؽ في يد الدكلةكانت في السٌ 
باعتبارىا المستقمة  ةالييئات اإلداريح تحكيؿ ىذه االختصاصات كالصبلحيات لصال

بمية مؤسسات جديدة مف مؤسسات الدكلة، مف شأنو أف يطرح إشكاالن قانكنينا حكؿ قا
    (.األول المطمب) إدراجيا في النظاـ المؤٌسػساتي في الدكلة

 

استحداث الييئات اإلدارية المستقمة، بؿ أنشأ إلى  لـ يتكقؼ المشٌرع عند مسألة 
 الييئات التجارية المستقمة.ككاالت يمكف تسميتيا بتتمثؿ في  جانبيا فئة قانكنية جديدة

الييئات  قانكني يختمؼ عف ذلؾ الذم يحكـ ىذه األخيرة لنظاـ كانطبلقا مف خضكع
طرح مسألة البحث عف الطبيعة القانكنية لمييئات التجارية ػ، تي 1009اإلدارية المستقمة
ابؽ في يد الدكلة دة كذلؾ باختصاصات كصبلحيات كانت في السٌ المستقمة المزكٌ 

 (.الثاني المطمب)كامتدادتيا 
 

 
 
 
 

                                                 
1009

- « Les autorités administratives indépendantes ne sont pas soumises à un régime 

uniforme. La multiplicité des secteurs d’activité qu’elles sont chargées de réguler, la 

diversité des moyens qu’elles sont habilitées à mettre en œuvre ainsi que leurs rapports au 

pouvoir exécutif aboutissent à ranger dans une telle catégorie juridique diverse 

marchandises. D’où l’hétérogénéité qui caractérise la catégorie des autorités 

administratives indépendantes. Il n’en demeure pas moins qu’au-delà d’une telle disparité, 

les autorités administratives indépendantes présentent des traits similaires qui permettent 

de les réunir dans une nouvelle catégorie juridique à part entière […] », Voir, 

ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation 

économique en Algérie, op. cit., pp. 17-18. 
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 األول المطمب
 النظام المؤّسـساتيالمستقمة في اإلدارية الييئات إدراج 

 

إذا كاف الدستكر يعترؼ بثبلثة سمطات فقط تشريعية، تنفيذية كقضائية، يحؽ لنا 
أف نتساءؿ عف مدل دستكرية إنشاء ىيئات إدارية مستقمة ال تخضع مبدئيػان ال لمكصاية 

ػا عف التكييؼألولاالفرع اإلدارية كال لمسمطة الرئاسية ) القانكني ليذه  (. كما نتساءؿ أيضن
  .(الفرع الثاني) لمدكلة النظاـ اإلدارم الييئات في

 

 األول الفرع
 ييئات اإلدارية المستقمةالدستورية إنشاء 

 

ا مف ػإشكالية دستكرية الييئات اإلدارية المستقمة انطبلقن  1010ألساتذةيطرح أحد ا
التٌػشكيؾ في خضكعيا  فكرة االستقبللية. فإذا اعتبرت ىذه الييئات أجيزة إدارية فبل يمكف
 ،1996مف دستكر  85لمسمطة التنفيذية عمى غرار األجيزة اإلدارية األخرل. فالمادة 

تمنح صراحة لمكزير األكؿ  ،2016التعديؿ الدستكرم لسنة  بعد 99المادة التي أصبحت 
 عمكمية. عمى حسف سير اإلدارة ال ريػسمطة السٌ 

 

أم في كضعية تبعية اتجاه السمطة  ،ةبناء عمى ذلؾ، تككف اإلدارة غير مستقم
يظير مف جية أخرل أف النصكص المنشئة ألجيزة الضبط أضفت عمييا ك التنفيذية. 

 مسمطة التنفيذية، كبالتاليل طابع االستقبللية، األمر الذم يجعميا تبتعد عف مبدأ تبعيتيا
  .1011عٌدة تساؤالتمرقابة الكصائية، مٌما يفتح مجاالن لعدـ خضكعيا لمرقابة الٌسػممية كل

 

طابع اإلدارم الذم تتٌػصؼ بو التساؤؿ األكؿ بخصكص التشكيؾ حكؿ اليتمحكر 
 ىذا النكع مف  تساؤؿ الثاني حكؿ مسألة إدراجالينصٌب . بينما اإلدارية المستقمة الييئات

بالنسبة نفسو المصؼ تكر، بحيث يتعٌذر تصنيفيا في المؤسسات الجديدة في الدس

                                                 
1010

- ZOUAÏMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en 

Algérie, op. cit., pp. 31-32. 
1011

- Ibid. 
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ا مف أف ىذه المسألة تعٌد مف ػانطبلقن كذلؾ ية، التشريعية كالقضائية، لمسمطات التنفيذ
        . 1012سصبلحيات المؤسٌ 

 

لقد عالج االجتياد القضائي ىذه المسائؿ في عٌدة بمداف. فعمى سبيؿ المثاؿ قٌرر 
ضمانة  »أف إنشاء ىيئة إدارية مستقمة يعٌد ب، 1984المجمس الدستكرم الفرنسي سنة 

أف الييئات اإلدارية با لذلؾ، يتٌػضح . كاعتبارن 1013« ل ممارسة حرية عامةأساسية من أج
المستقمة ليست مخاًلفة لمدستكر، ألف مف مياميا الدفاع عف الحريات. كفي قرار لو سنة 

تعّد في  »معي البصرم مسٌ تقبللية الممنكحة لممجمس األعمى ل، اعتبر أف االس1986
ألىداف ومقتضيات ا ءإدالء األفكار واآلرا ريةأساسيا تتطابق ومسألة التوفيق بين ح

 . 1014«سيما تمك المتعمقة بتعّددية حرية التعبيرذات القيمة الدستورية، ال
 

، بخصكص لجنة ضبط 2010في بمجيكا، قضت المحكمة الدستكرية سنة أما 
الدستور ال يتعارض )...(، من حيث أنو في مسألة تقنية  » : الكيرباء كالغاز عمى أف

دة، يمنح المشرّع اختصاصات تنفيذية معيّنة لييئة إدارية مستقمة، فتبقى فضال محدّ 
  . 1015«عن ذلك، تخضع لكل من الرقابة القضائية والرقابة البرلمانية

 

إف بركز الييئات اإلدارية المستقمة في األنظمة المقارنة بشكؿ متسارع يرجع إلى 
كالتي تعني نياية  ،Décentralisation fonctionnelleإعماؿ فكرة البلمركزية الكظيفية 

فمف خبلؿ تفكيؾ السمطة  .et omniscient Etat omnipotentالدكلة السمطكية كالمييمنة 
التنظيمية كاإلدارية في قالب ىيئات متخٌصػصة، تسعى الدكلة إلى تكزيع االختصاصات 

                                                 
1012

- ZOUAÏMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en 

Algérie, op. cit., p. 31. 
1013

- « La désignation d’une autorité administrative indépendante du Gouvernement pour 

exercer une attribution aussi importante au regard de la communication que celle 

d’autoriser l’exploitation du service de radio-télévision mis à la disposition du public sur 

son réseau cablé constitue une garantie fondamentale pour l’exercice d’une liberté » ; 

C.C., 26 juillet 1984, n. 173 DC, Rec., p. 63. Voir :  

  .78ص ، 1ىامش ، مرجع سابؽ، محمد محمد عبد المطيف -
1014

- Déc. 86-217 DC du 18 septembre 1986 : Rec. p. 141, cons. n° 96. Cité par ECKERT 

Gabriel et KOVAR Jean Philippe, « Introduction », RFAP, n° 143, 2012, note n° 10, p. 

622. 
1015

- Cour constitutionnelle Belge, arrêt 130/2010 du 18 novembre 2010, Ville de Wavre, 

Journal des tribunaux, 2011, p. 349, obs. A.-S. Renson, Cité par ECKERT Gabriel et 

KOVAR Jean Philippe, op. cit., note n ° 12, p. 622. 
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بدأ الفصؿ بيف ماإلدارية المستقمة ال تتعارض مع كالبحث خاصة عف الفعالية. فالييئات 
د ػبالنظر إلى المحيط القانكني المعقٌ السمطات، بؿ األمر عمى خبلؼ ذلؾ، بحيث أنو 

لمنطؽ التنسيؽ  ان ػر باستمرار، تتدخؿ ىذه الييئات في القطاعات التابعة ليا كفقكالمتطكٌ 
حقكؽ كحريات ل ان ػ، كذلؾ تحقيقالتنفيذية، التشريعية كالقضائية مع السمطات الثبلثة

 .1016كاطنيفالم
 

مة في أما في الجزائر، فإف تقميد المشٌرع بخصكص استقباؿ الييئات اإلدارية المستق
، يصطدـ أماـ مؤسسات سياسية تختمؼ عف تمؾ المكجكدة في فرنسا. النظاـ المؤٌسساتي

مف أف النظاـ السياسي الجزائرم يتمٌيػز بتركيز السمطة عمى مستكل الييئة  فانطبلقان 
ال تقبؿ أف تتنازؿ كتتخٌمى عف صبلحياتيا، ، فيذه األخيرة Instance exécutive التنفيذية

يتناسب ك  .1017دكف أف تفرض رقابة دقيقة عمى األجيزة التي سترث مثؿ ىذه الصبلحيات
ىذا التفسير مف منطمؽ أف ىذه الفئة الجديدة مف الييئات اإلدارية المستقمة ترتبط أشٌد 

لحديثة المفتكحة كتنتفي إمكانية ظيكرىا في األنظمة االرتباط باألنظمة الديمقراطية ا
سة لمسمطة السياسية الشمكلية غير المرنة، كالتي ترفض فكرة تجزئة اليياكؿ اإلدارية المؤسً 

  .1018العامة كال تقبؿ انفبلتيا عف كصاية الجياز الحككمي
 

الييئات اإلدارية المستقمة التي  مف كجية نظر أخرل أف 1019ألساتذةيرل أحد ا
ف صراحة أية ػكالتي لـ تتضمٌ  منو 115رت بالمادة ػشٌ ، أي 1989أنشأت في إطار دستكر 

ا لتقميد ا لغياب االجتياد الدستكرم حكؿ ىذا اإلشكاؿ، كنظرن أحكاـ تسمح بإنشائيا. كنظرن 
ستقباؿ الييئات اإلدارية المستقمة، فإف الخيار الذم في اع الجزائرم لنظيره الفرنسي المشرٌ 

                                                 
1016

- ROQUES-BONNET Marie-Charlotte, « Les blocs de pouvoirs " éclipsés " par les 

autorités administratives en réseau : vers la fin des contrepouvoirs ? », VIIe Congrès 

français de droit constitutionnel, Congrès de Paris, 25, 26 et 27 septembre 2008, p. 12, 

www.droitconstituionnel.org/, consulté le 28/02/2017. 
1017

- ZOUAÏMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en 

Algérie, op. cit., p. 32. 
مف أجؿ مفيـك جديد لمسمطة في المغرب، مذكرة لنيؿ دبمكـ  : ، السمطات اإلدارية المستقمةاولعربي سعيد -1018

-2000الدراسات العميا المعمقة، كمية العمـك القانكنية كاالقتصادية كاالجتماعية، جامعة محمد الخامس، الرباط، 
 . 5، ص 2001

1019
- KHELLOUFI Rachid, « Les institutions de régulation », op. cit., pp. 101-104.  

http://www.droitconstituionnel.org/
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مكف ػىذه المسألة يي  بخصكص في فرنسا اضي الدستكرم كالقاضي اإلدارماعتمده الق
 .1020استعارتو لتبرير إنشاء مثؿ ىذه المؤسسات مف كجية نظر قانكنية

  
النصكص المنشئة لمييئات اإلدارية المستقمة ، فإف 1996أما في ظٌؿ دستكر 

سيما لمبرلماف، ال جكزتستند في تأشيراتيا إلى األحكاـ الدستكرية المتعمقة بالمجاؿ المح
تسمح لمبرلماف بإنشاء فئات المؤسسات.  يامن 29الفقرة منو، بحيث أف  122المادة 

في بسط س ػ، يكحي إلى رغبة المؤسٌ 1996فإدراج ىذه الفقرة الجديدة ضمف دستكر 
 . 1021الجديدةساتي جديد، متفتٌػح كمتأقمـ مع الحاالت كالضركرات ػمنظكر مؤسٌ 

 

" ساتالمؤسك" « Catégories »"  فئات حات "كما أف تفسير مصطم
« Etablissements » في طٌيػاتيما عمى مجمكعة كاسعة  يدٌؿ عمى أنيما يحتكياف

كفضبلن عف ذلؾ، فإف  الييئات اإلدارية المستقمة. لمختمؼ األشخاص المعنكية، كمف بينيا
رفض أف يئات. ك إلى إضفاء الشرعية الدستكرية إلنشاء مثؿ ىذه اليييدؼ ىذا التفسير 

مثؿ ىذا التفسير يعني القكؿ بعدـ مشركعية ىذه الييئات، بؿ عدـ دستكريتيا، مع التحفظ 
  .1022لما قد يصدر عف القاضي الدستكرم حكؿ ىذه المسألة

 

ع كاف ال يأخذ بيذه الفرضية، كذلؾ مف حيث أف المشرٌ  1023غير أف بعض الكتاب
، 01-88رقـ مف خبلؿ القانكف  " المؤسسات" ا لمفيـك ػا تشريعين قد أعطى مف قبؿ تحديدن 

لذم حصر ذلؾ المفيكـ ، اةالتكجييي لممؤسسات العمكمية االقتصاديالقانكف المتضمف 
في الييئة العمكمية ذات الطابع اإلدارم، الييئة العمكمية ذات الطابع  "المؤسساتأم "

كمية ذات تسيير نكعي. ا الييئة العمالصناعي كالتجارم، الييئة العمكمية المحمية، كأخيرن 
ؽ بالمفيكـ التقميدم لمقانكف اإلدارم، ع ىك المعنى الضيٌ بؿ المشرٌ ػفالمعنى المكٌرس مف قً 

أف ب ،مف كجية نظرنا نبلحظلكف . 1024أم ىيئة القانكف العاـ المكمٌػفة بتسيير مرفؽ عاـ

                                                 
1020

- KHELLOUFI Rachid, « Les institutions de régulation », op. cit., pp. 102-103. 
في التعديؿ  1996لدستكر  122مف المادة  29المضمكف نفسو لمفقرة  قد أبقى عمى سػنشير إلى أف المؤسٌ  -1021

  .140مف المادة  28مفقرة ، كفقا ل2016الدستكرم لسنة 
1022

- KHELLOUFI Rachid, « Les institutions de régulation », op. cit., pp. 103-104. 
 . 35-34، ص ص مرجع سابؽسمطات الضبط االقتصادم في القانكف الجزائرم، ، بوجممين وليد -1023
 المرجع نفسو. -1024
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 كىيمية مف الييئات العمك  ان ا آخر ػقد أغفؿ صنفن الٌسالؼ الذكر، ، 01-88القانكف رقـ 
ذات الطابع الصناعي كالتجارم التابعة لمقطاع االقتصادم لمجيش الييئة العمكمية 
ية الكاردة عمى أف األصناؼ المتعمقة بالييئة العمكم ، األمر الذم يدؿٌ 1025الكطني الشعبي

ر أف مجاؿ ػفسٌ ػا يي ممٌ إٌنػما عمى سبيؿ المثاؿ، عمى سبيؿ الحصر،  في ىذا القانكف لـ تًرد
باعتبار أف مصطمح ا، أصناؼ أخرل تكتسي كصؼ الييئة العمكمية يبقى قائمن  استقباؿ

خاصة أماـ انعداـ تعريؼ لمييئة العمكمية سكاء مف الييئة العمكمية " ذك محتكل متغٌيػر ك "
   .1026عى مف المشرٌ بؿ المجمس الدستكرم أك مجمس الدكلة أك حتٌ قً 

 

 الفرع الثاني
 المستقمة الطابع اإلداري لمييئات اإلدارية

 

أف ب، 1981جكيمية  10اعتبر مجمس الدكلة الفرنسي في قرار لو بتاريخ 
نتيجة لتكييفو كييئة إدارية، األمر الذم يستدعي تطبيؽ  اختصاص كسيط الجميكرية ىك

المطٌبػؽ عمى الييئات اإلدارية التقميدية. كمف ثـ تككف  Droit commun العادمالقانكف 
اإلدارم القرارات اإلدارية التي تصدر عف مؤسسة كسيط  قابمة لمطعف أماـ القاضي

الييئات اإلدارية المستقمة في النظاـ  عمى الرغـ مف عدـ إدراجكما أنو . 1027الجميكرية
ال يمكف فصميا ، فإنو 1028االدارم التقميدم )إدارة مركزية، إدارة إقميمية، ىيئة عمكمية(

ة الحككمة ال يعني أف ىذه الييئات عف النظاـ القانكني في الدكلة. فإبعادىا عف سمط
  ا مف فركعيا. ػليست جزء مف الدكلة، أك أنيا ليست فرعن 

 

                                                 
يحدد القانكف األساسي النمكذجي لممؤسسات ، 2008مارس سنة  26مؤرخ في  102-08مرسـك رئاسي رقـ  -1025

، 17عدد  ج. ر. ج. جالتابعة لمقطاع االقتصادم لمجيش الكطني الشعبي،  العمكمية ذات الطابع الصناعي كالتجارم
 Établissementsيبلحظ أف المشٌرع في النص الفرنسي استعمؿ مصطمح  ؛2008مارس سنة  30مؤرخ في 

publics  كليس مصطمحEntreprises publiques . 
1026

- BOUSSOUMAH Mohamed, L’établissement public, OPU, Alger, 2012, p. 96. 
1027

- CE, Assemblée, 20 mai 1985, Labbé et Gaudin, p. 137. Voir, Conseil d’État, Rapport 

public 2001, Jurisprudence et avis de 2000, op. cit.,  p. 298. 
1028

- BELMIHOUB Mohamed Chérif, « La déréglementation dans les activités de 

réseaux : l’apport des nouvelles régulations économiques », RASJEP, n° 4, 2002, p. 16. 
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إذا كانت تسمية أجيزة الضبط بالييئات اإلدارية المستقمة لتبرير أنيا زٌكدت حقيقة  
ساتي الفرنسي ػالنظاـ المؤسٌ في بسمطة اٌتخاذ القرار، فإف طابعيا اإلدارم يجعميا تندمج 

Système institutionnel françaisبجيات قضائية كال ىياكؿ سياسية.  ؛ فيي ليست
كبذلؾ تندمج الييئات اإلدارية المستقمة في الجياز اإلدارم عمى الرغـ مف عدـ خضكعيا 

 .1029لسمطة رئاسية أك كصائية
 

 Dispositions spécifiques، كباستثناء األحكاـ النكعية ا لما تقٌدـ ذكرهاعتبارن 
، فإف ىذه األخيرة تخضع لمقانكف اإلدارية المستقمة مييئاتبمكجب القانكف ل المحٌددة
الذم تخضع لو األجيزة اإلدارية في الدكلة. كمف ثـ تبقى الييئات اإلدارية  العادم

المستقمة تحتفظ بنكعية كخصكصية نظاميا القانكني، دكف أف تككف غريبة أك أجنبية عف 
  .1030ا لتدخؿ الدكلةجديدن  اػاإلدارة كالدكلة، إٌنػما كجين 

 

ما ىي إاٌل نكع جديد كمتمٌيػز مف إدارات الدكلة، فيي  المستقمة ةإف الييئات اإلداري
ال تعمؿ بمعزؿ عف العمؿ الحككمي العاـ كال تعمؿ بمنأل عف األىداؼ الحككمية 

ف   ع بكضع خاصػأنيا تتمتٌ  ىذه الييئات تعتبر ضمف إدارة الدكلة إالٌ كانت المعمنة. كا 
ز يتمثؿ في العديد مف األكجو كاستقبلليتيا اتجاه السمطات المختمفة، تنكع األعضاء ػكمتميٌ 
ضيـ لمعزؿ، انفرادىا بكضع القكاعد التي كالضمانات الممنكحة ليـ كعدـ تعرٌ  ميف لياػالمشكٌ 

  .1031كائحػعيا بسمطة إصدار المٌ ػتمتٌ ك  تحكـ عمميا
 

لمستقمة بمكانة خاصة في النظاـ تحظى الييئات اإلدارية اعمى ىذا النحك، 
االستقبللية العضكية كالكظيفية التي تتمتٌػع  ضماناتإلى بالنظر  اإلدارم لمدكلة، كذلؾ

 كلحساب تمتٌػعيا بالشخصية المعنكية فيي تتصرؼ باسـ بصرؼ النظر عفبيا. ف
ؿ يجب . فيذه الييئات تقع خارج الييئة التشريعية، كال تتمتٌػع بطابع قضائي، ب1032الدكلة

                                                 
1029

- DECOOPMAN Nicole, op. cit., p. 32. 
1030

- Conseil d’État, Rapport public 2001, Jurisprudence et avis de 2000, op. cit., pp. 298-

299.  
-58 ص ، ص2000، السمطات اإلدارية المستقمة دراسة مقارنة، دار النيضة العربية، القاىرة، حنفي عبد اهلل -1031
59. 

1032
- Un auteur estime que : « La notion d’indépendance au sens juridique signifie que ces 

organes ne sont soumis ni à un contrôle hiérarchique, ni à un contrôle de tutelle, peu 

importe que l’organe jouit ou non de la personnalité juridique dans la mesure où …/…    
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أف تصٌنػؼ ضمف فئة الييئات اإلدارية، األمر الذم يجعميا تخضع لرقابة القاضي 
عمى  نفيوفالطبيعة اإلدارية لمييئات اإلدارية المستقمة تمثؿ عامبلن ال يقبؿ  .1033اإلدارم

جانفي  23المؤرخ في  224-86الرغـ ما تضٌمػنو قرار المجمس الدستكرم الفرنسي رقـ 
العبلقة بيف  يخٌص لمربط التمقائي فيما  افسة الذم كضع حٌدان حكؿ مجمس المن 1987

 . 1034الطبيعة اإلدارية لمييئات اإلدارية المستقمة كاختصاص القاضي اإلدارم
 

 ةلمييئات اإلداري أما في القانكف الجزائرم، يتعٌيػف الرجكع إلى القكانيف المنشئة
عمييا الطابع  تارةن  ضفيػٌرع يي المستقمة لمكشؼ عف الطابع اإلدارم الذم يصبغيا. فالمش

أخرل  تارةن يتراجع ك ، 1035كما ىك الحاؿ بالنسبة لمجمس المنافسة بصفة صريحة اإلدارم
 المستقمة ةلمييئات اإلداري. كبالنسبة 1036عف ىذا التكييؼ بالنسبة لمككالتاف المنجميتاف

، أك 1037ازيكٌيػفيا المشٌرع عمى أنيا جياز ضبط مثؿ لجنة ضبط الكيرباء كالغ ،األخرل

                                                                                                                                                    

…/… un tel élément n’est point un critère déterminant pour mesurer le degré d’une telle 

indépendance ». Voir, ZOUAÏMIA Rachid, les autorités administratives indépendantes et 

la régulation économique en Algérie, op. cit., p. 25 ; Toutefois, il est à signaler qu’en droit 

français, leur qualité d’autorité administrative indépendante leur permet d’agir en justice 

sans devoir se faire représenter par un ministre ; Voir en ce sens CE, 5 novembre 1993, 

COB, p. 944, ainsi que, de façon expresse, la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 article 89 pour 

la COB, l’article 20 modifié de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 pour la CSA, et 

l’article L 36-12 du Code des postes et télécommunication pour l’ART. Voir, Conseil 

d’État, Rapport public 2001, Jurisprudence et avis de 2000, op. cit., p. 293. 
1033

- CHEVALLIER Jacques, « Le statut des autorités administratives indépendantes : 

harmonisation ou diversification », RFDA, 2010, p. 2, www.dalloz-actualité.fr/, consulté le 

27/03/2017. 
1034

- Conseil d’État, Rapport public 2001, Jurisprudence et avis de 2000, op. cit., p.293. 
تنشأ  « : عمى أنو ،مرجع سابؽمعدؿ كمتمـ، تعمؽ بالمنافسة، ي ،03-03مف األمر رقـ  23/1المادة تنص  -1035

تتمتع بالشخصية القانونية واالستقالل المالي،  سمطة إدارية مستقمة تدعى في صمب النص " مجمس المنافسة "
 . » توضع لدى الوزير المكمف بالتجارة 

اعتبرت كؿ مف الككالة الكطنية ع سابؽ، مرجتضمف قانكف المناجـ، ، ي10-01القانكف رقـ  يبلحظ أنو في ظؿٌ  -1036
لكف  (.45ك 44لمممتمكات المنجمية كالككالة الكطنية لمجيكلكجيا كالمراقبة المنجمية سمطات إدارية مستقمة )المكاد 

تضمف قانكف المناجـ، مرجع سابؽ، أزاؿ المشٌرع عف ىاتيف ، ي05-14تبدالو بالقانكف رقـ بمناسبة إلغاء ىذا القانكف كاس
تنشأ وكالتان وطنيتان تتمتعان  « : منو بالنص عمى أنو 37ككالتيف كصؼ " اإلدارية "، حيث اكتفت المادة ال

 .»بالشخصية القانونية واالستقالل المالي تدعيان " الوكالتان الوطنيتان " )...(
 . ت، مرجع سابؽالغاز بكاسطة القنكابالكيرباء كتكزيع  تعمؽ، ي01-02مف القانكف رقـ  112انظر المادة  -1037

http://www.dalloz-actualité.fr/
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ف الكشؼ الدقيؽ كاعتبارنا لذلؾ، فإ. 1038سمكيةمكية كالبلٌ ضبط البريد كالمكاصبلت السٌ  ىيئة
  . 1039ب إعماؿ معياريفلمييئات اإلدارية المستقمة يتطمٌ  معف الطابع اإلدار 

 

ىدفو  المستقمة ةلييئات اإلدارياأما المعيار األكؿ فيك مادم، كمفاده أف نشاط 
. فعمى سبيؿ المثاؿ انكف في مجاؿ اختصاصاتيا المخٌكلة ليا قانكنان ير عمى تطبيؽ القػالسٌ 

تكمٌػؼ المجنة المصرفية بمراقبة مدل احتراـ البنكؾ كالمؤسسات المالية لؤلحكاـ التشريعية 
ع بعض الييئات اإلدارية المستقمة ػعف ذلؾ، تتمتٌ  . كفضبلن 1040كالتنظيمية المطبقة عمييا
، 1041كما ىك الحاؿ بالنسبة لمجمس النقد كالقرض Règlementsبسمطة إصدار األنظمة 

ا لذلؾ، فإف القرارات الصادرة عف ىذه ػ. كترتيبن 1042كلجنة تنظيـ عمميات البكرصة كمراقبتيا
ا عف ممارسة صبلحيات السمطة العامة المعترؼ الييئات تعتبر قرارات إدارية تمثٌػؿ تعبيرن 
 بيا لصالح الييئات اإلدارية التقميدية.

 

معيار الثاني فيك عضكم، كيتعمؽ بالمنازعات المتعمقة بالقرارات اإلدارية أما ال
الصادرة عف الييئات اإلدارية المستقمة، حيث يمكف الطعف فييا أماـ القاضي اإلدارم. 

، Décisions individuellesأك القرارات الفردية Règlementsكسكاء تعمؽ األمر باألنظمة 
-98رقـ القانكف العضكم مف  9/1لة طبقا لنص المادة فإنيا تخضع لرقابة مجمس الدك 

يختص مجمس  » : ، حيث جاء فييا عمى أنوكتنظيمو كعممو المتعمؽ بمجمس الدكلة، 01
الدولة كدرجة أولى وأخيرة، بالفصل في دعاوى اإللغاء والتفسير وتقدير المشروعية في 

والييئات العمومية الوطنية  القرارات اإلدارية الصادرة عن السمطات اإلدارية المركزية
   .1043« والمنظمات المينية الوطنية

 

                                                 
، يحدد القكاعد العامة المتعمقة بالبريد كبالمكاصبلت السمكية 03-2003مف القانكف رقـ  10انظر المادة  -1038

، Autoritéيقابمو في النص الفرنسي مصطمح  ة "ىيئ" يبلحظ أف مصطمح كالبلسمكية، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ؛ 
 . Autorité، كليس Pouvoirكالذم يعني  " سمطة" طمح ع مصفي حيف استعمؿ المشرٌ كىك المصطمح الصحيح، 

1039
- ZOUAÏMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en 

Algérie, op. cit., p. 25. 
  سابؽ. مرجعمعدؿ كمتمـ، تعمؽ بالنقد كالقرض، ، ي11-03قـ مف األمر ر  105انظر المادة  -1040
 .62ادة المالمرجع نفسو،  -1041
 .  مرجع سابؽمعدؿ كمتمـ، بكرصة القيـ المنقكلة، تعمؽ ب، ي10-93مرسـك التشريعي رقـ لامف  31انظر المادة  -1042
 .الييئات، كالذم يقصد بو Autoritésيقابمو في النص الفرنسي مصطمح  "السمطات" مصطمحكذلؾ بأف يبلحظ  -1043
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لجنة تنظيـ عمميات  كاألنظمة الصادرة عف القرارات الفرديةفإف  عمى ىذا النحك،
كذلؾ ىك ك . 1044البكرصة كمراقبتيا تقبؿ أف تككف محؿ لمطعف باإللغاء أماـ مجمس الدكلة

 سمكية،مكية كالبلٌ ػلبريد كالمكاصبلت السٌ ضبط ا ىيئةالحاؿ بالنسبة لمقرارات الصادرة عف 
النسبة ب. أما 1045 لجنة ضبط الكيرباء كالغاز، فإنيا تخضع كميا لرقابة مجمس الدكلة

 ستقبؿ الطعف فييا باإللغاء أماـ مجمفالصادرة مف قبؿ مجمس النقد كالقرض،  ةلؤلنظم
  . 1046الدكلة، لكف مف قبؿ الكزير المكمؼ بالمالية دكف سكاه

   

القرارات القاضية برفض التجميع كالصادرة عف مجمس المنافسة ىي كحدىا أما 
 ، بينما القرارات المتعمقة بالممارسات المقيدة لممنافسة1047التي تخضع لرقابة مجمس الدكلة

تقبؿ فيي  بحيث ينظر فييا القضاء العادم،تفمت مف رقابة القاضي اإلدارم،  الحرة،
أف ب . كال يعني ذلؾ1048ر الفاصؿ في المكاد التجاريةالطعف فييا أماـ مجمس قضاء الجزائ

                                                 
، 10-93رقـ المرسـك التشريعي مف  57ك 9الفردية، انظر المكاد  يتعمؽ بقابمية الطعف باإللغاء في القراراتفيما  -1044

 33المادة أما بخصكص الطعف باإللغاء في األنظمة، فإف  ، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ.تعمؽ ببكرصة القيـ المنقكلةي
 يمكن في حالة»  : عمى أنومنو، تحتكم عمى فكرة غامضة كمبيمة تتمثؿ في الطعف القضائي، حيث جاء فييا 

حصول طعن قضائي أن يؤمر بتأجيل تنفيذ أحكام الالئحة المطعون فييا إذا كانت ىذه األحكام مما يمكن أن تنجر 
و عمى الرغـ مف عدـ يظير أنك «. عنو نتائج واضحة الشدة واإلفراط، أو طرأت وقائع جديدة بالغة الخطورة منذ نشرىا

إخضاع مثؿ ىذه األنظمة ، إال أف المشٌرع يقصد مف كرائو كضكح مصطمح " الطعف القضائي " الكارد في ىذه المادة
عيد إاٌل لمجمس الدكلة، كذلؾ مف حيث أف منازعات القرارات ىذه الرقابة ال يمكف أف تي غير أف لى الرقابة القضائية. إ

ة غياب صراحة بمكجب القانكف، كأنو في حاللو ؿ الفردية الصادرة عف المجنة ىي مف اختصاص مجمس الدكلة المخكٌ 
الرجكع إلى قكاعد االختصاص منازعات المشركعية، يتعٌيػف نص صريح يمنح االختصاص لمقاضي العادم لمنظر في 

مرجع معدؿ كمتمـ، ، يتعمؽ باختصاصات مجمس الدكلة كتنظيمو كعممو، 01-98رقـ  الكاردة في القانكف العضكم
 : انظر في ذلؾ (،9سابؽ )المادة 

- ZOUAÏMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en 

Algérie, op. cit., p. 26. 
القكاعد العامة المتعمقة بالبريد كبالمكاصبلت السمكية  حدد، ي03-2000مف القانكف رقـ  17تنص المادة  -1045

الضبط أمام مجمس الدولة يجوز الطعن في قرارات مجمس سمطة »  : مرجع سابؽ، عمى أنومعدؿ كمتمـ، كالبلسمكية، 
-02مف القانكف رقـ  139أما المادة  «.في أجل شير واحد ابتداء من تاريخ تبميغيا. وليس ليذا الطعن أثر موقف

يجب أن تكون قرارات لجنة »  :، تنص عمى ما يمي الغاز بكاسطة القنكات، مرجع سابؽبالكيرباء كتكزيع  ، يتعمؽ01
 «.ضوع طعن قضائي لدى مجمس الدولةالضبط مبررة. ويمكن أن تكون مو 

 مرجع سابؽ.معدؿ كمتمـ، تعمؽ بالنقد كالقرض، ، ي11-03مف األمر رقـ  65المادة انظر  -1046
 مرجع سابؽ.  معدؿ كمتمـ، ، يتعمؽ بالمنافسة، 03-03مف األمر رقـ  19ظر المادة ان -1047
 .63المادة المرجع نفسو،  -1048
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ا كأف القانكف قد أضفى عميو صراحة ػا، خصكصن ػا إدارين مجمس المنافسة ال يعٌد جيازن 
إلى التقميد، حيث  1050ألساتذةتفسير ذلؾ حسب أحد ايرجع ، إٌنػما 1049مالطابع اإلدار 
تو، خاصة األحكاـ التشريعية ع الجزائرم بنقؿ قانكف المنافسة الفرنسي بجزئيااكتفى المشرٌ 

أك التعديؿ  باإللغاء طعف التي تنص عمى أف قرارات مجمس المنافسة يمكف أف تككف محؿٌ 
 .1051بؿ األطراؼ المعنية كمف قبؿ محافظ الحككمة أماـ محكمة استئناؼ باريسمف قً 

 

 فبمثابة قرارات إدارية تقبؿ الطع ما يصدر عف الييئات اإلدارية المستقمة يعدٌ إف 
قة في ػمطبٌ فييا أماـ القاضي اإلدارم، كمكظفك ىذه الييئات يخضعكف لمقكاعد العامة ال

الطابع ف .1052مجاؿ الكظيفة العمكمية مع إمكانية تطبيؽ قكاعد خاصة كمغايرة عمييـ
تخضع لقكاعد القانكف العاـ عمى لييئات اإلدارية المستقمة، يجعميا اإلدارم الذم يصبغ ا
خصكصية المياـ المككمة ل غير أنو نظرا ن  ية ذات الطابع اإلدارم.غرار الييئات العمكم

أف ىذه الييئات كاألىداؼ المسٌطػرة بمناسبة إحداثيا، ال تستطيع لمييئات اإلدارية المستقمة 
فعالية مياميا كنشاطيا.  ة، كذلؾ حفاظػان عمىمطمق لقكاعد القانكف العاـ بصفة تخضع

كلتكضيح  .1053ضاعيا استثناء لقكاعد القانكف الخاصع إلى إخكألجؿ ذلؾ، يمجأ المشرٌ 
 : ذلؾ، نسرد بعض األمثمة فيما يمي

 

فإنيـ  ،مييئات اإلدارية المستقمةل أعضاء األجيزة المسٌيػرةكضعية  فيما يخٌص . 1
مف المرسكـ  4لقانكف الكظيؼ العمكمي. فعمى سبيؿ المثاؿ تنص المادة  مبدئيان  يخضعكف

يحدد  » : ، عمى أنو1054لمحٌدد لتنظيـ مجمس المنافسة كسيرها ،241-11التنفيذم رقـ 

                                                 
 مرجع سابؽ.معدؿ كمتمـ، ، يتعمؽ بالمنافسة، 03-03األمر رقـ مف  23/1 المادةانظر  -1049

1050
- ZOUAÏMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en 

Algérie, op. cit., p. 27. 
1051

- L’article L. 464-7 du Code de commerce modifié dispose que : « La décision de 

l’autorité prise au titre de l’article L. 464-1 peut faire l’objet de recours en annulation 

ou en réformation par les parties en cause et le commissaire du Gouvernement devant la 

cour d’appel de Paris […] », www.légifrance.gouv.fr/, consulté le 5/01/2017. 
 .63، مرجع سابؽ، ص حنفي عبد اهلل -1052

1053
- ZOUAÏMIA Rachid, « L’ambivalence du régime juridique des autorités 

administratives indépendantes en Algérie », p. 1, www.legavox.fr/, consulté le 10/10/2016. 
، يحدد تنظيـ مجمس المنافسة كسيره، ج. ر. ج. 2011يكليك سنة  10مؤرخ في  241-11 مرسـك تنفيذم رقـ -1054
 ، معدؿ كمتمـ.2001يكليك سنة  13، مؤرخ في 39عدد  ج

http://www.légifrance.gouv.fr/
http://www.legavox.fr/
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تنظيم المديريات في مصالح بموجب قرار مشترك بين الوزير المكمف بالمالية والسمطة 
مف المرسـك  5. أما المادة « المكمفة بالوظيفة العمومية ورئيس مجمس المنافسة

عين مديرو المجمس بمقرر ي » : أنو تنص عمىالٌسالؼ الذكر، ، 241-11التنفيذم رقـ 
 من رئيس المجمس وتدفع أجورىم استنادا إلى أجر مدير في اإلدارة المركزية بالوزارة.

يعين رؤساء مصالح المجمس بمقرر من رئيس المجمس وتدفع أجورىم استنادا إلى 
 . «منصب رئيس مكتب في اإلدارة المركزية بالوزارة 

 

لى بناء عمى ىذه األحكاـ التي تحيؿ إلى  الييئة المكمفة بالكظيفة العمكمية كا 
المناصب العميا في اإلدارة المركزية لمكزارات، إضافة إلى القانكف األساسي العاـ لمكظيفة 

الٌسػالؼ الذكر، تبٌيػف بشكؿ  241-11المرسـك التنفيذم رقـ  العمكمية الكارد في تأشيرة
ا ػنن المستقمة يمثمكف أعك أف أعضاء األجيزة المسٌيػرة لمييئات اإلدارية اب كاضح

، يشغمكف كظائؼ عميا مف أجؿ ممارسة مسؤكلية باسـ الدكلة قصد 1055عمكميكف
  .1056المساىمة مباشرة في تصكر، إعداد كتنفيذ السياسات العمكمية

 

استثناء عف ذلؾ، فإف نظاـ مستخدمي بعض الييئات اإلدارية المستقمة تفمت  لكف
الخضكع لقكاعد القانكف العادم لمعمؿ. فعمى سبيؿ  مف تطبيؽ قكاعد القانكف العاـ مقابؿ

المتعمؽ  10-93مف المرسـك التشريعي رقـ  29الفقرة الثانية مف المادة  تؤٌكد المثاؿ
الكضعية القانكنية لمستخدمي لجنة تنظيـ عمميات ببكرصة القيـ المنقكلة عمى أنو تحٌدد 

مف القانكف رقـ  119ٌكؿ المادة تخ. كما 1057البكرصة كمراقبتيا في الئحة تصدرىا المجنة
بكاسطة القنكات، لرئيس المجنة المديرة لمجنة المتعمؽ بالكيرباء كتكزيع الغاز  ،02-01

                                                 
1055

- ZOUAÏMIA Rachid, « L’ambivalence du régime juridique des autorités 

administratives indépendantes en Algérie », op. cit., p. 2. 
 ج. ر. ج. ج، يتضمف القانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمية، 03-06مف األمر رقـ  15/2انظر المادة  -1056
 .2006يكليك سنة  16، مؤرخ في 46 عدد
، يتضمف 2000سبتمبر سنة  28المؤرخ في  03-2000رقـ  مف النظاـ 7نشير في ىذا المقاـ إلى المادة  -1057

 31، مؤرخ في 08عدد  ج. ر. ج. ج، جنة تنظيـ عمميات البكرصة كمراقبتياملمصالح اإلدارية كالتٌػقنٌيػة تنظيـ كسير ال
تحدد رواتب المستخدمين وتصنيفيم بقرار من الرئيس بعد استشارة »  : ، التي تنص عمى ما يمي2001يناير سنة 

   «. المجنة
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 Employés et agents ضبط الكيرباء كالغاز، سمطة تعييف كتسريح المستخدميف كاألعكاف
 .  Personnel ككذا دفع مرتٌػبات العماؿ

  

المبدأ يقضي بخضكع الييئات اإلدارية المستقمة  ي، نجد أفالنظاـ المحاسب. فيما يخٌص 2
، المتعمؽ بالمحاسبة 21-90لنظاـ المحاسبة العمكمية كفقا ألحكاـ القانكف رقـ 

أحكاـ الفقرتيف الثالثة مقتضيات إلى أنو كفقا المثاؿ كنشير عمى سبيؿ . 1058العمكمية
 تمسؾ، 1059لمتعمؽ باإلعبلـ، ا05-12مف القانكف العضكم رقـ  49كالرابعة مف المادة 

، مف قبؿ عكف لقكاعد المحاسبة العمكمية ان ػطبق محاسبة ىيئة ضبط الصحافة المكتكبة
 ان ػىيئة الضبط مراقبة نفقاتيا طبقنو الكزير المكمؼ بالمالية. كما تمارس ػب يعيٌ محاس

   إلجراءات المحاسبة العمكمية.
 

لنظاـ المحاسبة  اع استثناءن المشرٌ  خضعيايي  المستقمة غير أف بعض الييئات اإلدارية
. فالمادة ط الخدمات العمكمية لممياهالتجارية كما ىك عميو الحاؿ مثبلن بالنسبة لييئة ضب

، المحٌدد لصبلحيات ككذا قكاعد تنظيـ ىيئة 303-08مف المرسـك التنفيذم رقـ  18
سمطة  محاسبة تمسك»  : أنوعمى تنص  ،1060ضبط الخدمات العمكمية لممياه كعمميا

منو،  20. أما المادة «الضبط في الشكل التجاري، طبقا لمتشريع والتنظيم المعمول بيما 
يقوم بمراقبة حسابات سمطة الضبط محافظ حسابات يعينو الوزير »  : أنوفتنص عمى 

 .« المكمف بالموارد المائية
 

إلدارية ات امييئمعظـ النصكص التأسيسية لنجد أف نظاـ المنازعات،  فيما يخٌص  .3
مجمس الدكلة كقاضي أكؿ كآخر درجة لفرض اختصاص تجٌسػد بصفة صريحة المستقمة 

                                                 
، 35عدد  ج. ر. ج. جبالمحاسبة العمكمية،  ، يتعمؽ1990غشت سنة  15ي مؤرخ ف 21-90رقـ قانكف  -1058

  ، معدؿ كمتمـ.1990غشت سنة  15مؤرخ في 
، مؤرخ 02، يتعمؽ باإلعبلـ، ج. ر. ج. ج عدد 2012يناير سنة  12مؤرخ في  05-12قانكف عضكم رقـ  -1059
 .2012يناير سنة  15في 

1060
ات ككذا قكاعد تنظيـ ىيئة ضبط صبلحي، يحدد 2008سبتمبر سنة  27مؤرخ في  303-08تنفيذم رقـ مرسـك  -

 .2008سبتمبر سنة  28، مؤرخ في 56 ج. ر. ج. ج عدد، الخدمات العمكمية لممياه كعمميا
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أما فيما يتعمؽ  .1061الفردية كالتنظيمية الصادرة عف ىذه الييئاترقابتو عمى القرارات 
الييئات اإلدارية المستقمة الختصاصاتيا  المترتٌػبة بمناسبة تأدية منازعات المسؤكليةب

لة في ظٌؿ غياب أية إحالة حكؿ ىذه المسأعات التابعة ليا، يبلحظ أنو الضبطية في القطا
الكاردة في  ف الرجكع إلى قكاعد القانكف العادمػ، يتعيٌ ليذه الييئاتإلى النصكص التأسيسية 

قكاعد المسؤكلية اإلدارية لؤلشخاص العامة تقنيف اإلجراءات المدنية كاإلدارية حكؿ 
تبدك ككأنيا التي  ىذه القكاعد إلشكاؿ المطركح يتمثؿ في. غير أف اكالييئات اإلدارية

      .1062تجاىؿ فئة الييئات اإلدارية المستقمةت
 

ع بالشخصية المعنكية كما ىك عميو ػال تتمتٌ الييئات اإلدارية المستقمة إذا كانت 
الحاؿ بالنسبة لمجمس النقد كالقرض، المجنة المصرفية كلجنة اإلشراؼ عمى التأمينات، 

حكاـ المادة لمقتضيات أ ان ػطبقالمحكمة اإلدارية  أماـ دعكل المسؤكلية ترفع ضد الدكلة فإف
أما في  .اإلجراءات المدنية كاإلدارية ، المتضمف تقنيف09-08القانكف رقـ مف  800

 ، كذلؾد أكثرػ، فإف مسألة االختصاص تتعقٌ حالة تمتٌػع ىذه الييئات بالشخصية المعنكية
، 09-08القانكف رقـ  مف 801ك 800نصكص المكاد  صياغةفي الخمؿ بالنظر إلى 
مف حيث تحديد اختصاص المحاكـ اإلدارية في المنازعات  ، الذم يظيرالٌسالؼ الذكر

الييئات العمكمية ذات الطابع إحدل  كأ عف مسؤكلية الدكلة، الكالية، البمدية فقط الناجمة

                                                 
تجدر اإلشارة إلى أنو في بعض الحاالت، تغفؿ النصكص التأسيسية لمييئات اإلدارية المستقمة اإلحالة إلى  -1061

مف القانكف  14لييئة ضبط الصحافة المكتكبة. فالمادة اختصاص القاضي اإلدارم كما ىك عميو الحاؿ بالنسبة 
في حالة رفض منح االعتماد تبمغ سمطة  » :، يتعمؽ باإلعبلـ، مرجع سابؽ، تنص عمى أنو 05-12العضكم رقـ 

أعاله، ويكون ىذا  13ضبط الصحافة المكتوبة صاحب الطمب بالقرار مبررا، قبل انتياء اآلجال المحددة في المادة 
مف  9كلذلؾ، يتعٌيػف الرجكع إلى القكاعد العامة السيما المادة  .« قابال لمطعن أمام الجية القضائية المختصةالقرار 

، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ، التي تعمؽ باختصاصات مجمس الدكلة كتنظيمو كعممو، ي01-98القانكف العضكم رقـ 
ىيئة ضبط الصحافة المكتكبة. كتبرير ذلؾ  اتتعقد االختصاص لمجمس الدكلة لمفصؿ في منازعات مشركعية قرار 

يرجع إلى إدخاؿ الييئات اإلدارية المستقمة في فئة الييئات العمكمية الكطنية، بحيث ال يمكف اعتبار الييئات اإلدارية 
     : المستقمة مف قبيؿ الييئات اإلدارية المركزية كال المنظمات المينية الكطنية، انظر في ذلؾ

- ZOUAÏMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en 

Algérie, op. cit., pp. 220-221. 
1062

- ZOUAÏMIA Rachid, « L’ambivalence du régime juridique des autorités 

administratives indépendantes en Algérie », op. cit., p. 3. 
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لة محؿ الييئات اإلدارية المستقمة في لدك أف تحٌؿ اي ىذه الحالة فال يمكف ك  .1063اإلدارم
تحٌمػؿ المسؤكلية، فضبلن عف أف فكرة الييئة العمكمية ذات الطابع اإلدارم ال يمكف ليا أف 

ة ال تخضع لرقابة كصائية مف أف ىذه األخير  ان ػالييئات اإلدارية المستقمة انطبلق تحتكم فئة
 800نص المادة مصطمحات يؿ تعد 1065كلذلؾ يقترح أحد األساتذة. 1064ال لرقابة رئاسيةك 

ليتكٌرس بشكؿ حقيقي المعيار العضكم الذم الٌسػالؼ الذكر، ، 09-08مف القانكف رقـ 
يقـك عمى أساس فكرة " الشخص المعنكم مف القانكف العاـ "، انطبلقػان مف أف ىذه الفكرة 

لييئة العمكمية الدكلة، الكالية، البمدية كا تشمؿ فئة الييئات اإلدارية المستقمة، فضبلن عف
 ذات الطابع اإلدارم. 

  
الختصاص منازعات الييئات اإلدارية المستقمة  يقضي بإخضاع المبدأكاف إذا 

 ضياستثناء عف ىذا المبدأ يتمثؿ في نقؿ اختصاص القاع المشرٌ يضع  القاضي اإلدارم،
التي يصدرىا مجمس القرارات بعض  كذلؾ فيما يخٌص  اإلدارم إلى القاضي العادم

، المتعمؽ بالمنافسة، 03-03مف األمر رقـ  36لمنافسة. كفي ىذا اإلطار، تنص المادة ا
تكون قرارات مجمس المنافسة المتعمقة بالممارسات المقيدة لممنافسة قابمة  » :عمى أنو

لمطعن أمام مجمس قضاء الجزائر الذي يفصل في المواد التجارية، من قبل األطراف 
 . « كمف بالتجارة )...(المعنية أو من الوزير الم

 

                                                 
عمى ما  ،مرجع سابؽيتضمف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية، ، 19-18قـ قانكف ر المف  800تنص المادة  -1063
 جيات الوالية العامة في المنازعات اإلدارية. المحاكم اإلدارية ىي » : يمي

 تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل لالستئناف في جميع القضايا، التي تكون الدولة أو الوالية أو
 : ما يميتنص عمى  ،منو 810أما المادة ك  .« ت العمومية ذات الصبغة اإلدارية طرفا فيياإحدى المؤسساأو  البمدية

  : تختص المحاكم اإلدارية كذلك بالفصل في »
 : دعاوى إلغاء القرارات اإلدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية لمقرارات الصادرة عن -1

 مستوى الوالية، الوالية والمصالح غير الممركزة لمدولة عمى -

 البمدية والمصالح اإلدارية األخرى لمبمدية، -

 المؤسسات العمومية المحمية ذات الصبغة اإلدارية، -

 دعاوى القضاء الكامل، -2

 .«القضايا المخولة ليا بموجب نصوص خاصة  -3
1064

- ZOUAÏMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en 

Algérie, op. cit., pp. 232-233. 
1065

- Ibid, p. 234. 
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تنحصر سمطات القاضي العادم بمناسبة نظره في دعاكل مشركعية قرارات مجمس 
مجمس  حالة إلغاء قرار . كفي1066، سكاء في تأييد القرار، تعديمو أك إلغائوالمنافسة
ة تساؤالت ثار عدٌ ػ، تي مف قبؿ مجمس قضاء الجزائر الفاصؿ في المكاد التجارية المنافسة
بؿ مجمس طة عميو مف قػحكؿ حؽ العكف االقتصادم المتضٌرر مف العقكبة المسمٌ السيما 

 كل المسؤكليةة بدعا ىي الجية القضائية المختصٌ ؟ كمالمنافسة في طمب التعكيض
 ىؿ مجمس قضاء الجزائر أك المحكمة اإلدارية ؟ ،ية ضد مجمس المنافسةالمكجٌ 

 

انكف حكؿ دعاكل المسؤكلية، أنو انطبلقػان مف سككت الق 1067أحد األساتذة يرل
يمكف لمقاضي اإلدارم أف ينعقد لو االختصاص الكامؿ لمنظر في مسؤكلية مجمس 

طريقيف  يسمؾم بالمتقاضي إلى أف يؤدٌ رح مف شأنو أف غير أف مثؿ ىذا الطٌ  .المنافسة
مف أجؿ إلغاء قرار مجمس المنافسة كالثاني أماـ  القاضي العادملمطعف، األكؿ أماـ 

مة اإلدارية مف أجؿ إقامة مسؤكلية مجمس المنافسة، األمر الذم قد يؤٌدم إلى المحك
مف أف منازعات  ان ػانطبلقك  .1068تضارب حمكؿ االجتيادات القضائية حكؿ القضية نفسيا

يككف  لممنافسة ينظرىا مجمس قضاء الجزائر، ةدػمجمس المنافسة حكؿ الممارسات المقيٌ 
عمى اختصاص مجمس قضاء الجزائر في دعاكل ع صراحة المشرٌ  نٌص  لك مف األفضؿ

المتمثمة في المحكمة العميا، ك مسؤكلية مجمس المنافسة تحت رقابة جية قضائية كاحدة 
فنككف أماـ تجسيد كتمة مف االختصاص لصالح القاضي العادم بغض النظر عف صفة 

     . 1069الييئة اإلدارية التي تصبغ مجمس المنافسة
      

 
 
 

                                                 
، منازعات سمطات الضبط اإلدارية في المجاؿ االقتصادم، مذكرة لنيؿ درجة الماجستير في محمدي سميرة -1066

، ص 2014القانكف، فرع قانكف المنازعات اإلدارية، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك، 
  .95-92ص 

1067
- ZOUAÏMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en 

Algérie, op. cit., p. 235. 
1068

- Ibid.  
1069

- Ibidem. 
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 المطمب الثاني
 الييئات التجارية المستقمة : ظيور فئة قانونية جديدة

 

كأجيزة تستخمؼ اإلدارة التقميدية لضبط  كالتا المحركقاتك عندما استحدث المشٌرع  
اإلدارية مف قبيًؿ الييئات المحركقات  ككالتي ع التابع ليا، فإنو لـ يعتبركمراقبة القطا

ع ىيئات إدارية مستقمة يتاف، اعتبرىما المشرٌ بالككالتاف المنجم أما فيما يتعمؽك  المستقمة.
، ليتراجع عف ىذا الكصؼ بمكجب القانكف الجديد 2110بمكجب قانكف المناجـ لسنة 

المحركقات. كفضبلن  ككالتي مثؿ ، حيث تعتبر مجٌرد ككاالت كطنية2104لممناجـ لسنة 
ف، تيف المنجميتيكالككال المحركقات المشٌرع الطابع اإلدارم عف ككالتيعف ذلؾ، أسقط 

، . كأماـ ىذا التكييؼ القانكني(الفرع األول)لييػضفي عمييا بدالن عف ذلؾ الطابع التجارم 
 ضمف فئة نتساءؿ حكؿ إمكانية إدراج ىذا الٌنمط الجديد مف أجيزة الضبط االقتصادم

   (.الفرع الثاني) الييئات التجارية المستقمة أخرل تتمثؿ في
 

 الفرع األول
 لطابع اإلداري لمييئات التجارية المستقمةانتفاء ا

 

التجارية المستقمة إلى النظاـ القانكني انتفاء الطابع اإلدارم لمييئات يعكد سبب 
 فالمشٌرع يستبعد تطبيؽ الذم يحكـ ىذا النكع مف الييئات الميدرجة في النظاـ المؤٌسساتي.

 مصمحة الجيكلكجية لمجزائرككالة ال) فالككالتيف المنجميتيانكف العاـ عمى قكاعد الق
)الككالة الكطنية لمراقبة  المحركقات ككالتي ك 1070(الككالة الكطنية لمنشاطات المنجميةك 

                                                 
التي  كؿ مف الككالة الكطنية لمممتمكات المنجمية كالككالة الكطنية لمجيكلكجيا كالمراقبة المنجميةنشير إلى أف  -1070

بمكجب ، قد تـ حمٌػيما (45ك 44تضمف قانكف المناجـ، مرجع سابؽ )المكاد ، ي10-01قانكف رقـ الأحدثت بمكجب 
بحيث أحدثت ككالة لتسيير المنشآت الجيكلكجية، تدعى في ، ، مرجع سابؽيتضمف قانكف المناجـ، 05-14ف رقـ القانك 

لكطنية لمجيكلكجيا صمب النص " ككالة المصمحة الجيكلكجية لمجزائر "، تحٌؿ في الحقكؽ كالكاجبات محٌؿ الككالة ا
كالمراقبة المنجمية، فيما يتعمؽ بأنشطة المصمحة الجيكلكجية الكطنية. كما تـ إحداث ككالة لتسيير الممتمكات المنجمية 

الككالة الكطنية لمنشاطات المنجمية " التي تحٌؿ في الحقكؽ  كمراقبة النشاطات المنجمية، كتدعى في صمب النص "
فيما يتعمؽ  ة لمجيكلكجيا كالمراقبة المنجميةالكطنية لمممتمكات المنجمية، كالككالة الكطني الككالة : محؿٌ  كالكاجبات

 (.077ك 26)المكاد  بأنشطة المراقبة المنجمية
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كالككالة الكطنية  " ىيئة ضبط المحركقات " النشاطات كضبطيا في مجاؿ المحركقات
، 1071مقابؿ ذلؾ لقكاعد القانكف الخاص لتخضع، لتثميف مكارد المحركقات " ألنفط "(

بأف النظاـ  أيضان  يبلحظك تتمتٌػع بالطابع اإلدارم. ىذه الككاالت  مر الذم ال يجعؿاأل
يتشابو مع النظاـ القانكني لمييئات العمكمية ذات  ىذه الككاالتالذم تخضع لو القانكني 

 Établissements publics à caractère industriel etالطابع الصناعي كالتجارم

commercial األخيرة تخضع كذلؾ لمقكاعد المطٌبػقة عمى اإلدارة في  ، ذلؾ أف ىذه
كتخضع لقكاعد القانكف  ػعٌد تاجرة في عبلقاتيا مع الغيرعبلقاتيا مع الدكلة، كت

 .  1072التجارم
 

بصبلحيات السمطة المحركقات  ككالتيك  الككالتاف المنجميتافتبقى مسألة تمتٌػع 
 في مراقبة كضبط القطاعات التابعة ليا Prérogatives de puissance publiqueالعامة 

مف  36فإذا كانت الفقرة األكلى مف المادة  .ىيئات إدارية ىاتكحي بفرضية إمكانية اعتبار 
تمارس صالحيات السمطة العمومية  « : ، تنص عمى أنو2014قانكف المناجـ لسنة 

ميين من المتعمقة بنشاطات المنشآت الجيولوجية ونشاطات البحث واالستغالل المنج
، فإف الفقرة الثانية منيا تؤٌكػد عمى أف نشاط الدكلة في » قبل الوزارة المكمفة بالمناجم

                                                 
ال  )...( « :، يتعمؽ بالمحركقات، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ، عمى أنو07-05مف القانكف رقـ  12تنص المادة  -1071

سيما فيما يتعمق بتنظيميما وسيرىما والقانون األساسي اعد المطبقة عمى اإلدارة، اللمقو  تخضع وكالتا المحروقات
  . )...(لمعمال المشتغمين بيما

حسب الشكل التجاري. ويجب عمييما تحرير حصيمة خاصة. وتخضعان  تمسك محاسبة وكالتي المحروقات
    متنظيم الساري المعمول بو.لمراقبة الدولة طبقا ل

  .»تان في عالقتيما مع الغير لمقواعد التجارية. )...(تخضع الوكال 
 

 )...(  « : ، مرجع سابؽ، تنص عمى ما يمييتضمف قانكف المناجـ، 05-14قانكف رقـ المف  38المادة  أما
سيما فيما يتعمق بتنظيميما وسيرىما والقانون قة عمى اإلدارة، التخضع الوكالتان المنجميتان لمقواعد المطبال 

   . )...(ي لمعمال المشتغمين بيمااألساس
تمسك محاسبة الوكالتين المنجميتين حسب الشكل التجاري. ويجب عمييما تحرير حصيمة خاصة. 

      وتخضعان لمراقبة الدولة طبقا لمتنظيم الساري المفعول.
   .  »تخضع الوكالتان في عالقتيما مع الغير لمقواعد التجارية. )...( 

، يتضمف القانكف التكجييي لممؤسسات العمكمية االقتصادية، معدؿ، 01-88مف القانكف رقـ  45المادة انظر  -1072
 مرجع سابؽ.
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ا عمى ارتكازه عمى اإلدارة المكمفة بالمناجـ، فإنو يرتكز أ القطاع المنجمي، فضبلن عمى يضن
انيما ف بإمك، بأف ىاتاف الككالتاىذه األحكاـ القانكنيةيفيـ مف ك ف. الككالتيف المنجميتي

رخص  ممارسة صبلحيات السمطة العامة مف أجؿ القياـ بالمياـ المنكطة بيما، مثؿ تسميـ
 Autorisationsرخص التصدير ،1073إنجاز أشغاؿ المنشآت الجيكلكجية

d’exportation
، القياـ بالرقابة اإلدارية Permis miniersالتراخيص المنجمية ك ، 1074

طحية ككذا كرشات البحث المنجمي، مراقبة نية كالسٌ قنية لبلستغبلالت المنجمية الباطػكالتٌ 
، 1075احتراـ قكاعد الفف المنجمي، ممارسة شرطة المناجـ مع سمطة معاينة المخالفات

 . 1076اتٌػخاذ التٌػدابير الٌضػركرية لتفادم األخطار المنجمية
 

الذم يقتضي استعماؿ  المحركقات مياـ المرفؽ العاـ ككالتيا أيضن تتكلى 
. فييئة ضبط المحركقات تكمؼ بالٌسػير عمى مطة العامة مف أجؿ تنفيذهصبلحيات الس

  : 1077سيمااحتراـ، ال
 ؽ عمى النشاطات التي يحكميا قانكف المحركقات،التنظيـ التقني المطبٌ  -
منشآت التنظيـ المتعمؽ بتطبيؽ التعريفات كمبدأ االستعماؿ الحر مف الغير ل -

 زيف،النقؿ بكاسطة القنكات كالتخ
لتنظيـ في مجاؿ الصحة كاألمف الصناعي كالبيئة كالكقاية مف المخاطر الكبرل ا -

ير عمى حماية الطبقة المائية كالطبقة التي تحتكم عمى الماء كتسييرىا، السيما السٌ 
 النشاطات مكضكع قانكف المحركقات، بمناسبة

التنظيـ في مجاؿ استعماؿ المكاد الكيماكية في إطار ممارسة النشاطات  -
 مكضكع قانكف المحركقات،

 .(CO2)بثاني أكسيد الكربكف  التنظيـ المتعمؽ -
 دفتر الشركط الخاص بإنجاز منشآت النقؿ بكاسطة األنابيب كالتخزيف، -

                                                 
 ، مرجع سابؽ.يتضمف قانكف المناجـ، 05-14قانكف رقـ مف ال 25المادة نظر ا -1073
 .39المادة لمرجع نفسو، ا -1074
 .40المادة المرجع نفسو،  -1075
 .56ة المرجع نفسو، الماد -1076
 ، يتعمؽ بالمحركقات، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ.  07-05مف القانكف رقـ  13مادة انظر ال -1077
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 مراقبة مطابقة كنكعية المنتجات البتركلية، -
 د ىذهة عمى أساس أفضؿ تطبيؽ دكلي. كتحدٌ تطبيؽ المقاييس كالمعايير المعدٌ  -
 كالمعايير عف طريؽ التنظيـ، المقاييس
د لمخزينة العمكمية في حالة مخالفة القكانيف كالغرامات التي تسدٌ  تتطبيؽ العقكبا -

 كالتنظيمات،
المشاركة مع مصالح الكزارة المكمفة بالمحركقات في مجاؿ السياسة القطاعية  -

نشاطات كالمساىمة في إعداد النصكص التنظيمية كالتنظيمات التقنية التي تحكـ 
 المحركقات. 

 .1078تسميـ ترخيص لممارسة نشاطات تخزيف ك/أك تكزيع المنتجات البتركلية -
 

  : 1079سيماال ،أما الككالة الكطنية لتثميف المحركقات )ألنفط(، فيي مكمفة
 تسميـ رخص التنقيب، -
 إبراـ عقكد البحث ك/ أك االستغبلؿ، -
البحث ك/ أك االستغبلؿ  متابعة كمراقبة، بصفتيا طرفا متعاقدان، تنفيذ عقكد -

  طبقا ألحكاـ قانكف المحركقات،
 دراسة مخططات التنمية كالمكافقة عمييا كتحيينيا دكريان، -
التعاكف مع مصالح الكزارة المكمفة بالمحركقات في مجاؿ السياسة القطاعية  -

كالمساىمة في إعداد النصكص التنظيمية التي تخضع ليا نشاطات 
 المحركقات،

عادة دفعيا إلى الخزينة العمكميةتاك إلتحديد ا -   ،ة كجمعيا كا 
 ىك كما تسميـ رخص استثنائية لحرؽ الغاز، كالتأكد مف دفع الرسـ الخاص -

 .1080قانكف المحركقاتمف  52منصكص عميو في المادة 
 

                                                 
 ، يتعمؽ بالمحركقات، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ.  07-05ر مف القانكف رقـ مكر  78المادة نظر ا -1078
 .14المرجع نفسو، المادة  -1079
 .59المادة لمرجع نفسو، ا -1080
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بعض األجيزة يخٌكؿ ليا المشٌرع ممارسة صبلحيات يظير مف جية أخرل أف 
، Institutions administrativesى أنيا مؤسسات إدارية السمطة العامة دكف أف تيػػكٌيػػؼ عم

عمى سبيؿ ف .1081كما ىك الحاؿ بالنسبة لمييئات العمكمية ذات الطابع الصناعي كالتجارم
، عمى الرغـ 1082بميٌمػة الخدمة العامة المركز الكطني لمسجؿ التجارميضطمع المثاؿ، 

سيما بتسميـ مستخرج الػؼ يكمٌ لخاص. كعمى ىذا النحك، مف خضكعو لقكاعد القانكف ا
السجؿ التجارم، مسؾ كتسيير السجؿ التجارم، سجؿ االعتراضات عف القيد في السجؿ 

 Fonds deأك لرىكف المحبٌلت التجارية دفتر العمكمي لممبيعات ك/التجارم، ال

commerce النماذج، كالتسميات ، ، بطاقية التسميات االجتماعية، عبلمات الطراز، الرسـك
، يسٌمـ كؿ كثيقة أك معمكمات متعمقة بالسجؿ التجارم كالممكية التجارية التي األصمية

تتطمب تحٌريات عف السكابؽ. كعند كقكع مخالفة صارخة تمٌس مجاؿ اختصاصو، يتٌػخذ 
التٌػدابير االحتياطية الٌضػركرية، كيخطر القاضي المكمٌػؼ  الكطني لمسجؿ التجارمالمركز 

      . 1083مختص إقميميػابمراقبة السجؿ التجارم ال
 

ا ألجيزة الضماف االجتماعي التي يكٌيػفيا بالييئات العمكمية  يخٌكؿ المشٌرع أيضن
 ممارسة صبلحيات السمطة العامة عمى الرغـ مف خضكعيا ،1084نكعيذات التسيير ال

لقكاعد القانكف الخاص مف حيث أنيا تعٌد تاجرة في عبلقاتيا مع الغير، تمسؾ محاسبتيا 
، كمنازعاتيا يفصؿ 1085شكاؿ التجارية، خضكع مستخدمييا لقكاعد قانكف العمؿحسب األ

                                                 
1081

- ZOUAÏMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en 

Algérie, op. cit., 2012, p. 64. 
، يتضمف القانكف 1992فبراير سنة  18مؤرخ في  68-92مف المرسـك التنفيذم رقـ  3/1انظر المادة  -1082

، 1992فبراير سنة  23في  ، مؤرخ14عدد  ج. ر. ج. جاألساسي الخاص بالمركز الكطني لمسجؿ التجارم كتنظيمو، 
  ـ. معدؿ كمتم

 .5ادة المالمرجع نفسو،  -1083
 ، يتضمف القانكف التكجييي لممؤسسات العمكمية االقتصادية، معدؿ،10-88قانكف رقـ المف  49انظر المادة  -1084

 ؛ نشير إلى أف مصطمح الييئات العمكمية ذات التسيير الخاص يقابمو في النص الفرنسي مصطمحمرجع سابؽ
Établissements publics à gestion spécifique. 

، يتضمف الكضع القانكني لصناديؽ الضماف 1992يناير سنة  4مؤرخ في  07-92مرسـك تنفيذم رقـ  -1085
؛ 1992يناير سنة  8، مؤرخ في 02عدد  االجتماعي كالتنظيـ االدارم كالمالي لمضماف االجتماعي، ج. ر. ج. ج

، يحدد اختصاصات الصندكؽ الكطني لمضماف 1993مايك سنة  15مؤرخ في  119-93مرسـك تنفيذم رقـ 
 .1993مايك سنة  19، مؤرخ في 33عدد  االجتماعي الخاص بغير األجراء كتنظيمو كسيره العادم، ج. ر. ج. ج
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أجيزة الضماف االجتماعي لصبلحيات . كمف بيف أكجو ممارسة 1086فييا القضاء العادم
ييا ميٌػمة التحصيؿ الجبرم الشتراكات ػسبيؿ المثاؿ، تكلٌ السمطة العامة، نذكر عمى 

نيف، لتحصيؿ المبالغ المستحقة عف طريؽ جدكؿ الضماف االجتماعي ضٌد المكمٌػفيف المديػ
    .Par voie de rôle et de contrainte 1087محٌدد لمديف كالمبلحقة

 

يتٌػضح بأف ممارسة األجيزة المشار إلييا سابقػان، لصبلحيات السمطة العامة مرتبطة 
باألساس بالمرفؽ العاـ المنكط بكؿ جياز، عمى الرغـ مف عدـ اعتبارىا كمؤسسات 

كيبلحظ بأف مسألة التٌػمتع بالطابع االدارم مف عدمو ليس شرطنا لممارسة . ةداريإ
صبلحيات السمطة العامة كما ىك عميو الحاؿ أيضػان بالنسبة لممنظمات المينية التي تعتبر 

، األمر 1088أشخاصان اعتبارية مف القانكف الخاص مكٌمفة بمكجب القانكف بتنفيذ مرفؽ عاـ
، المتمثمة في إصدارىا لمقرارات 1089ببعض امتيازات السمطة العامة الذم يجعميا تتمتٌػع

  ، كذلؾ في إطار النشاط الذم تمارسو كالمرتبط بالمصمحة العامة لممجتمع.ةاإلداري
 

، فإف ممارسة صبلحيات السمطة العامة ال يعتبر معيارنا ذكره ما تقٌدـبناء عمى 
العاـ. فعمى الرغـ مف اعتبار ىذا  حاسمنا مف أجؿ إضفاء الطابع اإلدارم عمى الشخص

المعيار مؤٌشػػرنا ىامان إلعطاء ذلؾ الكصؼ، إاٌل أنو يجب أف يجتمع في الشخص العاـ 
المعني شركطنا أخرل كخضكع مستخدميو لمقكاعد المتعمقة بالكظيفة العامة، المحاسبة 

                                                 
، يتعمؽ بالمنازعات في مجاؿ الضماف 2008فبراير سنة  23المؤرخ في  08-08بمقتضى أحكاـ القانكف رقـ  -1086

، فإف الخبلفات التي تنشأ بيف ىيئات الضماف 2008مارس سنة  2، مؤرخ في 11د عد االجتماعي، ج. ر. ج. ج
االجتماعي مف جية كالمؤمف ليـ اجتماعيا أك المكمٌػفيف مف جية أخرل، تككف مف اختصاص الجيات القضائية العادية 

تي تنشأ بيف المؤسسات (. أما الجيات القضائية االدارية فتختص بالبػػت في الخبلفات ال15/1ك 5، 4، 3)المكاد 
Institutions  (.      16كاالدارات العمكمية بصفتيا ىيئات مستخدمو كبيف ىيئات الضماف االجتماعي )المادة 

-08القانكف رقـ انظر الفصؿ األكؿ بعنكاف التحصيؿ عف طريؽ الجدكؿ كالفصؿ الثاني بعنكاف المبلحقة مف  -1087
 مرجع سابؽ.، الٌسػالؼ الذكر، 08

1088
- ZOUAÏMIA Rachid, La délégation de service public au profit de personnes privées, 

op. cit., 2012, p. 20 et s.  
 -217مرجع سابؽ، ص ص النشاط اإلدارم،  ،التنظيـ اإلدارم : الكجيز في القانكف اإلدارم، رـاصـن بادـل -1089
218.  
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اـ القانكف العاـ العمكمية، نظاـ األمبلؾ العامة المطٌبػؽ عمى األمبلؾ المخٌصػصة لو، نظ
 . 1090المطٌبػؽ عمى العقكد التي يبرميا، خضكع قراراتو الختصاص القاضي اإلدارم

 

 الفرع الثاني
 " المستقمةـ " تراجع المشّرع عن تكييف الييئات التجارية ب

 

 المحركقات، الككالتيف المنجميتيف ك ككالتياإلدارم عمى انتفاء الطابع يعني 
لتخضع مقابؿ ذلؾ لقكاعد القانكف الخاص.  ،القانكف العاـإفبلتيما مف تطبيؽ قكاعد 

مف فئة الييئات االدارية المستقمة، يتساءؿ أحد  ار ىذه الككاالتكانطبلقػان مف عدـ اعتب
 . Une nouvelle catégorieالمشٌرع كمحاكلتو في إنشاء فئة جديدة  عف إرادة 1091األساتذة
 

ميدم بيف كؿ مف الييئات العمكمية لكشؼ عف ذلؾ، األخذ بالتقسيـ التقايقتضي 
كالييئات  Établissements publics à caractère administratif ذات الطابع اإلدارم

العمكمية ذات الطابع الصناعي كالتجارم، كذلؾ مف أجؿ افتراض أف إرادة المشٌرع 
 فإلى جانب الييئات االدارية : اتٌػجيت نحك األخذ بيذا التقسيـ في مجاؿ الضبط

المستقمة، نشيد تأسيس ىيئات تجارية مستقمة. كيتعمؽ األمر بأشخاص اعتبارية مف 
، كما ىك عميو الحاؿ بالنسبة لمييئات Régime dualisteالقانكف العاـ تخضع لنظاـ ثنائي 

العمكمية ذات الطابع الصناعي كالتجارم التي تفمت مف النظاـ التقميدم لنظاـ الكصاية 
ة كأف جياز اإلدارة فييا يتككف مف ىيئة تداكلية عمى غرار الييئات أك لمرقابة الٌسػممي
 .1092االدارية المستقمة

   

مف فئة الييئات  المحركقات ككالتيمثؿ  الككالتاف المنجميتافيمكف أف نعتبر 
المشٌرع حكؿ  إرادةعف نتساءؿ . كفي ىذا الٌصػدد، Autorités commercialesالتجارية 

ىيئات إدارية مستقمة إلى ات الضبط في القطاع المنجمي مف تراجعو عف تكييفو لييئ
 بالييئات التجارية.  ا الحقػان اعتبارى

 

                                                 
1090

- ZOUAÏMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en 

Algérie, op. cit., p. 66. 
1091

- Ibid, p. 72.  
1092

 - Ibidem. 
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، كٌيػؼ المشػٌرع صراحة كؿ مف 1110في ظٌؿ قانكف المناجـ لسنة نشير إلى أنو 
الككالة الكطنية لمممتمكات المنجمية كالككالة الكطنية لمجيكلكجيا كالمراقبة المنجمية عمى 

تنشأ  « :نصت صراحة عمى أنو ،منو 33فالمادة  .1093" ىيئات إدارية مستقمة "أنيما 
كما نصت  .»(وكالة وطنية لمممتمكات المنجمية، وىي سمطة إدارية مستقمة  )...

، وىي لمجيولوجيا والمراقبة المنجمية تنشأ وكالة وطنية « :منو عمى أنو 34المادة 
لككالتاف ف اظاـ الداخمي لكؿ مف ىاتاا كصؼ النكم .»(سمطة إدارية مستقمة  )...

عاف بالشخصية المعنكية كاالستقبلؿ ػف تتمتٌ المنجميتاف بأنيما ىيئتاف إداريتاف مستقمتا
 . 1094المالي

 

فاعتبر  .، تراجع المشٌرع عف ىذا التكييؼ1103أما في ظٌؿ قانكف المناجـ لسنة 
لمنشاطات المنجمية " ككالتاف  كؿ مف ككالة المصمحة الجيكلكجية لمجزائر كالككالة الكطنية

كطنيتاف "، مع استبعاد كصفيما بػ " المستقمتاف "، مكتفيػان بمنحيما الشخصية القانػكنية 
تنشأ وكالتان  « :منو التي تنص عمى أنو 37دتو المادة ػكىذا ما أكٌ  كاالستقبلؿ المالي.

  : الوكالتان " وطنيتان تتمتعان بالشخصية القانونية واالستقالل المالي تدعيان "
وكالة لتسيير المنشآت الجيولوجية، تدعى في صمب النص " وكالة المصمحة -

 الجيولوجية لمجزائر "،
وكالة لتسيير الممتمكات المنجمية ومراقبة النشاطات المنجمية، وتدعى في  -

 .» صمب النص " الوكالة الوطنية لمنشاطات المنجمية "
 

ات، فاعتبرىما المشٌرع ىيئات تجارية مسػتقمة المحركق ككالتيب أما فيما يتعمؽ
Autorités commerciales indépendantes  كما 1114في ظٌؿ قانكف المحركقات لسنة ،

                                                 
، النظاـ القانكني لؤلنشطة المنجمية في الجزائر، مذكرة لنيؿ درجة الماجستير تالي أحمد : حكؿ المكضكع، انظر -1093

 .210-207، ص ص 2014رم تيزم كزك، في القانكف العاـ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معم
، يتضمف النظاـ الداخمي لمككالة الكطنية لمممتمكات 2004مؤرخ في أكؿ أبريؿ سنة  93-04 مرسـك تنفيذم رقـ -1094

مؤرخ في أكؿ أبريؿ  94-04 مرسـك تنفيذم رقـ؛ 2004أبريؿ سنة  4في  ، مؤرخ20عدد  المنجمية، ج. ر. ج. ج
، مؤرخ في 20عدد  خمي لمككالة الكطنية لمجيكلكجيا كالمراقبة المنجمية، ج. ر. ج. ج، يتضمف النظاـ الدا2004سنة 

 .2004أبريؿ سنة  4
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تنشأ وكالتان وطنيتان مستقمتان تتمتعان  « : منو عمى أنو 01جاء في نص المادة 
  : تدعيان وكالتي المحروقات بالشخصية القانونية واالستقاللية المالية

وكالة وطنية لمراقبة النشاطات وضبطيا في مجال المحروقات، وتدعى في  -
 صمب النص " سمطة ضبط المحروقات ".

 .» وكالة وطنية لتثمين موارد المحروقات، وتدعى في صمب النص " ألنفط " -
 سنة ككذلؾ في 1115 سنة سكاء في الٌسػالفة الذكر، 01 المادةكلكف عندما عٌدلت 

تنشأ وكالتان وطنيتان تتمتعان  « : تنص عمى أنوصياغتيا الجديدة  ، أصبحت1102
 .1095»)...( تدعيان وكالتا المحروقات ةبالشخصية القانونية واالستقاللية المالي

 

 ككالتيك  مككالتاف المنجميتافلو فضبلن عف انتفاء الطابع اإلدارم أنيبلحظ 
لتكصؼ بدالن عف ، " المستقمة " ػػالمشٌرع كذلؾ كصؼ ىذه الككاالت ب ، يستبعدالمحركقات

كما  .تخضع لوأصبحت بالنظر إلى النظاـ القانكني الذم ، كذلؾ بالييئات التجاريةذلؾ 
 الككالتيف المنجميتيف ك ككالتي ء الطابع التجارم كالكطني عمىبحكـ إضفاأنو 

 الكطنية ة، يمكف إدراج جميع ىذه الككاالت ضمف فئة الييئات التجاريػالمحركقات
Autorités commerciales nationales . تابعة لمدكلة دكف أف ييػضفي عمييا فيي ىيئات

المشٌرع الطابع اإلدارم الذم ال يتبلءـ، بؿ يتعارض مع خضكعيا لقكاعد القانكف 
مية ذات الطابع الصناعي الخاص، ذلؾ أف تنظيميا كسيرىا مماثؿ لمييئات العمك 

اعد تنظيميا كسيرىا مف تمؾ المطٌبػقة عمى المؤسسات فيذه األخيرة تتشابو قك  كالتجارم.
كفقػان  لييئات العمكمية يقتضي أف تيػسٌيػريذه االطابع الصناعي كالتجارم ل. ف1096الخاصة

ا طابعيا الصناعي كالتجارم إمكانية تأقمـ قالبيا  لقكاعد القانكف التجارم، بؿ ييػتيح أيضن
   .1097القانكني مع مقتضيات المتاجرة

 

                                                 
 29المؤرخ في  10-06، يتعمؽ بالمحركقات، مرجع سابؽ، معدؿ كمتمـ بمكجب األمر رقـ 07-05قانكف رقـ  -1095

فبراير  20مؤرخ في  01-13نكف رقـ ؛ قا2006يكليك سنة  30، مؤرخ في 48عدد  ، ج. ر. ج. ج2006يكليك سنة 
 . 2013فبراير سنة  24، مؤرخ في 11عدد  ، ج. ر. ج. ج2013سنة 

1096
- BOUSSOUMAH Mohamed, L’établissement public, op. cit., p. 76.  

1097
- COLSON Jean-Philippe et IDOUX Pascal, op. cit., p. 836. 
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المحركقات لقكاعد  كع الككالتاف المنجميتاف ك ككالتيالمبدأ يقضي بخض كافإذا 
القانكف الخاص، فإنو استثناء عمى ذلؾ، يمكف أف تخضع لقكاعد القانكف العاـ، كذلؾ 

ة جكانب كيظير ىذا االستثناء مف عدٌ  بحكـ مياـ المرفؽ العاـ المنكطة بيذه الككاالت.
 : كفقا لما يمي

 

مككالتاف المنجميتاف ك ككالتا ل عية أعضاء األجيزة المسٌيػرةفيما يتعمؽ بكض. 1
، فإنيا تتككف مف لجاف مديرة تضـ الرئيس كأعضاء يدعكف مديريف يعٌيػنكف المحركقات

فالتعييف في مثؿ ىذه الكظائؼ يعكد الختصاص السمطة . 1098بمكجب مرسـك رئاسي
تيجة لذلؾ، يخضع رؤساء التقديرية المؤىمة كالمتمثمة ىنا في رئيس الجميكرية. كن

لقكاعد القانكف العاـ،  المحركقات مككالتاف المنجميتاف ك ككالتيكأعضاء المجاف المديرة ل
  كليس لقكاعد قانكف العمؿ الذم يسرم فقط عمى مستخدمي ىذه الككاالت.

 

المديرة  المجاف فيفالعضكية لنظاـ التنافي. يخضع أعضاء المجاف المديرة 
ككؿ ، يةتتنافى مع أٌم نشاط ميني أك عيدة انتخابية كطنية أك محمٌػ يتافلمككالتاف المنجم

امتبلؾ لمنافع في مؤسسة تابعة لقطاع النشاطات المنجمية، بصفة مباشرة أك غير 
، بحيث لككالتي المحركقات ألعضاء المجاف المديرةككذلؾ ىك الحاؿ بالنسبة . 1099مباشرة

ككؿ امتبلؾ ية، دة انتخابية كطنية أك محمٌػأٌم نشاط ميني أك عي تتنافى كظيفتيـ مع
مع إضافة  ،، بصفة مباشرة أك غير مباشرةالمحركقاتلمنافع في مؤسسة تابعة لقطاع 

. كعند انتياء مياـ أعضاء المجاف 1100ع لحالة التنافي مع أم كظيفة عمكميةالمشرٌ 

                                                 
مديػرة بمياميا عمى أكمؿ الجنة ملالجنة مديػرة. كمف أجؿ قياـ  محركقاتال لككالتاف المنجميتاف ك ككالتياتسٌيػر  -1098

، يتضمف قانكف المناجـ، 05-14قانكف رقـ مف ال 38فكفقا ألحكاـ المادة كجو، تعتمد عمى مديريات متخٌصػصة. 
 يدعكف مديريف، اء( أعض3تتككف المجنة المديرة لككالة المصمحة الجيكلكجية لمجزائر مف رئيس كثبلثة )مرجع سابؽ، 

( 4أما المٌػجنة المديػرة لمككالة الكطنية لمنشاطات المنجمية فتتككف مف رئيس كأربعة )ك يعٌيػنكف بمكجب مرسـك رئاسي. 
، 07-05مف القانكف رقـ  12. أما كفقا ألحكاـ المادة بمكجب مرسـك رئاسيكذلؾ أعضاء يدعكف مديريػف، كيعٌيػنكف 

ـ، مرجع سابؽ، فإف المجنة المديرة لكؿ ككالة مف ككالتي المحركقات تتككف مف رئيس يتعمؽ بالمحركقات، معدؿ كمتم
 ( أعضاء يدعكف مديريف كيعٌينكف بمرسـك رئاسي، بناء عمى اقتراح مف الكزير المكمؼ بالمحركقات.5كخمسة )

 ، مرجع سابؽ.يتضمف قانكف المناجـ، 05-14قانكف رقـ مف ال 38انظر المادة  -1099
 ، يتعمؽ بالمحركقات، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ.07-05مف القانكف رقـ  12مادة انظر ال -1100
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 ممارسة أمٌ  ال يمكف ليـ، المحركقات لككالتاف المنجميتاف ك ككالتياالمديرة لكؿ مف 
قطاع المناجـ كالمقالع كفي مؤسسات قطاع المحركقات. في  حسب الحالة، ،نشاط ميني

كما ال يمكف ليـ ممارسة أم نشاط ميني استشارم يتعمؽ بيذه القطاعات المذككرة سكاء 
، (2تيف )ػخبلؿ فترة السنك (. 2) مينة حرة أك بأية صفة أخرل كذلؾ لمٌدة سنتيففي إطار 
كاتب المتعمقة بالكظيفة، التي تدفع ليـ، عكف بالرٌ ػالمديرة يتمتٌ  افجػس كأعضاء المٌ يبقى الرئي

 .1101حسب الحالة، الككالة المعنية
 

بالرجكع إلى يمتٌد نظاـ التنافي كذلؾ بالنسبة لكؿ أعضاء ىيئات الضبط كذلؾ 
الخاصة ببعض المناصب  ت، المتعمؽ بحاالت التنافي كااللتزاما01-07األمر  أحكاـ

، الذم يمنع شاغمي منصب تأطير أك كظائؼ عميا لمدكلة مف أف تككف ليـ 1102كالكظائؼ
خبلؿ فترة نشاطيـ، بأنفسيـ أك بكاسطة أشخاص آخريف، داخؿ الببلد أك خارجيا، 
مصالح لدل المؤسسات أك الييئات التي يتكلكف مراقبتيا أك اإلشراؼ عمييا أك التي أبرمكا 

كيطٌبػؽ نظاـ التنافي عمى  .1103مف أجؿ عقد صفقة معياا ػصفقة معيا أك أصدركا رأين 
كاإلدارات  المؤسساتشاغمي منصب تأطير أك كظائؼ عميا لمدكلة يمارسكنيا ضمف 

 العمكمية كالييئات Institutions et administrations publiques العمكمية
Établissement publics  ات المختمطة كالمؤسسات العمكمية االقتصادية، بما فييا الشرك
عمى األقؿ مف رأس الماؿ ككذا عمى مستكل ىيئات الضبط  %50التي تحكز فييا الدكلة 

   .1104أك كؿ ىيئة عمكمية أخرل مماثمة تتكلى مياـ الضبط أك المراقبة أك التحكيـ

                                                 
مف  12، مرجع سابؽ؛ انظر كذلؾ المادة يتضمف قانكف المناجـ، 05-14قانكف رقـ مف ال 38انظر المادة  -1101

 ، يتعمؽ بالمحركقات، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ.07-05القانكف رقـ 
الخاصة ببعض المناصب  تتعمؽ بحاالت التنافي كااللتزاما، ي2007س سنة مؤرخ في أكؿ مار ، 01-07ر أم -1102

 .2007مارس سنة  7، مؤرخ في 16 عدد ج. ر. ج. ج، كالكظائؼ
 .2المرجع نفسو، المادة  -1103
عند نياية ميٌمػتيـ، ألٌم  شاغمي منصب تأطير أك كظائؼ عميا لمدكلة؛ كما ال يمكف ل1/2 المرجع نفسو، المادة -1104

( أف يمارسكا نشاطا استشاريا أك نشاطا مينيا أيا كانت طبيعتو، أك أف تككف ليـ مصالح 2، كلمٌدة سنتيف )سبب كاف
التي سبؽ ليـ أف تكٌلكا مراقبتيا  Entreprises ou organismesمباشرة أك غير مباشرة لدل المؤسسات أك الييئات 

ة عقد صفقة معيا أك لدل أم مؤسسة أك ىيئة أخرل تعمؿ أك اإلشراؼ عمييا أك أبرمكا صفقة معيا أك أصدركا رأيا بغي
الٌسػالؼ الذكر(. كما أف مخالفة ىذا االلتزاـ معاقب عميو .../... ، 01-07ر مف األم 3نفسو )المادة  في مجاؿ النشاط
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 عبلقاتبحكـ خضكع ، فإنو تطبيؽ أحكاـ الصفقات العمكميةفيما يتعمؽ ب. 2
 صفػقاتيا تخضعمع الغير لمقكاعد التجارية،  المحركقات تيلككالتاف المنجميتاف ك ككالا

المتضمف تنظيـ الصفقات العمكمية كتفكيضات  ،247-15المرسـك الرئاسي رقـ ألحكاـ 
، كلكف عندما تكمٌػؼ بإنجاز عممية ممٌكلة، كمٌػيا أك جزئيػان، بمساىمة مؤقتة أك المرفؽ العاـ

  .1105ميةنيائية مف الدكلة أك مف الجماعات اإلقمي
 

إلى  العمكميةالمنازعات المترتٌػبة عمى إبراـ ىذه الصفػقات يرجع الفصؿ في 
فإنو ال ييػعقؿ بأف ييػعرض  ،1106اختصاص القاضي االدارم. فحسب تعبير أحد األساتذة

النزاع الذم قد يثكر بيف مقاكؿ كىيئة عمكمية ذات طابع صناعي كتجارم حكؿ صفقة 
ٌكلة، كمٌػيػان أك جزئيػان، بمساىمة مؤقتة أك نيائية مف الدكلة عمكمية مف أجؿ إنجاز عممية مم

أك مف الجماعات اإلقميمية إلى اختصاص القاضي المدني أك التجارم. فإذا كاف مف 
الطبيعي أف يطٌبػؽ القاضي المدني قكاعد القانكف المدني عمى الخصكمات المعركضة 

قاضي التجارم قكاعد القانكف عميو حسب المكضكع كطبيعة كؿ عػقد، كأف يطٌبػؽ ال
التجارم عمى الخصكمات المعركضة عميو حسب المكضكع كطبيعة كؿ عػقد، فإنو مف 
المؤٌكػد كمف غير الطبيعي أف يطٌبػؽ القاضي العادم مدنيػان كاف أـ تجاريػان قكاعػد الصفقات 

 .1107العمكمية كالتي تنطكم عمى طابع إدارم محض
 

                                                                                                                                                    

مف  6دج )المادة  300.000دج إلى  100.000( اشير إلى سنة كاحدة كبغرامة مف 6.../... بالحبس مف ستة )
 الٌسػالؼ الذكر(. ،01-07ر ماأل

يتضمف تنظيـ الصفقات العمكمية كتفكيضات المرفؽ  ،247-15مف المرسـك الرئاسي رقـ  6المادة تنص  -1105
  : ال تطبق أحكام ىذا الباب إال عمى الصفقات العمومية محل نفقات « : العاـ، مرجع سابؽ، عمى أنو

 الدولة، -
 الجماعات االقميمية،  -
 ية ذات الطابع االداري، المؤسسات العموم -
المؤسسات العمومية الخاضعة لمتشريع الذي يحكم النشاط التجاري، عندما تكمف بإنجاز عممية ممولة، كميا  -

 .   » أو جزئيا، بمساىمة مؤقتة أو نيائية من الدولة أو من الجماعات اإلقميمية )...(
، ص 2001الجزائر،، كالتكزيعجسكر لمنشر رابعة، الطبعة ال، شرح تنظيـ الصفقات العمكمية، مارـع بـوضياف -1106
330. 
 . 331-330المرجع نفسو، ص ص  -1107
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مف تقنيف اإلجراءات المدنية  800الذم أقٌرتو المادة  استنادنا إلى المعيار العضكم
ف منازعات الييئات العمكمية ذات الطابع الصناعي بأ فػيتبيٌ ، 2008كاإلدارية لسنة 
 ككالتيك لككالتاف المنجميتاف اسيما ذا الييئات التجارية الكطنية، الكالتجارم كك
السالفة الذكر،  800ف المادة ، يعكد الفصؿ فييا إلى القاضي العادم، ذلؾ أالمحركقات

خٌكلت االختصاص إلى القاضي اإلدارم لمفصؿ فقط في أكؿ درجة، كبحكـ قابؿ 
لبلستئناؼ في جميع القضايا، التي تككف الدكلة أك الكالية أك البمدية أك إحدل الييئات 

  العمكمية ذات الطابع اإلدارم طرفػان فييا. 
 

ت مسألة االختصاص النكعي قد أفرزت دد، بأنو إذا كانػيبلحظ في ىذا الصٌ 
ا بيف نص تشريعي كنص تنظيمي، فإف اجتياد مجمس الدكلة قد حسـ األمر حكؿ  تعارضن
انعقاد االختصاص لمنظر في ىذه المنازعات إلى القاضي االدارم، ذلؾ أف عقد الصفقة 

ييئات الأك  الييئات العمكمية ذات الطابع الصناعي كالتجارم ال يتـ لحسابالعمكمية 
يتـ لحساب الدكلة، انطبلقػان مف أف تمكيؿ العممية تككف مف ًقبؿ  ، بؿالتجارية الكطنية
 كاف إذا أنو إلى أشارت التي التنازع محكمة إليو ذىبت ما عف فضبلن  ،1108الخزينة العمكمية

 االستعانة يمكف فإنو عضكم، معيار بمكجب مبدئينا محٌدد االدارية المحاكـ اختصاص
   .1109االستثناء سبيؿ عمى لمادما بالمعيار
 

ا إلى أحكاـ الفقرة فإنو استنادن ، ؽ باستعماؿ ممحقات األمبلؾ العمكمية. فيما يتعم3
شركط ككيفيات إدارة لد حدٌ ، الم427-12رقـ  تنفيذمالمرسـك مف ال 78المادة الثانية مف 

لككالتاف المنجميتاف ا أنو بإمكافيتبٌيػف  ،كتسيير األمبلؾ العمكمية كالخاصة التابعة لمدكلة
عف طريؽ التخصيص مف أجؿ  ات استعماؿ ممحقات األمبلؾ العمكميةالمحركق ككالتيك 

ة المنفعة العامة التي تمارس باسـ الدكلة ة المصمحة العمكمية أك ميمٌ ػاالضطبلع بميمٌ 

                                                 
1108

- CE, 11 mai 2001, OPGI d’Oran c/Sté de travaux de Ain Témouchent, inédit. Cité par 

ZOUAÏMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, 

op. cit., note n° 213, p. 78. 
1109

- TC, 17, juillet 2005, n° 16, Revue du Conseil d’Etat, n° 8, 2006, p. 247 ; TC, 17 juillet 

2005, n° 17, Revue du Conseil d’Etat, n° 8, 2006, p. 250. Cité par ZOUAÏMIA Rachid, 

Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, op. cit., note n° 214, p. 

79. 
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المكضكعة تحت تصرؼ ىذه  نظرنا لككف ممحقات األمبلؾ العمكمية. ك 1110كلحسابيا
كف عمى سبيؿ االستفادة مف حؽ االستعماؿ كليس مف حؽ الممكية، فإف الككاالت يك

 المنازعة المتعمقة بيا تككف مف اختصاص القاضي اإلدارم.
 

 القرارات التي تصدرىا كؿ مف يبلحظ بأف ا يتعمؽ بنظاـ القرارات المنفردة،. فيم4
االقتصادية، في الييئات العمكمية ذات الطابع الصناعي كالتجارم كالمؤسسات العمكمية 

تعػتبر مثؿ القرارات اإلدارية كتخضع المنازعة  ممارستيا لصبلحيات السمطة العامةإطار 
بالقػياس  ؽالمتعمقة بيا الختصاص القاضي اإلدارم. كمثؿ ىذه األحكاـ تصمح لمتطبي

انطبلقػان ، كذلؾ فالمنجميتي فالككالتي، كأيضػان عمى 1111المحركقات عمى كؿ مف ككالتي
التابعة  اتبسمطة إصدار الرخص كالتراخيص المتعمقة بالقطاع ىاتو الككاالتػع مف تمتٌ 

 ، كذلؾ باسـ كلحساب الدكلة. ليا
 

ككالة المصمحة الجيكلكجية لمجزائر بإصدار رخص التصدير لعٌيػنات المكاد تكمٌػػؼ 
ػؼ . أما الككالة الكطنية لمنشاطات المنجمية، تكمٌ 1112المعدنية عديمة القيمة التجارية

بتسميـ، تجديد، تعميؽ كسحب التراخيص المنجمية، كذلؾ تحت رقابة الكزير المكمؼ 
. 1113بالمناجـ. كما تكمٌػؼ أيضػان بتسيير كمتابعة تنفيذ التراخيص المنجمية التي تسمميا

                                                 
يحدد شركط ككيفيات إدارة كتسيير األمبلؾ ، 427-12رقـ  تنفيذمالمرسـك مف ال 2ك 78/1المادة تنص  -1110

مرافق األمالك العمومية، ىي المرافق التي تخصص  « : ، مرجع سابؽ، عمى أنوالعمكمية كالخاصة التابعة لمدكلة
 الحيا وتستعمميا مباشرة طبقا لغرضيا العادي.لمجماعات المحمية أو مص

ويمكن أن تستعمل ىذه المرافق أيضا، الييئات والمؤسسات أو المقاوالت العمومية غير اإلدارات العمومية، 
المصمحة العمومية أو ميمة المنفعة العامة التي تمارس باسم الدولة  وما يقوم مقاميا في االضطالع بميمة

األمبلؾ  ممحقات مصطمح. نشير إلى أنو يككف مف الصحيح استعماؿ » خصية عموميةولحسابيا تحت سمطة ش
رافؽ األمبلؾ مكما كرد في النص بالمغة الفرنسية كليس مصطمح  Dépendance du domaine publicالعمكمية 
 العمكمية. 

1111
- ZOUAÏMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en 

Algérie, op. cit., p. 81.   
 ، يتضمف قانكف المناجـ، مرجع سابؽ.05-14القانكف رقـ مف  39/16انظر المادة  -1112
تتمثؿ التراخيص المنجمية في تراخيص البحث كاالستغبلؿ المنجمييف، كالتي ؛ 4ك 40/3المادة لمرجع نفسو، ا -1113

تيػمنح مف طرؼ الككالة الكطنية ، الٌسػالؼ الذكر، 05-14 رقـ القانكفمف  63بناء عمى الفقرة األكلى مف المادة 
 )...( « : منو، ما يمي 64ميػان. كتضيؼ المادة لمنشاطات المنجمية، بعد الحصكؿ عمى رأم مبٌرر لمكالي المختص إقمي

 .../... يخضع منح كل ترخيص منجمي إلى توقيع دفتر أعباء من طرف طالب الترخيص حيث يمزمو احترام الشروط
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أما ىيئة ضبط المحركقات، فتتكلى تسميـ التراخيص المتعمقة بممارسة نشاطات تخزيف 
. أما الككالة الكطنية لتثميف المحركقات )ألنفط(، تقـك 1114لبتركليةك/أك تكزيع المنتجات ا

، تسميـ رخص 1115بتسميـ رخص التنقيب، كذلؾ بعد مكافقة الكزير المكمؼ بالمحركقات
 . 1116استثنائية لحرؽ الغاز

 

المتٌػخذة  يًؿ القرارات اإلدارية المنفردةالتراخيص مف قبالرخص ك يمكف اعتبار ىذه 
ط إدارم، كالذم يمثٌػؿ مظيػػرنا مف مظاىر ممارسة صبلحيات في إطار ممارسة نشا

ىيئات  المحركقات ك ككالتي السمطة العامة، عمى الرغـ مف ككف الككالتاف المنجميتاف
لمقاضي اإلدارم لمفصؿ في منازعات ىذه االختصاص كما ينعقد تجارية كليست إدارية. 

يمكف االستعانة  كفضبلن عف ذلؾ،. مادماستنادنا إلى إعماؿ المعيار ال القرارات المنفردة
يككف باسـ  ىذه الككاالت، انطبلقػان مف أف تصٌرؼ Théorie du mandatبنظرية الككالة 

كلحساب الدكلة، حيث تطٌبػؽ في ىذه الحالة قكاعد االختصاص حكؿ الطعف باإللغاء في 
  . 1117لحسابياالقرارات الصادرة مف ًقبؿ الييئات اإلدارية المركزية باسـ الدكلة ك 

 

بناء عمى ذلؾ، فإف الفصؿ في الطعف باإللغاء في ىذه القرارات يككف مف 
مف فئة  المحركقات ك ككالتي الككالتاف المنجميتافباعتبار اختصاص مجمس الدكلة، 

استنادنا إلى الطابع  Institutions publiques nationales"الييئات العمكمية الكطنية " 
، 01-98القانكف العضكم رقـ مف  8كذلؾ بتطبيؽ أحكاـ المادة  الكطني الممنكح ليما،

القانكف رقـ مف  810، كليس المادة المتعمؽ باختصاصات مجمس الدكلة كتنظيمو كعممو
، التي تبدك أحكامو غير 1118اإلجراءات المدنية كاإلدارية تضمف تقنيفالم، 08-09

                                                                                                                                                    

العامة والخاصة، وااللتزامات المنصوص عمييا في ىذا القانون، وكذا االلتزامات المتعمقة باألشغال ../... .
 .» تحدد نماذج دفاتر األعباء بقرار من الوزير المكمف بالمناجم )...( والمصاريف

 ابؽ.، يتعمؽ بالمحركقات، معدؿ كمتمـ، مرجع س07-05مكرر مف القانكف رقـ  78انظر المادة  -1114
 .14المرجع نفسو، المادة  -1115
 . 59المرجع نفسو، المادة  -1116

1117
- ZOUAÏMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en 

Algérie, op. cit., pp. 83-84.  
سابؽ، عمى  ، يتضمف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية، مرجع09-08مف القانكف رقـ  901/1تنص المادة  -1118
يختص مجمس الدولة كدرجة أولى وأخيرة، بالفصل في دعاوى اإللغاء والتفسير وتقدير المشروعية في  « : أنو

 .» القرارات اإلدارية الصادرة عن السمطات اإلدارية المركزية
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أف يتدخؿ في المجاؿ المحجكز دستكرية، انطبلقػان مف أف القانكف العادم ال يمكف لو 
، التي 0885 دسػتكرمف  061مقتضيات المادة ، كذلؾ استنادنا إلى 1119لمقانكف العضكم
يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العميا، ومجمس الدولة، ومحكمة  « : تنص عمى أنو

 .     » التنازع، وعمميم، واختصاصاتيم األخرى
  

مف إحداث ىذا النكع مف أجيزة الضبط ىك  إذا كاف اليدؼأنو إلى نشير أخيرنا 
ة مراقبة كضبط القطاع المنجمي كقطاع ػميمٌ التقميدية في االضطبلع ب ةاستخبلؼ اإلدار 

ألجنبية، فإف ذلؾ يعٌد المحركقات التي أصبحت مفتكحة أماـ المبادرة الخاصة الكطنية كا
ؽ ىذا اليدؼ، زٌكد سياسة انسحاب الدكلة مف الحقؿ االقتصادم. كلتحقيتجاكبػان مع 

صبلحيات كانت في الٌسػابؽ في يد الدكلة كفركعيا اختصاصات ك المشٌرع ىذه الككاالت ب
التقميدية. أما عف فعالية الدكر المنتظر مف ىذه الككاالت في مراقبة كضبط القطاعات 
ف كاف مرتبط بمدل فعالية اإلطار القانكني الذم يحكميا، فإن و التابعة ليا، فنرل بأنو كا 

ا بمدل استقبلليتيا اتجاه السمطة التنفيذية ؟  مرىكف أيضن
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

                                                 
1119

- ZOUAÏMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en 

Algérie, op. cit., p. 84. 
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 المبحث الثاني
ضبط النشاط وظيفة  بين الدولة وىيئات الضبط االقتصاديتقاسم االختصاص 

 االقتصادي
 

تخكيؿ  فتح القطاعات االقتصادية لممنافسة بيف األعكاف االقتصادييفيقتضي 
د كالٌسػير عمى احتراميا مف ًقػبؿ ىؤالء األعكاف، كتحت القكاع كضع ميٌمػةضبط الأجيزة 

أماـ إعادة تكزيع السمطات، أم االنتقاؿ مف تركيز  بناء عمى ذلؾ، نككفك  .رقابة القاضي
السمطات في يد الدكلة كفركعيا التقميدية إلى تكزيع السمطات بيف مؤسسات جديدة لمدكلة 

 Pouvoirsلفصؿ بيف السمطات االقتصادية ، كذلؾ إعماالن لمبدأ ا1120ة الضبطػتتكلى ميمٌ 

économiques  كالسمطات اإلداريةPouvoirs administratifs
  (.المطمب األول) 1121

 

يتعٌيػف تزكيدىا  ،الضبط الضبط االقتصادم مياـىيئات مف أجؿ تتكٌلى 
لـ تتخٌؿ بعد عف  ىذه األخيرة،أف  غيراتجاه السمطة التنفيذية.  الضركرية باالستقبللية

كظيفتيا الرقابية في شكميا االدارم التقميدم كالقائـ أساسنا عمى سمطة المراقبة كالتكجيو 
ؿ مياـ كعدـ االتٌػجاه الفعمي لكظيفة الضبط كالتي تعني تحرير المبادرة الخاصة، تحكي

مستقمة كاالكتفاء بمياـ السمطة العامة المتعمقة بتحقيؽ الضبط لصالح ىيئات ضبط 
مف تمكيف ىيئات الضبط االقتصادم  . فعمى الرغـ مف1122المرفؽ العاـالمصمحة العامة ك 

النشاط  ضبط تزاؿ تتقاسـ كظيفة التدخؿ في ضبط السكؽ، إاٌل أف السمطة التنفيذية ال
الييئات عف طريؽ آليات تقميدية لمقانكف اإلدارم، األمر الذم يكحي  مع ىذه االقتصادم

 (.المطمب الثاني) ىذه الييئات بعدـ التحكيؿ الفعمي لكظيفة الضبط لصالح
 

 
 

                                                 
1120

- FRISON ROCHE Marie-Anne, « La victoire du citoyen-client », op. cit., p. 50. 
1121

- FARJAT Gérard, « Un droit économique spécifique pour les pays émergents »,  in 

Robert Charvin et Ammar Guesmi (s/dir), L’Algérie en mutation : Les instruments 

juridiques de passage à l’économie de marché, L’Harmattan, Paris, 2001, p. 362. 
-249ص ص  ،2015قانكف الضبط االقتصادم في الجزائر، دار بمقيس لمنشر، الجزائر، ، بوجممين وليد -1122
250. 
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 المطمب األول
 لعامة لصالح ىيئات الضبط االقتصاديصالحيات السمطة اممارسة تفويض 

 

ىذا كال يعني . صادم، فمـ تعد تضطمع بواالقت لقد تراجع دكر الدكلة في الحقؿ
 السكؽ كالمصالح الشخصيةالتراجع التخمي عف ىذه القطاعات الميٌمػة كتركيا لقكل 

مستقمة كمتمٌيػزة  إنشاء مؤسساتلممشغميف. فاألمر يتطمب ضمانات متنكعة، كما يتطمب 
نشاء ىذه المؤسسات ىك تعبير عف حقيقة مزدكجة تتمثؿ في عدـ اضطبلع  عف الدكلة. كا 
الدكلة بالنشاط في ىذه القطاعات مف جية، كترتيب مسؤكلية الدكلة عف تكفير الضمانات 

  (.ولالفرع األ ) 1123مف جية أخرل
 

الذم يقكـ عمى نظرية التفكيض. فاختصاصات  بالضبط ىذا الخيار الجديديرتبط 
أجيزة الضبط ما ىي في النياية إاٌل تحكيؿ الختصاصات السمطة التنفيذية في مجاؿ 

بيف االختصاصات ذات يفصؿ  يذا المفيـككضبط السكؽ كاألنشطة االقتصادية. ف مراقبة
ف اختصاص السمطة التنفيذية كاالختصاصات ذات الطابع الطابع السياسي كالتي تبقى م

 التقني كاالقتصادم كالتي يتـ تحكيميا لصالح أجيزة ضبط جديدة في النظاـ المؤسساتي
  (.الفرع الثاني) 1124لمدكلة

 

 الفرع األول
 الضبط االقتصاديتنازل الدولة عن صالحياتيا لييئات  متطمبات

 

ط االقتصادم ىك استخبلؼ اإلدارة التقميدية إنشاء ىيئات الضباليدؼ مف إذا كاف 
ا كسياسة انسحاب ػفي االضطبلع بالمسائؿ االقتصادية في الدكلة، فإف ذلؾ يعٌد تجاكبن 

الدكلة مف الحقؿ االقتصادم. كيبلحظ أف متطمٌػبات ىذا الخيار الجديد عديدة، تنحصر 
 (.ثالثا(، كالفعالية )ثانيا) كاالحترافية (، المركنةأوالباألساس في عدـ التحٌيػز )

 

                                                 
 . 72 ص مرجع سابؽ، ،محمد محمد عبد المطيف -1123
 .252-251م في الجزائر، مرجع سابؽ، ص ص ، قانكف الضبط االقتصادبوجممين وليد -1124
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 عـدم التحّيـز : أوال
 

، 1125ىيئات الضبط االقتصادم الستحداثييػعٌد عدـ التحٌيػز مف أىـ المبٌررات 
عف كؿ تأثير يمكف  ضماف سمطة اتٌػخاذ القرار بعيدنااالبتعاد عف الذاتية ك كذلؾ مف أجؿ 
ع االستقبللية لضماف . كما يجب أف تتبلحـ كتترابط فكرة عدـ التحٌيػز مأف تتعٌرض لو

  . 1126عدـ تعٌرض أعضاء ىيئات الضبط االقتصادم ألم تأثير أك اجتذاب خارجي
 

جكابنػا قكينػا لمتحٌيػز الذم تشتبو بو السمطة التنفيذية بللية ىذه الييئات تمثٌػؿ استق
. كتظير ىذه 1127ككذلؾ السمطة اإلدارية التي ترتبط ارتباطان كثيقا بالسمطة التنفيذية

ة أك عدـ الثقة مف حيث أف السمطة التنفيذية تتمادل أحيانان لمبحث عف أىداؼ الشبي
حزبية، أك حتٌػى شخصية، عكض أف تبحث عف تحقيؽ الصالح العاـ. كما أف سيطرة 

ا اإلدارة عمى القطاعات ذات الٌصػمة باألعماؿ بكاسطة التنظيـ كالرقا بة، سيجعميا حكمن
  .   1128نفسو الكقتكطرفنا في 

 

لما تقٌدـ ذكره، إذا كانت الدكلة مالكة أك مساىمة في بعض القطاعات،  فضبلن 
سينجـ عف ذلؾ تنازع المصالح، بحيث يتعٌذر عمى الدكلة أف تمارس مياميا الضبطية 
بكاسطة مصالحيا اإلدارية التقميدية المكضكعة تحت السمطة المباشرة لمجياز التنفيذم مف 

                                                 
1125

- « l’impartialité constitue l’élément principal, voire la pierre angulaire du processus 

de régulation pour plusieurs raisons : elle est présentée comme une caractéristique et une 

qualité de ces instances originales, voire leur raison d’être ou encore le motif de leur 

création. Or, à l’origine cette condition avait pour but principal de limiter l’Etat partial 

dans sa facture classique ». Voir, TOUATI Mohand Cherif, « L’impartialité des 

autorités de régulation économique », Revue académique de la recherche juridique, n°1, 

2017, p. 67. 
1126

- MARAIS (du) Bertrand, op. cit., p. 522. 
التعديؿ الدستكرم لسنة  بعد 1996مف دستكر  99 )أصبحت المادة 1996مف دستكر  85 المادة تنص -1127

 في أخرى أحكام صراحة إيّـاه تخوليا التي تالسمطامى ع زيادة، الوزير األول يمارس » : يمي ما عمى (،2016
  : اآلتية الصالحيات الدستور،

مف الدستكر الفرنسي  20؛ نشير إلى أف ىذه المادة تقابميا المادة « العمومية اإلدارة سير حسن عمى يسير -6 )...(
  : ، المعدؿ كالمتمـ، كالتي تنص عمى ما يمي1958لسنة 

« Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.  

Il dispose de l’administration […] », Voir, www.assemblee-nationale.fr/, consulté le 

05/02/2017. 
1128

- COLLET Martin, op. cit., pp. 7-8. 

http://www.assemblee-nationale.fr/
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القطاعات المعنية، مف جية نفسو في  قتالك ية كتككف مالكة أك مساىمة في ج
. ككٌؿ ذلؾ مف شأنو أف يجعؿ الدكلة غير قادرة عمى التكفيؽ بيف متناقضيف، 1129أخرل

أم بيف تحقيؽ مصالحيا المالية باعتبارىا مالكة أك مساىمة كبيف مقتضيات ضماف تحٌيػز 
لتي دفعت الكثير مف اإلدارة في أداء كظائفيا. كيعٌد ىذا األمر أحد المبٌررات األساسية ا

. 1130البمداف مف بينيا فرنسا إلى استحداث ىيئات ضبط مستقمة في المجاؿ االقتصادم
الدكلة باعتبارىا ضابطة لمنشاطات  ؼكعمى ىذا األساس، يتعٌيػف الفصؿ بيف كظائ

 .  1131االقتصادية ككظائفيا باعتبارىا متعامؿ اقتصادم في السكؽ
 

مٌرة عدـ تحٌيػز اإلدارة في صراحة كألٌكؿ س ػالمؤسٌ  أما في الجزائر، فمقد كٌرس
التعديؿ  بعد 25المادة  أصبحت الحقان منو كالتي  23بمكجب المادة  0996دستكر 

سة لييئات الضبط جكع إلى بعض القكانيف المؤسً . كما أنو بالرٌ 2106الدستكرم لسنة 
ناء ممارسة كظائفيا ع قد أدرج فكرة عدـ تحٌيػز ىذه الييئات أث، نجد أف المشرٌ االقتصادم

يشٌكبلف ضمانة  مبدأيف ىاميفعمييا  بػز يترتٌ ػفكرة عدـ التحيٌ كيبلحظ أف  .1132كمياميا
 Régime des التنافينظاـ  في ثؿيتم المبدأ األكؿفأما . أساسية لتكريسيا

                                                 
1129

- DELION André, op. cit., pp. 35-36.  
1130

- Ibid, p. 36.  
1131

- KENKECHE Sid Ali, op. cit., pp. 87-88. 
لقكاعد العامة المطبقة بالبريد ، يحٌدد ا13-2111رقـ  مف القانكف 28المادة إلى نص عمى سبيؿ المثاؿ نشير  -1132

ك/أك استغبلؿ شبكات  تؤٌكػد عمى أف استغبلؿ إنشاءمعدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ، التي ، الٌسػمكية كالبٌلسمكية كبالكاصبلت
سمكية كتكفير خدمات المكاصبلت الٌسػػمكية كالبٌلسمكية، يككف بكجكب مكية كالبلٌ ػعمكمية أك منشآت المكاصبلت السٌ 

 ، يتعمؽ10-12رقـ  قانكفال أما ضماف الكصكؿ إلى ىذه الشبكات كفؽ شركط مكضكعية كشفافة كبدكف تمييز.
منو، أف لجنة ضبط الكيرباء كالغاز  2، فيعتبر بمكجب المادة ت، مرجع سابؽع الغاز بكاسطة القنكاالكيرباء كتكزيب

ىيئة مكمفة بضماف احتراـ التنظيـ التٌػقني كاالقتصادم كالبيئي، كحماية المستيمكيف كشفافية إبراـ الصفقات كعدـ التمييز 
ناجـ، مرجع سابؽ، عمى أف يمارس ، يتضمف قانكف الم15-04مف القانكف رقـ  38. كما تؤٌكد المادة بيف المتعامميف

رئيس المجنة المديرة كأعضاؤىا، كأعكاف كؿ ككالة مف الككالتيف المنجميتيف كظائفيـ بكؿ شفافية كحياد كاستقبللية. كنجد 
الحكـ نفسو ينطبؽ بالنسبة لرئيس المجنة المديرة كأعضاؤىا كأمينيا العاـ كأعكاف ككالتي المحركقات، كذلؾ حسب 

 ، يتعمؽ بالمحركقات، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ.   17-15مف القانكف رقـ  02ادة مقتضيات الم
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incompatibilités في حيف يتمثؿ المبدأ الثاني في إجراء االمتناع ،Procédé de 

l’empêchement 1133.   
 

 :واالحترافية المرونة -ثانيا
 

مف مينييف، خبراء كقضاة،  جماعية لييئات الضبط االقتصادمإف التٌػركيبة ال
كىذه  .1134تشٌكػؿ في الكاقع أساس شرعية ىذه الييئات في القطاعات التي تضبطيا

درة عمى مكاجية حقبلن ػع بيا ىذه الشخصيات كالقالشرعية مرٌدىا الكفاءة التي تتمتٌ 
التقميدية الذم أثبت  ةاإلدار أسمكب ا تغمب عميو المستجٌدات كالتحٌكالت كبديؿ عف ادين اقتص
 االقتصاد.  كمراقبة في ضبط عجزه

 

إشراؾ المينييف أف بفي مجاالت البكرصة كالبنكؾ عمى كجو الخصكص، يظير 
ا القرار. كما يكفؿ أاتٌػخاذ بضماف تكفير المعمكمات الكاممة لمسمطة المختصة بيسمح  يضن

تحقيؽ التبلـؤ بيف الحقائؽ القائمة كاإلجراءات المتٌػخذة. كفضبلن عف ذلؾ، يسمح 
تنظيـ  ىيئةبالتصرؼ بمركنة في مكاجية حركة األسكاؽ. فعمى سبيؿ المثاؿ تكاجو 

ا متغٌيػرة باستمرار.ال لذلؾ يجب أف تككف قادرة باستمرار عمى تقديـ ك  بكرصة أكضاعن
ة تتناسب مع حركة األسكاؽ كعات جديدة كفي خبلؿ مدٌ إجابات سريعة كعممية لمكض

                                                 
جراء االمتناع، انظر -1133 ، استقبللية سمطات الضبط المستقمة في نذيرة ديب : لمتفصيؿ أكثر حكؿ نظاـ التنافي كا 

الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة  كميةالت الدكلة،  القانكف الجزائرم، مذكرة لنيؿ درجة الماجستير في القانكف، فرع تحكٌ 
 كما بعدىا. 29، ص 2011/2012مكلكد معمرم تيزم كزك، 

المٌػجاف المديرة  كأعضاءرؤساء  ع صفةد المشرٌ لـ يحدٌ  نشير إلى أنو عمى خبلؼ الييئات اإلدارية المستقمة، -1134
، يتضمف قانكف المناجـ، 05-14انكف رقـ مف الق 38المسٌيػرة لمككالتاف المنجميتاف ك ككالتا المحركقات )انظر المادة 

، يتعمؽ بالمحركقات، معدؿ كمتمـ(. فعمى سبيؿ المثاؿ، يعٌيػف جميع 07-05مف القانكف رقـ  12مرجع سابؽ كالمادة 
مف  22أعضاء لجنة ضبط عمميات البكرصة كمراقبتيا حسب قدراتيـ في المجاليف المالي كالبكرصي )انظر المادة 

، يتعمؽ ببكرصة القيـ المنقكلة، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ(. أما فيما يتعمؽ بتشكيمة 10-93رقـ  المرسـك التشريعي
( 9( أعضاء بحكـ كفاءتيـ في المجاليف االقتصادم كالمالي مف بيف تسعة )5مجمس النقد كالقرض، فيضـ خمسة )

 تمـ، مرجع سابؽ(.  ، يتعمؽ بالنقد كالقرض، معدؿ كم11-03مف األمر رقـ  58أعضاء )انظر المادة 
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تصبح  1135كذلؾ فإف سمطة العقاب التي تمارسيا الييئات اإلدارية المستقمةك السريعة. 
ا كأف ىذه الييئات تضـ شخصيات ال نزاع في كفاءتيا    . 1136أكثر قبكالن، خصكصن

 

ا مف خبلؿ السمطة التنظيمية تتٌػضح   Pouvoir réglementaireىذه الكفاءة أيضن
بسمطة سٌف القكاعد  كيتعمؽ األمر .1137لبعض الييئات اإلدارية المستقمة المخٌكلة قانكنان 

كتفكيض  .القانكنية لمخاطبة المتعامميف االقتصادييف في القطاعات التي ينتمكف إلييا
صة يرجع باألساس إلى قدرة ىذه ػممارسة السمطة التنظيمية لصالح ىذه الييئات المتخصٌ 

رة عمى ضماف النكعية التٌػػقنية لمقكاعد التي تصدرىا، مف جية، كقابمية ىذه القكاعد األخي
 . 1138لمتأقمـ مع الكاقع العممي مف جية أخرل

 

عمى الرغـ مف  مستقمة تجدر اإلشارة في ىذا المقاـ، إلى أف ىنالؾ ىيئات إدارية
 تتمتٌػع بالسمطة تكييفيا الصريح مف قبؿ المشٌرع عمى أنيا أجيزة ضبط، إاٌل أنيا ال

التنظيمية، مٌما يعني أف ىذه األجيزة بإمكانيا ضبط القطاع التابع ليا دكف إصدار لكائح 
تمٌكػنيا  فقط صبلحيات استشارية الذم يحدثيا يمنح ليا القانكف، بحيث أف 1139تنظيمية

غير أف ىذه المشاركة قد تككف شكمية مف مف المشاركة في ممارسة السمطة التنظيمية. 
االستشارة الصادرة عف ىيئات الضبط  يث أف الحككمة ليا السمطة التقديرية في استبعادح

  .1140االقتصادم
 

 الفعالية -ثالثا
 

التطبيؽ  فإنو يقع عمى عاتؽ اإلدارة ،لمسمطة التنفيذية انطبلقػان مف تبعية اإلدارة
ككف مف كاجب اإلدارة أف يجٌردة التي يسٌنػيا المشٌرع. ك اـر لمقكاعد القانكنية العامة كالمالصٌ 

                                                 
 كما بعدىا. 321دناه، ص انظر أ -1135
 .75، مرجع سابؽ، ص محمد محمد عبد المطيف -1136
 كما بعدىا. 310دناه، ص انظر أ -1137

1138
 - LEPETIT Jean-François, « État, juge et régulateur », in Frison-Roche Marie-Anne 

(s/dir.), Les régulations économiques : légitimité et efficacité, Presses de Sciences Po et 

Dalloz, Paris, 2004, p.122. 
1139

- FRISON-ROCHE Marie-Anne, « Définition du droit de la régulation 

économique », op. cit., p. 129. 
 كما بعدىا. 332 انظر أدناه، ص -1140
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كات تضمف المساكاة في التعامؿ بيف المكاطنيف كالحفاظ عمى ضماف الحرية ضٌد االنتيا
اإلدارة يجد بالمقابؿ محدكديتو، ىذا التصٌكر لنشاط غير أف . 1141التي يحظرىا القانكف

صبح ، مٌمػا يجعؿ نشاطيا أك تصرفيا يالجامد لمقانكفيؤٌدم باإلدارة إلى التطبيؽ بحيث 
Pragmatismeغير فٌعػاؿ لنقص في المركنة كالبراغماتية 

كما أف الٌشػؾ في  .1142
ا إلى الجيات القضائية مف حيث مف حيث فعاليتيا يمتٌد أي اإلدارةنشاط  محدكدية عدـ ضن

ببطء  ػقنية، السيما االقتصادية منيا، سكاء تعمؽ األمرػقدرتيا عمى مكاجية المنازعات التٌ 
 . 1143خٌصػص القضاةاإلجراءات كعدـ ت

 

أف تككف قادرة عمى تدبير التغيير  ىذا النحك، تبقى اإلدارة بعيدة عمىعمى 
ج االختصاصات تدرٌ  مبدأ التخٌصػص،كالتكٌيػؼ مع المستجدات، ذلؾ أنيا تقـك عمى 

كالخضكع لمرقابة الصارمة، كتفٌضػؿ الٌسػر الميني كتنبذ الشفافية. كذلؾ يساىـ النظاـ 
اعتبارنا ليذه ك  .1144اتٌػخاذ القرار صيركرةثقؿ مف كتيرة ػتعقيد اإلجراءات كيي  البيركقراطي في

ممارسة صبلحيات السمطة العامة،  لييئات الضبط االقتصادميخٌكؿ المشٌرع  المآخذ،
في تكجيو  التي ستعتمدىا طريقة الدكلةأساسينا فيما يخٌص  ان ر كالتي تبٌيف كتعكس تطكٌ 

Les conduitesالسمكؾ 
الييئات بالفعالية مقارنة ىذه أداء عف ذلؾ، يتمٌيز  فضبلن ك . 1145

ال باإلدارات التقميدية، ألف استقبلؿ ىذه الييئات يسمح ليا باتٌػخاذ قرارات سريعة، كىي 
فبل يكجد تدخؿ كزارم  ،ااإلدارات أسيرة ليا في إعداد قراراتيتخضع لمقيكد التي ال تزاؿ 

كما أف القكاعد المتٌػبعة أماـ تمؾ الييئات  يعكؽ سمطتيا أك يطيؿ مٌدة إصدار القرار.
تتمٌيػز بالبساطة، مٌمػا يسمح ليا أف تفصؿ في المنازعات كأف تكقع الجزاءات عمى نحك 

  .1146أسرع مف المحاكـ التي تزدحـ أماميا القضايا
 

                                                 
1141

- COLLET Martin, op. cit., p. 9. 
1142

- « Pragmatisme : Doctrine qui prend pour critère de la vérité la valeur pratique. (Pour 

le pragmatisme, est vrai ce qui réussit, et il n’y a pas de vérité absolue ». Voir, Petit 

Larousse en couleurs, op. cit., p. 734. 
1143

- COLLET Martin, op. cit., p. 9. 
 .55ع سابؽ، ص ، مرجاولعربي سعيد -1144

1145
- COLLET Martin, op. cit., p. 9. 

 .76ص  ، مرجع سابؽ،محمد محمد عبد المطيف -1146
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إف قطاعات النشاطات التي تستقبؿ ىيئات الضبط االقتصادم ىي تمؾ القطاعات 
مف خبلؿ  ععميقة مف أجؿ استقطاب االستثمار األجنبي. كالمشرٌ الت التي عرفت تحكٌ 

ييدؼ إلى تكفير ضمانات الفعالية كالحياد التي ال يمكف أف  إنشائو لمثؿ ىذه الييئات
انطبلقان مف اعتبار ىيئات ك . 1147تكفرىا اإلدارات التقميدية الغارقة في البيركقراطية كالفساد

بالمينية، فيي بذلؾ تعالج المسائؿ المطركحة في  الضبط االقتصادم متخٌصػصة كمتمتٌػعة
صيا. كعند قياميا بتصٌكر ك كضع الحمكؿ ػالنشاطات المرتبطة بمجاؿ اختصاصيا كتخصٌ 

المناسبة ليذه المسائؿ، تمجأ إلى استعماؿ أدكات متنكعة كمتشعبة، فضبلن عف تمتٌػعيا 
فالضبط يقـك عمى . 1148لة كفعميةبمزايا السمطة العامة، مٌما يجعؿ مف قراراتيا ناجعة كفعا

أساس الفصؿ بيف السمطة السياسية كالتسيير المباشر لبعض شؤكف كنشاطات الفاعميف 
بحٌؿ المسائؿ بحيث تتكفؿ ىيئات الضبط االقتصادم  االجتماعييف كاالقتصادييف،

   .1149المطركحة أماميا بصفة مباشرة، كال يعكد األمر لمسياسييف
 

 الثاني الفرع
 لصالحيات السمطة العامة االقتصادي رسة ىيئات الضبطممامظاىر 

 

تفسح باعتبارىا معقٌػدة كتقنية،  كالمالية لخصكصية القطاعات االقتصادية انظرن 
، كمراقبتيا مف أجؿ ضبطيا ىيئات الضبط االقتصادممجاؿ التدخؿ فييا لصالح  الدكلة

مة مف السمطات لكي تؤٌدم تخكيميا جم بكاسطةبالكسائؿ القانكنية البٌلزمة مع تزكيدىا 
در سمطتيا مف خبلؿ نظرية مصالضبط االقتصادم ىيئات تجد ك  مياميا بكؿ فعالية.
ىذه  متعػتٌ لتفكيض امف نتائج ىذا ذلؾ أنو  ،عمكمية مف طبيعة سمطكيةتفكيض سمطات 

                                                 
1147

- ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation 

économique en Algérie, op. cit., p. 17. 
  .9، مرجع سابؽ، ص » منظكمة القانكنية الكطنيةأثر التعديبلت الدستكرية عمى ال »،كايس شريف -1148
-52مرجع سابؽ، ص ص  عدـ فعمية القكاعد القانكنية في القانكف الكضعي الجزائرم،، ظاىرة شريف كايس -1149
مكية يمكف أف نشير عمى سبيؿ المثاؿ إلى ما كرد في التقرير السنكم لييئة ضبط البريد كالمكاصبلت السٌ ؛ 53
، عمى أف المسعى األساسي لئلصبلحات حكؿ تحرير ىذا القطاع، يكمف في الفصؿ بيف 2003سمكية لسنة كالبلٌ 

  : ، انظركظائؼ االستغبلؿ، كضع السياسات القطاعية ك كظائؼ الضبط
- Autorité de régulation de la poste et des télécommunications, Rapport Annuel 2003, op. 

cit. 



 310 

، كالسمطة (ثانيا)النزاعات سمطة الفصؿ في (، أوالبالسمطة التنظيمية )الييئات 
         (.ثالثا) 1150القمعية

 

 ضرورة وظيفية : السمطة التنظيمية -أوال
 

لتتمٌكػف  ةممارسة السمطة التنظيمي بعض الييئات اإلدارية المستقمةليخٌكؿ المشٌرع 
 مـز الفاعميف في السكؽ عمى احتراميا. غير أفػػمف إصدار قكاعد قانكنية عامة كمجٌردة تي 

( 1دستكريتيا )مدل  التنظيمية تثير إشكاليةىذه السمطة المبلحظ في ىذا الٌصػدد، بأف 
    (.2) أك مداىا كنطاؽ ممارستيا

 

 السمطة التنظيمية  دستورية -1
 

 « : ييئات اإلدارية المستقمة، عمىمجمس الدكلة الفرنسي في تقرير لو حكؿ الأٌكػد  
 ظيمالتنع، بواسطة منحيا المكنة من اتّـخاذ رّد الفعل السريقدرة ىذه األخيرة عمى 

مف يككف ذلؾ، كفضبلن عف  .1151» طبّـق عمى القطاع المكمّـفة بضبطوالمالئم لي
تنظيمي في المياديف التٌػقنية، أيف يعتبر إشراؾ ذكم الختصاص استبعاد االالٌصػعب 

ىذه المياديف المشرفة عمى  ىذه الييئاتأعضاء في كالكفاءة بصفتيـ االختصاص 
 .1152قبؿ المخاطبيف بياقبكؿ القاعدة القانكنية مف ضمانة لك

       
حكؿ مشكمة كجكد -كلك بصفة ضمنية-المجمس الدستكرم الفرنسيأيضان فصؿ 

، حيث لـ بيافحصو لمنصكص األكلى المتعمقة  كذلؾ بمناسبةالييئات اإلدارية المستقمة، 
ضماف القكاعد التي تسمح ب حٌددبالمقابؿ، لكف  .1153حكؿ ىذا المكضكع ومبلحظاتب يبدً 

                                                 
1150

- CHAMPAUD Claude, op. cit., pp. 56-59. 
1151

- Cité par MARAIS (du) Bertrand, op. cit., p. 571. 
1152

- FAURE Bertrand, « Le problème du pouvoir réglementaire des autorités 

administratives secondaires », Cahier du Conseil constitutionnel n° 19, (Dossier : Loi et 

règlement), 2006, p. 3, www.conseil-constitutionnel.fr/, consulté le 13/05/2015.  
1153

- Décisions : n° 84-173 DC du 26 juillet 1984 relative à la Haute autorité de la 

communication audiovisuelle, Rec., p. 63 ; n° 86-217 DC du 18 septembre 1986 relative à 

la Commission nationale de la communication et des libertés, Rec., p. 141 ; n° 86-224 DC, 

du 23 janvier 1987 relative au Conseil de la concurrence, Rec., p. 8 ; n° 88-248 DC  du 17 

janvier 1989 relative au Conseil supérieur de l’audiovisuel, Rec., p. 18, Voir, Conseil 

d’État, Rapport public 2001, Jurisprudence et avis de 2000, op. cit., p. 294. 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/
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 .الييئاتىذه بؿ ػمف قً  استعمالياتأطير دة السمطة التنظيمية مف خبلؿ احتراـ كح
لتي مع مراعاة السمطات ا-التيالفرنسي  مف الدستكر 20نبع مف نص المادة عكبة تػالصٌ ف

مسمطة المحتكر الكحيد لاألكؿ لكزير تجعؿ مف ا-ىي مف اختصاص رئيس الجميكرية
المؤرخة في كفقا لقراراتو  دستكرم الفرنسيفالمجمس ال .عمى المستكل الكطني ةالتنظيمي

أف أحكاـ بقضى ، معي البصرمػالسٌ  ىيئةحكؿ  0989جانفي  07ك 0986سبتمبر  08
ىيئة صالح إذا خٌكؿ القانكف السمطة التنظيمية ل ؿ عائقان ػشكٌ تال  الٌسػالفة الذكر، 10المادة 

  . 1154نةػا لشركط معيٌ ػإدارية مستقمة ما، كذلؾ كفقن 
 

يتعمؽ األمر المجمس الدستكرم الفرنسي الٌسالفة الذكر، بأف سب قرارات يتٌػضح ح
كليس  Pouvoir réglementaire d’application de la loiبسمطة تنظيمية لتطبيؽ القانكف 

ىذه  مارسةمتككف ك . Pouvoir réglementaire autonomeبسمطة تنظيمية مستقمة 
تدابير عمى إاٌل تنطكم ىذه السمطة  كأالٌ ، في إطار احتراـ القكانيف كالمراسيـالسمطة 

نككف أماـ سمطة تنظيمية ، فمحدكدة سكاء مف حيث نطاؽ تطبيقيا أك مف حيث محتكاىا
شرطيف كضع قد  الفرنسي المجمس الدستكرمضح أف ػيتٌ ك . 1155صةػمتخصٌ مقٌيػدة ك 

األكؿ يتمثؿ  . فأما الشرطلبلعتراؼ بدستكرية السمطة التنظيمية لمييئات اإلدارية المستقمة
ه القكانيف كالمراسيـ. أما الشرط في حدكد ما تقرٌ تككف السمطة التنظيمية أف ممارسة في 

   الثاني مفاده أف تككف ىذه السمطة محدكدة مف حيث نطاؽ تطبيقيا أك مف حيث محتكاىا.
 

أف الميداف التنظيمي لرئيس الجميكرية يبدك كاسعنػا جدنا، بحيث  في الجزائر نجد
. أما 1156لمرئيس بالتدخؿ في كؿ مكاف كفي أم كقت بمكجب المراسيـ الرئاسيةيسمح 

الكزير األكؿ فيك يسير عمى تطبيؽ القكانيف كاألنظمة في جميع المياديف. كنككف ىنا 
جد أف ، ن0885ع إلى أحكاـ دستكر ك بالرجك . 1157أماـ ما يسمى بالضبط اإلدارم العاـ

المستقمة في المسائؿ  السمطة التنظيميةممارسة رئيس الجميكرية ؿ لمنو تخكٌ  032المادة 
. لمكزير األكؿيف في المجاؿ التنظيمي تطبيؽ القكان ، بينما يعكدصة لمقانكفػغير المخصٌ 

                                                 
1154

- Voir, Conseil d’État, Rapport public 2001, Jurisprudence et avis de 2000, op. cit., p. 

295. 
1155

- Ibid. 
 .98التنظيـ اإلدارم النشاط اإلدارم، مرجع سابؽ، ص  : دارم، الكجيز في القانكف اإللباد ناصر -1156
  .146ص  المرجع نفسو، -1157
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، 1996 دستكرمف  99السمطات التي يمارسيا ىذا األخير بمكجب المادة  كذلؾ مف بيفك 
 .تكقيع المراسيـ التنفيذية

 

حكؿ دستكرية األحكاـ  1158ألستاذهاأحد  يتساءؿعمى ضكء ىذه األحكاـ، 
 ا لمنحيا سمطة تنظيمية لتطبيؽ القانكف لصالحشريعية المتعارضة مع الدستكر، نظرن ػالتٌ 

. كيزداد اإلشكاؿ حٌدة بالنسبة لؤلنظمة التي تصدرىا الكزير األكؿ غير إدارية مستقمة ىيئة
ىك عميو الحاؿ في فرنسا،  ، حيث ال تخضع ىذه األنظمة إلى المكافقة مثمماأجيزة الضبط

باستثناء حالة األنظمة الصادرة عف لجنة تنظيـ عمميات البكرصة كمراقبتيا التي تخضع 
   ة.إلى مكافقة الكزير المكمٌػؼ بالمالي

لرئيس الجميكرية كالكزير األكؿ احتكار السمطة األحكاـ الدستكرية تمنح إذا كانت  
 ءالكزراشؼ عف تمتٌػع ىيئات أخرل بيذه السمطة. فيك التطبيؽ العمميالتنظيمية، إاٌل أف 

فكف بضماف التنظيـ ػرؤساء مصالح مكمٌ  ختصاصات تنظيمية باعتبارىـليـ ممارسة ايعيد 
مثؿ تمؾ ممارسة  يتسٌنى ليـ. كما ير الحسف لممصالح المكضكعة تحت سمطتيـػكالسٌ 

ما ا ؼ كزيرن ػكمٌ ػف يي أ عممشرٌ ل يمكفكما  .1159االختصاصات بتفكيض مف قبؿ الكزير األكؿ
أماـ نككف كىنا . في المسائؿ التي تتبع قطاعو مف أجؿ تحديد كيفيات تطبيؽ قانكف معٌيػف

مو بصفة دقيقة ػبمقتضى نص قانكني خاص ينظٌ  ضبط إدارم خاص، ال يمارس إالٌ 
. فكؿ كزير يتٌػخذ خاذىاػد السمطات المختصة لمممارسة كاإلجراءات التي يمكف اتٌ كيحدٌ 
  .1160ركرية في إطار اختصاصو القطاعيػظيمات الضٌ التن

 

سمطتيا التنظيمية المتمثمة في الكالية كالبمدية  الجماعات اإلقميميةا تستمٌد أيضن 
 مف قانكف الكالية 004المادة ف .اإلقميمي ياختصاص، كذلؾ في حدكد ابمكجب القانكف

                                                 
1158

- ZOUAÏMIA Rachid, « Réflexions sur le pouvoir réglementaire des autorités 

administratives indépendantes », op. cit., p. 21. 
يحدد صبلحيات المجاف العممية كالتقنية ، 2009سنة  ديسمبر 6في  عمى سبيؿ المثاؿ القرار المؤرخانظر  -1159

يناير سنة  6المختصة لمحافظة الطاقة الذرية كتشكيبلتيا ككيفيات عمميا، ج. ر. ج. ج العدد األكؿ، مؤرخ في 
، يحدد 2007سبتمبر سنة  9المؤرخ في  266-07. كاتٌػخذ ىذا القرار بناء عمى المرسـك التنفيذم رقـ 2010

 .2007سبتمبر سنة  16، مؤرخ في 57الطاقة كالمناجـ، ج. ر. ج. ج عدد  صبلحيات كزير
 .162مرجع سابؽ، ص  التنظيـ اإلدارم النشاط اإلدارم، : ، الكجيز في القانكف اإلدارملباد ناصر -1160
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ى النظاـ العاـ معمى المحافظة ع ىك المسؤكؿالكالي أف عمى ، تؤٌكػد 2102لسنة 
السمطة  يعدٌ  الكاليف. اـ، الصحة العمكمية كالسكينة العمكميةاألمف الع ؛بعناصره المختمقة

كيككف لمكالي أف يصدر قرارات  .ة الضبط اإلدارم عمى مستكل الكاليةػة بميمٌ ػالمختصٌ 
دة تنظيمية كفردية التي يراىا ضركرية لممارسة ميامو، كذلؾ في حدكد الصبلحيات المحدٌ 

 . 1161لو قانكنان 
 

بل لمدكلة بجممة مف ػباعتباره ممثٌ ػكمٌػؼ مي  ، فيكرئيس المجمس الشعبي البمدمأما 
ير عمى المحافظة عمى النظاـ العاـ كأمف األشخاص كالممتمكات، ػالكاجبات، السيما السٌ 

د مف الحفاظ عمى النظاـ العاـ في كؿ األماكف العمكمية التي يجرم فييا تجمع ػالتأكٌ 
كينة العمكمية ككؿ األعماؿ التي مف شأنيا اإلخبلؿ ػألشخاص، كمعاقبة كؿ مساس بالسٌ ا

بيا، تنظيـ ضبطية الطرقات المتكاجدة عمى إقميـ البمدية مع مراعاة األحكاـ الخاصة 
رئيس المجمس الشعبي في إطار صبلحياتو، يتٌػخذ . ك 1162بالطرقات ذات الحركة الكثيفة

ة بمكجب القكانيف ية حكؿ المسائؿ المكضكعػاتٌػخاذ تدابير محمٌ قصد األمر بقرارات البمدم 
   . 1163تحت إشرافو كسمطتو كاألنظمة

  
تنظيمية السمطة الأنو إذا كاف الدستكر يمنح بضح ػـ ذكره، يتٌ ما تقدٌ بناء عمى 

خٌكؿ سمطة تنظيمية خاصة ػيي ع رٌ لجميكرية كالكزير األكؿ، فإف المشعامة لصالح رئيس اال
لصالح كؿ مف الكزراء، الكاٌلة، رؤساء المجالس الشعبية البمدية، ككذلؾ لصالح كمحدكدة 

، دكف أف 1164أشخاص القانكف الخاص كالمنظمات المينية كاالٌتحادات الفدرالية الكطنية
 .1165قدرة الحككمة في كضع السياسة الكطنية في مجاالت معٌيػنة يككف لذلؾ تأثير عمى

ؿ الييئات ا عمى أحكاـ الدستكر عندما يخكٌ يككف متعٌدين  ع الا لذلؾ، فإف المشرٌ اعتبارن ك 
بو كؿ ىيئة.  اإلدارية المستقمة سمطة تنظيمية تطبيقية لمقانكف في القطاع الذم تختٌص 

                                                 
 بالكالية، مرجع سابؽ. ، يتعمؽ17-02رقـ  قانكفالمف  025المادة انظر  -1161
 ، يتعمؽ بالبمدية، مرجع سابؽ.10-11ـ مف القانكف رق 94انظر المادة  -1162
 .96المرجع نفسو، المادة  -1163
 .218، ص 802 اليامش رقـ انظر أعبله، -1164

1165
- ZOUAÏMIA Rachid et ROUAULT Marie Christine, Droit administratif, Éditions 

Berti, Alger, 2009, p. 58. 
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، حيث ال 1166اختصاصاتيا التنظيمية في حدكد ما يرسمو القانكف تمارس الييئاتيذه ف
خبلؼ االختصاص التنظيمي عمى  ، كذلؾالقانكني يمكف ليا الخركج عف ىذا اإلطار

في  ع بو رئيس الجميكرية، حيث يمارس ىذا األخير السمطة التنظيميةػالعاـ الذم يتمتٌ 
 043صة لمقانكف، كذلؾ كفقا لما تضمنتو الفقرة األكلى مف المادة ػالمسائؿ غير المخصٌ 

  الدستكر.مف الٌسػالفة الذكر 
 

 السمطة التنظيميةنطاق  -2
 

دة مف حيث عدـ خركجيا عف ػدارية المستقمة بسمطة تنظيمية مقيٌ الييئات اإلتتمتٌػع 
 .قنيةػية كالتٌ ػالفنٌ حيث محتكاىا المتعمؽ بالمكاضيع  القانكف، كمفرة بمكجب الحدكد المسطٌ 

لكف يمكف أف تككف ىذه السمطة التنظيمية كاسعة في المياديف التي تضطمع بيا ىذه 
كعمى ىذا النحك،  .1167يفية عامة نطاؽ ىذه السمطةالييئات، كذلؾ عندما يحٌدد القانكف بك

تتدخؿ كخبير مف خبلؿ إصدارىا لقكاعد تقنية اإلدارية المستقمة الييئات يظير بأف 
       .1168تخاطب سمكؾ المينييف في القطاعات المعنية

 

ضبط البريد كالمكاصبلت  لجنة ضبط الكيرباء كالغاز كىيئةكؿ مف إذا كانت 
بدرجة أقؿ، بحيث تستفيد  يبدك ذلؾتنظيمية، إاٌل أف عاف بسمطة ػية تتمتٌ سمكمكية كالبلٌ ػالسٌ 

، بينما تستفيد الييئة 1169الييئة األكلى مف سمطة تنظيمية محدكدة في مجاؿ التعريفة فقط
 ىذه السمطة التنظيميةيظير أف ك . 1170الثانية مف السمطة التنظيمية في المسائؿ التقنية

تمؾ التي يتمتٌػع بيا كؿ مف مجمس النقد كالقرض كلجنة مف حيث مداىا مقارنة مع  تختمؼ
تنظيـ عمميات البكرصة كمراقبتيا، حيث تشٌكػؿ بالفعؿ القكاعد القانكنية الصادرة في 

 .Un véritable droit matériel 1171المجاؿ البنكي كمجاؿ البكرصة قانكننػا مادينػا حقيػقينػا 
                                                 

1166
- ZOUAÏMIA Rachid, « Réflexions sur le pouvoir réglementaire des autorités 

administratives indépendantes », op. cit., pp. 25-26. 
1167

- DELION André, op. cit., p. 28. 
1168

- DECOOPMAN Nicole, op. cit., pp. 22-23. 
 .تعمؽ بالكيرباء كتكزيع الغاز بكاسطة القنكات، مرجع سابؽ، ي01-02مف القانكف رقـ  15مادة انظر ال -1169

لقكاعد العامة المتعمقة بالبريد كبالمكاصبلت احدد ، ي03-2000القانكف رقـ  مف 64ك 39، 13المكاد ظر ان -1170
 .مرجع سابؽ معدؿ كمتمـ،السمكية كالبلسمكية، 

1171
- ZOUAÏMIA Rachid, « Réflexions sur le pouvoir réglementaire des autorités 

administratives indépendantes », op. cit., p. 11  et s. 
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كذلؾ عف طريؽ األنظمة  نقدية بصفتو سمطة يمارس مجمس النقد كالقرض ميامو
في شكؿ تنظيمات تخاطب البنكؾ تصدر قكاعد عامة التي يصدرىا. كتعتبر ىذه األخيرة 

مجاالن كاسعنػا عف الحككمة في  النقد كالقرض مجمسقد كرث كل .1172المالية تكالمؤسسا
ؿ الذم يبدك أف ىذا التحكٌ . ك السياسة النقدية كاإلشراؼ عمييا كمتابعتيا كتقييميا تحديد

مرتبط بالشركط التي فرضيا صندكؽ  ،المتعمؽ بالنقد كالقرض ،01-91أحدثو األمر رقـ 
النقد الدكلي عمى الدكلة الجزائرية في مجاؿ فصؿ السمطة النقدية عف الجياز التنفيذم، 

أما عف مدل  سعينيات.ػبمناسبة لجكئيا إلعادة ىيكمة ديكنيا الخارجية في منتصؼ التٌ 
البنكي  تشمؿ جميع جكانب النشاط مية التي يمارسيا المجمس، فتكادالسمطة التنظي

 .1173كالمالي، خاصة ضكابط نشاط البنكؾ العمكمية كالخاصة ككذا المؤسسات المالية
 

مف المرسـك  31ممادة كفقا ل-تنظيـ عمميات البكرصة كمراقبتيا لجنةكذلؾ تمٌتع ت
بسمطة تنظيمية لتنظيـ سير سكؽ -لةالمتعمؽ ببكرصة القيـ المنقك  ،10-93التشريعي رقـ 
رؤكس األمكاؿ التي تتعمؽ عمى الخصكص ب لكائح سفٌ كذلؾ مف خبلؿ القيـ المنقكلة، 

اعتماد الكسطاء في عمميات البكرصة كالقكاعد  ؛مكف استثمارىا في عمميات البكرصةي
ب لكاجمانات اػنطاؽ مسؤكلية الكسطاء كمحتكاىا كالضٌ  ؛1174قة عمييـػالمينية المطبٌ 

الشركط كالقكاعد التي تحكـ العبلقات بيف المؤتمف المركزم  ؛اإليفاء بيا اتجاه زبائنيـ
المرسـك  مف 2مكرر 19المذككرة في المادة  عمى السندات كالمستفيديف مف خدماتو

                                                 
ىذه  ، يتعمؽ بالنقد كالقرض، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ، فإف11-03مف األمر رقـ  62كفقا ألحكاـ المادة  -1172

شركط اعتماد البنكؾ كالمؤسسات المالية كفتحيا، ككذا  ؛تحديد قكاعد الكقاية في سكؽ النقداألنظمة تشمؿ السيما 
المقاييس  ؛دنى مف رأسماؿ البنكؾ كالمؤسسات المالية ككذا كيفيات إبرائوشركط إقامة شبكاتيا، السيما تحديد الحٌد األ

تغطية المخاطر كتكزيعيا، كالٌسػيكلة كالقدرة عمى  كالٌنػسب التي تطٌبػؽ عمى البنكؾ كالمؤسسات المالية السيما فيما يخٌص 
 ؛جاؿ العمميات مع ىؤالء الزبائفحماية زبائف البنكؾ كالمؤسسات المالية السيما في م ؛الكفاء كالمخاطر بكجو عاـ

؛ تسيير الشركط التٌػقنية لممارسة المينة المصرفية كمينتي االستشارة كالكساطة في المجاليف المصرفي كالمالي
 .احتياطات الصرؼ

 .38مرجع سابؽ، ص  ،» استقبللية مجمس النقد كالقرض بيف النظرية كالتطبيؽ «، كايس شريف -1173
، يتعمؽ بشركط 1996يكليك سنة  3مؤرخ في  05-96رقـ  ـ عمميات البكرصة كمراقبتيالجنة تنظي نظاـ انظر -1174

 .  1997، مؤرخ في أكؿ يكنيك سنة 36اعتماد الكسطاء في عمميات البكرصة ك كاجباتيـ كمراقبتيـ، ج. ر. ج. ج عدد 
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دارة  ؛1175، الٌسػالؼ الذكر10-93التشريعي رقـ  القكاعد المتعمقة بحفظ السندات كتسيير كا 
شركط  ؛القكاعد المتعمقة بتسيير نظاـ التسكية كتسميـ السندات ؛مسنداتالحسابات الجارية ل

دارة السندات ساع مجاؿ السمطة التنظيمية ػػأماـ اتٌ ك  .1176التأىيؿ كممارسة نشاط حفظ كا 
، كالتي مف شأنيا أف تمٌس بحقكؽ تنظيـ عمميات البكرصة كمراقبتيا جنةمل المخٌكلة

مجمس جنة أماـ ػكائح الصادرة عف المٌ ػالطعف في المٌ المخاطبيف بيا، منح المشٌرع إمكانية 
ئحة المطعكف فييا، إذا أف يؤمر بتأجيؿ أحكاـ البلٌ  يمكف في ىذه الحالة الدكلة، بحيث

دة كاإلفراط، أك طرأت كقائع ػعنو نتائج كاضحة الشٌ  ا يمكف أف تنجرٌ ػكانت ىذه األحكاـ ممٌ 
  .1177جديدة بالغة الخطكرة منذ نشرىا

 

 سوية النزاعات بواسطة التحكيمت -ثانيا
                

د االقتصادييف التي ق بيف األعكافيترتٌػب عمى حرية المنافسة تضارب المصالح 
الييئات بعض ل يخٌكؿ المشٌرع، تفادم ىذه النزاعاتبينيـ. كمف أجؿ فيما تثير نزاعات 

أسمكبنا ال يعٌد لتحكيـ االمبلحظ أف (. ك 1) سمطة تحكيمية لمفصؿ فييااإلدارية المستقمة 
 (.2) كذلؾ مضبطأسمكبنا ليمكف اعتباره  يبلن لتسكية النزاعات فقط، بؿبد

 

 المسائل الخاضعة لنظام التحكيم -1
 

 سبيؿ المثاؿ، فعمى .المسائؿ الخاضعة لمتحكيـ باختبلؼ القطاع المعنيتختمؼ 
تيا غرفة تحكيمية كفي قطاع البكرصة، تنشأ لدل لجنة تنظيـ عمميات البكرصة كمراقب

بدراسة أم نزاع تقني ناتج عف تفسير القكانيف كالمٌػكائح  الغرفة. كتكمٌػؼ ىذه 1178كتأديبية
كبيف  . كما تتدخؿ الغرفة بيف الكسطاء في عمميات البكرصةالٌسػارية عمى سير البكرصة

ػحب ىؤالء في مكاجية شركة إدارة بكرصة القيـ، الشركات المصدرة لؤلسيـ، اآلمريف بالسٌ 
                                                 

اـ لممؤتمف المركزم عمى ، يتعمؽ بالنظاـ الع01-03 رقـ لجنة تنظيـ عمميات البكرصة كمراقبتيا نظاـ انظر -1175
 السندات، مرجع سابؽ. 

، يتعمؽ بمسؾ 2003مارس سنة  18مؤرخ في  02-03 رقـ لجنة تنظيـ عمميات البكرصة كمراقبتيا نظاـ انظر -1176
 .    2003نكفمبر سنة  30، مؤرخ في 73الحسابات كحفظ السندات، ج. ر. ج. ج عدد 

 مرجع سابؽ. معدؿ كمتمـ،تعمؽ ببكرصة القيـ المنقكلة، ، ي10-93ف المرسـك التشريعي رقـ م 33انظر المادة  -1177
 .51المادة لمرجع نفسو، ا -1178
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كيبلحظ بأف المشٌرع قد أغفؿ اإلشارة إلى اإلجراءات كطرؽ الطعف . 1179في البكرصة
 ، ذلؾ أنو ال يمكف الطعف ضدضد القرارات التحكيمية الصادرة عف الغرفة التحكيمية

بب في ذلؾ إلى كيرجع السٌ . 1180الغرفة التحكيمية الحكـ التحكيمي الصادر عف
، كذلؾ خبلفا لمقكاعد 1181ال تتكفر إاٌل لديياخصكصية النزاع الذم يحتاج إلى خبرة 

  .1182العامة التي تجيز الطعف باالستئناؼ في أحكاـ المحكميف
 

ىذا ضبط  الٌسمكية كالبٌلسمكية، تتكلى ىيئةالمكاصبلت البريد ك في قطاع أما 
بالتكصيؿ البيني كالتحكيـ في النزاعات القائمة بيف  المتعمقةالفصؿ في النزاعات القطاع 

الضبط حكؿ النزاع المرفكع  ىيئة. كبعد أف تتداكؿ 1183عامميف أك مع المستعمميفالمت
أياـ. كيتكلٌػى  (4ة ال يمكف أف تتجاكز خمسة )، تصدر قرارنا معٌمبلن في مدٌ 1184أماميا

( أياـ مف تاريخ صدكره. 2الضبط تبميغ القرار لؤلطراؼ في مٌدة ثبلثة ) المدير العاـ لييئة
أماـ مجمس الدكلة أثر  ضدها مف تاريخ تبميغو. كليس لمطعف كيعٌد ىذا القرار نافذن 

 . 1185مكقؼ
   

                                                 
 مرجع سابؽ. معدؿ كمتمـ،تعمؽ ببكرصة القيـ المنقكلة، ، ي10-93المرسـك التشريعي رقـ مف  52المادة انظر  -1179
طعف في قرارات الغرفة في المجاؿ ، الٌسالؼ الذكر، خٌص إمكانية ال10-93المرسـك التشريعي رقـ يبلحظ أف  -1180

تعد قرارات الغرفة الفاصمة في المجال  « : منو التي تنص عمى أنو 57/1التأديبي دكف التحكيمي كفقا ألحكاـ المادة 
 .» ( من تاريخ تبميغ القرار موضوع االحتجاج1التأديبي قابمة لمطعن باإللغاء أمام مجمس الدولة، خالل أجل شير )

 .105، مرجع سابؽ، ص ةحمميل نوار  -1181
 ، مرجع سابؽ.اإلجراءات المدنية كاإلدارية ، يتضمف قانكف09-08مف القانكف رقـ  1033انظر المادة  -1182
لقكاعد العامة المتعمقة بالبريد كبالمكاصبلت السمكية احدد ، ي03-2000مف القانكف رقـ  8ك 13/7انظر المادة  -1183

تفصيؿ أكثر حكؿ سمطة التحكيـ لييئة ضبط البريد كالمكاصبلت السمكية ؛ لممرجع سابؽمعدؿ كمتمـ، ، كالبلسمكية
  : كالبلسمكية، انظر

- BERRI Noureddine, « Le règlement des différends devant l’autorité de régulation de la 

poste et des télécommunications », Actes du Colloque National sur (Les autorités de 

régulation indépendantes en matière économique et financière), Faculté de Droit et 

Sciences Économiques, Université Abderrahmane Mira de Bejaïa, 23-24 mai 2007, pp. 68-

73. 
  ، الٌسػالؼ الذكر.03-2000مف القانكف رقـ  16/2المادة  انظر -1184

1185
- Déc. n° 8/SP/PC/2002 relative aux procédures en cas de litige en matière 

d’interconnexion et en cas d’arbitrage, op. cit. 
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ى غرفة التحكيـ المنشئة الكيرباء كتكزيع الغاز بكاسطة القنكات، تتكلٌ أما في قطاع 
بناء كذلؾ لدل لجنة الضبط، الفصؿ في الخبلفات التي يمكف أف تنشأ بيف المتعامميف، 

. 1186بلفات المتعمقة بالحقكؽ كالكاجبات التعاقديةعمى طمب أحد األطراؼ، باستثناء الخ
في حالة ما إذا ف فضبلن عف ذلؾ، تكجد حاالت أخرل يمكف أف تنظر فييا غرفة التحكيـ.ك 

أراد صاحب ممكية مثقمة باالرتفاقات القياـ بأشغاؿ قد تمحؽ أضرارنا بمنشآت المتعامؿ، 
 . 1187فة التحكيـيمكف ليذا األخير أك صاحب الممكية رفع النزاع أماـ غر 

 

غير ميػمـز بتزكيدىا إذا تبٌيػف أنو يمكف  مكٌزع الطاقة الكيربائية أك الغازية كما أف
أف يتـ بطريقة أقٌؿ تكمفة عف طريؽ االنتاج الذاتي بالنسبة لمكيرباء أك عف طريؽ 
استعماؿ كقكد آخر بالنسبة لمغاز. كفي حالة االحتجاج، يمكف الٌمجكء إلى تحكيـ لجنة 

. كتفصؿ ىذه األخيرة باتٌػخاذ قرار مبٌرر، بعد االستماع إلى 1188الكيرباء كالغازضبط 
أف تقكـ بكؿ التٌػحريات بنفسيا أك بكاسطة غيرىا. لمجنة الضبط األطراؼ المعنية. كيمكف 

كما يمكنيا تعييف خبراء عند الحاجة، كأف تستمع إلى الشيكد. كعند تكفر حالة 
. كال يقبؿ القرار التحكيمي الصادر عف 1189دابير تحفظيةاالستعجاؿ، يمكنيا أف تأمر بت

، عمى أنو يمكف أف يككف مكضكع 1190كبيذه الصفة فيك كاجب التنفيذ فيو.المجنة الطعف 
 .  1191طعف قضائي أماـ مجمس الدكلة

 

إذا كانت الييئات اإلدارية المستقمة تتمتٌػع بسمطة شبو قضائية لحٌؿ النزاعات 
و ال يمكف ليا أف تفصؿ في المسائؿ التي تدخؿ في نطاؽ القانكف المرفكعة أماميا، إاٌل أن

 كما أٌكػدتو إحدل القرارات، 1192الخاص لمعقكد، كالتي تؤكؿ إلى اختصاص القاضي

                                                 
 ، مرجع سابؽ.تعمؽ بالكيرباء كتكزيع الغاز بكاسطة القنكات، ي01-02قانكف رقـ المف  133انظر المادة  -1186
 .162لمادة االمرجع نفسو،  -1187
، يتضمف دفتر الشركط 2002مايك سنة  28 المؤرخ في 194-02لتنفيذم رقـ مف المرسـك ا 3انظر المادة  -1188

  . 2002يكنيك سنة  2، مؤرخ في 39المتعمؽ بشركط التمكيف بالكيرباء كالغاز بكاسطة القنكات، ج. ر. ج. ج عدد 

 ع سابؽ.تعمؽ بالكيرباء كتكزيع الغاز بكاسطة القنكات، مرج، ي01-02قانكف رقـ المف  135انظر المادة  -1189
 .137المادة لمرجع نفسو، ا -1190
 .139فسو، المادة نالمرجع  -1191

1192
- ZOUAÏMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en 

Algérie, op. cit., p. 126. 
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. ككذلؾ ىك األمر 1193الصادرة عف ىيئة ضبط البريد كالمكاصبلت الٌسػمكية كالبٌلسمكية
ى غرفة حيث تتكلٌ باء كالغاز، بالنسبة لغرفة التحكيـ المنشئة لدل لجنة ضبط الكيرب

التحكيـ الفصؿ في الخبلفات التي يمكف أف تنشأ بيف المتعامميف، دكف أف يمتٌد 
كما ال يمكف  .1194اختصاصيا لمفصؿ في الخبلفات المتعمقة بالحقكؽ كالكاجبات التعاقدية

أف تنظر في طمبات التعكيض عف الٌضرر، كالتي تعكد إلى لمييئات اإلدارية المستقمة 
عكس ذلؾ، حيث أصدرت  اختصاص الجيات القضائية. غير أف الممارسة العممية تثبت

ا عف الٌضػرر  ان ضبط البريد كالمكاصبلت الٌسػمكية كالبٌلسمكية قرار  ىيئة يتضمف تعكيضن
كالذم تسٌبب فيو أكراسكـك تمككـ  Algérie Télécomالذم لحؽ باتٌػصاالت الجزائر 

Orascom Télécom   Algérieالجزائر 
، مٌما يجعؿ مف ىيئة الضبط تشبو إلى حٌد 1195

 .       1196كبير جية قضائية أكثر مف اعتبارىا ىيئة إدارية
 

 كأسموب لمضبطالتحكيم  -2
 

ككسيمة بديمة لتسكية النزاعات بعيدنا عف الجيات القضائية  إذا كاف التحكيـ 
، إاٌل ف المحكـ أك المحكميفإرادة األطراؼ في تعيي ةباستقبللي فضبلن عف تمٌيػزه، الٌرسمية

أماـ الييئات اإلدارية المستقمة. فاالختصاص التحكيمي ليذه  أنو يختمؼ عف التحكيـ
إرادة األطراؼ لطرح النزاع أماـ ىذه  الييئات ذك طبيعة خاصة، كذلؾ مف حيث غياب

كبمعنى آخر لـ يشترط المشٌرع كجكد اٌتفاقية التحكيـ بينيما، حيث يمكف . الييئات
بالنزاع القائـ  قمة المعنٌية بصفة منفردةالمست ةممتعامؿ االقتصادم إخطار الييئة اإلداريل

                                                 
1193

- Déc. n° 39/SP/PC/ARPT/05 du 25 octobre 2005 relative au litige opposant le 

fournisseur de services Internet/réseaux télécoms SARL IPAT à Algérie Télécom sur la 

modification des dispositions d’une convention de partenariat ADSL, www.arpt.dz/, 

consulté le 15/01/2017. 
 تعمؽ بالكيرباء كتكزيع الغاز بكاسطة القنكات، مرجع سابؽ.، ي01-02قانكف رقـ مف ال 133انظر المادة  -1194

1195
- Déc. n° 43/SP/PC/ARPT du 6 décembre 2005 relative aux allégations d’Algérie 

Télécom quant au cas de fraude présumée d’Orascom Télécom Algérie, www.arpt.dz/, 

consulté le 15/01/2017.  
1196

- BERRI Noureddine, op. cit., p. 71. 

http://www.arpt.dz/
http://www.arpt.dz/
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ف لـ يتٌػفقا عمى تحكيـ ىذه الييئة عمى ىذا النحك، ك  . 1197بينو كبيف متعامؿ آخر حٌتى كا 
تتكٌلى الييئات اإلدارية المستقمة الفصؿ في النزاعات بيف المتعامميف كفقا لما يخكٌلو ليا 

نيـ مف ي. كما أف أعضاء الييئة التحكيمية عمى مستكل ىذه الييئات يتـ تعي1198نكفالقا
قبؿ السمطة التنفيذية، عمى خبلؼ التحكيـ الحر، حيث يككف لؤلطراؼ الحرية في تعييف 

. فالتحكيـ ىك نتاج اتٌػفاؽ إرادة 1199المحٌكػـ أك المحٌكػميف، أك تحديد كيفيات تعيينيـ
ه الصكرة يقتضي ماـ المحٌكـ لمفصؿ فيو. كالتحكيـ كفقػان ليذاألطراؼ عمى طرح النزاع أ

 كف عناصرىا األساسية نابعة مف االتٌػفاؽك كضع إجراءات تك إنشاء محكمة خاصة
العقدم ألطراؼ النزاع، حيث تككف قرارات ىذه المحكمة حكؿ النزاع المطركح أماميا ذات 

 . 1200طبيعة قضائية
 

تقميديػنػا لمقاضي في مجاؿ  ستقمة لكظائؼ مكككلةت اإلدارية المالييئا إف ممارسة
مف قضائية لتصبح إدارية. كانتقاؿ  : تسكية النزاعات سيؤٌدم إلى تحٌكؿ ىذه الكظائؼ

مثؿ ىذا االختصاص مرتبط باألساس بمتطمٌػبات ضبط األسكاؽ. كتحكيؿ ىذا 

                                                 
منشكرة مداخمة  ،» التحكيـ أماـ سمطات الضبط االقتصادم ككسيمة لرقابة الحقؿ االقتصادم «، مخموف باىية -1197
ة الحقكؽ الت االقتصادية عمى المنظكمة القانكنية الكطنية، كميالممتقى الكطني حكؿ أثر التحكٌ حصيمة أعماؿ في 

 .175، ص 2011ديسمبر سنة  1فمبر كنك  30كالعمـك السياسية، جامعة جيجؿ، يكمي 
عمى خبلؼ ذلؾ، نجد في القطاع المنجمي أف المشٌرع لـ يخٌكؿ لمككالة الكطنية لمنشاطات المنجمية سمطة  -1198

بيف  Médiationك كساطة أ Conciliationأك مصالحة  Arbitrageالتحكيـ، إٌنما كمفت بمساعدة تنفيذ أم تحكيـ 
، 05-14مف القانكف رقـ  40المتعامميف المنجمييف، فيما يتعمؽ بالتراخيص المنجمية التي تمنحيا ) انظر المادة 

 يتضمف قانكف المناجـ، مرجع سابؽ(. 
أما في قطاع المحركقات، فإف كؿ خبلؼ بيف الككالة الكطنية لتثميف مكارد المحركقات )ألنفط(، كالمتعاقد 
ينجـ عف تفسير ك/أك تنفيذ العقد أك عف تطبيؽ قانكف المحركقات ك/أك النصكص المٌتخذة لتطبيقو، يسكل عف طريؽ 

كفؽ الشركط المتفؽ عمييا في العقد. كفي حالة إخفاؽ  Procédure de règlement amiableإجراء تسكية كٌدية 
مف  2ك 58/1لمتٌػفؽ عمييا في العقد )انظر المادة الشركط ا ىذا اإلجراء، يمكف عرض الخبلؼ لمتحكيـ الدكلي حسب

 ، يتعمؽ بالمحركقات، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ(.  07-05القانكف رقـ 
، مرجع اإلجراءات المدنية كاإلدارية ، يتضمف قانكف09-08القانكف رقـ  مف 1012/2 ك 1008/2انظر المكاد  -1199

 سابؽ.
1200

- FRISON ROCHE Marie-Anne, « Arbitrage et droit de la régulation », in Frison 

Roche Marie-Anne (s/dir.), Les risques de régulation, Presses de Sciences Po et Dalloz, 

Paris, 2005, p. 224.  
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فيذية أك مف قبؿ السمطة التنياؽ انتقاؿ اختصاصات كانت تمارس االختصاص جاء في س
 .          1201السمطة القضائية لصالح ىيئات جديدة لمضبط

 

 أساس لتحقيق أىداف الضبط : السمطة القمعية -ثالثا
 

عمى أنيا  Dépénalisation لتكضيح ظاىرة إزالة التجريـ 1202ألساتذةأحد ا يعتقد
تصرفات فإف ال ،إزاحة القانكف الجنائي أك استبعاده لصالح الجزاء اإلدارم. كبمعنى آخر

ا، كذلؾ مف ػا يعاقب عمييا إدارين ػا أصبحت أحيانن ػابؽ يعاقب عمييا جنائين التي كانت في السٌ 
استنادنا إلى  الظاىرةىذه عٌد المجاؿ االقتصادم أحسف مثاؿ لتفسير زاكية الضبط. كيي 
تكقيع الجزاء سمطة ية ىذه المبٌررات، فإف ػعمى الٌرغـ مف حجٌ (. كلكف 1مبٌررات عديدة )

  (.  2) لضماف شرعيتيا بمكجب القانكف تأطيرإلى  حتاجت
 

  انتزاع سمطة العقاب من القاضي الجزائي راتمبرّ  -1
 

تحٌكؿ كظيفة الدكلة مف متدخمة إلى ضابطة في مجاؿ ردع المخالفات  ترٌتب عمىي
الضبط ىيئات الجزاء الجنائي، خاصة مع ظيكر  االقتصادية حمكؿ الجزاء اإلدارم محؿٌ 

كتعٌد ىذه . السكؽ مراقبةك  ٌكؿ ليا ممارسة السمطة القمعية لضبطػالتي خي  صادماالقت
في القطاعات االقتصادية كالمالية، ا عف رفض التدخؿ القضائي تعبيرن السمطة القمعية 

انتزاع سمطة مرٌد ك . 1203ضبط ىذه القطاعات ال يتبلئـ معو نظاـ القمع الجنائيبحيث أف 
ردع مف بينيا عجز العقكبة الجزائية عف  تبارات عديدةعا العقاب مف القاضي الجزائي

ىيئات المخالفات في ىذه القطاعات لطكؿ اإلجراءات القضائية، عمى خبلؼ سرعة تدخؿ 
في اتٌػخاذ القرار بالٌشػكؿ الذم يسمح بإيقاؼ آثار التصرفات غير الضبط االقتصادم 

                                                 
1201

- ZOUAÏMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en 

Algérie, op. cit., p. 132. 
1202

- LEFEBVRE José, « La dépénalisation, facteur d’ordre ou désordre ? », p. 246, 

www.u-picardie.fr/, consulté le 28/10/2014. 
، ص ، 2119، 0ـ. ف. ؽ. ع. س، عدد ، «مدل استقبللية كحياد مجمس المنافسة »، جالل مسعد محتوت -1203
237. 

http://www.u-picardie.fr/
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الضبط االقتصادم يئات ىعف  ةدر الصا ةاإلداري اتكذلؾ، فإف الجزاءك . 1204المشركعة
ا  فإف ىذا النكع مف  ،ذلؾعامؿ اإلكراه الذم تتضٌمػنو. كل مف خبلؿتحمؿ أثػرنا رادعن

 لما يصدرالتنفيذ االختيارم  فٌضػمكفػالمتعامميف االقتصادييف يي جعؿ في ات يساىـ الجزاء
 . 1205مف جية أخرل ، كضماف فعمية القرارات اإلداريةىذه الييئات مف جيةعف 

 

 مقارنةينا لردع المخالفات االقتصادية، العقكبات اإلدارية األنسب مبدئ تعدٌ 
 ماليةحرية األفراد ك/أك تكقيع غرامات ا في المساس بالعقكبات الجزائية التي تتمثؿ أساسن ب

ا ػعمكمن  في تكقيع عقكبات مالية تحٌدد ا. فالعقكبات االدارية تتمثؿ أكالن ػمحٌددة مبالغيا سمفن 
ا في تكقيع عقكبات ػكثانين  ،عماؿ المتعامؿ االقتصادم المرتكب لممخالفةبنسب مف رقـ أ

. كفي جميع الحاالت، تتناسب العقكبات االقتصادية مع درجة لمحقكؽأك سالبة دة ػمقيٌ 
ػا كأكثر فعالية   . 1206األضرار المترتٌػبة عف المخالفة المرتكبة، مٌمػا يجعميا أنسب ردعن

  
ضمانات أكثر لحسف سير النشاطات االقتصادية  كذلؾ العقاب االدارميكفٌػر 

ا عمى ػا ما تنعكس سمبن المضبكطة، عمى خبلؼ العقاب الجزائي الذم لو تبعات كثيرن 
رم المؤسسات العمكمية االقتصادية بشكؿ خاص، ػمختمؼ عكامؿ االقتصاد كعمى مسيٌ 

رة الشخصية رك ىذه المؤسسات في الكثير مف األحياف إلى عدـ المبادػمسيٌ  حيث يضطرٌ 
ضيـ لمتابعات جزائية تناؿ مف ا الرتكاب أخطاء مينية تعرٌ ػلبلرتقاء بمؤسساتيـ تفادين 

بناء ك . 1207االقتصادم مكمير القطاع العػل إلى تقيقحرياتيـ الشخصية، األمر الذم أدٌ 
عف أعماؿ التسيير في المؤسسات  فكرة رفع التجريـ تدخؿ المشٌرع أخيران ليجٌسدذلؾ، عمى 
 ، المعدؿ كالمتمـ لتقنيف11-04األمر رقـ كذلؾ بمناسبة إصدار ، ية االقتصاديةالعمكم

  .1208اإلجراءات الجزائية
                                                 

رجع سابؽ، تصادم كالمالي، مالسمطة القمعية لمييئات اإلدارية المستقمة في المجاؿ االق، عيساوي عز الدين -1204
 .20ص 

1205
- Voir, dossier sur « Les sanctions administratives », op. cit., p. 1. 

 .3-2مرجع سابؽ، ص ص ، غناي رمضان -1206

 .3، ص المرجع نفسو -1207
، يتضمف قانكف اإلجراءات 1966يكنيك سنة  8مؤرخ في  155-66األمر رقـ  ر مفمكر  5لمادة تنص ا -1208

المؤرخ  02-15، معدؿ كمتمـ خاصة باألمر رقـ 1966يكنيك سنة  10، مؤرخ في 48الجزائية، ج. ر. ج. ج عدد 
./... )استدراؾ، ج. ر. ج. ج .. 2015يكليك سنة  23، مؤرخ في 40، ج. ر. ج. ج عدد 2015يكليك سنة  23في 
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مع استمرار العمؿ بالنظاـ العقابي يتنافى االنفتاح عمى اقتصاد السكؽ أف بيبدك 
سـ بكثرة التجريـ في المجاؿ االقتصادم ػالمكركث عف مرحمة االقتصاد المسٌيػر الذم اتٌ 

ػا مع مبادئ االشتراكية التي كانت تفرض تدخؿ السمطات العمكمية في تنظيـ، تماشين 
حيث عمى خبلؼ العقاب االدارم المساير القتصاد السكؽ، تسيير كتكجيو االقتصاد، 

دع الجزائي في مجاؿ المعامبلت يقتضي ىذا النكع مف العقاب التقميؿ مف ظاىرة الرٌ 
قاضي القؿ ػثػالتي تي  يؼ مف عبء القضايا الكثيرةخفػالتٌ  كيؤٌدم ذلؾ إلى .1209االقتصادية

ال  كمالية لب األحكاؿ أف يتصٌدل لمسائؿ اقتصاديةلمفصؿ فييا، بؿ يتعٌذر عميو في غا
، بخبلؼ ىيئات الضبط االقتصادم التي 1210التقنية يمكف أف يدركيا مف كؿ الجكانب

     .1211بالمركنة كاالحترافيةتمتاز بحكـ تركيبتيا الجماعية 
 

غـ مف أنيا عمى الرٌ المجتمع. ف كرغبات إلى تطٌكر احتياجات إزالة التجريـتجيب تس
كالني لمقمع كذلؾ مف خبلؿ تكٌسع عدد الييئات التنظيـ الدٌ عمى مستكل  خمبلن تحدث 

 القاضي. ف1212القاضي مف كؿ اختصاص م ذلؾ إلى حرمافيؤدٌ أف القمعية، لكف دكف 
 في الجرائـ المتعمقة بالصناعة كالتجارة الجزائي ال يزاؿ يحتفظ باختصاصو لمفصؿ

بتكقيع العقكبات كسكاء تعمؽ األمر  قنيف العقكباتت المنصكص عمييا في القسـ السابع مف

                                                                                                                                                    

المؤسسات  ال تحرك الدعوى العمومية ضد مسيري « :عمى أنو(، 2015يكليك سنة  29، مؤرخ في 41.../... عدد 
العمومية االقتصادية التي تممك الدولة كل رأسماليا أو ذات الرأسمال المختمط عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى 

ة إال بناء عمى شكوى مسبقة من الييئات االجتماعية سرقة أو اختالس أو تمف أو ضياع أموال عمومية أو خاص
 المنصوص عمييا في القانون التجاري وفي التشريع الساري المفعول.

يتعرض أعضاء الييئات االجتماعية لممؤسسة الذين ال يبمغون عن الوقائع ذات الطابع الجزائي لمعقوبات 
     .» الساري المفعول المقررة في التشريع

 .2مرجع سابؽ، ص ، نغناي رمضا -1209
1210

- Ainsi, un auteur estime que : « Dans les secteurs économiques en cause, notamment 

en matière de banque, d’assurances et de bourse, les infractions présentent un degré de 

technicité tel qu’il est malvenu qu’elles relèvent du juge, mal outillé pour faire face au 

développement fulgurant des produits et des marchés financiers et ce, en comparaison 

avec les autorités de régulation qui maîtrisent les arcanes de la finance ». Voir, 

ZOUAÏMIA Rachid, Droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques 

l’exemple du secteur financier, OPU, Alger, 2010, p. 10. 
 كما بعدىا. 306انظر أعبله، ص  -1211

1212
- LEFEBVRE José, op. cit., p. 247. 
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اختصاص كما أف  .1213اأك فرض الغرامات المالية، أك بالعقكبتيف معن  البة لمحريةػالسٌ 
ا في قطاعات كثيرة مثؿ القط ، 1214اع المصرفيالقاضي الجزائي ال يزاؿ قائما أيضن

 .  1218كالمناجـ 1217، الطاقة1216، البريد كالمكاصبلت الٌسػمكية كالبٌلسمكية1215البكرصة
 

 القمعيةشرعية السمطة  -2
 

يؤٌدم إلى تنظيـ، تكجيو  الذم بط االقتصادم نمط لمنشاط اإلدارميعتبر الض
 يمكف أف يرافؽكرقابة االقتصاد مف أجؿ الكصكؿ إلى تسيير أفضؿ في إطار تنافسي. ك 

بل يمكف الفصؿ . ف1219تكقيع الجزاءات التي تعٌد ككسيمة فٌعػالة لمضبط ذلؾ النشاط أحيانان 
بيف سمطة الضبط كسمطة الجزاء، مف حيث أف ىدؼ الضبط يعتبر كأساس لممارسة 

كما أف مقتضيات فرض احتراـ القكانيف كاألنظمة في المجاؿ . 1220السمطة القعمية
لمنافسة الحرة، مف شأنيا أف تجعؿ الدكلة ممزمة االقتصادم كالمالي كضمانان لمبدأ ا

بتكقيع الجزاء عمى األعكاف االقتصادييف في حالة عدـ  ىيئات الضبط االقتصادمبكاسطة 
مسألة شرعية السمطة القمعية التي ىنا ثار ػػتي ك  لمقكانيف كاألنظمة السارية المفعكؿ.احتراميـ 
أماـ  الصادرة عنيادارية كرية العقكبات اإلدستتيػثار . كبتعبير آخر ىذه الييئاتتمارسيا 

أحكاـ الدستكر المكٌرسة لمبدأ الفصؿ بيف السمطات الثبلثة )التشريعية، التنفيذية 
 ص كؿ سمطة بالمجاؿ المنكط بيا. تخت كالقضائية(، حيث

 

                                                 
، يتضمف قانكف العقكبات، معدؿ 156-66مف األمر رقـ  173ك  172، 170المكاد انظر عمى سبيؿ المثاؿ  -1213

  كمتمـ، مرجع سابؽ.
 معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ. تعمؽ بالنقد كالقرض، ي، 11-03مف األمر رقـ  139المادة انظر  -1214
 ، يتعمؽ ببكرصة القيـ المنقكلة، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ.   10-93المرسـك التشريعي رقـ مف  55انظر المادة  -1215
، يحدد القكاعد العامة المتعمقة بالبريد 03-2000انظر الفصؿ الثاني الخاص باألحكاـ الجزائية مف القانكف رقـ  -1216

 كبالمكاصبلت السمكية كالبلسمكية، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ. 
، يتعمؽ بالكيرباء كتكزيع الغاز بكاسطة القنكات، 01-02مف القانكف رقـ  152ك 151، 146انظر المكاد  -1217

 مرجع سابؽ.
، يتضمف 05-14مف القانكف رقـ  184إلى  172اد مف بالمخالفات كالعقكبات كالمك انظر الباب التاسع الخاص  -1218

 قانكف المناجـ، مرجع سابؽ.
1219

- LE PAGE Brigitte, op. cit., p. 8. 
1220

- FRISON ROCHE Marie-Anne, « Le droit de la régulation », op. cit., p. 10 



 325 

كاضح في  حكؿ مبدأ الفصؿ بيف السمطات الجزائرم مكقؼ المجمس الدستكرمإف 
أن المؤسس الدستوري،  اعتبارًا « : أنو في إحدل آرائو بر، حيث اعتىذا الخصكص

كمبدأ أساسي لتنظيم السمطات العمومية، قد عمد  باعتماده مبدأ الفصل بين السمطات
 ن تمارسو إال في المجاالت ووفقإلى تحديد اختصاص كل منيا، والتي ال يمكن أ

ف مبدأ الفصؿ بيف أ كاعتبر كذلؾ .1221» التي حددىا ليا الدستور صراحة الكيفيات
ا كمف بيف الدعائـ األساسية لمتنظيـ ػدستكرين  ، بؿ مبدأن 1222ذك قيمة دستكرية السمطات

رساء أسس دكلة القانكف كضمانن      .1223ا لحقكؽ المكاطف كحرياتوػالديمقراطي لمدكلة كا 
 

غير القضاء مف شأنو أف  ألجيزة ضبطسمطة القمعية الممارسة تخكيؿ يتٌػضح أف 
بدأ الفصؿ بيف السمطات، كذلؾ مف زاكية اعتبار القضاء صاحب يتعارض مع م

فعمى الرغـ مف اعتبار الجزاء الصادر عف ىيئات الضبط  .اص في تكقيع الجزاءاالختص
إلى  1224حسب جانب مف الكتاباالقتصادم مف قبيؿ الجزاءات اإلدارية، فإف ذلؾ يؤٌدم 
كحدة تفتيت ل فنككف أماـ  .صاتوتشتيت الكظيفة القضائية كسمب القاضي الجزائي الختصا

المساس بالمبدأ األساسي  ، األمر الذم مف شأنولصالح سمطة أخرل السمطة القضائية
   ، كبالتالي المساس بالحريات كأمف المكاطنيف.لمفصؿ بيف السمطات

  
فإف  ىك عميو الحاؿ في فرنسا، سككت الدستكر حكؿ ىذه المسألة كمااـ أم

. فيذا المجمس الدستكرم الفرنسي عمى خبلؼ ،لـ يتصٌدل ليا ائرماالجتياد القضائي الجز 
إليو  أحالكاا ػ، لمٌ 0989في جكيمية  مجمس الشيكخأعضاء ما ذىب إليو ب لـ يأخذ األخير

ة ، حيث تمٌسػككا بعدـ دستكريالقانكف الذم يخٌكؿ سمطات جزائية لمجنة عمميات البكرصة
ىذا المبدأ حسب  يتعارضحيث بسمطات، مبدأ الفصؿ بيف ال األحكاـ التي تتجاىؿ

                                                 
األمر المتعمؽ بالتقسيـ  مف 2حكؿ دستكرية المادة  1997فبراير سنة  19ـ د مؤرخ في  -ر أ 4 رأم رقـ -1221

، 15، ج. ر. ج. ج عدد 1997يناير سنة  6القضائي المصادؽ عميو مف طرؼ المجمس الكطني االنتقالي بتاريخ 
  . 1997مارس سنة  19مؤرخ في 

، يتعمؽ بمراقبة مطابقة النظاـ الداخمي 2000مايك سنة  13مؤرخ في  2000ر. ف. د / ـ د / /10رأم رقـ  -1222
 . 2000يكليك سنة  30، مؤرخ 46بي الكطني، لمدستكر، ج. ر. ج. ج عدد لممجمس الشع

، يتعمؽ بمشركع القانكف المتضمف التعديؿ 2016يناير سنة  28ر. ت د/ ـ د مؤرخ في  01/19رأم رقـ  -1223
  .2016فبراير سنة  3، مؤرخ في 06عدد ج. ر. ج. ج الدستكرم، 

1224
- MAGENDIE Jean-Claude, op. cit., p. 49. 
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وأن تكون ، من جية إمكانية ممارسة ىيئة إدارية سمطة قضائية « : مع اعتقادىـ
 .1225» من جية أخرى في يد واحدة مجتمعتين السمطة التنظيمية والسمطة القمعية

ودون المساس  -يمكن لمقانون، « : أنوبالمجمس الدستكرم كعمى خبلؼ ذلؾ، أقٌر 
     .1226» أن يخّول لييئة إدارية سمطات جزائية -فصل بين السمطاتبمبدأ ال
  

يجيز أف تمارس ىيئة إدارية مستقمة السمطة  الفرنسي إذا كاف المجمس الدستكرم
بؿ ا مف قً ػقن ػا دقيرن ػرة تأطيػأف تككف ىذه السمطة مؤطٌ بالمقابؿ أنو يشترط  القمعية، إالٌ 

أف تككف  لييئة إدارية مستقمةح مثؿ ىذه السمطة ، يستدعي منففي المقاـ األكؿ .عالمشرٌ 
 تأٌكػدفالقاضي الدستكرم . 1227» الحدود الاّلزمة إلتمام الميمّـة المنوطة بيا «إاٌل في 

مكػمٌػفة برقابة احتراـ المتعامميف كانت  ضبط المكاصبلت الٌسػمكية كالبٌلسمكية ىيئةأف مف 
ظيمية، أك القرارات المتٌػخذة لتطبيقيا، كذلؾ لمنصكص القانكنية ذات القيمة التشريعية كالتن

خطر  يترٌتب عف ذلؾكدكف أف الٌسػمكية كالبٌلسمكية،  في إطار تقنيف البريد كالمكاصبلت
 .1228غراض أخرلأفي  الييئةلة ليذه سمطات الجزاء المخكٌ  يتعمؽ باستعماؿمعٌيػف 

 

سمطات الجزاء ع أف يجعؿ مف ممارسة فإنو يعكد لممشرٌ  أما في المقاـ الثاني،
. 1229اإلى حماية الحقكؽ كالحريات المكفكلة دستكرين مرىكنة باٌتخاذ التدابير اليادفة 

مف  66ا عمى أحكاـ المادة البة لمحرية، تأسيسن ػالجزاءات السٌ  فالمجمس الدستكرم يستبعد
ا أنو ذٌكػر أيضن ػمحرية الفردية. كما يي ية حامية لالدستكر التي تجعؿ مف السمطة القضائ

                                                 
1225

- Voir, Conseil d’État, Rapport Public 2001 Jurisprudence et avis de 2000, op. cit., p. 

295. 
1226

- « La loi peut, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, 

doter une autorité administrative de pouvoirs de sanction », 6
e
 considérant de la décision 

n° 89-260 DC du 28 juillet 1989 relatif à la Commission des opérations de bourse, Rec., p. 

71. Voir, Conseil d’État, Rapport Public 2001 Jurisprudence et avis de 2000, op. cit., p. 

295. 
1227

- 27
e
 considérant de la décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989 relatif au Conseil 

supérieur de l’audiovisuel, Rec., p. 18. Voir, Conseil d’État, Rapport Public 2001 

Jurisprudence et avis de 2000, op. cit., p. 295. 
1228

- Voir, Conseil d’État, Rapport Public 2001 Jurisprudence et avis de 2000, op. cit., p. 

296. 
1229

- « Il appartient au législateur d’assortir l’exercice de ces pouvoirs de sanctions de 

mesures à sauvegarder les droits et libertés constitutionnellement garantis », 6
e
 

considérant de la décision 89-260 DC du 28 juillet 1989 relatif à la Commission des 

opérations de bourse, Rec., p. 71. Voir, Conseil d’État, Rapport Public 2001 Jurisprudence 

et avis de 2000, op. cit., p. 296.  
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مف إعبلف حقكؽ االنساف  8مقتضى مبدأ شرعية الجرائـ كالعقكبات الكارد في المادة ب
مف المكاضيع  ، تعتبرLa sanction مثؿ الجزاء L’incrimination كالمكاطف، فإف التجريـ

 .1230القانكف المترككة لتدخؿ
  

في إطار صبلحيات السمطة  ىيئات الضبط االقتصادم تدخؿ أفخمص إلى ن
، عمى أف تككف ممياـ المسندة إلييالتحقيقػان  سمطة القمعيةممارسة ال ٌكؿ لياخ، يي العامة

ال نككف أماـ إخبلؿ أك مساس  ، لكيمحدكدة كمؤٌطػرة بمكجب القانكف السمطة القمعية
كيبلحظ أف تسطير ىذه المعالـ مف شأنيا أف تجعؿ العقاب . بمبدأ الفصؿ بيف السمطات

رتكبة مف قبؿ األعكاف زمة لردع المخالفات االقتصادية المة البلٌ رعيػاإلدارم يكتسب الشٌ 
   .االقتصادييف

 

 المطمب الثاني
 السمطة التنفيذية في ممارسة وظيفة ضبط النشاط االقتصاديمظاىر تدخل 

 

بتزكيدىا بجممة مف ىيئات الضبط االقتصادم تفعيؿ استقبللية ترتبط مسألة 
مف الناحية لكف يظير الدكر المنكط بيا. ك ة تسمح ليا بتأديالتي  كالصبلحيات السمطات
رغـ إحداث ىذه الييئات المكمٌػفة بالكظائؼ الجديدة لمدكلة في مجاؿ ضبط ك  أنو الشكمية

كاالستجابة لمتطمبات الفصؿ بيف مياـ الدكلة كعكف اقتصادم  ،األنشطة االقتصادية
التقميدم عبر آليات القانكف ، إاٌل أف الدكلة ال تزاؿ تتكاجد في شكميا ةكمياميا كسمطة عام

 . 1231ا ينفي أم تجديد لنمط دكرىا كطبيعة عبلقتيا باالقتصاداإلدارم، ممٌ 
 

ى السمطة بحكـ تحٌكػميا الكاسع عم-بناء عمى ذلؾ، يظير بأف السمطة التنفيذية
سكاء عمى مستكل ىيئات الضبط االقتصادم تتدخؿ في نشاط -التنظيمية كأداة لمضبط

 (.  الثاني فرعالالكظيفي )االختصاص ( ك األول الفرعي )االختصاص التنظيم
  

                                                 
1230

- 35
e
 considérant de la décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989 relatif au Conseil 

supérieur de l’audiovisuel, Rec., p. 18. Voir, Conseil d’État, Rapport Public 2001 

Jurisprudence et avis de 2000, op. cit., p. 296.  
 .253مرجع سابؽ، ص  ، قانكف الضبط االقتصادم في الجزائر،بوجممين وليد -1231
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 األول الفرع
 تدخل السمطة التنفيذية عمى مستوى االختصاص التنظيمي

 

صاية عدـ خضكعيا لمك تتمثؿ في ىيئات الضبط االقتصادم إنشاء فكرة  تإذا كان
ذا رجعنا إلى إينتابو نكع مف القصكر  اإلدارية كالسمطة الرئاسية، إاٌل أف ىذا التصٌكر

القرارات بإمكانيا أف تراقب  لسمطة التنفيذيةاف القانكنية المنشئة ليذه الييئات. النصكص
ييئات لبالنسبة ىذه الرقابة تظير ك  .(أوال) ىيئات الضبط االقتصادم التي تصدرىا

أما تمؾ التي تمارسيا  .السمطة التنظيمية بنفسيامباشرة التي تمارس الضبط االقتصادم 
ريؽ اختصاصيا االستشارم مف خبلؿ تقديـ آراء كتكصيات لمسمطة التنفيذية، فإف عف ط

ية ىذا ر الذم ينتقص كيحٌد مف جدكل كفعمىذه األخيرة غير ممزمة باألخذ بيا، األم
  (.ثانيا) 1232االختصاص التنظيمي غير المباشر

  
 قرارات الالرقابة عمى  -أوال

 

مجمس النقد كالقرض كلجنة مثؿ  صادمىيئات الضبط االقتيخٌكؿ المشٌرع لبعض 
كمراقبة القطاعات  لضبط السمطة التنظيميةممارسة  تنظيـ عمميات البكرصة كمراقبتيا

عمى  السمطة التنفيذيةلرقابة السيما ممارسة السمطة التنظيمية تخضع . غير أف التابعة ليا
سمطة التنظيمية . كما تخضع تمؾ ال(1) الصادرة عف ىذه الييئات القرارات التنظيمية

  (.2سمطة الحمكؿ )ل
 

  الرقابة عمى القرارات التنظيمية -1
 

ىيئات الضبط التي تصدرىا بعض ؿ الرقابة عمى القرارات التنظيمية ػتتمثٌ  
(، أ) Procédure de seconde lectureما يسمى بإجراء القراءة الثانية في  االقتصادم

جراء   (. ب) Procédé de l’homologation المكافقةكا 
  

                                                 
يمكف اعتبار االختصاص االستشارم الذم تتمتٌػع بو بعض ىيئات الضبط االقتصادم عمى أنو اختصاص  -1232
 التنظيمية التشريعية أك في إعداد النصكصيمي غير مباشر، ألنيا تشارؾ بطريقة غير مباشرة السمطة التنفيذية تنظ

 المتعمقة بقطاع النشاط المعني الذم تتدخؿ فيو، كذلؾ بكاسطة تقديـ االستشارة التقنية كالفٌنػية في ىذا الشأف. 
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 الثانية ةإجراء القراء -أ
 

عمى الرغـ  ة التي يصدرىا مجمس النقد كالقرضيتعمؽ إجراء القراءة الثانية باألنظم
مف تمتٌػعو بسمطة تنظيمية حقيقية في المجاؿ البنكي، بحيث يمارس ميامو بصفتو سمطة 

 . نقدية في إطار ما يخٌكلو القانكف
 

مف يكـ المكافقة  نافذة لنقد كالقرض ال تككفمجمس ا التي يصدرىا األنظمةإف 
. فخبلؿ اليكميف المذاف يمياف مكافقة المجمس عمى ىذه النقد كالقرض مجمسعمييا مف قبؿ 

تاح لو ػالذم يي ك  ،مكزير المكمؼ بالمالية في شكؿ مشاريع أنظمةلغ ػأف تبمٌ  ال بدٌ  األنظمة،
جب عمى المحافظ أف يستدعي . كي( أياـ لطمب تعديميا قبؿ إصدارىا10أجؿ عشرة )

( أياـ كيعرض عميو التعديؿ المقترح. كيككف 5المجمس لبلجتماع في أجؿ خمسة ) حينئذو 
   . 1233ا ميما يكف مضمكنونافذن  بعد المداكلة الثانية خذه المجمسػالقرار الجديد الذم يتٌ 

 

لؾ أف طمبو د رقابة شكمية، ذالرقابة التي يمارسيا الكزير المكمؼ بالمالية مجرٌ  تبدك
ال تمـز ىذا  النقد كالقرض مجمسف قبؿ غة لو مػبخصكص تعديؿ مشاريع األنظمة المبمٌ 

يمكف لمكزير المكمؼ بالمالية ممارسة ضغكطات عمى أعضاء  ،كمع ذلؾ األخير.
أماـ  ؿحؽ الطعف باإلبطامف جية أخرل لمكزير المكمٌػؼ بالمالية  كما يككف .1234المجمس

المشٌرع لـ  كلكف يبلحظ بأف .1235ككف ليذا الطعف أثر مكقؼمجمس الدكلة، دكف أف ي
يتطرؽ إلى حالة صمت كعدـ رٌد الكزير المكمؼ بالمالية في اآلجاؿ المحٌددة حكؿ مشاريع 
األنظمة المبمغة لو. ففي ىذه الحالة تصبح ىذه األنظمة نافذة بمكجب إصدارىا، مٌما 

بمكقؼ  جمس النقد كالقرض مرتبطيصدرىا م يعني أف الطابع التنفيذم لؤلنظمة التي
    .1236الكزير المكمؼ بالمالية

 
 
 
 

                                                 
 . مرجع سابؽمعدؿ كمتمـ، د كالقرض، تعمؽ بالنق، ي11-03مف األمر رقـ  63انظر المادة  -1233
 .97ص رجع سابؽ، م، ديب نذيرة -1234
 .65المادة لمرجع نفسو، ا -1235

1236
- ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités de régulation financière en Algérie, op. cit., p. 27. 
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 إجراء الموافقة -ب
 

تنظيـ عمميات البكرصة كمراقبتيا تتمتٌػع كذلؾ بسمطة تنظيمية  لجنة إذا كانت
 يا تخضعاألنظمة الصادرة عنحقيقية في مجاؿ تنظيـ سير سكؽ القيـ المنقكلة، إاٌل أف 

 نظيـ.يا المجنة يتـ المكافقة عمييا عف طريؽ التػالتي تسنٌ  ظمةفاألن. إلى إجراء المكافقة
، التي تعكد مف اختصاص الكزير 1237مشفكعة بنص المكافقةكتنشر في الجريدة الرسمية 

  .1238المكمؼ بالمالية
 

جنة ترقى إلى مصؼ ػالذم يجعؿ مف قرارات المٌ  ءذلؾ اإلجرا ال تعدٌ  المكافقةإف 
عمى أنيا قرارات إدارية ذات طابع تنظيمي، بينما المكافقة ما ؼ األنظمة. فيذه األخيرة تكيٌ 

ىي إاٌل مجرٌد شرط لدخكؿ ىذه القرارات حٌيػز النفاذ المترجـ عبر نشرىا في الجريدة 
ػا بأنيا كعمى ىذا النحك، يمكف اعتبار المكافقة .الرسمية  .Acte perfectif تصرفا متٌمػمن
تظير ، نظمة غير المكافؽ عمييا في حالة مشركعفي حالة ما إذا بقيت تمؾ األ غير أنو

  . 1239ةكشرط لتكاجد مثؿ ىذه األنظم المكافقةأىمية ىنا 
 

مصادقة حقيقية تشترط كجكد كفي ىذه الحالة مكافقة الكزير المكمؼ بالمالية تعٌد 
ىذه األنظمة في حٌد ذاتيا، إذ يصبح الكزير المكمؼ بالمالية ىك منشئ كمصدر ىذه 

، األمر الذم مف شأنو أف يحٌد 1240س لجنة تنظيـ عمميات البكرصة كمراقبتيااألنظمة كلي
ؿ االختصاص التنظيمي لمجنة، مٌما يعني أف تفكيض االختصاص التنظيمي مف تحكي

 . 1241المعني الضبط كالكزير لجنة، بحيث يتقاسمو كؿ مف Partielleة جزئييككف بصفة 
  

 مف أشكاؿ الرقابة الكصائية شكبلن  يمكف اعتبار مصادقة الكزير المكمؼ بالمالية
، لما يممكو الكزير المعني مف سمطة لجنة تنظيـ عمميات البكرصة كمراقبتيا عمى

                                                 
  مرجع سابؽ.معدؿ كمتمـ، ، تعمؽ ببكرصة القيـ المنقكلة، ي10-93ف المرسـك التشريعي رقـ م 32انظر المادة  -1237
مف المرسـك  32، يتضمف تطبيؽ المادة 1996مارس سنة  11 مؤرخ في 102-96مرسـك تنفيذم رقـ  -1238

 . 1996مارس سنة  20، مؤرخ في 18، ج. ر. ج. ج عدد المتعمؽ ببكرصة القيـ المنقكلةك  10-93التشريعي رقـ 
1239

- ZOUAÏMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en 

Algérie, op. cit., p. 57. 
 .101، ص مرجع سابؽسمطات الضبط االقتصادم في القانكف الجزائرم، ، بوجممين وليد -1240

1241
- DECOOPMAN Nicole, op. cit., p. 24. 
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حالة مثؿ ىذه األنظمة لمنشر. كما أنو يممؾ سمطة الرفض، كبالتالي عدـ  المصادقة كا 
بؿ كزير ا يجعميا غير قابمة لمتطبيؽ، كىذا عمى خبلؼ الرقابة الممارسة مف قنشرىا، ممٌ 

د رقابة المالية عمى األنظمة التي يصدرىا مجمس النقد كالقرض التي تعتبر مجرٌ 
 . 1242شكمية

 

ر بعض الحمكؿ العممية لتفادم تدخؿ السمطة التنفيذية بيذا الشكؿ، يمكف تصكٌ 
دابير مف ػبالنسبة لمييئات اإلدارية المستقمة التي تمارس السمطة التنظيمية. فبعض التٌ 

السيما فاألمر يتعمؽ المركزية كىذه الييئات،  ا بيف اإلداراتؽ تنسيقن شأنيا أف تخم
 إعداد حكؿ كضع قكاعد كاضحة تيػبٌيف تقاسـ االختصاصات بمناسبة سبؽاالفتراض المي ب

تكاجد اإلدارية المستقمة. كفضبلن عف ذلؾ، يمكف تصٌكر  مييئاتالنصكص التأسيسية ل
، عمى مستكل الييات اإلدارية Commissaire du Gouvernementمحافظ لمحككمة 
الكزير بحيث يسير محافظ الحككمة عمى إعبلـ ع بسمطة تنظيمية، المستقمة التي تتمتٌ 

مكقؼ المحافظ  خذة مف قبؿ الييئة اإلدارية المستقمة، كمف ثـ ييبدمػالقرارات المتٌ بالمعني 
   .1243استدعى األمر ذلؾ إذا حكؿ ىذه القرارات الحككمة
 

 حمولسمطة ال -2
 

تنظيـ عمميات البكرصة  لجنة حمكؿ محؿسمطة ع لمسمطة التنفيذية خٌكؿ المشرٌ  
السمطة  خذػفي حالة ثبكت عجز أك قصكر ىذه األخيرة. كفي ىذه الحالة، تتٌ  كمراقبتيا
لظركؼ عف طريؽ التنظيـ، بناء عمى اقتراح الكزير ادابير التي تتطمبيا ػالتٌ  التنفيذية

عف ذلؾ، فإنو إذا حدث  فضبلن ك  .1244االستماع إلى رئيس المجنةالمكمؼ بالمالية عقب 
عنو اختبلؿ في سير البكرصة أك حركات غير منتظمة ألسعار  حادث كبير ينجرٌ 

                                                 
جة الماجستير في ، لجنة تنظيـ كمراقبة عمميات البكرصة كسمطة إدارية مستقمة، مذكرة لنيؿ در ةحفيظزوار  -1242

 .82، ص 2003/2004القانكف العاـ، فرع اإلدارة كالمالية، كمية الحقكؽ، جامعة الجزائر، 
1243

- Voir, Audition par MM. Christian Vanneste et René Dosière, Députés, rapporteurs de 

la mission mise en place par le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques 

(CEC) sur les autorités administratives indépendantes, intervention de Jean-Marc SAUVÉ, 

Vice-Président du Conseil d’Etat, p. 6, www.conseil-etat.fr/, consulté le 27/03/2017. 
  مرجع سابؽ.معدؿ كمتمـ، تعمؽ ببكرصة القيـ المنقكلة، ، ي10-93ف المرسـك التشريعي رقـ م 50انظر المادة  -1244

http://www.conseil-etat.fr/
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قرار التعميؽ في إف ( أياـ، ف5تتجاكز خمسة ) لمدة ان ػالبكرصة، كتطمب ىذا الحادث تعميق
  .1245كف غيرهىذه الحالة يككف مف اختصاص الكزير المكمؼ بالمالية د

 

 مثؿ ىذه األحكاـ بعض التساؤالت السيما حكؿ معرفة متى ستصبح فيو لجنةتيػثير  
تنظيـ عمميات البكرصة كمراقبتيا عاجزة أك قاصرة، كمف يممؾ سمطة تقدير ذلؾ. فبالنسبة 
لمتساؤؿ األكؿ، فإنو ال يمكف تحديد مفيكـ العجز أك القصكر ألنيا مصطمحات مطاطة ال 

. أما عف التساؤؿ الثاني، فيظير أف الكزير المكمؼ بالمالية ىك مف يممؾ يمكف حصرىا
 . 1246إلقرار ذلؾ دكف الخضكع ألم رقابة السمطة التقديرية

 

أف المشٌرع قد اعتمد مكقؼ مجمس الدكلة الفرنسي في ىذه في ىذا الٌصدد، يبلحظ 
التركيبة الجماعية المسألة. فبعد أف أبدل المجمس رغبتو في تمثيؿ الحككمة عمى مستكل 

لمييئات اإلدارية المستقمة، فإنو أكٌد عمى تخكيؿ الحككمة اتٌػخاذ التدابير الضركرية في 
  .1247حالة عجز كقصكر ىذه الييئات، كلكف تحت رقابة القاضي

 

ىيئات الضبط الصادرة عن  االستشارةسمطة الحكومة في استبعاد  -ثانيا
 االقتصادي

 

ع بممارسة السمطة التنظيمية ػال تتمتٌ  االقتصادمىيئات الضبط إذا كانت بعض 
كأداة لمتدخؿ في القطاعات التابعة ليا، فإنو بالمقابؿ يمنح ليا المشٌرع اختصاصات 
استشارية مف أجؿ مشاركة الحككمة في إعداد القكاعد القانكنية الخاصة بمختمؼ 

 .  1248القطاعات المعنية بالضبط
 

                                                 
 مرجع سابؽ.معدؿ كمتمـ، تعمؽ ببكرصة القيـ المنقكلة، ، ي10-93المرسـك التشريعي رقـ مف  48المادة انظر  -1245
، أطركح، اآلليات القانكنية لضبط النشاط االقتصادم في الجزائر، داود منصور-1246 ة لنيؿ درجة دكتكراه في العمـك

 .184، ص 2015/2016 ،تخصص قانكف األعماؿ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة
1247

- ZOUAÏMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en 

Algérie, op. cit., pp. 57-58. 
مذكرة لنيؿ عكف االقتصادم عف الممارسات المقيدة لممنافسة في القانكف الجزائرم، ، مسؤكلية البوجميل عادل -1248

جامعة مكلكد معمرم تيزم المسؤكلية المينية، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، قانكف درجة الماجستير في القانكف، فرع 
 . 133ص ، 2012كزك، 
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في المجاؿ أجيزة الضبط ك تنظيمية مف قبؿ أ تشريعية تقديـ مقترحات نصكصإف 
مف سبؿ ممارسة السمطة التشريعية أك التنظيمية  سبيبلن يعٌد لمحككمة  االقتصادم كالمالي

أف الدكر االستشارم ليذه الييئات  1250الكتاب بعضكلذلؾ يعتبر . 1249غير المباشرة
   بمثابة الحٌد األدنى الحيكم لكجكدىا.

 

مف  تستشار ضبطالىيئة أف  صبلت الٌسػػمكية كالبٌلسمكيةلمكاالبريد كا قطاع فينجد 
ٌيػة مشاريع نصكص تنظيمية تتعمؽ تحضير أ ؼ بالقطاع فيما يخٌص ػقبؿ الكزير المكمٌ 

رأييا في مبلئمة أك ضركرة اعتماد نص  الييئة تبدمكفضبلن عف ذلؾ، . 1251بالقطاع
 . 1252سمكيةمكية كالبلٌ بالبريد كبالمكاصبلت السٌ تنظيمي يتعمؽ 

 

ضبط الكيرباء كالغاز بميٌمػة استشارية لدل  لجنةأما في قطاع الطاقة، تضطمع 
. 1253السمطات العمكمية فيما يتعمؽ بتنظيـ سكؽ الكيرباء كالسكؽ الكطنية لمغاز كسيرىما

الضبط في إعداد التنظيمات التطبيقية المنصكص عمييا في القانكف  لجنةكما تساىـ 
   .1254از بكاسطة القنكات كالنصكص التطبيقية المرتبطة بوالمتعمؽ بالكيرباء كتكزيع الغ

 

أما في قطاع المحركقات، تكمؼ كؿ ككالة مف ككالتي المحركقات بالمشاركة مع 
عداد مصالح الكزارة المكمفة بالمحركقات في مجاؿ السياسة القطاعية كالمساىمة في إ

  . 1255حركقاتقنية التي تحكـ نشاطات المػالتٌ  النصكص التنظيمية كالمكائح
 

                                                 
لمكاد االقتصادية كالمالية، مذكرة لنيؿ درجة الماجستير ، السمطات اإلدارية المستقمة الفاصمة في احدري سمير -1249

 .106، ص 2006جامعة أمحمد بكقرة بكمرداس، في القانكف، فرع قانكف األعماؿ، كمية الحقكؽ كالعمـك التجارية، 
، طنجيس « ؟ أم دكر لمسمطات اإلدارية المستقمة في دمقرطة اإلدارة »،  زىير جمال الدين كبوزرزايت إدريس  -1250

 . 124، ص 2001، 2لمقانكف كاالقتصاد، العدد 
السمكية  ، يحدد القكاعد العامة المتعمقة بالبريد كبالمكاصبلت03-2000القانكف رقـ  مف 13/13انظر المادة  -1251

  مرجع سابؽ.  معدؿ كمتمـ، كالبلسمكية،
 .13/14المرجع نفسو، المادة  -1252
 ؽ بالكيرباء كتكزيع الغاز بكاسطة القنكات، مرجع سابؽ. ، يتعم01-02مف القانكف رقـ  114انظر المادة  -1253
 .115المرجع نفسو، المادة  -1254
 مرجع سابؽ. معدؿ كمتمـ،، يتعمؽ بالمحركقات، 07-05مف القانكف رقـ  14ك 13انظر المكاد  -1255
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رأيو في كؿ مسألة ترتبط أف يبدم مجمس المنافسة في مجاؿ المنافسة، يككف لأما 
. كما 1256بالمنافسة إذا طمبت الحككمة منو ذلؾ. كيبدم كؿ اقتراح في مجاالت المنافسة

افسة أك يدرج تدابير في كؿ مشركع نص تشريعي كتنظيمي لو صمة بالمن المجمسيستشار 
  : 1257سيمامف شأنيا ال

إخضاع ممارسة مينة ما أك نشاط ما، أك دخكؿ سكؽ ما، إلى قيكد مف ناحية  -
 الكـ،

 كضع رسـك حصرية في بعض المناطؽ أك النشاطات،  -
 فرض شركط خاصة لممارسة نشاطات االنتاج كالتكزيع كالخدمات، -
  .تحديد ممارسات مكحدة في ميداف شركط البيع -

 

اختيارية في ظٌؿ المرتبطة بالمنافسة في المسائؿ استشارة مجمس المنافسة  تعدٌ 
المشٌرع إمكانية استشارة المجمس في كؿ  كيضيؼالمتعمؽ بالمنافسة.  ،13-13األمر رقـ 

المتعمؽ بالمنافسة الممغى، حيث كانت  ،16-95رقـ  مشركع نص تشريعي، خبلفان لؤلمر
   .1258عمى مشاريع النصكص التنظيميةفقط إجبارية كتقتصر  االستشارة

 

تقنيف أسعار السمع  بخصكص مجمس المنافسةاالستشارية الكجكبية لكذلؾ ت ألغي
دابير االستثنائية ػخاذ التٌ اتٌ بشأف كالخدمات التي تعتبرىا الدكلة ذات طابع استراتيجي ككذا 

، الٌسػالؼ الذكر، 13-13مف األمر رقـ  5فالمادة لمحٌد مف ارتفاع األسعار أك تحديدىا. 
سعار السمع والخدمات التي تعتبرىا الدولة ذات تقنين أ يمكن « :كانت تنص عمى أنو

 ي مجمس المنافسة.تيجي، عن طريق التنظيم بعد أخذ رأطابع استرا
كما يمكن اتخاذ تدابير استثنائية لمحد من ارتفاع األسعار أو تحديدىا، السيما    

زمنة في في حالة ارتفاعيا المفرط بسبب اضطرابات السوق أو كارثة أو صعوبات م
حاالت االحتكار  التموين داخل قطاع نشاط معين أو في منطقة جغرافية معينة أو في

 الطبيعية.

                                                 
 مرجع سابؽ. معدؿ كمتمـ، ، يتعمؽ بالمنافسة، 03-03مف األمر رقـ  35انظر المادة  -1256
 .36المادة فسو، لمرجع نا -1257
 ، يتعمؽ بالمنافسة، مرجع سابؽ.06-95ألمر مف ا 20انظر المادة  -1258
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( أشير 6لمدة أقصاىا ستة )ىذه التدابير االستثنائية عن طريق التنظيم تتّـخذ  
 . » قابمة لمتجديد، بعد أخذ رأي مجمس المنافسة

 

 أصبحتف، 2101 سنة في عديمياالٌسالفة الذكر، بعد ت 5 المادة تغٌيرت صياغة
سعار السمع والخدمات أو األصناف أ )...( يمكن أن تحدد ىوامش « : تنص عمى أنو

 المتجانسة من السمع والخدمات أو تسقيفيا أو التصديق عمييا عن طريق التنظيم.
الربح وأسعار السمع والخدمات أو تسقيفيا أو ىوامش  تتخذ تدابير تحديد

 .» أساس اقتراحات القطاعات المعنية )...( عمى التصديق عمييا
 

نشير أخيران إلى أنو في قطاع البكرصة، عمى الرغـ مف تمتٌػع لجنة تنظيـ عمميات 
البكرصة كمراقبتيا بسمطة تنظيمية حقيقية، إاٌل أف المشٌرع يخٌكؿ ليا كذلؾ سمطة تقديـ 

ـ حاممي القيـ مقترحات نصكص تشريعية كتنظيمية لمحككمة، كذلؾ فيما يخٌص إعبل
المنقكلة كالجميكر، كتنظيـ بكرصة القيـ المنقكلة كسيرىا كالكضعية القانكنية لمكسطاء في 

 .1259عمميات البكرصة
 

بسمطة استشارية  ىيئات الضبط االقتصادم عػعمى الرغـ مف تمتٌ  يظير أنو
ف الناحية ليذا االختصاص بالنظر إلى قصكره م حقيقيان  كاسعة، إاٌل أنيا ال تعرؼ تفعيبلن 

كما ال يمزميا األخذ  ع السمطة التنفيذية في طمب استشارتيامـز المشرٌ ػػاالجرائية، حيث ال يي 
  .1260بيذه االستشارة

 

بدكف تأثير يذكر ألف السمطات  مف الناحية العمميةتكاد تككف ىذه االستشارة 
جكء ػارة مف عدـ المٌ جكء إلى االستشػع في ىذه الحالة بسمطة تقديرية في المٌ ػالمستشارة تتمتٌ 

إلييا. غير أف ىذه السمطة التقديرية تختفي في حالة االستشارة اإللزامية، ذلؾ أف صاحبة 
التي يدخؿ القرار صدكره في  ىيئة الضبط االقتصادمالقرار تصبح مجبرة عمى طمب رأم 

دـ مجاؿ اختصاصيا. كمع أنيا غير ممزمة بالتٌػقيد بمضمكف االستشارة، فإف تجاكزىا كع
ا ضن م إلى جعؿ القرار معيبان مف حيث الشكؿ، كمف ثـ يصبح معرٌ جكء إلييا، يؤدٌ ػالمٌ 

                                                 
   مرجع سابؽ.معدؿ كمتمـ، تعمؽ ببكرصة القيـ المنقكلة، ، ي10-93مف المرسـك التشريعي رقـ  34انظر المادة  -1259
 .306، مرجع سابؽ، ص ، قانكف الضبط االقتصادم في الجزائربوجممين وليد -1260
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عمى حٌد تعبير ف ػيتبيٌ عمى ىذا النحك، ك  . 1261لئللغاء بسبب التعسؼ في استعماؿ السمطة
ي يد الحككمة التي ال فىي في حقيقة األمر  أف السمطة التنظيمية، ب1262أحد األساتذة

الذيف يعتقدكف أف مكقؼ تؤٌكػد  أف ىذه الكضعيةضبط االقتصادم. ك تقاسميا مع ىيئات الت
كالٌرد  .لمدكلة مف القطاعات المعنية المجكء إلى ىيئات الضبط االقتصادم ال يمثؿ انسحابان 

استقبللية ىذه الييئات في ممارسة سمطة  االعتماد عمى فكرةعمى ىذا المكقؼ يستمـز 
ة تبقى نسبية كينتابيا نكع مف ػغير أف ىذه الحجٌ . الممزمة خاذ القرارات الفرديةػاتٌ 

   .  1263القصكر
 

 الثاني الفرع
 تدخل السمطة التنفيذية عمى مستوى االختصاص الوظيفي

 

جممة مف االختصاصات ىيئات الضبط االقتصادم ع لصالح لقد منح المشرٌ 
لؾ في إطار القطاعات التابعة ليا، كذ كمراقبة ميٌمػة ضبط الكظيفية لكي تتمكف مف أداء

غير أف ىذه  الفصؿ بيف المياـ المككمة ليذه الييئات كتمؾ المنكطة بالسمطة التنفيذية.
يظير ىذا ك تدخؿ في ىذا االختصاص التنظيمي. ؿ ليا المشٌرع كذلؾ سمطة الاألخيرة يخكٌ 

كعمى  (أوال)التدخؿ جمٌػيا عمى مستكل منح الترخيص كاالعتماد لمزاكلة نشاط معٌيف 
  (.ثانيا)اقبة السكؽ مف حيث مدل احتراـ القكانيف كالمٌػكائح مستكل مر 

 

 التدخل في منح الترخيص واالعتماد -أوال
 

رقابة سمطة  الضبط االقتصادمرافؽ تحرير النشاطات االقتصادية تخكيؿ ىيئات 
اخيص كذلؾ بكاسطة منح التر  حسب القطاع الذم يتبعيا، الدخكؿ إلى السكؽ
نيا مف التدخؿ في ػلسمطة التنفيذية ال تزاؿ تحتفظ بصبلحيات تمكٌ أف اكاالعتمادات. غير 
 بعض القطاعات. 

                                                 
 .125ص ، مرجع سابؽ، زىير جمال الدين كرزايت إدريس بوز  -1261

1262
-  DAURY-FAUVEAU Morgane, « Le partage enchevêtre des compétences de la 

régulation », in Nicole Decoopman (s/dir.), Le désordre des autorités administratives 

indépendantes : L’exemple du secteur économique et financier, PUF, Coll. Ceprisca, Paris, 

2002, p. 154, www.ceprisca.fr/, consulté le 01/06/2016. 
1263

- Ibid. 

http://www.ceprisca.fr/
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لكزير المكمؼ بالمالية ا ، يختٌص في قطاع التأميناتأنو  عمى سبيؿ المثاؿنذكر 
ككذا  ،1264أك إعادة التأميف لممارسة نشاطيااالعتماد لصالح شركات التأميف ك/في منح 

إلى جانب فتح فركع لشركات التأميف األجنبية  ،1265فتح مكاتب تمثيؿ ليا في الجزائر
بمكجب  االعتماد كمٌػيان أك جزئيان  سحبكما يي  .1266بالجزائر مع مراعاة مبدأ المعاممة بالمثؿ

لجنة اإلشراؼ عمى التأمينات  تستفيدكىكذا  .1267الكزير المكمؼ بالمالية قرار مف
ة سكؽ التأمينات عبر مف خبلؿ رقاب résiduelles Compétencesاختصاصات متبقية ب
باألحكاـ التشريعية كالتنظيمية  خؿٌ ػتدابير فردية اتجاه مؤسسات القطاع التي تي لخاذىا اتٌ 

  .1268قة عمى المينةػالمطبٌ 
 

ا االختصاص بيف مجمس النقد كالقرض يتداخؿ أيضن ، أما في القطاع المصرفي
 .لصرؼ كالقرضفي مياديف معٌيػنة مثؿ ا-1269ألساتذةحسب أحد ا-كالسمطة التنفيذية

فعمى سبيؿ المثاؿ، فإف مجمس النقد كالقرض ىك الذم تدخؿ لتحديد كيفيات تطبيؽ األمر 
Crédit-bail ، المتعمؽ باالعتماد اإليجارم09-96رقـ 

سيما فيما يخٌص شركط ، ال1270
أف السمطة التنفيذية تدخمت ىي بلكف يظير . 1271تأسيس شركات االعتماد اإليجارم

ػا تنفيذينػا اتٌػخذ تطبيقنػا لممرسـك التشريعي رقـ األخرل بإصدارىا مرس المعدؿ  ،08-93كمن

                                                 
، يتعمؽ بالتأمينات، ج. ر. ج. ج عدد 1995يناير سنة  25المؤرخ في  07-95مف األمر  204انظر المادة  -1264
  .معدؿ كمتمـ، 1995مارس سنة  8، مؤرخ في 13

 .3مكرر 204المرجع نفسو، المادة  -1265
 .2مكرر 204المرجع نفسو، المادة  -1266

 .221/2المرجع نفسو، المادة  -1267
1268

- ZOUAÏMIA Rachid, « Le statut juridique de la commission de supervision des 

assurances », Revue IDARA, n° 31, 2006, p. 25.  
1269

- ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités de régulation financière en Algérie, op. cit., pp. 

31-32.  
، مؤرخ في 3عدد  ج. ر. ج. ج، يتعمؽ باالعتماد االيجارم، 1996يناير سنة  10مؤرخ في  09-96أمر رقـ  -1270
 .1996يناير سنة  14

فيات تأسيس شركات االعتماد اإليجارم كشركط ، يحدد كي1996يكليك سنة  3مؤرخ في  06-96نظاـ رقـ  -1271
 .1996نكفمبر سنة  3، مؤرخ في 66 عدد ج. ر. ج. جاعتمادىا، 
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، كذلؾ Le factoringكالمتمـ لمتقنيف التجارم، في أحكامو المتعمقة بعقد تحكيؿ الفاتكرة 
 . 1272مف أجؿ تحديد كيفيات تأسيس الشركات التي تمارس تحكيؿ الفكاتير

 

اليجارم عمميات قرض. كعمى ىذا تعتبر عمميات تحكيؿ الفكاتير مثؿ االعتماد ا
سيما فيما ػالؼ الذكر، الالسٌ  ،08-93المرسكـ التشريعي رقـ  النحك، فإف كيفيات تطبيؽ

يخٌص شركط تأسيس كاعتماد شركات تحكيؿ الفكاتير، تككف مف اختصاص مجمس النقد 
قدتيا. كالقرض. كيبٌيػف ىذا المثاؿ محاكلة السمطة التنفيذية استرجاع صبلحياتيا التي ف

جكء إلى فكرة اإلحالة عمى المشٌرع أف يتخٌمى عف المٌ مف الضركرم كليذا الٌسػبب، يككف 
خاذ التدابير لتطبيؽ القانكف، خاصة في ػة في اتٌ ف بدقة الجية المختصٌ ػ، ليبيٌ عمى التنظيـ

المجاؿ البنكي كالمالي، حيث تكجد ىيئات تمارس سمطة تنظيمية حقيقية عمى غرار 
   . 1273كالقرض كلجنة تنظيـ عمميات البكرصة كمراقبتيا مجمس النقد

 

 لكطنية لمنشاطات المنجميةأما في قطاع المناجـ، فعمى الرغـ مف تكميؼ الككالة ا
تحت لكف تعميؽ كسحب تراخيص منجمية، ، تجديدتسميـ، ب بممارسة الصبلحيات المتعمقة
ة الكطنية لمنشاطات المنجمية أنو إذا كانت الككالكما . 1274رقابة الكزير المكمؼ بالمناجـ

صاحبة السمطة في منح تراخيص البحث كاالستغبلؿ المنجمييف، إاٌل أف ذلؾ يككف بعد 
 . 1275ر لمكالي المختص إقميميان الحصكؿ عمى رأم مبرٌ 

 

في إطار إنجاز مشاريع ك أبعد مف ذلؾ، تجدر اإلشارة في ىذا الٌصػدد، إلى أنو 
يتدخؿ كف المقٌررة في برامج التنمية لمكالية أك الكاليات، اليياكؿ األساسية كالتجييزات كالس

منح تراخيص الستغبلؿ مقالع لمكاد معدنية مف نظاـ الكالي المختص إقميميان عف طريؽ 
 المصالح راءالتنظيـ، كذلؾ بعد الحصكؿ عمى آد قائمتيا عف طريؽ المقالع التي تحدٌ 

                                                 
، يتعمؽ بشركط تأىيؿ الشركات التي تمارس 1995أكتكبر سنة  25 مؤرخ في 331-95مرسـك تنفيذم رقـ  -1272

  . 1995أكتكبر سنة  26، مؤرخ في 64تحكيؿ الفكاتير، ج. ر. ج. ج عدد 
1273

- ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités de régulation financière en Algérie, op. cit., p. 32. 
  ، يتضمف قانكف المناجـ، مرجع سابؽ.05-14مف القانكف رقـ  40انظر المادة  -1274
 .63/1المرجع نفسو، المادة  -1275
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تبديو بعد دراسة  ت المنجمية الذمة لمنشاطاالكطنير لمككالة المؤىمة لمكالية كالرأم المبرٌ 
     .1276ممؼ تقٌدمو الكالية كالمتضمف كجكبان مخطط تطكير المكمف كاستغبللو

 

أف ىيئة ضبط المحركقات تكمؼ فقط بدراسة بأما في قطاع المحركقات، نجد 
طمبات منح امتياز النقؿ بكاسطة األنابيب كتقديـ تكصيات إلى الكزير المكمؼ 

عمييا في لمنصكص األحكاـ ا ات. كفي حالة تقصير خطير فيما يخٌص بالمحركق
 ىيئة ضبط المحركقاتفإف دكر دة عف طريؽ التنظيـ، االمتياز، حسب الشركط المحدٌ 

إلى الكزير المكمؼ بالمحركقات لسحب امتياز النقؿ  تقديـ تكصيةيقتصر فقط عمى 
ضبط المحركقات بدراسة طمبات ىيئة كذلؾ  تكمؼعمى ىذا المنكاؿ، ك بكاسطة األنابيب. 

ممارسة نشاطات التكرير كالتخزيف كتكزيع المنتجات البتركلية كتقديـ تكصية إلى الكزير 
 . 1277المكمؼ بالمحركقات لمنح رخصة ممارسة ىذه النشاطات

 

فعمى الرغـ مف تكميفيا أما الككالة الكطنية لتثميف مكارد المحركقات )ألنفط(، 
الكزير المكمؼ بالمحركقات،  بعد مكافقة ر أف ذلؾ ال يتـ إالٌ بتسميـ رخص التنقيب، غي

  .1278لكؿ شخص يطمب تنفيذ أشغاؿ التنقيب عف المحركقات في مساحة كاحدة أك أكثر
 

د أف لجنة ضبط الكيرباء كالغاز مكمٌػفة بضماف احتراـ جأما في قطاع الطاقة، ن
بط اقتصادم تسير عمى ضبط ، باعتبارىا ىيئة ض1279التنظيـ التقني كاالقتصادم كالبيئي

 ا لذلؾ، فإف إنجاز المنشآت الجديدة إلنتاج الكيرباء. كاعتبارن كمراقبة القطاع التابع ليا
لكف مقابؿ ذلؾ، ك . 1280كاستغبلليا يخضع إلى الحصكؿ عمى رخصة تسمميا لجنة الضبط

الت القانكف لمسمطة التنفيذية الحؽ في التدخؿ في عمؿ لجنة الضبط، كذلؾ في حايخٌكؿ 
 Mesures temporaires ، بحيث يظير ذلؾ التدخؿ في اتٌػخاذ إجراءات حفظ مؤقتةمعٌيػنة

de sauvegarde، ،السيما في مجاؿ منح رخص االستغبلؿ أك  بعد استشارة لجنة الضبط
، يتعمؽ بالكيرباء كتكزيع 01-02القانكف رقـ مف  20. فالفقرة األكلى مف المادة تعميقيا

                                                 
 بؽ.، يتضمف قانكف المناجـ، مرجع سا05-14مف القانكف رقـ  63انظر المادة  -1276
 ، يتعمؽ بالمحركقات، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ.07-05مف القانكف رقـ  13انظر المادة  -1277
 .20المرجع نفسو، المادة  -1278
 ، يتعمؽ بالكيرباء كتكزيع الغاز بكاسطة القنكات، مرجع سابؽ.01-02انظر المادة األكلى مف القانكف رقـ  -1279
 .13ك 10، 7المرجع نفسو، المكاد  -1280



 340 

في حالة حدوث أزمة  « : ، صريحة في ىذا الشأف، حيث تنصنكاتالغاز بكاسطة الق
حادة في سوق الكيرباء أو تيديد سالمة وأمن الشبكات والمنشآت الكيربائية أو عند 

يتخذ إجراءات  ص، يمكن الوزير المكمف بالطاقة أنوشوك الخطر عمى أمن األشخا
ح االستغالل أو تعميقيا، حفظ مؤقتة، بعد استشارة لجنة الضبط، والسيما في مجال من

     .» دون أن يترتب عمى ىذه اإلجراءات أي تعويض
    

 1281نجد أف مجمس المنافسة يختص بمراقبة التجميعاتأما في مجاؿ المنافسة، 
التي مف شأنيا المساس بالمنافسة، كالسيما بتعزيز كضعية ىيمنة مؤسسة عمى سكؽ 

جميعات كمٌػما كانت ترمي إلى تحقيؽ حٌد معٌيػنة. كيرتبط اختصاص المجمس بمراقبة الت
مف المبيعات أك المشتريات المنجزة في سكؽ معٌيػنة. كلممجمس أجؿ ثبلثة  %40يفكؽ 

في طمب الترخيص سكاء بالقبكؿ أك بالرفض بقرار معمٌػؿ، بعد أخذ رأم ( أشير لمبت 03)
مع تمكيف أصحاب ، كالكزير المكمؼ بالقطاع المعني بالتجميع الكزير المكمؼ بالتجارة

  .1282أماـ مجمس الدكلة في حالة رفض التجميع التجميع مف الطعف القضائي
  

مف جية  عاختصاص مجمس المنافسة في مراقبة التجميعات، يخٌكؿ المشرٌ  أماـ
عف مجمس الصادرة رفض التجميع تجاكز قرارات في حؽ مسمطة التنفيذية الل أخرل

عمى أنو صراحة تؤٌكد  ،، المتعمؽ بالمنافسة03-03مف األمر رقـ  21المادة ف. المنافسة
في حالة ما إذا اقتضت المصمحة العامة ذلؾ، كبناء عمى تقرير الكزير المكمٌػؼ بالتجارة 

ص تمقائينا، أك بناء أف ترخٌ  كالكزير الذم يتبعو القطاع المعني بالتجميع، يمكف لمحككمة
 رفض مف مجمس المنافسة.  كاف محؿٌ عمى طمب األطراؼ المعنية، بالتجميع الذم 

 

                                                 
، فإف التجميع يتـ مرجع سابؽمعدؿ كمتمـ، ، يتعمؽ بالمنافسة، 03-03األمر رقـ مف  15حكاـ المادة كفقا أل -1281

  : في مفيـك ىذا األمر إذا
 ( اندمجت مؤسستاف أك أكثر كانت مستقمة مف قبؿ،1 
( حصؿ شخص أك عدة أشخاص طبيعييف ليـ نفكذ عمى مؤسسة عمى األقؿ، أك حصمت مؤسسة أك عدة 2 

مى مراقبة مؤسسة أك عدة مؤسسات أك جزء منيا، بصفة مباشرة أك غير مباشرة، عف طريؽ أخذ أسيـ في مؤسسات ع
 رأس الماؿ أك عف طريؽ شراء عناصر مف أصكؿ المؤسسة أك بمكجب عقد أك بأم كسيمة أخرل، 

 ( أنشأت مؤسسة مشتركة تؤٌدم بصفة دائمة جميع كظائؼ مؤسسة اقتصادية مستقمة.3         
 .19ك 18، 17لمكاد المرجع نفسو، ا -1282
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 عٌد معياران غير دقيؽأف معيار المصمحة العامة الذم اعتمده المشٌرع يي بيبلحظ 
األمر الذم يجعؿ السمطة التنفيذية ، 1283يحمؿ تأكيبلت عديدةمف شأنو أف كمطاط ك 

 مٌما ،كالييمنة عمى قراراتو المنافسة مجمسلمتدخؿ في أعماؿ تتمتٌػع بسمطة تقديرية كاسعة 
ا بايعٌد مساسن  كفضبلن عف ذلؾ، يفسح  .1284المنافسة مجمسل الكظيفية ستقبلليةالا كاضحن

آخرنا لصالح السمطة التنفيذية لكضع حاالت أخرل لترخيص التجميعات،  ان ػالمشٌرع نطاق
 « : أنوالؼ الذكر، عمى ػ، السٌ 03-03األمر رقـ  مكرر مف 21حيث تنص المادة 

 .» جة عن تطبيق نص تشريعي أو تنظيميترخص تجميعات المؤسسات النات
 

ف الكزير المكمؼ الذم يمكٌ  إذا كانت مثؿ ىذه األحكاـ منقكلة مف القانكف الفرنسي
في مشركع التجميع بعد صدكر قرار مجمس المنافسة، كذلؾ ألسباب  أف يبتٌ ببالتجارة 

نيا أف تيحٌدد مف شأ ، بحيثبشكؿ كاضح ، فإف ىذه األسباب مبٌيػنةتتعمؽ بالمصمحة العامة
تجاكز قرار مجمس المنافسة حكؿ التجميع. كتتعمؽ مجاؿ تدخؿ الكزير المكمؼ بالتجارة ل

عية، تنافسية المؤسسات المعنية بالنظر إلى المنافسة اىذه األسباب السيما بالتنمية الصن
  .1285يياأك اإلبقاء عم مناصب عمؿ الدكلية أك خمؽ

 

بخصكص تجاكز السمطة  ع قد تراجع عف مكقفوأف المشرٌ إلى ، أخيران تجدر اإلشارة 
في ظٌؿ األمر رقـ  حيث لـ ييػسمح ،التنفيذية لقرارات التجميع الصادرة عف مجمس المنافسة

المتعمؽ بالمنافسة، لمحككمة بالتدخؿ في قرارات رفض مشاريع التجميع الصادرة  ،95-06
ئيا أك تجاكز مثؿ ىذه حيث ال تستطيع الحككمة تعديميا، إلغاب، 1286عف مجمس المنافسة

                                                 
1283

- Ainsi, un auteur estime : « Qu’on peut imaginer qu’une opération de concentration 

qui aurait pour objet la mise au point de nouvelles technologies, comme en matière 

d’énergies renouvelables, par exemple, pourrait être autorisée par le Gouvernement en 

dépit de ses effets restrictifs de concurrence ». Voir, ZOUAÏMIA Rachid, Le droit de la 

concurrence, Éditions Belkeis, Alger, 2012, p. 179. 
جستير في ، اختصاص منح االعتماد لدل السمطات اإلدارية المستقمة، مذكرة لنيؿ درجة الماعبديش ليمى -1284

 .38، ص 2010القانكف، فرع تحٌكالت الدكلة، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك، 
1285

- L’art. L430-7-1 du Code de commerce dispose : « […] les motifs d’intérêts général 

autres que le maintien de  la concurrence pouvant conduire le ministre chargé de 

l’économie à évoquer l’affaire sont, notamment, le développement industriel, la 

compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale ou de 

la création ou le maintien de l’emploi […] », www.legifrance.gouv.fr/, consulté le 

27/03/2017.  
 تعمؽ بالمنافسة، مرجع سابؽ.، ي06-95مف األمر رقـ  11المادة انظر  -1286

http://www.legifrance.gouv.fr/
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بكسع األعكاف االقتصادييف ال يككف رفض المجمس لمشركع التجميع،  حالةكفي  القرارات.
 . 1287سكل حؽ الطعف أماـ القضاء حينئذو المعنيكف 
    

 في مراقبة السوقالتدخل  -ثانيا
 

مسؤكلية مراقبة مدل احتراـ األعكاف  ىيئات الضبط االقتصادميقع عمى عاتؽ 
ففي قطاع المتٌػصمة بالقطاع الذم ينتمكف إليو.  لؤلحكاـ التشريعية كالتنظيمية ييفاالقتصاد
ى نشاط التأميف عم رقابةلمتتصرؼ لجنة اإلشراؼ عمى التأمينات كإدارة  مثبلن، التأمينات

عادة التأميف.  ف ليـ كالمستفيديف مف عقد إلى حماية مصالح المؤمٌ ىذه الرقابة تيدؼ ك كا 
شركات التأميف؛  Solvabilité يسارعمميات التأميف كعمى  قانكنيةر عمى يػالتأميف بالسٌ 

ترقية كتطيير السكؽ الكطنية لمتأميف قصد إدماجيا في النشاط االقتصادم 
  : 1289كتشمؿ الرقابة التي تضطمع بيا المجنة مف خبلؿ .1288كاالجتماعي
تشريعية األحكاـ الكسطاء التأميف المعتمديف،  ير عمى احتراـ شركات كػالسٌ  -

عادة التأميف، كالتنظيمية  المتعمقة بالتأميف كا 
بااللتزامات التي كال تزاؿ قادرة عمى الكفاء د مف أف ىذه الشركات تفي ػالتأكٌ  -

 ، المؤمف ليـ اتجاهتعاقدت عمييا 
التحقؽ مف المعمكمات حكؿ مصدر األمكاؿ المستخدمة في إنشاء أك زيادة  -

   لتأميف.رأسماؿ شركة التأميف ك/أك إعادة ا
 

عف كظيفتيا الكقائية في  لمجنة اإلشراؼ عمى التأمينات ر ىذا الدكر الرقابيػيعبٌ 
عادة التأميف بضركرة ضبط سكؽ التأميف بيدؼ تحسيس كتكعية احتراـ  شركات التأميف كا 

القطاعات الحيكية في  مف أىـٌ  التشريعات كالتنظيمات الخاصة بقطاع التأميف الذم يعدٌ 
بالنظر لرؤكس األمكاؿ التي يتـ تداكليا في السكؽ كالتي ليا أثر مباشر في  كذلؾ ،الدكلة

                                                 
1287

- ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation 

économique en Algérie, op. cit., p. 59.  
 ، يتعمؽ بالتأمينات، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ.07-95األمر مف  209انظر المادة  -1288
 .210المادة المرجع نفسو،  -1289
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الدكر الرقابي  ا لمتدخؿ فيأف السمطة التنفيذية تجد منفذن  يبدك . لكف1290التنمية الكطنية
المكضح لمياـ لجنة اإلشراؼ  ،113-08 ـالمرسـك التنفيذم رق 2لمجنة، ذلؾ أف المادة 

ف كانت تختص بتسطير  د عمى أف ىذه المجنةككٌ تإذا كانت ، 1291عمى التأمينات كا 
يحٌدد عمى الخصكص العمميات المتعمقة باإلشراؼ كبالمراقبة الذم البرنامج السنكم لمرقابة 

ىذه المادة  تكضيح كيفيات تطبيؽ مسألةإاٌل أف المزمع قياميا، إضافة إلى كسائؿ تنفيذه، 
 بمقتضى قرار مف الكزير المكمؼ بالمالية.  يككف

 

مع الكزير المكمؼ بالمالية سمطة تكقيع  أيضان  لجنة اإلشراؼ عمى التأميناتتتقاسـ 
، ذلؾ أف الجزاء عمى شركات التأميف ك/أك إعادة التأميف كفركع شركات التأميف األجنبية

العقكبات التي تقٌررىا المجنة تتمثؿ في العقكبات المالية، اإلنذار كالتكبيخ. أما العقكبات 
رىا الكزير المكمؼ بالمالية فتككف بناء عمى اقتراح مف المجنة، بعد أخذ رأم التي يقرٌ 

ي لبلعتماد حب الجزئي أك الكمٌ ػالمجمس الكطني لمتأمينات. كتتمثؿ تمؾ العقكبات في السٌ 
   .1292مقائي لكؿ أك جزء مف محفظة عقكد التأميفػحكيؿ التٌ ػكالتٌ 

 

يختص كزير ىذا القطاع  البٌلسمكية،كالمكاصبلت الٌسػػمكية ك  أما في قطاع البريد
، كذلؾ بسمطة تكقيع الجزاء عمى المتعامؿ المستفيد مف رخصة استغبلؿ شبكات عمكمية

يع كقبؿ تكق في حالة عدـ احتراـ الشركط المقٌررة بمكجب النصكص التشريعية كالتنظيمية.
بإعذاره لبلمتثاؿ  سمكيةالبريد كالمكاصبلت الٌسػػمكية كالبلٌ  ضبطالعقكبة المبلئمة تقـك ىيئة 

ذا لـ يمتثؿ المتعامؿ ك  ( يكمان.30لمشركط المحٌددة في ىذه الرخصة في أجؿ ثبلثيف ) ا 
البريد كالمكاصبلت الٌسػػمكية  خذ الكزير المكمٌػؼػلئلعذار كال لشركط الرخصة، يتٌ 

                                                 
 ،0ـ. ج. ع. ؽ. ا. س، عدد  ،« دكر لجنة اإلشراؼ عمى التأمينات في ضبط سكؽ التأميف» ، إرزيل الكاىنة -1290

 .299-298ص  ، ص2100
، ج. مياـ لجنة اإلشراؼ عمى التأمينات، يكضح 2008أبريؿ سنة  9خ في مؤر  113-08 ـتنفيذم رقمرسـك  -1291

 . 2008أبريؿ سنة  13، مؤرخ في 20ر. ج. ج عدد 
 مرجع سابؽ. معدؿ كمتمـ، ، يتعمؽ بالتأمينات، 07-95األمر مف  241انظر المادة  -1292
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بتيف ب كباقتراح مف ىيئة الضبط، إحدل العقك ػكالبٌلسمكية، كعمى نفقتو بمكجب قرار مسبٌ 
   : 1293اآلتيتيف

 ( يكمان،30التعميؽ الكمي أك الجزئي لمرخصة لمدة أقصاىا ثبلثيف ) -
( أشير أك 3التعميؽ المؤقت لمرخصة لمٌدة تتراكح ما بيف شير إلى ثبلثة ) -

   تخفيض مٌدتيا في حدكد سنة.
 

أف يتٌػخذ ضده  ، يمكفؿأما في حالة عدـ امتثاؿ المتعامؿ عند انقضاء ىذه اآلجا
بالبريد كالمكاصبلت الٌسػػمكية سحب نيائي لمرخصة صادر كذلؾ مف الكزير المكمؼ  قرار

. كفي ىذه الحالة يتعٌيػف عمى ىيئة الضبط أف تضمف استمرارية الخدمة كحماية كالبٌلسمكية
  .1294مصالح المرتفقيف

 

ية بضبط النشاطات االقتصاد يختص مجمس المنافسةفي مجاؿ المنافسة أف نجد 
ضبط السكؽ عمى أساس مبدأ حرية المنافسة الذم ييعتبر مف بيف لتكزيع، أم لئلنتاج كا

منظكر، يتكٌلى مجمس المنافسة مف ىذا الك . 1295المبادئ التي يقـك عمييا االقتصاد الحر
ممارسة المراقبة اتجاه النشاطات االقتصادية كالممارسات التي مف شأنيا أف تيػعرقؿ  كذلؾ

أف مجمس المنافسة ليس لو  في ىذا المقاـ، يبلحظأف ما غير . 1296قكاعد المنافسة الحرة
اختصاص مانع في مجاؿ المنافسة، حيث ال تزاؿ بعض االختصاصات في ىذا الشأف 

                                                 
السمكية  بالبريد كبالمكاصبلت، يحدد القكاعد العامة المتعمقة 03-2000مف القانكف رقـ  35انظر المادة  -1293

   مرجع سابؽ. معدؿ كمتمـ، كالبلسمكية، 
 .36المرجع نفسو، المادة  -1294
 يتمتع»  : ، يتعمؽ بالمنافسة، معدؿ كمتمـ، مرجع سابؽ، عمى أنو03-03األمر رقـ  مف 34/1تنص المادة  -1295

بداء الرأي بمبادرة من و أو بطمب من الوزير المكمف بالتجارة أو كل مجمس المنافسة بسمطة اتخاذ القرار واالقتراح وا 
طرف آخر معني، بيدف تشجيع وضمان الضبط الفعال لمسوق، بأية وسيمة مالئمة، أو اتخاذ القرار في كل عمل أو 
تدبير من شأنو ضمان السير الحسن لممنافسة وترقيتيا في المناطق الجغرافية أو قطاعات النشاط التي تنعدم فييا 

 .« تطورة بما فيو الكفايةتكون غير مالمنافسة أو 
1296

- ZOUAÏMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en 

Algérie, op. cit., p. 93.   
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فة بالمنافسة عمى مستكل ػالسمطة التنفيذية المتمثمة في المصالح اإلدارية المكمٌ  تحتفظ بيا
  .1297كالجيكم يالمحمٌ المكجكدة عمى المستكل عف تمؾ  كزارة التجارة، فضبلن 

 

 مف شأنو أف يثير تنازعنا في االختصاص.إف تعٌدد الجيات المكمفة بضبط السكؽ  
مجمس المنافسة لصالح اختصاص مراقبة النشاطات االقتصادية  فعمى الرغـ مف تحكيؿ

الذم مف المفركض أف ؼ بالتجارة ػأف الكزير المكمٌ  إالٌ  باعتباره ىيئة إدارية مستقمة،
ز التنفيذ ػره عمى رسـ السياسة الكطنية في ميداف التجارة كيضمف كضعيا حيٌ يقتصر دك 

في مجاؿ  فضبلن عف ذلؾيتكٌلى فإنو ، 1298ارية المفعكؿػلمقكانيف كالتنظيمات السٌ  طبقان 
ضبط كترقية المنافسة تنظيـ المبلحظة الدائمة لمسكؽ، القياـ بتحميؿ ىيكمو، معاينة 

ليا، بالتٌػنسيؽ مع  إلى إفساد المنافسة الحرة ككضع حدٌ  الممارسات غير الشرعية اليادفة
 .1299الييئات المعنية

 

فة بالٌسػير عمى ػىياكؿ مكمٌ  لكزارة التجارة عمى مستكل اإلدارة المركزيةكذلؾ نجد 
فعمى سبيؿ المثاؿ تكمٌػؼ  يٌمػة المنكطة بمجمس المنافسة.الم، تمؾ ٌسػير التنافسي لؤلسكاؽال

التابعة لممديرية العامة لضبط  المنافسةب كالتكثيؽ المتعمؽممنازعات المديرية الفرعية ل
بمعالجة ممفات المنازعات ذات الٌصػمة بالممارسات المقٌيػدة لممنافسة،  النشاطات كتنظيميا،

أما مديرية التعاكف . 1300كالجيات القضائية صاؿ مع مجمس المنافسةكذلؾ باالتٌػ
ية العامة لمرقابة االقتصادية كقمع الغش، تكمٌػؼ كالتحقيقات الخصكصية التابعة لممدير 

سات التجارية كالجكدة كقمع بفحص ممفات المنازعات المتعمقة بالمخالفات في مجاؿ الممار 
 . 1301كمعالجتيا، طبقا لمتشريع كالتنظيـ المعمكؿ بيماالغش 

 

                                                 
مذكرة لنيؿ درجة الماجستير في القانكف، فرع عف سمطة مجمس المنافسة في ضبط السكؽ،  ،خمايمية سمير -1297

 كما بعدىا. 99 ص، 2013جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك، الحقكؽ كالعمـك السياسية،  ، كميةتحٌكالت الدكلة
، يحدد صبلحيات 2002ديسمبر سنة  21المؤرخ في  453-02انظر المادة األكلى مف المرسـك التنفيذم رقـ  -1298

 .2002ديسمبر سنة  22، مؤرخ في 85كزير التجارة، ج. ر. ج. ج عدد 
 .4المرجع نفسو، المادة  -1299
، يتضمف تنظيـ اإلدارة 2002ديسمبر سنة  21المؤرخ في  454-02رقـ  المرسـك تنفيذممف  3 انظر المادة -1300

 ، معدؿ كمتمـ.2002ديسمبر سنة  22، مؤرخ في 85المركزية في كزارة التجارة، ج. ر. ج. ج عدد 
 .4المرجع نفسو، المادة  -1301
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تسير في مديريات كالئية لمتجارة تنظـ فيي  المصالح الخارجية في كزارة التجارةأما 
ىي األخرل عمى احتراـ القكاعد المتعمقة بالمنافسة كضماف مراعاة شركط التنافس السميـ 

ة تنشيط، تكجيو ػتجارة تتكلى ميمٌ ، كمديريات جيكية لمكالنزيو بيف المتعامميف االقتصادييف
كتقييـ نشاطات المديريات الكالئية لمتجارة التابعة الختصاصيا اإلقميمي كتنظيـ ك/أك 

جميع التحقيقات االقتصادية حكؿ المنافسة كالتجارة الخارجية كالجكدة كأمف  إنجاز
 . 1302صاؿ مع اليياكؿ المركزية لكزارة التجارةػالمنتكجات، باالتٌ 

 

مديرية أنو عمى الرغـ مف أف التنظيـ الييكمي لمجمس المنافسة يضـ بيبلحظ أخيرنا 
بمجاؿ  نجاز الدراسات كاألبحاث المتعمقةبإ فةػمكمٌ االقتصادية الاألسكاؽ كالتحقيقات  دراسة

كمتابعة التحقيقات  إنجاز ألسكاؽ في مجاؿ المنافسة،القياـ بتحميؿ ااختصاص المجمس، 
 ، إاٌل أف 1303شركط تطبيؽ النصكص التشريعية كالتنظيمية ذات الٌصػمة بالمنافسةالمتعمقة ب

ا ػالتراب الكطني، ممٌ يفتقر إلى مصالح تحقيؽ كافية تغطي كامؿ يبقى مجمس المنافسة 
 .1304يجعمو يستعيف بمصالح التحقيؽ التابعة لكزارة التجارة

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
، يتضمف تنظيـ المصالح الخارجية في كزارة 2003نة نكفمبر س 5مؤرخ في  409-03مرسـك تنفيذم رقـ  -1302

 . 2003نكفمبر سنة  9، مؤرخ في 68التجارة كصبلحياتيا كعمميا، ج. ر. ج. ج عدد 
، يحدد تنظيـ مجمس 2011يكليك سنة  10المؤرخ في  241-11مف المرسـك التنفيذم رقـ  3المادة انظر  -1303

 .، معدؿ كمتمـ2011يكليك سنة  13 في ، مؤرخ39عدد  ج. ر. ج. جالمنافسة كسيره، 
 .337مرجع سابؽ، ص  ، قانكف الضبط االقتصادم في الجزائر،بوجممين وليد -1304
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 خاتمة
 

تعتبر دراسة مدل انسحاب الدكلة مف الحقؿ االقتصادم في الجزائر مف الدراسات 
جميع النصكص القانكنية ذات الٌصػمة تباطنا كثيقان باستقراء ما كرد في التي ترتبط ار 

 دية سكاء تمؾ المتعمقة باالقتصاد الكمٌػي ك/أك االقتصاد الجزئي، ذلؾ أفبالمسائؿ االقتصا
ىذا  المنتيجة في الدكلة. فالكشؼ عف درجةسياسة العكس ىي التي ت القاعدة القانكنية

بيا ، كذلؾ بالنظر إلى كثرة ىذه النصكص القانكنية، تشعٌ االنسحاب ليس باألمر الٌسػيؿ
 كترابطيا فيما بينيا. 

 

 جديدةالقتصادية السياسة االيعكس  الدكلة مف الحقؿ االقتصادم نسحاباف إذا كا
المرحمة الجديدة التي تعيشيا الدكلة مف أجؿ مكاكبة  المعتمدة مف قبؿ السمطات العمكمية

ال يمكف أف نعتبره قد أف ىذا االنسحاب  ، إالٌ كالمتمثمة في الدخكؿ إلى اقتصاد السكؽ
فات الدكلة المكجية كالمتدخمة ال ػذلؾ أف مبلمح كمخمٌ  كميان، . فالدكلة لـ تنسحباكتمؿ بعد

كتبٌيػف ىذه  .كثير مف المسائؿ االقتصاديةالفي  العمكمية مطاتتدخؿ الستزاؿ قائمة عبر 
ييا عف دكرىا الضبطي كسمطة الصكرة عكدة الدكلة لمتدخؿ في الحقؿ االقتصادم كتخمٌ 

  النظاـ العاـ.ف ضماعامة تسعى إلى تحقيؽ المصمحة العامة ك 
 

قانكف االستثمار الجديد لسنة  و عمى الرغـ مف أفأنب نشير عمى سبيؿ المثاؿ
التي تكٌرس معاممة تفضيمية لصالح -%51/49قاعدة  قد استبعد تطبيؽ ،2016

في إطار الخكصصة أك ، كذلؾ المستثمر األجنبيالمساىمة الكطنية عمى حساب 
 2003ىنالؾ قكانيف خاصة كقانكف النقد كالقرض لسنة إاٌل أنو مقابؿ ذلؾ، نجد -،الشراكة

في  األجنبيةتجعؿ مف المساىمات تيػدرج ىذه القاعدة، بحيث  2016قانكف المالية لسنة ك 
تعٌد  ىذه القاعدةمثؿ يبلحظ أف . ك مف رأس الماؿ %49إطار الشراكة ال تفكؽ نسبة 

ي القانكف الكطني كمع التزامات المكٌرس ف مة المستثمرممع مبدأ المساكاة في معا تعارضان 
، األمر الذم مف فاقيات الثنائية المصادؽ عميياػالدكلة باحتراـ ىذا المبدأ الكارد في االتٌ 

 شأنو أف يقمٌػص مف حجـ االستثمارات األجنبية في إطار الخكصصة أك الشراكة.
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الذم  ةعمى الرغـ مف تحرير النشاطات االقتصادية لصالح المبادرة الخاصكما أنو 
أف الدكلة ال تزاؿ تحتكر  ، إالٌ تٌكج بالتكريس الدستكرم لمبدأ حرية االستثمار كالتجارة

إصدار الطكابع البريدية ككؿ عبلمات  كنشاط صةػممارسة بعض النشاطات المخصٌ 
بعض النشاطات كذلؾ ك  ،كؾ الحديديةػالنقؿ بالسٌ كنشاط  التخميص البريدم األخرل
مقة بممارسة نشاطات البحث أك االستغبلؿ المنجمي لمكاقع االستراتيجية كتمؾ المتع

أك  لممؤسسات العمكمية االقتصادية ممنكحة حصريان رة الكمكامف المكاد المعدنية أك المتحجٌ 
ىيئات فعمى الرغـ مف تكلي  ،أما فيما يتعمؽ بالنشاطات المنظمةك . عمكمية لييئات

حسب القطاع الذم  دات لمزاكلتياة منح التراخيص كاالعتماػميمٌ  الضبط االقتصادم
في بعض القطاعات  تيا التقميديةالنفسيا بكاسطة إدار  تحتفظ، إاٌل أف الدكلة تتدخؿ فيو

سمطة منح ىذه التراخيص كاالعتمادات كما ىك الحاؿ بالنسبة لنشاط إنتاج األدكية الذم 
ص بو الكالي رخٌ يرخص بو مف قبؿ الكزير المكمؼ بالصحة كنشاط تكزيع األدكية الذم يي 

نشاط الككيؿ تاجر الجممة لمنتكجات الصيد البحرم كتربية ، ك 1305المختص إقميميان 
إلى ترخيص مف قبؿ المدير الكالئي لمصيد البحرم كالمكارد الصيدية الخاضع المائيات 

 .1306المختص إقميميان 
 

ا مف خبلؿ تفحص النصكص القانكنية المنشئة  لييئات الضبط يظير أيضن
 ة جكانب.مف عدٌ  كذلؾ في تأدية دكرىا الضبطيـ فعالية ىذه الييئات عد االقتصادم

نة لمعظـ ىذه فعمى سبيؿ المثاؿ يحتكر رئيس الجميكرية سمطة تعييف األعضاء المككٌ 
الييئات دكف أف تنازعو في ذلؾ جية أخرل، األمر الذم ال يخدـ فكرة استقبلليتيا 

ى الرغـ مف أف المشٌرع قد أضفى صراحة العضكية اتجاه السمطة التنفيذية. كما أنو عم
الشخصية المعنكية كاالستقبللية المالية، إاٌل أف ىيئات الضبط االقتصادم عمى بعض 

مصادر تمكيميا تبقى في غالب األحكاؿ منبثقة مف الميزانية العامة لمدكلة، مٌما يقٌمص مف 

                                                 
، يتعمؽ برخص استغبلؿ مؤسسة إلنتاج المنتجات 1992يكليك سنة  6مؤرخ في  285 -92مرسـك تنفيذم رقـ  -1305

 ، معدؿ كمتمـ. 1992سنة  يكليك 12، مؤرخ في 53الصيدالنية ك/أك تكزيعيا، ج. ر. ج. ج عدد 
نشاط الككيؿ تاجر الجممة ، يحدد شركط ممارسة 2014مايك سنة  26مؤرخ في  165-14مرسـك تنفيذم رقـ  -1306

 .2014يكنيك سنة  12، مؤرخ في 32، ج. ر. ج. ج عدد لمنتكجات الصيد البحرم كتربية المائيات
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بعية اتجاه السمطة الستقبللية المالية ليذه الييئات لتجد نفسيا في كضعية تدرجة ا
ه الييئات مف حيث قكاعد عف ذلؾ، فإف األنظمة القانكنية التي تحكـ ىذ فضبلن ك  التنفيذية.
تختمؼ مف ىيئة إلى أخرل، بؿ يظير االختبلؼ حٌتى مف  كصبلحياتيا سيرىاتنظيميا، 

تعامؿ الجانب اإلجرائي المتعمؽ بمنازعاتيا، األمر الذم يمٌس بمبدأ المساكاة في معاممة الم
     المعاممة تختمؼ حسب القطاع الذم ينتمي إليو.   ىذه االقتصادم، حيث تصبح 

  

القكاعد القانكنية التي تحكـ ىيئات الضبط االقتصادم مف شأنو عدـ تجانس إف 
اعتبار  انطبلقػان مف ساتي لمدكلةػييئات في النظاـ المؤسٌ ىذه الفرغ الغاية مف استقباؿ أف ييػ

تجسيد فكرة التكاصؿ  قادرة عمىك قتصادم كجيػان جديدنا لممارسة السمطة الضبط اال ىيئات
بيف اإلدارة كالسكؽ كالمجتمع أيضان مف جية، كعمى مكاكبة المستجدات مف جية أخرل، 
في كقت تعجز اإلدارة التقميدية عمى تأدية ىذا الدكر لمبٌررات عممية تعكد السيما إلى 

، يستدعي األمر إعادة النظر في طبيعة فعالية. كلذلؾانعداـ الشفافية، االحترافية كال
األنظمة القانكنية التي تحكـ ىذه الييئات سكاء فيما يخٌص مكانتيا في النظاـ اإلدارم 

أك فيما يتعمؽ  ،زمة اتجاه السمطة التنفيذيةمنحيا االستقبللية البلٌ ، كذلؾ مف خبلؿ لمدكلة
لمتطمبات  استجابة لممتعامميف االقتصادييف المخاطبة القكاعد القانكنيةكشفافية ضكح بك 

 األمف القانكني. 
 

مف شأنو أف يعيد  لصالح السكؽ إذا كاف انسحاب الدكلة مف الحقؿ االقتصادم
النظر في عبلقة الدكلة باقتصادىا، كذلؾ مف حيث بركز تصٌكر جديد لتدخؿ الدكلة 

ٌيػفا مع متطمبات اقتصاد السكؽ، بكاسطة كسائؿ قانكنية أكثر مركنة كأقٌؿ إكراىان كأقدر تك
االندماج في االقتصاد العالمي مف االنفتاح االقتصادم الذم سيسمح لمجزائر إاٌل أف 
 لتكفيؽ بيف عامميف أساسييف. يقتضي ا
 

رؤكس كجذب تكفير المناخ المبلئـ الستقطاب ضركرة العامؿ األكؿ في يتمثؿ 
براـ عقكد الشاألمكاؿ األجنبية كاالستفادة مف الخبرات األج  راكة مع الشركاتنبية كا 

الٌمجكء إلى  لتفادم خمؽ شركط التنمية االقتصادية الدائمةيجب  ،خركبمعنى آ .األجنبية
 رؤية اقتصادية ناجعة. ، مٌمػا يجعميا تبتعد عفالسياسيعمييا التٌػكجو يغمب أساليب 

سبة تتميـ القانكف رقـ بمنااإلجراء الذم اٌتخذتو السمطات العمكمية مؤخرنا  ،كمثاؿ ذلؾ
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سمح لبنؾ مكرر التي ت 45مف خبلؿ إدراج المادة ، 1307، المتعمؽ بالنقد كالقرض03-11
 ،الخزينة العمكميةمباشرة عف  ( سنكات، بشراء5بشكؿ استثنائي كلمٌدة خمس )الجزائر 

ٌنػاتج عف تراجع لتغطية العجز المالي ال ،السندات المالية التي تصدرىا ىذه األخيرة
مثؿ فمداخيؿ النفطية، كذلؾ السترجاع تكازنات خزينة الدكلة كتكازف ميزاف المدفكعات. ال

 Résurgence de l’Etat يعٌبػر عف عكدة الدكلة المتدخمة ىذا اإلجراء الذم

interventionniste  يؤٌدم إلى تضخـ العممة الكطنيةسال يقابمو أم إنتاج، األمر الذم 
  كبالتالي تراجع في القدرة الشرائية لممكاطف. ت األخرلكانخفاض قيمتيا مقابؿ العمبل

 

ضركرة تقكية السكؽ الكطنية لكي ال تضمحٌؿ  فيتمثؿ في ،العامؿ الثاني أما
بكاسطة تشجيع االستثمارات في قطاعات ال تقٌؿ كذلؾ كب في ظٌؿ المنافسة العالمية، كتذ

سياحة، كانتياج سياسة أىمية عف قطاع المحركقات مثؿ الفبلحة، الصيد البحرم، ال
النامية لعجزىا  ا عمى البمدافا كبيرن ػاليـك تحٌدين  تفرض العكلمةفالتصنيع مف أجؿ التصدير. 

ذلؾ يعكد ك دة الجنسيات، قدمة كالشركات متعدٌ المت لدخكؿ في منافسة متكافئة مع البمدافا
ستكل ر عمى مػأف يؤثٌ عمى طرؼ غير قادر كيجعميا  مٌماضعؼ اقتصادياتيا، إلى 

 العبلقات االقتصادية الدكلية، بؿ يتأثر فقط مف جٌراء انفتاح األسكاؽ العالمية. 
 

 مجاؿالقتصاد الكطني مف االندماج في مف العكائؽ التي تمنع ايبلحظ أنو 
بغض النظر عف االعتبارات السياسية -،عالميك/أك جيكم كاسع  اقتصادم

مف جٌراء العقبات  ، كذلؾالداخمية ياكقسكانعزاؿ ترجع إلى عدـ اٌتساع -كالجيكسياسية،
 Investissement direct المباشرأماـ استقطاب االستثمار األجنبي  التي تشٌكػؿ حاجزان 

étranger ع االقتصاد الذم بقي يعتمد عمى قطاع المحركقات كقطاع كحيد ي، كعدـ تنك
يع مى الرٌ المرتكز عاالقتصاد الكطني لـ يستطع التحٌرر مف التصدير . ف1308لمتصدير
 تعتبر ىامشية، بحيث بسبب الضعؼ الييكمي لمصادرات خارج المحركقات كالتي النفطي

                                                 
أكتكبر  11، المؤرخ في 10-17متمـ بالقانكف رقـ ، يتعمؽ بالنقد كالقرض، مرجع سابؽ، 11-03قانكف رقـ  -1307
 .2017أكتكبر سنة  12، مؤرخ في 57 عدد ج. ر. ج. ج، 2017سنة 

1308
- MEZOUAGHI Mihoub et TALAHIT Fatiha, « Les paradoxes de la souveraineté 

économique en Algérie », Confluences Méditerranée, n° 71, 2009/4, pp. 23-24, 

www.cairn.info/, consulté le 07/12/2011.   

http://www.cairn.info/
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، بؿ أبعد مف ذلؾ، 1105سنة  مصادراتمف الحجـ اإلجمالي ل  %4,17 نسبة تمثؿ
 .11041309مقارنة بسنة  % 41بنسبة تراجعان  لصادرات خارج المحركقاتسٌجػمت ا
 

الخارجية  أغمب المكاردلمدكلة كحده ر ػيكفٌ  كقاتقطاع المحر تبٌيػف ىذه الصكرة أف 
المحٌرؾ الرئيسي لمسياسة أنو بالريع النفطي يمكف اعتبار  كلذلؾ، .عبةمف العممة الصٌ 

االقتصادية لمدكلة أماـ غياب ك/أك تيميش القطاعات األخرل لبلقتصاد. كفي ظٌؿ ىذه 
ادم تتأثر بمسألة أسعار أف درجة انسحاب الدكلة مف الحقؿ االقتصبالمعطيات، يبدك 

النفط. ففي حالة ارتفاعيا تمتمئ الخزينة العمكمية، مٌما يؤٌدم بالدكلة إلى التدخؿ في كؿ 
كبناء المنشآت القاعدية مثؿ الطرقات، الٌسػدكد،  المجاالت خاصة االقتصادية منيا

ارية حتٌػى في بعض المشاريع غير المربحة كبناء محبٌلت تجك المكانئ كالمطارات، بؿ 
أما في حالة انخفاض ك . عمى مستكل جميع البمديات لفائدة الشباب العاطؿ عف العمؿ

لصالح القطاع  مف الحقؿ االقتصادم االنسحاب تضطر إلى، فإف الدكلة أسعار النفط
المؤسسات العمكمية لصالح  تقديـ اإلعانات الماليةكمثاؿ ذلؾ تراجع الدكلة عف  الخاص

  لينػا كاالٌتجاه مقابؿ ذلؾ نحك خكصصتيا. ارة مػاالقتصادية المتعثٌ 
 

مرتبط بحجـ المكارد المالية  في الحقؿ االقتصادم يظير أف درجة تدخؿ الدكلة
يذه ل كما أف اإلشكاؿ ينصٌب حكؿ مدل التسيير العقبلنيالناجمة عف العائدات النفطية. 

ؼ الخزينة ػالتي تكمٌ ع . فالكثير مف المشاريالمكارد المالية في حالة ارتفاع أسعار النفط
نعدـ فييا اإلرادة استراتيجية اقتصادية رشيدة، بؿ كتإلى  ان ػطائمة تفتقد غالب العمكمية أمكاالن 

  إلقامة اقتصاد تنافسي قادر عمى خمؽ الثركة كالتنمية االقتصادية كاالجتماعية. السياسية
ككأف فرضيات. ذلؾ، يحؽ لنا أف نتساءؿ عف مكانة كدكر الدكلة في مثؿ ىذه الكل

مقابؿ اعتماد  Économie de renteيع مف اقتصاد الرٌ  السمطات العمكمية ال تريد التخمص
 يستند إلى قكاعد كآليات اقتصاد السكؽ، خاصة مع ما تفرزه األزمة الماليةاقتصاد ليبرالي 

ف ك المرتبطة بانييار أسعار النفط الدكلية مف تحٌديات حكؿ مرحمة ما بعد البتركؿ. اف كا 
ـ في الحقؿ االقتصادم كفقا لما تقدٌ  L’action de l’Etat األمر كذلؾ، فإف نشاط الدكلة

جؿ مف شأنو أف يشٌكػؿ عائقػان بالنسبة لمسار اإلصبلحات االقتصادية المسطٌػرة مف أ ،ذكره
                                                 

1309
- Voir, Statistiques du commerce extérieur de l’Algérie (Période : moi de janvier 2016), 

www.mincommerce.gov.dz/, consulté le 03/01/2017.  

http://www.mincommerce.gov.dz/
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مف ىذا المنطمؽ، فإف إصبلح الدكلة بات أمرنا ضركرينا ك تجسيد سياسة تحرير االقتصاد. 
اعات تحديث القط ييدؼ إلى منتج كمتنكع صادإلى نمكذج اقتمف اقتصاد الريع  لبلنتقاؿ

األخرل كجعميا أكثر تنافسية في ظٌؿ ما تفرضو العكلمة مف انفتاح اقتصاديات مختمؼ 
 البمداف.
  

لدكلة في ظٌؿ ا مكانة كدكرحكؿ إعادة النظر في  يتمحكر إصبلح الدكلةإذا كاف 
انسحاب ف ة تجديد تدخؿ الدكلة في االقتصاد.فكر  إعماؿ ييقتضفإف ذلؾ  ،اقتصاد السكؽ

الدكلة مف الحقؿ االقتصادم ال يعٌد تراجعان مطمقػان عف اضطبلع الدكلة بدكرىا في ضبط 
ؼ لمدكلة كفقا لنمكذج ػاالقتصاد، لكف دكف أف يككف ذلؾ مبٌرران لمتدخؿ المباشر كالمكثٌ 

جاؿ. كالقكؿ بخبلؼ ذلؾ، يجعمنا نقؼ أماـ الدكلة المتدخمة الذم أثبت فشمو في ىذا الم
يا السمطات تاإلصبلحات االقتصادية التي اعتمدفإذا كانت  ضركرة إصبلح الدكلة.

 دكلة مف متدخمة إلى ضابطة،ساىمت في تكريس فكرة انتقاؿ ال منذ الثمانيناتالعمكمية 
في الحقؿ ؿ الدكلة اختفاء ظاىرة تدخأف بركز الدكلة الضابطة لـ ينجـ عنو إاٌل 

مف  جديدةتستكجب ذلؾ التدخؿ، لكف بآليات  االنفتاح االقتصادممقتضيات االقتصادم. ف
تقؼ مكقؼ المحايد لمتكفيؽ بيف المصالح المتضاربة لمفاعميف شأنيا أف تجعؿ الدكلة 

، مف جية كالٌسػير عمى تحقيؽ المصمحة العامة كالنظاـ Acteurs sociauxاالجتماعييف 
خرل، كذلؾ مف خبلؿ فرض احتراـ شركط المنافسة الحرة في ظٌؿ نظاـ العاـ مف جية أ

 االقتصاد المٌػيبرالي الذم يحتكـ لقكاعد كآليات السكؽ الحرة.
 

ؿ في دكر الدكلة يتعٌدل اإلطار الضٌيػؽ المتكقؼ عند التحكٌ أف بظ أخيرنا يبلح
ف تشمؿ اعتماد نظرة أ مرحمة كضع األطر كالكسائؿ القانكنية كالمؤٌسػساتية فقط، بؿ يجب

جٌسػد في الكاقع العممي مف خبلؿ شاممة تعٌبػر عف إرادة سياسية حقيقية قادرة عمى أف تي 
إعداد مخطط عمؿ حالي، متكسط كبعيد المدل كعمى جميع األصعدة، نظرنا لككف 
المسائؿ االقتصادية مرتبطة بعكامؿ أخرل ينبغي أف تأخذ في الحسباف كالحكـ الرشيد، 

 قرار االقتصادم كالمجتمع المدني.، المركزية اتٌػخاذ الاستقبللية القضاء، الشفافية
 

 تـ بحمد اهلل كتكفيقو
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، ج. ر. 2001يكليك سنة  23، المؤرخ في 212-01عميو بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ 

 .2001في أكؿ غشت سنة  ، مؤرخ42د عدج. ج 
االتفاؽ بيف حككمة الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كحككمة الجميكرية  .3

أكتكبر  4ع بالجزائر في ت المكقٌ األرجنتينية حكؿ الترقية كالحماية المتبادلتيف لبلستثمارا
نكفمبر  13المؤرخ في  366-01، المصادؽ عميو بالمرسكـ الرئاسي رقـ 2001سنة 
 .2001نكفمبر سنة  18 مؤرخ في، 69 عدد، ج. ر. ج. ج 2001سنة 
االتفاقية بيف حككمة الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كحككمة سمطنة عماف  .4

أبريؿ سنة  9عة بالجزائر بتاريخ ماية المتبادلة لبلستثمارات، المكقٌ حكؿ التشجيع كالح
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يكنيك سنة  22المؤرخ في  223-02، المصادؽ عمييا بالمرسـك الرئاسي رقـ 2000
 .2002يكنيك سنة  26 مؤرخ، 44 عددج. ر. ج. ج ، 2002

كنيسيا حكؿ االتفاؽ بيف حككمة الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كحككمة إند .5
، 2000مارس سنة  21ع بالجزائر في ترقية كالحماية المتبادلة لبلستثمارات المكقٌ 

يكنيك سنة  22المؤرخ في  226-02المصادؽ عميو بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ 
 .2002يكنيك سنة  30في  ، مؤرخ45د عد، ج. ر. ج. ج 2002

راطية الشعبية كحككمة دكلة اإلمارات االتفاقية بيف حككمة الجميكرية الجزائرية الديمق .6
أبريؿ  24عة بالجزائر في العربية المتحدة لمتشجيع كالحماية المتبادلة لبلستثمارات، المكقٌ 

 22المؤرخ في  227-02، المصادؽ عمييا بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ 2001سنة 
 .2002يكنيك سنة  30في  ، مؤرخ45د عد، ج. ر. ج. ج 2002يكنيك سنة 

االتفاؽ بيف حككمة الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كحككمة الجميكرية  .7
ع بأديسا األثيكبية الفدرالية الديمقراطية حكؿ الترقية كالحماية المتبادلة لبلستثمارات المكقٌ 

 115-03، المصادؽ عميو بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ 2002مايك سنة  27بيبا في
مارس سنة  19في  ، مؤرخ19د عد، ج. ر. ج. ج 2003ة مارس سن 17المؤرخ في 

2003. 
بيف حككمة الجميكرية الجزائرية الديمقراطية  اتفاقية تشجيع كحماية كضماف االستثمار .8

 6في عة بسيرت الشعبية كالجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية العظمى، المكقٌ 
مايك  5المؤرخ في  210-03لرئاسي رقـ ، المصادؽ عمييا بالمرسـك ا2001غشت سنة 

 .2003مايك سنة  11، مؤرخ في 33 عدد، ج. ر. ج. ج 2003سنة 
االتفاقية بيف حككمة الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كحككمة دكلة الككيت  .9

 2001سبتمبر سنة  30عة بالككيت في لمتشجيع كالحماية المتبادلة لبلستثمارات، المكقٌ 
، 2003يناير سنة  25ك 2002يناير سنة  20ؿ الرسائؿ المؤرخة عمى التكالي كتباد

أكتكبر سنة  23المؤرخ في  370-03المصادؽ عمييا بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ 
 .2003نكفمبر سنة  2في  ، مؤرخ66د عد، ج. ر. ج. ج 2003

الديمقراطية  االتفاؽ األكركبي المتكسط لتأسيس شراكة بيف الجميكرية الجزائرية .10
ع الشعبية مف جية، كالمجمكعة األكركبية كالدكؿ األعضاء فييا مف جية أخرل، المكقٌ 
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 1كالبركتكككالت مف رقـ  6إلى  1، ككذا مبلحقو مف 2002أبريؿ سنة  22بفالكنسيا يكـ 
-05المصادؽ عميو بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ كالكثيقة النيائية المرفقة بو،  7إلى رقـ 

أبريؿ  30في  ، مؤرخ31عدد  ج. ر. ج. ج، 2005أبريؿ سنة  27لمؤرخ في ا 159
 .2005سنة 
االتفاؽ بيف حككمة الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كالمجمس الفدرالي  .11

نكفمبر سنة  30ع ببيرف في السكيسرم حكؿ الترقية كالحماية المتبادلة لبلستثمارات، المكقٌ 
نيك يك  23مؤرخ في ال 235-05رئاسي رقـ المرسـك بمكجب الالمصادؽ عميو ، 2004
 .2005يكنيك سنة  29، مؤرخ في 45ج. ر. ج. ج عدد ، 2005سنة 
االتفاؽ بيف حككمة الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كحككمة جميكرية فنمندا  .12

، 2005يناير سنة  13ع بالجزائر في حكؿ الترقية كالحماية المتبادلة لبلستثمارات المكقٌ 
، 2006ديسمبر سنة  11المؤرخ في  469-06المصادؽ عميو بالمرسـك الرئاسي رقـ 

 .2006ديسمبر سنة  17، مؤرخ في 82 عددج. ر. ج. ج 
االتفاؽ بيف حككمة الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كحككمة الجميكرية  .13

، المصادؽ عميو بالمرسـك الرئاسي 2006فبراير سنة  16ع بتكنس في التكنسية، المكقٌ 
، مؤرخ في 73 عدد، ج. ر. ج. ج 2006نكفمبر سنة  14المؤرخ في  404-06رقـ 
 .2006نكفمبر سنة  19
االتفاؽ حكؿ التشجيع كالحماية المتبادليف لبلستثمارات بيف الجميكرية الجزائرية  .14

، المصادؽ 2007مارس سنة  20 ع ببلىام فيالديمقراطية الشعبية كمممكة ىكلندا، المكقٌ 
ج. ، 2007مبر سنة مؤرخ في أكؿ ديسال 378-07رئاسي رقـ المرسـك عميو بمكجب ال
 .2007ديسمبر سنة  12، مؤرخ في 78ر. ج. ج عدد 

االتفاؽ بيف حككمة الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كحككمة الجميكرية  .15
يناير سنة  6ع بالجزائر في كالحماية المتبادلة المكقٌ اإلسبلمية المكريتانية حكؿ التشجيع 

نكفمبر سنة  5المؤرخ في  354-08، المصادؽ عميو بالمرسـك الرئاسي رقـ 2008
 .  2008نكفمبر سنة  23، مؤرخ في 65 عدد، ج. ر. ج. ج 2008
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باختصاصات  ، يتعمؽ1998مايك سنة  30مؤرخ في  01-98قانكف عضكم رقـ  .1
، 1998أكؿ يكنيك سنة  في ، مؤرخ37عدد  ج. ر. ج. جمجمس الدكلة كتنظيمو كعممو، 

ج. ر. ، 2011يكليك سنة  26المؤرخ في  13-11معدؿ كمتمـ بالقانكف العضكم رقـ 
، مؤرخ في 02-18قانكف عضكم رقـ ؛ 2011غشت سنة  3، مؤرخ في 43دد ع ج. ج

 .2018مارس سنة  7، مؤرخ في 15عدد  ، ج. ر. ج. ج2018مارس سنة  4
ج. ر. ، يتعمؽ باإلعبلـ، 2012يناير سنة  12مؤرخ في  05-12قانكف عضكم رقـ  .2

 .2012يناير سنة  15، مؤرخ في 02 ج. ج عدد
، يحدد تنظيـ المجمس 2016غشت سنة  25مؤرخ في  12-16قانكف عضكم رقـ  .3

ات الكظيفية بينيما كبيف الحككمة، الشعبي الكطني كمجمس األمة، كعمميما، ككذا العبلق
 . 2016غشت سنة  28، مؤرخ في 50ج. ر. ج. ج عدد 

الرامي إلى التمديد، حتى  1962ديسمبر سنة  31مؤرخ في  157-62قانكف رقـ  .4
ج. ر. ج. ج ، 1962ديسمبر سنة  31إشعار آخر، لمفعكؿ التشريع النافذ إلى غاية 

المؤرخ في  29-73ممغى بمكجب األمر رقـ ، 1963يناير سنة  11، مؤرخ في 2عدد 
 .1973غشت سنة  3، مؤرخ في 62عدد ج. ر. ج. ج  ،1973يكليك سنة  5
، يتضمف انتقاؿ األمبلؾ الشاغرة 1966مايك سنة  6مؤرخ في  102-66أمر رقـ  .5

 .1966مايك سنة  16في  ، مؤرخ36عدد  ج. ر. ج. جإلى الدكلة، 
احتكار الدكلة  إنشاءيتضمف  ،1966مايك سنة  27مؤرخ في  123-66أمر رقـ  .6

 .1966مايك سنة  31في  ، مؤرخ43عدد  ج. ر. ج. جلعمميات التأميف، 
، يتضمف قانكف اإلجراءات 1966يكنيك سنة  8مؤرخ في  154-66أمر رقـ  .7

اصة ، معدؿ كمتمـ خ1966نيك سنة يك  9، مؤرخ في 47المدنية، ج. ر. ج. ج عدد 
، مؤرخ في 2 عدد ج. ر. ج. ج، 1966يكنيك سنة  8، المؤرخ في 80-71القانكف رقـ ب
 )ممغى(. 1972يناير سنة  7
، يتضمف قانكف اإلجراءات 1966يكنيك سنة  8مؤرخ في  155-66أمر رقـ  .8

خاصة  ، معدؿ كمتمـ1966يكنيك سنة  10في  ، مؤرخ48عدد  ج. ر. ج. جالجزائية، 
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، مؤرخ 40دد ع ج. ر. ج. ج، 2015ك سنة يكلي 23المؤرخ في  02-15بالقانكف رقـ 
يكليك سنة  29، مؤرخ في 41دد ع ج. ر. ج. ج)استدراؾ،  2015يكليك سنة  23في 

2015.)  
ج. ر. تضمف قانكف العقكبات، ي ،1966يكنيك سنة  8مؤرخ في  156-66أمر رقـ  .9

 ، معدؿ كمتمـ.1966يكنيك سنة  11في  ، مؤرخ49عدد  ج. ج
يتضمف قانكف االستثمارات،  ،1966سبتمبر سنة  15مؤرخ في  284-66أمر رقـ  .10

 )ممغى(. 1966سبتمبر سنة  17في  ، مؤرخ80عدد  ج. ر. ج. ج
يتضمف قانكف الصفقات  ،1967يكنيك سنة  17مؤرخ في  90-67أمر رقـ  .11

 )ممغى(. 1967يكنيك سنة  27في  ، مؤرخ52عدد  ج. ر. ج. جالعمكمية، 
يتضمف إنشاء احتكار عمى  ،1969مارس سنة  25ؤرخ في م 14-69أمر رقـ  .12

بريؿ سنة أ 4في  ، مؤرخ29عدد  ج. ر. ج. جدالنية، استيراد المستحضرات الصي
1969  . 

يتضمف احتكار النقؿ بالمكاعيف  ،1969يكنيك سنة  17مؤرخ في  50-69أمر رقـ  .13
يجار السفف ، 53عدد  ج. ر. ج. ج، كالصيانة في المكانئ الجزائرية كالنقؿ البحرم كا 

 .1969يكنيك سنة  20مؤرخ في 
يتضمف إنشاء احتكار لمتسكيؽ  ،1969أكتكبر سنة  2مؤرخ في  80-69أمر رقـ  .14

  .1969أكتكبر سنة  10في  ، مؤرخ86عدد  ج. ر. ج. جالداخمي كالخارجي لمتمكر، 
سنة لة تضمف قانكف الماليي 1970ديسمبر سنة  31مؤرخ في  93-70أمر رقـ  .15

  .1970مبر سنة ديس 31في  ، مؤرخ109عدد  ج. ر. ج. ج، 1971
ج. ر. يتضمف الثكرة الزراعية،  ،1971نكفمبر سنة  8مؤرخ في  73-71أمر رقـ  .16

 .1971نكفمبر سنة  30في  ، مؤرخ97عدد  ج. ج
يتعمؽ بالتسيير االشتراكي  ،1971نكفمبر سنة  16، مؤرخ في 74-71مر رقـ أ .17

 )ممغى(. 1971ديسمبر سنة  13في  ، مؤرخ101عدد  ج. ر. ج. جت، لممؤسسا
يتضمف مراجعة قانكف الصفقات  ،1974يناير سنة  30مؤرخ في  9-74أمر رقـ  .18

 )ممغى(. 1974فبراير سنة  12في  خمؤر  ،13عدد  ج. ر. ج. جالعمكمية، 
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التصدير، تضمف تحرير تجارة ي ،1974يناير سنة  30مؤرخ في  11-74أمر رقـ  .19
 )ممغى(. 1974فبراير سنة  15في  ، مؤرخ14عدد  ج. ر. ج. ج

تعمؽ بشركط استيراد البضائع، ي ،1974يناير سنة  30مؤرخ في  12-74أمر رقـ  .20
  )ممغى(. 1974فبراير سنة  15في  ، مؤرخ14عدد  ج. ر. ج. ج

سي يتضمف القانكف األسا ،1975بريؿ سنة أ 29في  مؤرخ 23-75أمر رقـ  .21
 ؤرخ، م38عدد  ج. ر. ج. جالنمكذجي لممؤسسات االشتراكية ذات الطابع االقتصادم، 

 )ممغى(. 1975مايك سنة  13في 
، يتعمؽ باألسعار كقمع 1975أبريؿ سنة  29مؤرخ في  37-75أمر رقـ  .22

سنة مايك  13في  ، مؤرخ38عدد  ج. ر. ج. جار، المخالفات الخاصة بتنظيـ األسع
 )ممغى(. 1975

يتعمؽ بالتحكيـ اإلجبارم لبعض  ،1975يكنيك سنة  17مؤرخ في  44-75أمر رقـ  .23
 (.)ممغى 1975يكنيك سنة  4في  ، مؤرخ53عدد  ج. ر. ج. جالييئات، 

تعمؽ بتنفيذ أحكاـ القضاء ، ي1975يكنيك سنة  17مؤرخ في  48-75مر رقـ أ .24
 )ممغى(. 1975 سنة كيكلي 4 في مؤرخ ،53عدد  ج. ر. ج. ج، كقرارات التحكيـ

ج. ر. ج. يتضمف القانكف المدني،  ،0975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75أمر رقـ  .25
-89قانكف رقـ بال، معدؿ كمتمـ خاصة 0975ر سنة سبتمب 31في  ، مؤرخ78عدد  ج

فبراير سنة  8في  ، مؤرخ6عدد  ج. ر. ج. ج ،1989فبراير سنة  7مؤرخ في ال 01
1989. 

ج. ر. يتضمف القانكف التجارم،  ،0975سبتمبر  26مؤرخ في  59-75أمر رقـ  .26
قانكف رقـ بال ، معدؿ كمتمـ خاصة0975ديسمبر سنة  09 في ، مؤرخ010عدد  ج. ج

مقكاعد الخاصة المطبقة عمى كالمحدد ل 0988يناير سنة  02مؤرخ في ال 88-14
؛ 0988ير سنة ينا 03رخ في ، مؤ 2عدد  ج. ر. ج. جالمؤسسات العمكمية االقتصادية، 

، 27عدد  ج. ر. ج. ج، 0993أبريؿ سنة  25مؤرخ في  18-93مرسـك تشريعي رقـ 
يكنيك  29، مؤرخ في 43عدد  ج. ر. ج. ج)استدراؾ  1993أبريؿ سنة  27مؤرخ في 

عدد  ج. ر. ج. ج، 1996ديسمبر سنة  9مؤرخ في  27-96أمر رقـ (؛ 1993سنة 
  .1996ديسمبر سنة  11، مؤرخ في 77
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تضمف تحديد العبلقات ي ،1975نكفمبر سنة  21مؤرخ في  76-75أمر رقـ  .27
ج. التابعة لمدكلة،  لالرئيسية بيف المؤسسة االشتراكية كسمطة الكصاية كاإلدارات األخر 

 )ممغى(. 1975نكفمبر سنة  16في  ، مؤرخ100عدد  ر. ج. ج
التربية كالتككيف، ، يتعمؽ بتنظيـ 1976أبريؿ سنة  16مؤرخ في  35-76أمر رقـ  .28

-13باألمر رقـ  ، معدؿ كمتمـ0976أبريؿ سنة  23، مؤرخ في 33عدد  ج. ر. ج. ج
غشت سنة  03 ، مؤرخ في48عدد  ج. ر. ج. ج، 2113غشت سنة  03المؤرخ في  19

، يتضمف القانكف 2008يناير سنة  23مؤرخ في ال 04-08قانكف رقـ )ممغى بال 2113
   .(2008يناير سنة  27في  ، مؤرخ4عدد  ج. ر. ج. جالتكجييي لمتربية الكطنية، 

يتعمؽ باحتكار الدكلة لمتجارة  ،1978فبراير سنة  00مؤرخ في  12-78قانكف رقـ  .29
 (.)ممغى 0978فبراير سنة  04في  خ، مؤر 7عدد  ج. ر. ج. جالخارجية، 

عاـ يتضمف القانكف األساسي ال ،1978غشت سنة  5مؤرخ في  12-78قانكف رقـ  .30
 )ممغى(. 1978غشت سنة  8، مؤرخة في 32عدد  ج. ر. ج. جلمعامؿ، 

، يتعمؽ بممارسة كظيفة 1980مؤرخ في أكؿ مارس سنة  04-80قانكف رقـ  .31
مارس  4، مؤرخ في 10المراقبة مف قبؿ المجمس الشعبي الكطني، ج. ر. ج. ج عدد 

 .)ممغى( 1980سنة 
يتعمؽ باالستثمار االقتصادم  ،1982ة غشت سن 21مؤرخ في  11-82قانكف رقـ  .32

 )ممغى(. 1982غشت سنة  24في  ، مؤرخ34دد ع ج. ر. ج. جالخاص الكطني، 
يتعمؽ بتأسيس الشركات  ،1982غشت سنة  28مؤرخ في  13-82قانكف رقـ  .33

، 1982غشت سنة  31في  ، مؤرخ35عدد  ج. ر. ج. جالمختمطة االقتصاد كسيرىا، 
 )ممغى(. معدؿ كمتمـ

ج. ، يتعمؽ باألمبلؾ الكطنية، 1984يكنيك سنة  30مؤرخ في  16-84قانكف رقـ  .34
 )ممغى(.  1984 يكليك سنة 3في  ، مؤرخ27عدد  ر. ج. ج

يتعمؽ بحماية الصحة  ،1985فبراير سنة  16مؤرخ في  05-85قانكف رقـ  .35
  .، معدؿ كمتمـ1985فبراير سنة  17 في ، مؤرخ8عدد  ج. ر. ج. جكترقيتيا، 

، يتعمؽ بنظاـ البنكؾ 1986غشت سنة  19مؤرخ في  12-86قانكف رقـ  .36
معدؿ كمتمـ ، 1986سنة غشت  20مؤرخ في  ،34كالقركض، ج. ر. ج. ج عدد 
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، 2عدد ج. ر. ج. ج ، 1988يناير سنة  12المؤرخ في  06-88بمكجب القانكف رقـ 
 )ممغى(. 1988يناير سنة  13مؤرخ في 

يتضمف القانكف التكجييي  ،0988يناير سنة  02مؤرخ في  10-88قانكف رقـ  .37
، 0988يناير سنة  03في  ، مؤرخ2عدد  ج. ر. ج. جلممؤسسات العمكمية االقتصادية، 

سبتمبر سنة  25المؤرخ في  25-95مف األمر رقـ  28)نشير إلى أف المادة  معدؿ
، 55عدد  ر. ج. جج. ، يتعمؽ بتسيير رؤكس األمكاؿ التجارية التابعة لمدكلة، 1995

 )ممغى(، قد ألغت جميع األحكاـ المخالفة ليذا األمر 0995سبتمبر سنة  27مؤرخ في 
 باستثناء البابيف الثالث كالرابع(.

ج. ر. ج. ، يتعمؽ بالتخطيط، 1988يناير سنة  12مؤرخ في  02-88قانكف رقـ  .38
 24ك 23، 22 ،21)ألغيت أحكاـ المكاد  1988يناير سنة  13في  ، مؤرخ2د عد ج
، يتعمؽ بتسيير رؤكس 1995سبتمبر سنة  25المؤرخ في  25-95باألمر رقـ  منو

 (.األمكاؿ التجارية التابعة لمدكلة، الٌسالؼ الذكر
ج. يتعمؽ بصناديؽ المساىمة،  ،0988يناير سنة  02مؤرخ في  13-88قانكف رقـ  .39

 (.)ممغى 0988يناير سنة  03في  ، مؤرخ2عدد  ر. ج. ج
، يتعمؽ بتكجيو االستثمارات 1988يكليك سنة  12مؤرخ في  25-88قانكف رقـ  .40

 1988يكليك سنة  13في  ، مؤرخ28 عدد ج. ر. ج. جاالقتصادية الخاصة الكطنية، 
    )ممغى(.

يتعمؽ بممارسة احتكار الدكلة  ،1988يكليك سنة  19مؤرخ في  29-88قانكف رقـ  .41
 (. )ممغى 1988يكليك سنة  20في  ، مؤرخ29عدد  ج. ر. ج. جلمتجارة الخارجية، 

 ج. ر. ج. جتعمؽ باألسعار، ، ي1989سنة  يكليك 5مؤرخ في  12-89قانكف رقـ  .42

  )ممغى(.  1989سنة  يكليك 19في  ، مؤرخ29عدد 
يتعمؽ بالكقاية مف النزاعات  ،0991فبراير سنة  6مؤرخ في  12-91قانكف رقـ  .43

 7في  ، مؤرخ6عدد  ج. ر. ج. جكممارسة حؽ اإلضراب،  يتياالجماعية في العمؿ كتسك 
 ، معدؿ كمتمـ.0991فبراير سنة 

يتعمؽ بتسكية النزاعات الفردية  ،0991فبراير سنة  6مؤرخ في  14–91قانكف رقـ  .44
 ، معدؿ كمتمـ. 0991فبراير سنة  7في  مؤرخ ، 6عدد  ج. ر. ج. جفي العمؿ، 
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 ج. ر. ج. جتعمؽ باإلعبلـ، ، ي1990أفريؿ سنة  3مؤرخ في  07-90قانكف رقـ  .45
 )ممغى(. 1990أفريؿ سنة  04في  ، مؤرخ14عدد 
 ج. ر. ج. جتعمؽ بالبمدية، ، ي1990أبريؿ سنة  7مؤرخ في  08-90قانكف رقـ . 46

 .)ممغى( 1990أبريؿ سنة  11في  ، مؤرخ15عدد 
 ج. ر. ج. جلكالية، تعمؽ باي ،1990أبريؿ سنة  7مؤرخ في  09-90قانكف رقـ  .47

  ، المتمـ )ممغى(.1990أبريؿ سنة  11، مؤرخة في 15عدد 
ج. ر. بالنقد كالقرض، ، يتعمؽ 1990أفريؿ سنة  14مؤرخ في  10-90قانكف رقـ  .48

 (.ممغى) 1990أفريؿ سنة  18في  ، مؤرخ16عدد  ج. ج
ج. ر. مؿ، يتعمؽ بعبلقات الع ،0991أبريؿ سنة  20مؤرخ في  00–91قانكف رقـ  .49

 ، معدؿ كمتمـ.0991أبريؿ سنة  25في  ، مؤرخ07عدد  ج. ج

يتعمؽ بكيفيات ممارسة الحؽ  0991يكنيك سنة  2مؤرخ في  04–91. قانكف رقـ 51
 ، معدؿ كمتمـ. 0991يكنيك سنة  6في  ، مؤرخ23عدد  ج. ر. ج. جالنقابي، 

المالية التكميمي  يتعمؽ بقانكف ،1990غشت سنة  7مؤرخ في  16-90قانكف رقـ  .51
 .1990غشت سنة  15في  ، مؤرخ34عدد  ج. ر. ج. ج، 1990لسنة 
، يتعمؽ بالمحاسبة العمكمية، 1990غشت سنة  15ي مؤرخ ف 21-90قانكف رقـ  .52

 ، معدؿ كمتمـ.1990غشت سنة  15، مؤرخ في 35ج. ر. ج. ج عدد 
انكف األمبلؾ يتضمف ق ،1990مؤرخ في أكؿ ديسمبر سنة  30-90قانكف رقـ  .53

بمكجب  ، معدؿ كمتمـ1990ديسمبر سنة  2ي ف ، مؤرخ52عدد  ج. ر. ج. جالكطنية، 
، مؤرخ 44عدد  ج. ر. ج. ج، 2008يكليك سنة  20المؤرخ في  14-08القانكف رقـ 

 .2008غشت سنة  3في 
، يحدد القكاعد الخاصة المطبقة 1992يناير سنة  8مؤرخ في  02-91قانكف رقـ  .54

 .1992يناير سنة  9في  ، مؤرخ2عدد  ج. ر. ج. جأحكاـ القضاء،  عمى بعض
يتضمف تنظيـ مينة المحاماة،  ،1990يناير سنة  8مؤرخ في  04-91قانكف رقـ  .55

 )ممغى(. 1991يناير سنة  9في  ، مؤرخ2عدد  ج. ر. ج. ج



 377 

تعمؽ بمينة الخبير المحاسب  1991أبريؿ سنة  27مؤرخ في  08-91قانكف رقـ  .56
في أكؿ مايك سنة  ، مؤرخ20عدد  ج. ر. ج. جمحافظ الحسابات كالمحاسب المعتمد، ك 

 )ممغى(. 1991
، يتعمؽ بالنشاط 1993مؤرخ في أكؿ مارس سنة  03-93مرسـك تشريعي رقـ  .57

 .1993مارس سنة  3في  ، مؤرخ14عدد  ج. ر. ج. جالعقارم، 
، يتعمؽ ببكرصة القيـ 1993مايك سنة  23مؤرخ في  10-93مرسـك تشريعي رقـ  .58

، معدؿ كمتمـ باألمر 1993مايك سنة  23في  ، مؤرخ34عدد  ج. ر. ج. ج المنقكلة،
 14، مؤرخ في 3عدد  ج. ر. ج. ج، 1996يناير سنة  10، المؤرخ في 10-96رقـ 

 ج. ر. ج. ج، 2003فبراير سنة  17، مؤرخ في 04-03قانكف رقـ ؛ 1996يناير سنة 

، مؤرخ في 32عدد  ج. ر. ج. ج)استدراؾ  2003فبراير سنة  19، مؤرخ في 11عدد 
 .(2003مايك سنة  7

يتعمؽ بترقية  ،1993أكتكبر سنة  5مؤرخ في  12-93مرسـك تشريعي رقـ  .59
 )ممغى(.  1993أكتكبر سنة  10في  ، مؤرخ64عدد  ج. ر. ج. جاالستثمار، 

يحدد شركط  ،1993ديسمبر سنة  4مؤرخ في  16-93مرسـك تشريعي رقـ  .60
في  ، مؤرخ80عدد  ج. ر. ج. جممارسة أعماؿ حراسة األمكاؿ كالمكاد الحساسة كنقميا، 

 .1993ديسمبر سنة  5
، يتعمؽ بحماية 1993ديسمبر سنة  7مؤرخ في  17-93مرسـك تشريعي رقـ  .61

 .1993ديسمبر سنة  8في  ، مؤرخ81عدد  ج. ر. ج. جاالختراعات، 
، يتعمؽ بشركط 1994مايك سنة  18مؤرخ في  07-94مرسـك تشريعي رقـ  .62

في  ، مؤرخ32عدد  ج. ر. ج. جاالنتاج المعمارم كممارسة مينة الميندس المعمارم، 
  ، معدؿ.1994مايك سنة  25
يتضمف قانكف المالية  ،1994مايك سنة  26مؤرخ في  08-94مرسـك تشريعي رقـ  .63

 .1994مايك سنة  28في  رخ، مؤ 33عدد  ج. ر. ج. ج، 1994التكميمي لسنة 
 ج. ر. ج. ج، يتعمؽ بالمنافسة، 0995يناير سنة  25مؤرخ في  16–95أمر رقـ  .64

 (.)ممغى 0995فبراير سنة  22في  ، مؤرخ9عدد 
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 ج. ر. ج. جيتعمؽ بالتأمينات،  ،0995يناير سنة  25مؤرخ في  17–95أمر رقـ  .65

 .، معدؿ كمتمـ0995سنة  مارس 8في  ، مؤرخ03عدد 
-، يتضمف تنظيـ مينة المترجـ1995مارس سنة  11مؤرخ في  13-95أمر رقـ  .66

 .1995مارس سنة  29في  ، مؤرخ17عدد  ج. ر. ج. جالترجماف الرسمي، 
، يتعمؽ بمينة الميندس الخبير 1995مؤرخ في أكؿ فبراير سنة  08-95أمر رقـ  .67

  .1995أبريؿ سنة  16في  ، مؤرخ20عدد  ج. ر. ج. جالعقارم، 
ج. مجمس المحاسبة، ، يتعمؽ ب1995يكليك سنة  17مؤرخ في  20-95أمر رقـ  .68

 02-10بالقانكف رقـ  ، معدؿ كمتمـ1995يكليك سنة  23في  ، مؤرخ39عدد  ر. ج. ج
، مؤرخ في أكؿ سبتمبر سنة 50دد ع ج. ر. ج. ج، 2010غشت سنة  26المؤرخ في 

2010.  
، يتعمؽ بخكصصة المؤسسات 0995شت سنة غ 26مؤرخ في  22–95أمر رقـ  .69

، معدؿ كمتمـ 0995سبتمبر سنة  3في  ، مؤرخ48عدد  ج. ر. ج. جالعمكمية، 
 (.)ممغى
، يتضمف القانكف األساسي 1995سنة  غشت 26مؤرخ في  23-95أمر رقـ  .70

  .1995سبتمبر سنة  3في  ، مؤرخ48عدد  ج. ر. ج. جلقضاة مجمس المحاسبة، 
، يتضمف تنظيـ مينة محافظ 1996يناير سنة  10مؤرخ في  02-96أمر رقـ  .71

ممغى كمستبدؿ  ،1996يناير سنة  14، مؤرخ في 3د عد ج. ر. ج. جالبيع بالمزايدة، 
، مؤرخ 46عدد  ، ج. ر. ج. ج2016غشت سنة  3، المؤرخ في 07-16بالقانكف رقـ 

 .2016غشت سنة  3في 
، يتعمؽ بييئات التكظيؼ 1996ة يناير سن 10مؤرخ في  08-96أمر رقـ  .72

الجماعي لمقيـ المنقكلة )ق. ت. ج. ؽ. ـ( )ش. إ. . ر. ـ. ـ( ك)ص. ـ. ت(، ج. ر. 
 1996يناير سنة  14، مؤرخة في 3عدد  ج. ج
ج. ، يتعمؽ باالعتماد االيجارم، 1996يناير سنة  10مؤرخ في  09-96أمر رقـ  .73

  .1996يناير سنة  14في  ، مؤرخ3عدد  ر. ج. ج
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، يتعمؽ بقمع مخالفة التشريع 1996يكليك سنة  9مؤرخ في  22-96أمر رقـ  .74
لى الخارج، ج. ر. ج. ج عدد  كالتنظيـ الخاٌصيف بالصرؼ كحركة رؤكس األمكاؿ مف كا 

 ، معدؿ كمتمـ. 1996يكليك سنة  10، مؤرخة في 43
القضائي، ، يتعمؽ بالككيؿ المتصرؼ 1996يكليك سنة  9مؤرخ في  23-96مر أ. 75

  .1996يكليك سنة  10في  ، مؤرخ43عدد  ج. ر. ج. ج
 ة، يتعمؽ بالعتاد الحربي كاألسمح1997يناير سنة  21مؤرخ في  06-97أمر رقـ  .76

 .1997يناير سنة  22في  ، مؤرخ6عدد  ج. ر. ج. جكالذخيرة، 
ج.  تعمؽ بالمحاكـ اإلدارية،، ي1998مايك سنة  30مؤرخ في  02-98قانكف رقـ  .77

 .1998في أكؿ يكنيك سنة  ، مؤرخ37عدد  ر. ج. ج
يحدد القكاعد العامة المتعمقة  ،1998يكنيك سنة  27مؤرخ في  06-98قانكف رقـ  .78

 ، معدؿ كمتمـ1998يكنيك سنة  28ي ف ، مؤرخ48عدد  ج. ر. ج. جبالطيراف المدني، 
، مؤرخ 04عدد  ج. ر. ج. ج، 2008يناير سنة  23المؤرخ في  02-08بالقانكف رقـ 

ج. ر. ، 2003غشت سنة  13مؤرخ في  10-03مر رقـ أ ؛2008يناير سنة  27في 
 15مؤرخ في  14-15؛ قانكف رقـ 2003غشت سنة  13، مؤرخ في 48عدد  ج. ج

  .2015يكليك سنة  29، مؤرخ في 41عدد  ج. ر. ج. ج، 2015يكليك سنة 
تضمف القانكف التكجييي ، ي1999ريؿ سنة أب 4مؤرخ في  05-99قانكف رقـ  .79

 ، معدؿ كمتمـ.1999أبريؿ سنة  7في  ، مؤرخ24عدد  ج. ر. ج. جلمتعميـ العالي، 
، يحدد القكاعد العامة المتعمقة 2000غشت  5في  مؤرخ 03-2000قانكف رقـ  .80

غشت سنة  6في  ، مؤرخ48عدد  ج. ر. ج. جكالبلسمكية،  المكاصبلت السمكيةببالبريد ك 
 تمـ.، معدؿ كم2000

، يتضمف قانكف المالية لسنة 2000ديسمبر  23مؤرخ في  06-2000قانكف رقـ  .81
 .2000ديسمبر سنة  24في  ، مؤرخ80عدد  ج. ر. ج. ج، 2001

ج. ر. ، يتضمف قانكف المناجـ، 2001يكليك سنة  3مؤرخ في  10-01قانكف رقـ . 82
 01-07مر رقـ باأل ، معدؿ كمتمـ2001يكليك سنة  4في ، مؤرخ 35عدد  ج. ج

مارس سنة  7، مؤرخ في 16عدد  ج. ر. ج. ج، 2007المؤرخ في أكؿ مارس سنة 
 )ممغى(. 2007
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ج. تعمؽ بتطكير االستثمار، ، ي2001غشت سنة  20المؤرخ في  03-01أمر رقـ  .83
معدؿ كمتمـ بمكجب األمر رقـ ، 2001غشت سنة  22في  ، مؤرخ47عدد  ر. ج. ج

يكليك  19، مؤرخ في 47عدد  ج. ر. ج. ج، 2006ك سنة يكلي 15المؤرخ في  06-08
المؤرخ  06-16 رقـ منو بالقانكف 22ك 18ك 6تثناء أحكاـ المكاد )ممغى باس 2006سنة 
 3، مؤرخ في 46عدد  ج. ر. ج. ج، يتعمؽ بترقية االستثمار، 2016غشت سنة  3في 

 (.2016غشت سنة 
تعمؽ بتنظيـ المؤسسات ، ي2001غشت سنة  20مؤرخ في  04–01أمر رقـ  .84

 22في  ، مؤرخ47عدد  ج. ر. ج. جالعمكمية االقتصادية كتسييرىا كخكصصتيا، 
 ،2008فبراير سنة  28المؤرخ في  01-08بمكجب األمر رقـ  ، متمـ2001غشت سنة 

 . 2008مارس سنة  2في  ، مؤرخ11 عدد ج. ر. ج. ج
مؽ بالكيرباء كتكزيع الغاز ، يتع2002فبراير سنة  5مؤرخ في  01-02قانكف رقـ  .85

  .2002فبراير سنة  6في  ، مؤرخ8عدد  ج. ر. ج. جبكاسطة القنكات، 
، يتضمف قانكف المالية لسنة 2002ديسمبر سنة  24مؤرخ في  11-02قانكف رقـ  .86

ج. ر. )استدراؾ،  2002ديسمبر سنة  25في  ، مؤرخ86عدد  ج. ر. ج. ج، 2003
 (.2003اير سنة فبر  19، مؤرخ في 11 عدد ج. ج
 ج. ر. ج. ج، يتعمؽ بالمنافسة، 2003يكليك سنة  19مؤرخ في  03-03مر رقـ أ .87

المؤرخ  12-08بالقانكف رقـ  ، معدؿ كمتمـ2003يكليك سنة  20ي ف ، مؤرخ43عدد 
؛ 2008يكليك سنة  2، مؤرخ في 36 عدد ج. ر. ج. ج، 2008يكنيك سنة  25في 

، مؤرخ في 46 عدد ج. ر. ج. ج ،2010ت سنة غش 15مؤرخ في  05-10قانكف رقـ 
 . 2010غشت سنة  18
، يتعمؽ بالقكاعد العامة المطبقة 2113يكليك سنة  09مؤرخ في  14-13أمر رقـ . 88

يكليك  21ي ف ، مؤرخ43عدد  ج. ر. ج. جكتصديرىا،   عمى عمميات استيراد البضائع
ج. ، 2105يكليك سنة  05المؤرخ في  05-05، معدؿ كمتمـ بالقانكف رقـ 2113سنة 

، 43دد ع ج. ر. ج. ج)استدراؾ،  2015يكليك سنة  29، مؤرخ في 41دد ع ر. ج. ج
 (.2015غشت سنة  12مؤرخ في 
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ة البيئة في إطار ، يتعمؽ بحماي2003يكليك سنة  19مؤرخ في  10-03قانكف رقـ  .89
 .2003يكليك سنة  20في  ، مؤرخ43عدد  ج. ر. ج. جمة، التنمية المستدا

ج. ر. ، يتعمؽ بالنقد كالقرض، 2003غشت سنة  26مؤرخ في  11-03مر رقـ أ .90
 04-10بالقانكف رقـ  ، معدؿ كمتمـ2003غشت سنة  27في  ، مؤرخ25عدد  ج. ج

، مؤرخة في أكؿ سبتمبر سنة 50دد ع ج. ر. ج. ج، 2010غشت سنة  26المؤرخ في 
 ج. ر. ج. ج، 2017تكبر سنة أك 11مؤرخ في ال 10-17قانكف رقـ متمـ بال ؛2010

 .2017أكتكبر سنة  12، مؤرخ في 57عدد 
 ج. ر. ج. جيحدد القكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية،  02-04قانكف رقـ  .91

المؤرخ  06-10بالقانكف رقـ  ، معدؿ كمتمـ2004يكنيك سنة  27ي ف ، مؤرخ41عدد 
 .2010غشت سنة  18 ، مؤرخ في46 عدد ج. ر. ج. ج، 2010غشت سنة  15في 
، يتعمؽ بشركط ممارسة 2114غشت سنة  04مؤرخ في  18-14قانكف رقـ  .92

، معدؿ 2114غشت سنة  08في  ، مؤرخ52عدد  ج. ر. ج. جاألنشطة التجارية، 
 كمتمـ.
، يتعمؽ بالتربية البدنية 2004غشت سنة  14مؤرخ في  10-04قانكف رقـ  .93

 .2004غشت سنة  18في  خ، مؤر 52عدد  ج. ر. ج. جكالرياضة، 
ج. ر. ، يتعمؽ بالمحركقات، 2005أبريؿ سنة  28مؤرخ في  07-05قانكف رقـ  .94

 10-06بالقانكف رقـ  ، معدؿ كمتمـ2005يكليك سنة  16في  ، مؤرخ50عدد  ج. ج
يكليك سنة  30، مؤرخ في 48دد ع ج. ر. ج. ج، 2006يكليك سنة  29المؤرخ في 

، 11دد ع ج. ر. ج. ج، 2013فبراير سنة  20رخ في مؤ  01-13؛ قانكف رقـ 2006
 .2013فبراير سنة  24مؤرخ في 

، يحدد القكاعد العامة التي تحكـ 2005غشت سنة  23مؤرخ في  07-05أمر رقـ  .95
 28في  ، مؤرخ59دد ع ج. ر. ج. جالتعميـ في مؤسسات التربية كالتعميـ الخاصة، 

 .2005غشت سنة 
 ج. ر. ج. ج، يتعمؽ بالمياه، 2005غشت سنة  4خ في مؤر  12-05قانكف رقـ  .96

المؤرخ  03-08بالقانكف رقـ  ، معدؿ كمتمـ2005سبتمبر سنة  4ي ف ػ، مؤرخ60عدد 
؛ 2008يناير سنة  27، مؤرخ في 04 ددع ج. ر. ج. ج، 2008يناير سنة  23في 
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، مؤرخ في 44دد ع ج. ر. ج. ج، 2009يكليك سنة  22مؤرخ في  02-09أمر رقـ 
 .2009يكليك سنة  26
، يتضمف تنظيـ مينة المكثؽ، 2006فبراير سنة  20مؤرخ في  02-06قانكف رقـ  .97

 .2006مارس سنة  8في  ، مؤرخ14عدد  ج. ر. ج. ج
، يتضمف تنظيـ مينة المحضر 2006فبراير سنة  20مؤرخ في  03-06قانكف رقـ  .98

 .2006مارس سنة  8مؤرخ في ، 14عدد  ج. ر. ج. جالقضائي، 
تعمؽ بشركة الرأسماؿ ، ي2006يكنيك سنة  24مؤرخ في  11-06قانكف رقـ  .99

 .2006يكنيك سنة  25في  ، مؤرخ42عدد  ج. ر. ج. جاالستثمارم، 
، يتضمف القانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمية، ج. ر. ج. 03-06أمر رقـ  .100

 .2006يكليك سنة  16، مؤرخ في 46د عد ج
تعمؽ بتعاكنيات االدخار ، ي2007فبراير سنة  27مؤرخ في  01-07ـ قانكف رق .101

 . 2007فبراير سنة  28في  ، مؤرخ15عدد  ج. ر. ج. جكالقرض، 
، يتعمؽ بحاالت التنافي 2007، مؤرخ في أكؿ مارس سنة 01-07أمر  .102

 7، مؤرخ في 16عدد  الخاصة ببعض المناصب كالكظائؼ، ج. ر. ج. ج تكااللتزاما
 .2007سنة مارس 
، يتضمف النظاـ المحاسبي 2007نكفمبر سنة  25مؤرخ في  11-07قانكف رقـ  .103

 ، معدؿ.2007نكفمبر سنة  25 في ، مؤرخ74عدد  ج. ر. ج. جالمالي، 
، يتعمؽ بالمنازعات في 2008فبراير سنة  23مؤرخ في  08-08قانكف رقـ  .104

 .2008مارس سنة  2في  خ، مؤر 11عدد  ج. ر. ج. جمجاؿ الضماف االجتماعي، 
، يتضمف قانكف اإلجراءات 2118فبراير سنة  25مؤرخ في  19-18قانكف رقـ  .115

 . 2118أبريؿ سنة  23في  ، مؤرخ20عدد  ج. ر. ج. جالمدنية كاإلدارية، 
، يتعمؽ بحماية المستيمؾ 2009فبراير سنة  25مؤرخ في  03-09قانكف رقـ  .106

 ، معدؿ كمتمـ.2009مارس سنة  8في  ، مؤرخ15عدد  ج. ر. ج. جكقمع الغش، 
، يتضمف قانكف المالية 2009يكليك سنة  22مؤرخ في  01-09أمر رقـ  .107

 .2009يكليك سنة  26في  ، مؤرخ44عدد  ج. ر. ج. ج، 2009التكميمي لسنة 
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، يتعمؽ بمينة الخبير 2010يكنيك سنة  29مؤرخ في  01-10قانكف رقـ  .108
 11، مؤرخ في 42عدد  ج. ر. ج. جلحسابات كالمحاسب المعتمد، المحاسب كمحافظ ا

 ، معدؿ.2010يكليك سنة 
، يتضمف قانكف المالية 2010غشت سنة  26مؤرخ في  01-10أمر رقـ  .109

 .2010غشت سنة  29في  ، مؤرخ49عدد  ج. ر. ج. ج، 2010التكميمي لسنة 
 

ج. ر. ج. تعمؽ بالبمدية، ، ي2011يكنيك سنة  22مؤرخ في  10-11قانكف رقـ  .110
 .2011يكليك سنة  3في  مؤرخ، 37عدد  ج

ج. ر. ج. ، يتعمؽ بالكالية، 2012فبراير سنة  21مؤرخ في  07-12قانكف رقـ  .111
 .2012فبراير سنة  29في  مؤرخ ،12عدد  ج

، يتضمف قانكف المالية 2012ديسمبر سنة  26مؤرخ في  12-12قانكف رقـ  .112
 .2012ديسمبر سنة  30في  ، مؤرخ72عدد  . ج. جج. ر، 2013لسنة 
، يتضمف تنظيـ مينة 2013أكتكبر سنة  29مؤرخ في  07-13قانكف رقـ  .113

 . 2013أكتكبر سنة  30في  ، مؤرخ55عدد  ج. ر. ج. جالمحاماة، 
لية ، يتضمف قانكف الما2013ديسمبر سنة  30مؤرخ في  08-13قانكف رقـ  .114
 .2013ديسمبر سنة  31في  ، مؤرخ68، ج ر عدد 2014لسنة 
ج. ، يتضمف قانكف المناجـ، 2014فبراير سنة  24مؤرخ في  05-14قانكف رقـ  .115

، 27عدد  ج. ر. ج. ج)استدراؾ  2014مارس سنة  30في  ، مؤرخ18عدد  ر. ج. ج
  (.2014مام سنة  10مؤرخة في 

قانكف المالية يتضمف ، 2014ديسمبر سنة  30مؤرخ في  10-14قانكف رقـ  .116
 .2014ديسمبر سنة  31في  ، مؤرخ78عدد  ج. ر. ج. ج، 2015لسنة 
، يتضمف قانكف المالية 2015ديسمبر سنة  30مؤرخ في  18-15قانكف رقـ . 117
 .2015ديسمبر سنة  31في  ، مؤرخ72عدد  ج. ر. ج. ج، 2016لسنة 

 
 
 
 



 384 

 : النصوص التنظيمية -4
 

، يتعمؽ بمجاف التسيير في 1962أكتكبر سنة  22مؤرخ في  02-62مرسـك رقـ  .1
 .1962أكتكبر سنة  26في  ، مؤرخ1عدد  ج. ر. ج. جالمؤسسات الزراعية الشاغرة، 

، يتعمؽ بمجاف التسيير في 1962نكفمبر سنة  23مؤرخ في  38-62مرسـك رقـ  .2
 23 في ، مؤرخ5 عدد ج. ر. ج. جالمؤسسات الصناعية، الحرفية أك المنجمية الشاغرة، 

 .1962نكفمبر سنة 
مبلؾ ، يتعمؽ بتنظيـ األ1963مارس سنة  18مؤرخ في  88-63مرسـك رقـ  .3

 )ممغى(. 1963مارس سنة  22في  ، مؤرخ15عدد  ج. ر. ج. جالشاغرة، 
، يتعمؽ بتحديد أسعار 1966مايك سنة  12مؤرخ في  113-66مرسـك رقـ  .4

 27في  مؤرخ ،42عدد  ج. ر. ج. ج المنتجات المستكردة كالمعاد بيعيا عمى حاليا،
 .1966مايك سنة 

، يتعمؽ بالمنتجات كالخدمات 1966مايك سنة  12مؤرخ في  113-66مرسكـ رقـ  .5
 27في  مؤرخ ،42عدد  ج. ر. ج. جالمكضكعة تحت نظاـ التصديؽ عمى األسعار، 

 .1966مايك سنة 
متياز الممنكح يتعمؽ باال ،1967مارس سنة  17مؤرخ في  53-67مرسـك رقـ  .6

 ، مؤرخ26د عد ج. ر. ج. جلمبمديات الستغبلؿ المحبلت التجارية لمعرض السينمائي، 
 .1967مارس سنة  28في 
يتضمف منح الدكلة لمبمديات  ،1968يناير سنة  23مؤرخ في  16-68مرسكـ رقـ  .7

ج. ج. ر. بطريؽ االمتياز حؽ استغبلؿ بعض المنشآت الرياضية الكاقعة في مناطقيا، 
 .1968يناير سنة  26في  ، مؤرخ8عدد  ج
يتعمؽ بكاجبات كميمات  ،1970نكفمبر سنة  16مؤرخ في  173-70مرسـك رقـ  .8

عدد  ج. ر. ج. جمندكبي الحسابات لممؤسسات الكطنية العمكمية أك شبو العمكمية، 
  .1970نكفمبر سنة  20في  ، مؤرخ97

يتضمف إحداث مفتشية عامة  ،1980مؤرخ في أكؿ مارس سنة  53-80مرسـك رقـ  .9
)ألغيت أحكاـ المكاد مف  1980مارس سنة  4، مؤرخ في 10عدد  ج. ر. ج. جلممالية، 
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، يحدد 1992فبراير سنة  22المؤرخ في  78-92بالمرسـك التنفيذم رقـ  منو 32إلى  2
فبراير سنة  26، مؤرخ في 15 ج. ر. ج. جعامة لممالية، المفتشية اختصاصات ال

1992). 
تضمف إنشاء لجاف ، ي1980أبريؿ سنة  12مؤرخ في  119-80مرسكـ رقـ  .10

، 1980أبريؿ سنة  15ي ف ، مؤرخ16 عدد ج. ر. ج. جلتصنيؼ مناصب العمؿ، 
 ج. ر. ج. ج، 1988نكفمبر سنة  2المؤرخ في  222-88 رقـ معدؿ كمتمـ بالمرسـك

 .0988نكفمبر سنة  9، مؤرخ في 46عدد 
يتعمؽ بإعادة ىيكمة  ،0981أكتكبر سنة  4مؤرخ في  242-81مرسـك رقـ  .11

 (.)ممغى 0981أكتكبر سنة  7، مؤرخ في 40عدد  ج. ر. ج. جالمؤسسات، 
يحدد كيفيات حساب تعكيض  ،1981يناير سنة  31مؤرخ في  14-81 مرسـك رقـ .12

، معدؿ كمتمـ 1981فبراير سنة  3ي ، مؤرخ ف5 عدد ج. ر. ج. جالعمؿ التناكبي، 
، 46عدد  ج. ر. ج. ج، 1988نكفمبر سنة  2المؤرخ في  220-88المرسـك رقـ ب

 .0988نكفمبر سنة  9مؤرخ في 
ينظـ الصفقات التي يبرميا  ،1982بريؿ سنة أ 10مؤرخ في  145-82مرسكـ رقـ  .13

، معدؿ 1982أبريؿ سنة  13في  ، مؤرخ15عدد  ج. ر. ج. جالمتعامؿ العمكمي، 
 )ممغى(. كمتمـ،
يحدد محتكل الخدمات  ،1982مايك سنة  15مؤرخ في  179-82رسـك رقـ م. 14

 .1982مايك سنة  18في  ، مؤرخ20عدد  ج. ر. ج. جكيفية تمكيميا، االجتماعية ك 
يتضمف المكافقة عمى  0988يكنيك سنة  28مؤرخ في  028-88مرسـك رقـ  .15

عدد  ج. ر. ج. جالحديدية،  االتفاقية الحاصمة بيف الدكلة كالشركة الكطنية لمنقؿ بالسكؾ
 .0988يكنيك سنة  29في  ، مؤرخ26

يتضمف إلغاء جميع  ،0988أكتكبر سنة  08مؤرخ في  210-88مرسـك رقـ . 16
األحكاـ التنظيمية التي تخكؿ المؤسسات االشتراكية ذات الطابع االقتصادم التفرد بأم 

أكتكبر سنة  09في  رخ، مؤ 42عدد  ج. ر. ج. جنشاط اقتصادم أك احتكار لمتجارة، 
0988 . 
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، يحٌدد شركط إنجاز 1988أكتكبر سنة  18مؤرخ في  204-88مرسـك رقـ  .17
أكتكبر سنة  19في  ، مؤرخ42عدد  ج. ر. ج. جالعيادات الخاصة كفتحيا كعمميا، 

 )ممغى(. 1988
، يتضمف شركط تطبيؽ 1988نكفمبر سنة  2مؤرخ في  212-88مرسـك رقـ  .18

، مؤرخ في 46عدد  ج. ر. ج. جاألجكر باإلنتاج،  طالمردكدية كطرؽ ربالمكافآت عمى 
 .1988نكفمبر سنة  9

يتضمف كيفيات حساب  ،1988نكفمبر سنة  2مؤرخ في  219-88مرسـك رقـ . 19
  .1988نكفمبر سنة  9في  ، مؤرخ46عدد  ج. ر. ج. جتعكيض الضرر، 

إنياء محافظ البنؾ  ، يتضمف1992يكليك سنة  21رئاسي مؤرخ في مرسـك  .20
 .1992يكليك سنة  26في  ، مؤرخ57عدد  ج. ر. ج. جالمركزم الجزائرم، 

، يتضمف تأسيس 1996مارس سنة  23مؤرخ في  113-96مرسـك رئاسي رقـ  .21
 .1996مارس سنة  31في  ، مؤرخ20عدد  ج. ر. ج. جكسيط الجميكرية، 

يتضمف إلغاء مؤسسة ، 1999غشت سنة  2مؤرخ في  170-99مرسـك رئاسي  .22
  .1999غشت سنة  4في  ، مؤرخ52عدد  ج. ر. ج. جكسيط الجميكرية، 

، يتعمؽ بالتعييف في 1999أكتكبر سنة  27مؤرخ في  240-99مرسـك رئاسي رقـ  .23
أكتكبر سنة  31في  ، مؤرخ76عدد  ج. ر. ج. جالكظائؼ المدنية كالعسكرية لمدكلة، 

1999. 
، يتضمف القانكف 2002مؤرخ في أكؿ يكنيك سنة  195-02مرسـك رئاسي رقـ  .24

أ "، ج. ر. ج. ج  ذ. األساسي لمشركة الجزائرية لمكيرباء كالغاز، المسماة " سكنمغاز ش.
 . 2002يكنيك سنة  2في  ، مؤرخ39عدد 
تضمف تنظيـ ي، 2002يكليك سنة  24مؤرخ في  250-02مرسـك رئاسي رقـ  .25

، معدؿ 2002يكليك سنة  28في  ، مؤرخ52عدد  ج. ر. ج. جالصفقات العمكمية، 
ج. ر. ج. ، 2003سبتمبر سنة  11المؤرخ في  301-03بالمرسـك الرئاسي رقـ  كمتمـ

 )ممغى(. 2113سبتمبر سنة  04، مؤرخ في 55عدد  ج
، يحدد القانكف 2008مارس سنة  26مؤرخ في  102-08 رقـ سيمرسكـ رئا .26

مية ذات الطابع الصناعي كالتجارم التابعة لمقطاع األساسي النمكذجي لممؤسسات العمك 
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مارس سنة  30في  ، مؤرخ17عدد  ج. ر. ج. جاالقتصادم لمجيش الكطني الشعبي، 
2008.  

تنظيـ  ، يتضمف تعييف رئيس لجنة2008مرسـك رئاسي مؤرخ في أكؿ يكنيك سنة  .27
 .2008سنة  يكنيك 4في  ، مؤرخ29عدد  ج. ر. ج. جعمميات البكرصة كمراقبتيا، 

، يتضمف تنظيـ 2010أكتكبر سنة  7مؤرخ في  236-10مرسـك رئاسي رقـ  .28
ؿ ، معد2010أكتكبر سنة  7في  ، مؤرخ58عدد  ج. ر. ج. جفقات العمكمية، الص

 ج. ر. ج. ج، 2013يناير سنة  13المؤرخ في  03-13بالمرسـك الرئاسي رقـ  كمتمـ

 غى(. )مم 2103يناير سنة  03، مؤرخ في 12عدد 
، يتضمف تنظيـ 2015سبتمبر سنة  16مؤرخ في  247-15 مرسـك رئاسي رقـ .29

 20في  ، مؤرخ50عدد  ج. ر. ج. جالصفقات العمكمية كتفكيضات المرفؽ العاـ، 
 .2015سبتمبر سنة 

يضبط كيفيات تحديد  ،1988يناير سنة  15مؤرخ في  01-88مرسـك تنفيذم رقـ  .30
عدد  ج. ر. ج. جالمتياز في احتكار الدكلة لمتجارة الخارجية، دفاتر الشركط المتعمقة با

  .1989يناير سنة  18في  ، مؤرخ3
تضمف إلغاء القانكف ي ،1989أبريؿ سنة  11مؤرخ في  45-89تنفيذم رقـ مرسـك  .31

السابؽ لممؤسسات االشتراكية ذات الطابع االقتصادم المحٌكلة إلى مؤسسات  ياألساس
 .1989أبريؿ سنة  12في  ، مؤرخ15عدد  ج. ر. ج. جعمكمية اقتصادية، 

، يحدد االتفاقية 1989أكتكبر سنة  17المؤرخ في  195-89مرسـك تنفيذم رقـ  .32
النمكذجية المتعمقة باالستعماؿ الخاص ذم الطابع التعاقدم لؤلمبلؾ العمكمية، ج. ر. 

 .1989أكتكبر سنة  18، مؤرخة في 44 عددج. ج 
تضمف اإللغاء ي ،1990يناير سنة  30مؤرخ في  42-90رقـ  مرسـك تنفيذم .33

لة القديمة لممؤسسات االشتراكية ذات الطابع االقتصادم المحكٌ  ةالصريح لمقكانيف األساسي
 .  1990يناير سنة  31في  ، مؤرخ5عدد  ج. ر. ج. جإلى مؤسسات عمكمية اقتصادية، 

يتعمؽ بشركط التدخؿ  ،0990نة فبراير س 03مؤرخ في  37-90مرسـك تنفيذم رقـ  .34
 .0990مارس سنة  21في  ، مؤرخ02عدد  ج. ر. ج. جفي مجاؿ التجارة الخارجية، 
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، يحدد شركط إنشاء 1991مايك سنة  11مؤرخ في  141-91مرسـك تنفيذم رقـ  .35
مايك  25في  ، مؤرخ23عدد  ج. ر. ج. جمؤسسات معتمدة لمتككيف الميني كمراقبتيا، 

 . 1991سنة 
، يتضمف تنظيـ 0990مايك سنة  28مؤرخ في  069-90مرسـك تنفيذم رقـ  .36

في أكؿ يكنيك سنة  ، مؤرخ26عدد  ج. ر. ج. ج المعامبلت الخاصة بالقيـ المنقكلة،
1991. 

، يحدد أنكاع القيـ 0990مايك سنة  28مؤرخ في  071-90مرسكـ تنفيذم رقـ  .37
، 26عدد  ج. ر. ج. ج س األمكاؿ ليا،المنقكلة كأشكاليا كشركط إصدار شركات رؤك 

 . 1991في أكؿ يكنيك سنة  مؤرخ
، يتعمؽ بمجنة 0990مايك سنة  28مؤرخ في  070-90مرسـك تنفيذم رقـ  .38

 .1991، مؤرخ في أكؿ يكنيك سنة 26عدد  ج. ر. ج. ج البكرصة،
الختصاص ، يحدد ا1991غشت سنة  10مؤرخ في  271-91مرسكـ تنفيذم رقـ  .39
ميمي لمغرؼ اإلدارية في المجالس القضائية المختصة بالنظر في الطعكف المتعمقة اإلق

 . 1991غشت سنة  14في  ، مؤرخ38عدد  ج. ر. ج. جبقرارات منظمة المحاميف، 
، يحدد شركط إدارة 1991نكفمبر سنة  23مؤرخ في  454-91مرسـك تنفيذم رقـ  .40

، 60عدد  ج. ر. ج. جضبط كيفيات ذلؾ، األمبلؾ الخاصة كالعامة لمدكلة كتسييرىا كي
 .)ممغى( 1991سنة  نكفمبر 24في  ؤرخم

، يتضمف الكضع 1992يناير سنة  4مؤرخ في  07-92مرسـك تنفيذم رقـ  .41
ج. القانكني لصناديؽ الضماف االجتماعي كالتنظيـ االدارم كالمالي لمضماف االجتماعي، 

 .1992يناير سنة  8، مؤرخ في 02د عد ر. ج. ج
، يتضمف القانكف 1992فبراير سنة  18مؤرخ في  68-92مرسكـ تنفيذم رقـ  .42

، 14عدد  ج. ر. ج. جاألساسي الخاص بالمركز الكطني لمسجؿ التجارم كتنظيمو، 
  ، معدؿ كمتمـ. 1992فبراير سنة  23في  مؤرخ

ة يؤىؿ المفتشية العام 0992فبراير سنة  22مؤرخ في  79-92مرسـك تنفيذم رقـ  .43
، 05عدد  ج. ر. ج. جمؤسسات العمكمية االقتصادية، لم لممالية، لمتقكيـ االقتصادم

 .  0992فبراير سنة  26في  مؤرخ
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، يتضمف مدكنة 1992يكليك سنة  6مؤرخ في  276-92مرسكـ تنفيذم رقـ  .44
  . 1992يكليك سنة  8في  ، مؤرخ52عدد  ج. ر. ج. جأخبلقيات الطب، 

، يتعمؽ برخص 1992يكليك سنة  6مؤرخ في  285-92 مرسـك تنفيذم رقـ .45
، 53عدد  ج. ر. ج. جاستغبلؿ مؤسسة إلنتاج المنتجات الصيدالنية ك/أك تكزيعيا، 

 ، معدؿ كمتمـ. 1992يكليك سنة  12في  مؤرخ
، يتضمف تنظيـ 1992أكتكبر سنة  13مؤرخ في  382-92مرسـك تنفيذم رقـ  .46

أكتكبر سنة  18في  ، مؤرخ75عدد  ج. ر. ج. جـ، كاستقباؿ صغار األطفاؿ كرعايتي
1992. 

، يحدد اختصاصات 1993مايك سنة  15مؤرخ في  119-93مرسـك تنفيذم رقـ  .47
ج. الصندكؽ الكطني لمضماف االجتماعي الخاص بغير األجراء كتنظيمو كسيره العادم، 

 .1993مايك سنة  19في  ، مؤرخ33عدد  ر. ج. ج
تعمؽ بممارسة ، ي1993أكتكبر سنة  10مؤرخ في  237-93 مرسكـ تنفيذم رقـ .48

سنة  أكتكبر 17في  ، مؤرخ66عدد  ج. ر. ج. جاألنشطة التجارية كالحرفية غير القارة، 
سبتمبر سنة  17المؤرخ في  281-94، معدؿ كمتمـ بالمرسـك التنفيذم رقـ 1993
 .0994سبتمبر سنة  20، مؤرخ في 59عدد  ج. ر. ج. ج، 1994

، يحدد كيفيات تسميـ 1994مارس سنة  19مؤرخ في  65-94مرسـك تنفيذم رقـ  .49
رخصة الممارسة كالتزكد باألسمحة لشركات الحراسة كنقؿ األمكاؿ كالمكاد الحساسة 

مارس  23في  ، مؤرخ16عدد  ج. ر. ج. جارسة، مكيكضح بعض الشركط التقنية لمم
، 1995نكفمبر سنة  30المؤرخ في  395-95متمـ بالمرسـك التنفيذم رقـ  ،1994سنة 

 .1995ديسمبر سنة  3، مؤرخ في 74ج. ر. ج. ج عدد 
، يتضمف تطبيؽ 1994يكنيك سنة  13مؤرخ في  175-94مرسـك تنفيذم رقـ  .50

مايك سنة  23المؤرخ في  10-93مف المرسـك التشريعي رقـ  29ك  22ك  21المكاد 
يكنيك سنة  26في  ، مؤرخ41عدد  . ج. جج. ركالمتعمؽ ببكرصة القيـ المنقكلة،  1993
1994.  
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، يحدد شركط 1995أكتكبر سنة  10مؤرخ في  310-95مرسـك تنفيذم رقـ  .51
 ج. ر. ج. جالتسجيؿ في قكائـ الخبراء القضائييف ككيفياتو، كما يحدد حقكقيـ ككاجباتيـ، 

 .1995أكتكبر سنة  15في  ، مؤرخ60عدد 
، يتعمؽ بشركط 1995أكتكبر سنة  25 مؤرخ في 331-95مرسـك تنفيذم رقـ  .52

 26في  ، مؤرخ64عدد  ج. ر. ج. جكات التي تمارس تحكيؿ الفكاتير، تأىيؿ الشر 
  . 1995أكتكبر سنة 

، يتعمؽ 1995نكفمبر سنة  30مؤرخ في مؤرخ في  396-95مرسـك تنفيذم رقـ  .53
ألمكاؿ كالمكاد الحساسة بكيفيات استيراد أسمحة نارٌيػة لحساب شركات الحراسة كنقؿ ا
، 74عدد  ج. ر. ج. جككذلؾ لفائدة ىياكؿ األمف الداخمي في الييئات كالمؤسسات، 

 .1995ديسمبر سنة  3في  مؤرخ
، يتضمف تطبيؽ 1996مارس سنة  11 مؤرخ في 102-96مرسكـ تنفيذم رقـ  .54

ج. ر. ، قكلةالمتعمؽ ببكرصة القيـ المنك  10-93التشريعي رقـ مف المرسـك  32المادة 
 .1996مارس سنة  20في  ، مؤرخ18عدد  ج. ج
، يحٌدد كيفيات 1996مارس سنة  11مؤرخ في  104-96تنفيذم رقـ مرسـك  .55

تنظيـ مجمس الخكصصة كسيره ككذلؾ القانكف األساسي كنظاـ المرتبات المطٌبػقيف عمى 
 .1996مارس سنة  20في  ، مؤرخ18عدد  ج. ر. ج. جأعضائو، 

تضمف تحديد ي، 1996مارس سنة  11مؤرخ في  105-96تنفيذم رقـ ـ مرسك  .56
كيفيات تنظيـ لجنة مراقبة عمميات الخكصصة كسيرىا ككذلؾ كيفيات تعييف أعضائيا 

في  ، مؤرخ18عدد  ج. ر. ج. جكقانكنيـ األساسي كالنظاـ التعكيضي المطبؽ عمييـ، 
 .، معدؿ كمتمـ1996مارس سنة  20
، يتضمف تعييف 1996مارس سنة  11مؤرخ في  106-96ـ مرسـك تنفيذم رق .57

 .1996مارس سنة  20في  ، مؤرخ18عدد  ج. ر. ج. جالييئة المكمفة بالخكصصة، 
، يتضمف تحديد 1996أبريؿ سنة  13مؤرخ في  132-96مرسكـ تنفيذم رقـ  .58

 14في  ، مؤرخ23عدد  ج. ر. ج. جأسعار الدقيؽ كالخبر في مختمؼ مراحؿ التكزيع، 
 .1996أبريؿ سنة 
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، يحدد شركط 1996سبتمبر سنة  2مؤرخ في  291-96مرسكـ تنفيذم رقـ  .59
االلتحاؽ بمينة محافظ البيع بالمزايدة كممارستيا كنظاميا االنضباطي كيضبط قكاعد 

 .1996سبتمبر سنة  4في  ، مؤرخ51عدد  ج. ر. ج. جتنظيـ المينة كسير أجيزتيا، 
، يحدد كيفيات 1996سبتمبر سنة  2مؤرخ في  293-96مرسـك تنفيذم رقـ  .60

 4في  ، مؤرخ51عدد  ج. ر. ج. جيف المعمارييف، تسيير الييئات النقابية لمميندس
 .1996سبتمبر سنة 

، يتعمؽ بمنح 1996سبتمبر سنة  18مؤرخ في  308-96مرسـك تنفيذم رقـ  .61
 .1996سبتمبر سنة  25في  رخ، مؤ 55عدد  ج. ر. ج. جامتيازات الطرؽ السريعة، 

، يحدد شركط 1996نكفمبر سنة  30مؤرخ في  427-96مرسـك تنفيذم رقـ  .62
في أكؿ ديسمبر  ، مؤرخ74عدد  ج. ر. ج. جممارسة نشاط صنع الطكابع كاألختاـ، 

  .1996سنة 
، ينظـ محاسبة 1997يناير سنة  11مؤرخ في  33-97مرسـك تنفيذم رقـ  .63

عدد  ج. ر. ج. جيحدد كيفيات دفع األتعاب مقابؿ خدماتيـ، محافظي البيع بالمزايدة ك 
 . 1997يناير سنة  12في  ، مؤرخ3

، يتعمؽ بحدكد الربح 1998مؤرخ في أكؿ فبراير سنة  44-98مرسكـ تنفيذم رقـ  .64
ي الطب القصكل عند االنتاج كالتكضيب كالتكزيع التي تطبؽ عمى األدكية المستعممة ف

 .1998فبراير سنة  4في  ، مؤرخ05دد ع ج. ر. ج. جالبشرم، 
، يتعمؽ باألتاكل التي 1998مايك سنة  20مؤرخ في  170-98مرسـك تنفيذم رقـ  .65

 24في  ، مؤرخ34عدد  ج. ر. ج. جتحصميا لجنة تنظيـ عمميات البكرصة كمراقبتيا، 
 .1998مايك سنة 

الييئة تعييف  ، يتضمف1998يكنيك سنة  7مؤرخ في  194-98مرسـك تنفيذم رقـ  .66
 .  1998يكنيك سنة  10في  ، مؤرخ41عدد  ج. ر. ج. ج، المكمفة بالخكصصة

، يحٌدد قائمة المجمكعة 1998يكنيك سنة  7مؤرخ في  195-98مرسـك تنفيذم رقـ  .67
 ، مؤرخ41عدد  ج. ر. ج. جاألكلى مف المؤسسات العمكمية التي ستخضع لمخكصصة، 

 . 1998يكنيك سنة  10في 
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، يتضمف رفع نسب 1998يكليك سنة  28مؤرخ في  237-98سكـ تنفيذم رقـ مر  .68
في السكف كالتي تممكيا الدكلة  ياإليجار المطبقة عمى المحاؿ ذات االستعماؿ الرئيس
في  ، مؤرخ55عدد  ج. ر. ج. جكالجماعات المحمية كالمؤسسات كالييئات التابعة ليا، 

 . 1998يكليك سنة  29
، يتضمف تحييف 1998غشت سنة  29مؤرخ في  269-98قـ مرسـك تنفيذم ر  .69

ج. ر. ج. تعريفات نقؿ المسافريف الذم تقكـ بو الشركة الكطنية لمنقؿ بالسكؾ الحديدية، 
 . 1998سبتمبر سنة  2في  ، مؤرخ65دد ع ج

، يتضمف تحييف 1998أكتكبر سنة  13مؤرخ في  329-98مرسـك تنفيذم رقـ  .70
 ج. ر. ج. جلذم تقكـ بو الشركة الكطنية لمنقؿ بالسكؾ الحديدية، تعريفات نقؿ البضائع ا

 . 1998أكتكبر سنة  14في  ، مؤرخ77عدد 
، يحدد شركط 1999نكفمبر سنة  7مؤرخ في  252-99مرسـك تنفيذم رقـ  .71

ممارسة نشاط إنجاز العمـ الكطني كصنعو ككذلؾ الشعار الذم يحممو كالعمـ المصغر 
 10في  ، مؤرخ79عدد  ج. ر. ج. جقابة عمى منجزيو كمستعمميو، ككيفيات ممارسة الر 

 .1999نكفمبر سنة 
، يتضمف تحديد 2001فبراير سنة  12مؤرخ في  50-01مرسكـ تنفيذم رقـ  .72

مراحؿ التكزيع، أسعار الحميب المبستر كالمكٌضػب في األكياس عند اإلنتاج كفي مختمؼ 
بالمرسـك  ، معدؿ كمتمـ2001سنة  فبراير 12في  ، مؤرخ11عدد  ج. ر. ج. ج
، مؤرخ 19عدد  ج. ر. ج. ج، 2016فبراير سنة  16المؤرخ في  65-16التنفيذم رقـ 

  .2106فبراير سنة  07في 
، يتعمؽ بنظاـ 2001مايك سنة  9مؤرخ في  123-01مرسـك تنفيذم رقـ  .73

الكيربائية، كعمى  االستغبلؿ المطبؽ عمى كؿ نكع مف أنكاع الشبكات بما فييا البلسمكية
 13في  ، مؤرخ27عدد  ج. ر. ج. جمختمؼ خدمات المكاصبلت السمكية كالبلسمكية، 

 .2001مايك سنة 
، يتعمؽ بتشكيمة 2110سبتمبر سنة  01مؤرخ في  253-10مرسـك تنفيذم رقـ  .74

سبتمبر سنة  02، مؤرخ في 50عدد  ج. ر. ج. جمجمس مساىمات الدكلة كسيره، 
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ج. ر. ، 2116مايك سنة  30المؤرخ في  084-16لمرسـك الرئاسي رقـ ، معدؿ با2110
 .2116مايك سنة  30، مؤرخ في 36عدد  ج. ج

، يتضمف الشكؿ 2110سبتمبر سنة  24مؤرخ في  283-10مرسـك تنفيذم رقـ  .75
 ، مؤرخ55عدد  ج. ر. ج. جالخاص بأجيزة المؤسسات العمكمية االقتصادية كتسييرىا، 

 .2110سنة سبتمبر  26في 
، يحٌدد شركط 2001نكفمبر سنة  10مؤرخ في  352-01مرسـك تنفيذم رقـ  .76

نكفمبر  11في  ، مؤرخ67عدد  ج. ر. ج. جممارسة حقكؽ الٌسيـ النكعي ككيفيات ذلؾ، 
 .2001سنة 
، يتعمؽ بالتعريفات 2002ديسمبر سنة  17مؤرخ في  44-02مرسـك تنفيذم رقـ  .77

في  ، مؤرخ85عدد  ج. ر. ج. ججرة " طاكسي "، سيارات األ القصكل لنقؿ الركاب في
 .2002ديسمبر سنة  22
، يتضمف دفتر 2002مايك سنة  28 مؤرخ في 194-02تنفيذم رقـ مرسـك  .78

عدد  ج. ر. ج. جالشركط المتعمؽ بشركط التمكيف بالكيرباء كالغاز بكاسطة القنكات، 
  . 2002يكنيك سنة  2في  ، مؤرخ39
، يحدد صبلحيات 2002ديسمبر سنة  21مؤرخ في  453-02رقـ  تنفيذم ـمرسك  .79

 .2002ديسمبر سنة  22في  ، مؤرخ85عدد  ج. ر. ج. جكزير التجارة، 
، يتضمف تنظيـ 2002ديسمبر سنة  21مؤرخ في  454-02مرسـك تنفيذم رقـ  .80

سمبر سنة دي 22 في ، مؤرخ85عدد  ج. ر. ج. جاإلدارة المركزية في كزارة التجارة، 
  ، معدؿ كمتمـ.2002

، يتضمف تنظيـ 2003نكفمبر سنة  5مؤرخ في  409-03مرسكـ تنفيذم رقـ . 81
 ، مؤرخ68عدد  ج. ر. ج. جالمصالح الخارجية في كزارة التجارة كصبلحياتيا كعمميا، 

 . 2003نكفمبر سنة  9في 
النظاـ ، يتضمف 2004مؤرخ في أكؿ أبريؿ سنة  93-04 مرسـك تنفيذم رقـ .82

أبريؿ  4في  ، مؤرخ20د عد ج. ر. ج. جالداخمي لمككالة الكطنية لمممتمكات المنجمية، 
 .2004سنة 
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يتضمف النظاـ ، 2004مؤرخ في أكؿ أبريؿ سنة  94-04 مرسـك تنفيذم رقـ .83
في  ، مؤرخ20عدد  ج. ر. ج. جالداخمي لمككالة الكطنية لمجيكلكجيا كالمراقبة المنجمية، 

 .2004ة أبريؿ سن 4
، يتضمف تنظيـ 2004أكتكبر سنة  18مؤرخ في  331-04مرسـك تنفيذم رقـ  .84

 20في  ، مؤرخ66عدد  ج. ر. ج. ج نشاطات صنع المكاد التبغية كاستيرادىا كتكزيعيا،
 .2004أكتكبر سنة 

، يحدد قكاعد تسعير 2005يناير سنة  9مؤرخ في  13-05مرسـك تنفيذم رقـ  .85
لمتزكيد بالماء الصالح لمشرب كالتطيير ككذا التعريفات المتعمقة بو،  الخدمات العمكمية

 . 2005يناير سنة  12في  ، مؤرخ05عدد  ج. ر. ج. ج
، يحدد كيفيات تسعير 2005يناير سنة  9مؤرخ في  14-05مرسـك تنفيذم رقـ  .86

 مؤرخ ،05دد ع ج. ر. ج. جالماء المستعمؿ في الفبلحة ككذا التعريفات المتعمقة بو، 
 .2005يناير سنة  12في 
، يتضمف تحديد 2005أبريؿ سنة  24مؤرخ في  128-05مرسكـ تنفيذم رقـ  .87

أبريؿ سنة  24في  ، مؤرخ29عدد  ج. ر. ج. جأسعار البيع الداخمي لمغاز الطبيعي، 
2005. 

، يتعمؽ بضبط 2005مايك سنة  15مؤرخة في  182-05مرسكـ تنفيذم رقـ  .88
، 36عدد  ج. ر. ج. جنشاطات نقؿ كتكزيع كتسكيؽ الكيرباء كالغاز،  ةفأالتعريفات كمكا

 .2005مايك سنة  22مؤرخ في 
، يحدد حٌد الربح 2005سبتمبر سنة  10مؤرخ في  313-05مرسـك تنفيذم رقـ  .89

، 62عدد  ج. ر. ج. جعند التكزيع بالتجزئة كسعر بيع الغاز الطبيعي المضغكط ككقكد، 
 .2005ر سنة سبتمب 11في  مؤرخ
، يحدد كيفيات 2005أكتكبر سنة  17مؤرخ في  405-05مرسكـ تنفيذم رقـ  .90

تنظيـ االتحاديات الفدرالية الكطنية كسيرىا ككذا شركط االعتراؼ بالمنفعة العمكمية 
معدؿ كمتمـ ، 2005أكتكبر سنة  19في  ، مؤرخ70عدد  ج. ر. ج. جكالصالح العاـ، 

عدد  ، ج. ر. ج. ج2011يناير سنة  26المؤرخ في  22-11بالمرسـك التنفيذم رقـ 
  .2011يناير سنة  30، مؤرخ في 06
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، يحدد كيفية إشيار 2006فبراير سنة  20مؤرخ في  90-06مرسكـ تنفيذم رقـ  .91
 26في  ، مؤرخ10عدد  ج. ر. ج. جعمميات االعتماد اإليجارم لؤلصكؿ المنقكلة، 

 .2006فبراير سنة 
، يحدد كيفية إشيار 2006فبراير سنة  20مؤرخ في  91-06م رقـ مرسكـ تنفيذ .92

 26في  ، مؤرخ10عدد  ج. ر. ج. جعمميات االعتماد اإليجارم لؤلصكؿ غير المنقكلة، 
 .    2006فبراير سنة 

لعناصر ، يحدد ا1115سبتمبر سنة  01رخ في ، مؤ 215-15مرسـك تنفيذم رقـ  .93
كاف االقتصادييف كالمستيمكيف كالبنكد التي تعتبر األساسية لمعقكد المبرمة بيف األع

 .1115سبتمبر سنة  00في  ، مؤرخ45عدد  ج. ر. ج. جتعسفية، 
، يتعمؽ بصبلحيات 2006أكتكبر سنة  9مؤرخ في  355-06مرسـك تنفيذم رقـ  .94

في  ، مؤرخ64عدد  ج. ر. ج. جالمجمس الكطني لبلستثمار كتشكيمتو كتنظيمو كسيره، 
 .2006سنة  أكتكبر 11
تضمف صبلحيات ، ي2006أكتكبر سنة  9مؤرخ في  356-06تنفيذم رقـ مرسـك  .95

في  ، مؤرخ64 عدد ج. ر. ج. جالككالة الكطنية لتطكير االستثمار كتنظيميا كسيرىا، 
 5المؤرخ في  100-17بالمرسكـ التنفيذم رقـ ، معدؿ كمتمـ 2006أكتكبر سنة  11

  .2017مارس سنة  8، مؤرخ في 16دد ، ج. ر. ج. ج ع2017مارس سنة 
، يتضمف تحديد 2007فبراير سنة  11مؤرخ في  60-07مرسكـ تنفيذم رقـ  .96

أسعار البيع عند دخكؿ النفط الخاـ المصفاة كأسعار البيع عند الخركج مف المصفاة 
ؽ كحدكد الربح عند التكزيع كأسعار بيع المنتكجات البتركلية المكجية لبلستيبلؾ في السك 

 . 2007فبراير سنة  15في  ، مؤرخ11عدد  ج. ر. ج. جالكطنية، 
، يحدد إجراءات إبراـ 2007يكنيك سنة  9مؤرخ في  184-07مرسـك تنفيذم رقـ  .97

ج. ر. عقكد البحث كاالستغبلؿ  كعقكد استغبلؿ المحركقات بناء عمى مناقصة لممنافسة، 
 . 2007يكنيك سنة  17في  ، مؤرخ40عدد  ج. ج
، يحدد شركط تسميـ 2007يكنيك سنة  9مؤرخ في  185-07مرسكـ تنفيذم رقـ  .98

، 40عدد  ج. ر. ج. جالسندات المنجمية لنشاطات البحث ك/أك استغبلؿ المحركقات، 
 .2007يكنيك سنة  17في  مؤرخ
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، يحدد مستكل 2007أكتكبر سنة  7مؤرخ في  310-07مرسكـ تنفيذم رقـ  .99
يرباء كالغاز لمزبكف المؤىؿ كشركط عكدة الزبكف المؤىؿ إلى االستيبلؾ السنكم مف الك

 .2007أكتكبر سنة  10في  ، مؤرخ64عدد  ج. ر. ج. جنظاـ التعريفات، 
تضمف تنظيـ ، ي2007أكتكبر سنة  22مؤرخ في  321-07مرسـك تنفيذم رقـ  .100

تكبر أك 24في  ، مؤرخ67عدد  ج. ر. ج. جالمؤسسات االستشفائية الخاصة كسيرىا، 
 .2007سنة 
، يحدد كيفيات 2007ديسمبر سنة  12مؤرخ في  391-07مرسـك تنفيذم رقـ  .101

، في السكؽ الكطنية،  جراءات ضبط سعر بيع الغاز، دكف رسـك ، 79عدد  ج. ر. ج. جكا 
المؤرخ ، 21-10بالمرسـك التنفيذم رقـ  ، معدؿ كمتمـ2007ديسمبر سنة  18في  مؤرخ
 . 2010يناير سنة  17، مؤرخ في 04ج. ر. ج. ج عدد ، 2010يناير سنة  12في 

، يحدد أسعار 2007ديسمبر سنة  25مؤرخ في  402-07مرسكـ تنفيذم رقـ . 102
، 80عدد  ج. ر. ج. ج، وتكزيع لصمب عند اإلنتاج كفي مختمؼ مراحؿسميد القمح ا

 . 2007ديسمبر سنة  26في  مؤرخ
، يتعمؽ بشركط 2008براير سنة ف 11مؤرخ في  56-08مرسـك تنفيذم رقـ  .103

فبراير  24في  ، مؤرخ9عدد  ج. ر. ج. جممارسة نشاط شركة الرأسماؿ االستثمارم، 
 .2008سنة 
، يتعمؽ بشكؿ 2008مارس سنة  24مؤرخ في  98-08تنفيذم رقـ مرسـك  .104

، 16عدد  ج. ر. ج. جالتصريح باالستثمار كطمب كمقرر منح المزايا ككيفيات ذلؾ، 
 .2008مارس سنة  26في  مؤرخ
، يكضح مياـ لجنة 2008أبريؿ سنة  9مؤرخ في  113-08مرسـك تنفيذم رقـ  .105

 . 2008أبريؿ سنة  13في  ، مؤرخ20عدد  ج. ر. ج. جاإلشراؼ عمى التأمينات، 
، يحدد شركط 2008غشت سنة  3مؤرخ في  242-08مرسـك تنفيذم رقـ  .106

عدد  ج. ر. ج. جكنظاميا التأديبي كقكاعد تنظيميا، االلتحاؽ بمينة المكثؽ كممارستيا 
 .2008غشت سنة  6في  ، مؤرخ45
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، يحدد 2008سبتمبر سنة  27، مؤرخ في 303-08مرسـك تنفيذم رقـ  .107
صبلحيات ككذا قكاعد تنظيـ ىيئة ضبط الخدمات العمكمية لممياه كعمميا، ج. ر. ج. ج 

 .2008سبتمبر سنة  28، مؤرخ في 56عدد 

، يحدد شركط 2009فبراير سنة  11مؤرخ في  77-09مرسـك تنفيذم رقـ  .108
ج. ر. كممارستيا كنظاميا التأديبي كقكاعد تنظيميا،  المحضر القضائيااللتحاؽ بمينة 

 .2009ر سنة يفبرا 15في  ، مؤرخ11عدد  ج. ج
، يحدد أتعاب 2009فبراير سنة  11مؤرخ في  78-09مرسـك تنفيذم رقـ  .109

 . 2009فبراير سنة  15في  ، مؤرخ11عدد  ج. ر. ج. جالقضائي، المحضر 
شركط ، يحدد 2009ر سنة فبراي 22مؤرخ في  96-09مرسـك تنفيذم رقـ  .110

ج. ككيفيات رقابة كتدقيؽ المفتشية العامة لممالية لتسيير المؤسسات العمكمية االقتصادية، 
 .2009مارس سنة  4في  ، مؤرخ14عدد  ر. ج. ج

، يحدد ىكامش 2009يكليك سنة  22مؤرخ في  243-09سـك تنفيذم رقـ مر  .111
الربح القصكل بالجممة كالتجزئة المطبقة عمى اإلسمنت البكرتبلندم المركب المكضب، 

     .  2009يكليك سنة  26في  مؤرخ، 44عدد  ج. ر. ج. ج
 ، يحدد قكاعد2009ديسمبر سنة  10مؤرخ في  410-09مرسـك تنفيذم رقـ  .112

 عدد ج. ر. ج. جعمى التجييزات الحساسة،  األمف المطبقة عمى النشاطات المنصبة
 .2009ديسمبر سنة  13في  ، مؤرخ73

، يحدد تشكيمة 2011يناير سنة  27مؤرخ في  25-11مرسكـ تنفيذم رقـ  .113
ج. ر. المجمس الكطني لممصؼ الكطني لمخبراء المحاسبيف كصبلحياتو  كقكاعد سيره، 

  .2011فبراير سنة  2في  ، مؤرخ7 دعد ج. ج
، يحدد تشكيمة 2011يناير سنة  27مؤرخ في  24-11مرسكـ تنفيذم رقـ  .114

 ، مؤرخ7عدد ج ر عدد  ج. ر. ج. جالمجمس الكطني لممحاسبة كتنظيمو كقكاعد سيره، 
 .2011فبراير سنة  2في 

تشكيمة ، يحدد 2011يناير سنة  27مؤرخ في  26-11مرسكـ تنفيذم رقـ  .115
ج. ر. ج. المجمس الكطني لمغرفة الكطنية لمحافظي الحسابات كصبلحياتو كقكاعد سيره، 

  .2011فبراير سنة  2في  ، مؤرخ7د عدد ج ر عد ج
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، يحدد تشكيمة 2011يناير سنة  27مؤرخ في  27-11مرسكـ تنفيذم رقـ  .116
ج. ر. كقكاعد سيره،  المجمس الكطني لممنظمة الكطنية لممحاسبيف المعتمديف كصبلحياتو

 .2011فبراير سنة  2في  ، مؤرخ7عدد  ج. ج
، يحدد السعر 2011مارس سنة  6مؤرخ في  108-11مرسـك تنفيذم رقـ  .117

األقصى عند االستيبلؾ ككذا ىكامش الربح القصكل عند اإلنتاج كاالستيراد كعند التكزيع 
 ج. ر. ج. جكالسكر األبيض،  بالجممة كالتجزئة لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادم

 ،87-16معدؿ كمتمـ بالمرسـك التنفيذم رقـ ، 2011مارس سنة  9في  ، مؤرخ15عدد 
مارس سنة  2، مؤرخ في 13ج. ر. ج. ج عدد  ،2016المؤرخ في أكؿ مارس سنة 

2016  .  
، يحدد تنظيـ 2011يكليك سنة  10مؤرخ في  241-11 مرسـك تنفيذم رقـ .118

، معدؿ 2001يكليك سنة  13في  ، مؤرخ39عدد  ج. ر. ج. جكسيره،  مجمس المنافسة
 كمتمـ.
، يحدد شركط 2011نكفمبر سنة  12مؤرخ في  375-11مرسـك تنفيذم رقـ  .119

عدد  ج. ر. ج. جككيفيات دفع أتعاب المحامي المعيف في إطار المساعدة القضائية، 
 .2011نكفمبر سنة  13في  ، مؤرخ61

، يحدد شركط 2012ديسمبر سنة  16مؤرخ في  427-12م رقـ مرسـك تنفيذ. 120
، 69عدد  ج. ر. ج. جككيفيات إدارة كتسيير األمبلؾ العمكمية كالخاصة التابعة لمدكلة، 

 .2012ديسمبر سنة  19في  مؤرخ
، يتضمف المكافقة 2013ديسمبر سنة  2مؤرخ في  405-13مرسـك تنفيذم رقـ  .121

سمكية مف الجيؿ الثالث بلبكة عمكمية لممكاصبلت العمى رخصة إقامة كاستغبلؿ ش
الجزائر  تكتكفير خدمات المكاصبلت البلسمكية لمجميكر الممنكحة لشركة " اتصاال

  .2013ديسمبر سنة  2في  ، مؤرخ60عدد  ج. ر. ج. جلمياتؼ النقاؿ "، 
، يتضمف المكافقة 2013ديسمبر سنة  2مؤرخ في  406-13مرسـك تنفيذم رقـ  .122

سمكية مف الجيؿ الثالث بلعمى رخصة إقامة كاستغبلؿ شبكة عمكمية لممكاصبلت ال
الت كتكفير خدمات المكاصبلت البلسمكية لمجميكر الممنكحة لشركة " الكطنية لبلتصا

 . 2013ديسمبر سنة  2في  ، مؤرخ60عدد  ج. ر. ج. جالجزائر "، 
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، يتضمف المكافقة 2013ديسمبر سنة  2مؤرخ في  407-13مرسـك تنفيذم رقـ  .123
سمكية مف الجيؿ الثالث بلعمى رخصة إقامة كاستغبلؿ شبكة عمكمية لممكاصبلت ال
لشركة " أكراسكـك تيمككـ كتكفير خدمات المكاصبلت البلسمكية لمجميكر الممنكحة 

  .2013ديسمبر سنة  2في  ، مؤرخ60عدد  ج. ر. ج. ج"، الجزائر
، يحدد شركط 2014مايك سنة  26خ في مؤر  165-14مرسكـ تنفيذم رقـ  .124

ج. ر. ج. ربية المائيات، ممارسة نشاط الككيؿ تاجر الجممة لمنتكجات الصيد البحرم كت
 .2014يكنيك سنة  12في  ، مؤرخ32عدد  ج

، يحدد شركط 2015غشت سنة  29مؤرخ في  234-15تنفيذم رقـ مرسكـ  .125
ج. عة لمتسجيؿ في السجؿ التجارم، ككيفيات ممارسة األنشطة كالميف المنظمة الخاض

 .  2015سبتمبر سنة  9في  ، مؤرخ48عدد  ر. ج. ج
، يحدد شركط 2015ديسمبر سنة  6مؤرخ في  306-15مرسـك تنفيذم رقـ  .126

 ج. ر. ج. جكجات كالبضائع، ككيفيات تطبيؽ أنظمة رخص االستيراد أك التصدير لممنت

 .2015ديسمبر سنة  9في  ، مؤرخ66عدد 
، يتضمف المكافقة 2016سبتمبر سنة  4مؤرخ في  235-16مرسكـ تنفيذم رقـ  .127

( 4Gعمى رخصة إقامة شبكة عمكمية لممكاصبلت البلسمكية النقالة مف الجيؿ الرابع )
 تاتصاالكاستغبلليا كتكفير خدمات المكاصبلت البلسمكية لمجميكر الممنكحة لشركة " 

سبتمبر  4في  ، مؤرخ52عدد ج. ر. ج. ج يـ "، الجزائر لمياتؼ النقاؿ، شركة ذات أس
 .2016سنة 
، يتضمف المكافقة 2016سبتمبر سنة  4مؤرخ في  236-16مرسكـ تنفيذم رقـ  .128

( 4Gعمى رخصة إقامة شبكة عمكمية لممكاصبلت البلسمكية النقالة مف الجيؿ الرابع )
الكطنية كحة لشركة " كاستغبلليا كتكفير خدمات المكاصبلت البلسمكية لمجميكر الممن

سبتمبر  4في  ، مؤرخ52عدد ج. ر. ج. ج لبلتصاالت الجزائر، شركة ذات أسيـ "، 
 .(2016سبتمبر سنة  7في  ، مؤرخ53ج. ر. ج. ج عدد  )استدراؾ 2016سنة 
، يتضمف المكافقة 2016سبتمبر سنة  4مؤرخ في  237-16مرسكـ تنفيذم رقـ  .129

( 4Gممكاصبلت البلسمكية النقالة مف الجيؿ الرابع )عمى رخصة إقامة شبكة عمكمية ل
أكبتيمكـ كاستغبلليا كتكفير خدمات المكاصبلت البلسمكية لمجميكر الممنكحة لشركة " 



 400 

سبتمبر سنة  4في  ، مؤرخ52عدد ج. ر. ج. ج تميككـ الجزائر، شركة ذات أسيـ "، 
 (.2016سبتمبر سنة  7في  ، مؤرخ53ج. ر. ج. ج عدد  )استدراؾ 2016
، يحدد كيفيات 2017مارس سنة  5مؤرخ في  102-17تنفيذم رقـ مرسـك  .130

، 16قة بيا، ج. ر. ج. ج عدد تسجيؿ االستثمارات ككذا شكؿ كنتائج الشيادة المتعم
 .2017مارس سنة  8في  مؤرخ
مرسـك مف ال 3، يتضمف تطبيؽ المادة 1998غشت سنة  2مؤرخ في قرار  .131

، يتعمؽ باألتاكل التي تحصميا 1998مايك سنة  20مؤرخ في ال 170-98تنفيذم رقـ 
سبتمبر  20في  ، مؤرخ70عدد  ج. ر. ج. جلجنة تنظيـ عمميات البكرصة كمراقبتيا، 

 .  1998سنة 
 لتسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس، يحدد ا2008مارس سنة  6قرار مؤرخ في  .132

يكليك سنة  2في  ، مؤرخ36عدد  ج. ر. ج. جلتعكيض األدكية ككيفيات تطبيقيا، 
 13، مؤرخ في 73، ج ر عدد 2009سبتمبر سنة  28بالقرار رقـ معدؿ كمتمـ ، 2008

، 11، ج. ر. ج. ج عدد 2016يناير سنة  10؛ قرار مؤرخ في 2009ديسمبر سنة 
  .2016فبراير سنة  24مؤرخ في 

عممية كالتقنية جاف الم، يحدد صبلحيات ال2009ديسمبر سنة  6قرار مؤرخ في  .133
العدد األكؿ،  ج. ر. ج. جالمختصة لمحافظة الطاقة الذرية كتشكيبلتيا ككيفيات عمميا، 

 .2010يناير سنة  6في  مؤرخ
شركط ككيفيات ، يحدد 2015ديسمبر سنة  31قرار كزارم مشترؾ مؤرخ في  .134

سنة  يناير 6في  ، مؤرخ10عدد  ج. ر. ج. جالعركض في مجاؿ القرض االستيبلكي، 
2106.     
، يتضمف المكافقة عمى النظاـ الداخمي 2015ديسمبر سنة  19قرار مؤرخ في  .135

 .  2016مايك سنة  8في  ، مؤرخ28عدد  ج. ر. ج. جلمينة المحاماة، 
يتعمؽ باعتماد الككبلء كتجار  1990سبتمبر سنة  8مؤرخ في  04-90نظاـ رقـ  .136

 1990أكتكبر سنة  24في  ، مؤرخ45عدد  . جج. ر. جالجممة بالجزائر كتنصيبيـ، 
 )ممغى(.
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، يتعمؽ بشركط القياـ بعمميات 0990فبراير سنة  21مؤرخ في  13-90نظاـ رقـ  .137
 .  0992مارس سنة  25في  ، مؤرخ23عدد  ج. ر. ج. جاستيراد سمع لمجزائر كتمكلييا، 

يكليك سنة  3ؤرخ في م 05-96رقـ  لجنة تنظيـ عمميات البكرصة كمراقبتيا نظاـ .138
ج. يتعمؽ بشركط اعتماد الكسطاء في عمميات البكرصة ك كاجباتيـ كمراقبتيـ،  ،1996

 . 1997في أكؿ يكنيك سنة  ، مؤرخ36عدد  ر. ج. ج
، يحٌدد كيفيات تأسيس شركات 1996يكليك سنة  3مؤرخ في  06-96نظاـ رقـ  .139

نكفمبر سنة  3في  ، مؤرخ66عدد  ج. ر. ج. جاالعتماد االيجارم كشركط اعتمادىا، 
1996.  
، يتعمؽ بمساىمة كسطاء 1997نكفمبر سنة  18المؤرخ في  01-97نظاـ رقـ  .140

، 87عدد  عمميات البكرصة في رأس ماؿ شركة إدارة بكرصة القيـ المنقكلة، ج. ر. ج. ج
 .1997سنة  رديسمب 29في  مؤرخ
، يتعمؽ بالنظاـ العاـ 1997نكفمبر سنة  18مؤرخ في  03-97نظاـ رقـ  .141

 ، معدؿ1997سنة  رديسمب 29في  مؤرخ 87عدد  لبكرصة القيـ المنقكلة، ج. ر. ج. ج
، يتعمؽ بالنظاـ العاـ 2003مارس سنة  18المؤرخ في  01-03بمكجب النظاـ رقـ 

نكفمبر سنة  30، مؤرخ في 73 ، ج. ر. ج. ج عددتلممؤتمف المركزم عمى السندا
، ج. ر. ج. 2012يناير سنة  12المؤرخ في  01-12نظاـ رقـ بال، معدؿ كمتمـ 2003

 .2012يكليك سنة  15مؤرخ في  41عدد  ج
بييئات التكظيؼ ، يتعمؽ 1997نكفمبر سنة  25مؤرخ في  04-97نظاـ رقـ  .142

 29في  ، مؤرخ87عدد  الجماعي لمقيـ المنقكلة )ق. ت. ج. ؽ. ـ(، ج. ر. ج. ج
 .1997ديسمبر سنة 

أكتكبر  15مؤرخ في ال 01-98لجنة تنظيـ عمميات البكرصة كمراقبتيا رقـ ـ نظا .143
يحدد قكاعد حساب العمكالت التي تحصميا شركة تسيير بكرصة القيـ ، 1998سنة 

ديسمبر سنة  13في  ، مؤرخ93عدد  ج. ر. ج. جالمنقكلة عف عمميات البكرصة، 
1998. 



 402 

تضمف تنظيـ كسير ، ي2000نة سبتمبر س 28المؤرخ في  03-2000نظاـ رقـ  .144
د جنة تنظيـ عمميات البكرصة كمراقبتيا، ج. ر. ج. ج عدمالمصالح اإلدارية كالتٌػقنٌيػة ل

  .2001يناير سنة  31، مؤرخ في 08
مارس  18مؤرخ في  01-03 رقـ لجنة تنظيـ عمميات البكرصة كمراقبتيا نظاـ .145
، 73عدد  ج. ر. ج. جم عمى السندات، يتعمؽ بالنظاـ العاـ لممؤتمف المركز  2003سنة 
 .   2003نكفمبر سنة  30في  مؤرخ

مارس  18مؤرخ في  02-03 رقـ لجنة تنظيـ عمميات البكرصة كمراقبتيا نظاـ .146
في  خ، مؤر 73عدد  ج. ر. ج. جيتعمؽ بمسؾ الحسابات كحفظ السندات،  2003سنة 
    .2003نكفمبر سنة  30

، يتعمؽ بالمساىمة في 2003مارس سنة  18ي مؤرخ ف 05-03نظاـ رقـ  .147
في  ، مؤرخ73عدد  الرأسماؿ االجتماعي لممؤتمف المركزم عمى السندات، ج. ر. ج. ج

 .2003نكفمبر سنة  30
، يتعمؽ بالحد األدنى لرأسماؿ 2008يكليك سنة  21مؤرخ في  02-08نظاـ رقـ  .148

 .2009مارس سنة  8في  ، مؤرخ15عدد  تعاكنيات االدخار كالقرض، ج. ر. ج. ج
، يحدد شركط الترخيص بإقامة 2008يكليك سنة  21مؤرخ في  03-08نظاـ رقـ  .149

مارس سنة  8في  ، مؤرخ15عدد  تعاكنيات االدخار كالقرض كاعتمادىا، ج. ر. ج. ج
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 ممخص
 

لجأت السمطات العمكمية منذ الثمانينات إلى اعتماد ترسانة مف النصكص القانكنية 
ار اإلصبلحات االقتصادية، كذلؾ بعد ثبكت ىشاشة كفشؿ النمكذج االقتصادم في إط

 المتبٌنػى بعد االستقبلؿ. 
 

بناء عمى ذلؾ، تحٌكؿ النظاـ االقتصادم لمدكلة مف اقتصاد اشتراكي يرتكز عمى 
تاج إلى نظاـ اقتصاد كاحتكار الدكلة لممكية كسائؿ االن لبلقتصاد التخطيط المركزم

 عمى حرية المبادرة كآليات اقتصاد السكؽ.  ليبرالي يقـك
  

يمثٌػؿ ىذا التحٌكؿ االقتصادم تكريسنا لسياسة انسحاب الدكلة مف الحقؿ االقتصادم 
المترجمة مف خبلؿ تراجع الدكلة عف ممارسة النشاط االقتصادم لصالح أشخاص القانكف 

مقابؿ  ط االقتصادمتراجع الدكلة عف األساليب المباشرة لضبط النشاالخاص مف جية، ك 
  مف جية أخرل.جديدة لمضبط االقتصادم كىيئات أساليب اعتماد 

 

 

Résumé : 

 

L’échec du modèle économique, adopté après l’indépendance de 

l’Algérie, a conduit les pouvoirs publics à entreprendre des réformes 

économiques, à partir des années 1980. 
Lesdites réformes avaient pour objectif d’assurer la transition d’une 

économie dirigée vers une économie de marché. Ainsi, le rôle économique de 

l’Etat a été adapté en conséquence.  

A ce propos, le désengagement de l’Etat de la sphère économique s’est 

traduit, entre autres, par l’avènement d’opérateurs économiques de droit privé 

et l’abandon du modèle classique de régulation des activités économiques au 

profit d’une nouvelle forme de régulation économique, confiée à des autorités 

de régulation intervenant en matière économique.       

  


