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  إهـــــــــــــــداء
الذي  ورعاه  ٔاهدي هذا العمل المتواضع إلى ٔابي ٔاطال هللا في عمره وحفظه

تعب وجهد من ٔاجلنا والذي كان يحثني على طلب العلم منذ صغري وال 

  يزال؛

  ؛لتي ولدتني ورعتني رحمها هللا ؤاسكنها هللا فسيح جناتهإلى ٔامي ا

إلى ٔامي التي ربتني وسهرت وضحت من ٔاجلي ٔاطال هللا في عمرها وحفظها 

  ،ورعاها

إلى زوجتي الغالية إيمان التي ساعدتني وشجعتني على مواصلة إنجاز هذا 

  ،العمل والصبر معي على إكماله حفظها هللا وجعلها سندا لي

  ٔانس حفظه هللا ورعاه وجعله من طالب العلمإلى إبني 

  إلى ٔاخواي سفيان وزكرياء ؤاختاي سهيلة ؤامينة حفظهم هللا ٔاجمعين

إلى ٔاهل زوجتي ؤاخص بالذكر  والديها عمي الحاج وخالتي الحاجة حفظهم 

  .هللا ؤاطال في عمرهما، إلى ٔاخويها ؤاختيها حفظهم هللا  ٔاجمعين

إلى كل ٔاساتذة الحقوق بجامعة  ، بعيد من  إلى كل أالهل من قريب ٔاو

  الشلف وجامعة مولود معمري وإلى كل طالب العلم

                                                                   بوجمیل عادل  
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  مقدمة

لم وباألخص في الدول النامیة بعض المؤشرات االماضیة في العبرزت خالل السنوات القلیلة      

اإلیجابیة في المجال اإلقتصادي، ومن أهمها سیاسات اإلصالح الهیكلیة، حیث أفرزت حركة 

ى اإلصالحات اإلقتصادیة التي إعتمدت في العدید من الدول نسقا جدیدا للتفكیر والتخطیط عل

جمیع األصعدة السیاسیة، اإلقتصادیة واإلجتماعیة، الشيء الذي سمح لبعض الدول بالتغلب على 

مشاكلها اإلقتصادیة، حیث كانت هذه اإلصالحات شاملة وسریعة في دول شرق آسیا وجنوب 

  .شرق آسیا، بینما كانت تدریجیة في دول أخرى ومنها الجزائر

دي للبالد وكذا التحوالت الجاریة على الصعید الدولي اسي واإلقتصایإن تطور الوضع الس     

وخاصة العولمة اإلقتصادیة، دفع بالجزائر إلى اإلسراع في إجراء اإلصالحات الهیكلیة الضروریة 

التي طبقت على  لتكییف القطاع اإلقتصادي مع شروط إقتصاد السوق، وهذا عبر اإلصالحات

لى النتائج السلبیة التي تراكمت على مستوى هذه المؤسسة العمومیة على الخصوص، باإلضافة إ

المؤسسة أو على مستوى اإلقتصاد الوطني أو على المستوى اإلجتماعي، حیث أن المؤسسة 

اإلقتصادیة هي محور اإلصالحات اإلقتصادیة التي عرفها اإلقتصاد الوطني لكونها العمود الفقري 

عیة، وقد فرضت نفسها كمرجع مهم لتحلیل تجارب والركیزة األساسیة للتنمیة اإلقتصادیة واإلجتما

القطاعات اإلقتصادیة، لذلك یمكن أن ندرك أن دور المؤسسة اإلقتصادیة واجهة حقیقیة من 

  .واجهات النشاط اإلقتصادي الوطني

والتحوالت المستمرة  ،إن اإلصالحات الهیكلیة التي دخلت حیز التنفیذ مع بدایة الثمانینات     

والقضاء على مختلف اإلختالالت، ما هو إال ضرورة  في تسییر اإلقتصاد الجزائر التي عرفتها

أملتها المشاكل والمعوقات التي الزمت  النشاط اإلقتصادي على إمتداد ما یقارب ثلث قرن من 

  .الزمن، التي واكبت مسیرة البناء اإلقتصادي الوطني

، 1لمالیة لمعالجة النقائص خالل الثمانیناتفطبقت في مرحلة أولى إعادة الهیكلة العضویة وا     

إال أن المالحظ أنها لم تأتي بالنتائج التي كان یطمح إلیها بالنظر إلى األهداف التي رسمت لها، 

                                                 
 أكتوبر 7 في، صادر 41، یتعلق بإعادة هیكلة المؤسسات، ج ر عدد 1980 أكتوبر 4في مؤرخ  242 – 80مرسوم رقم  -  1

1980. 
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رغم بعض اإلیجابیات التي ظهرت، وكانت األزمة المالیة الناتجة عن إنخفاض أسعار البترول إلى 

عجلة اإلصالح، مما دفع بالدولة إلى التخلي عن هذه أدنى مستوى لها، األثر الكبیر في توقف 

  .العملیة والدخول في مرحلة جدیدة

في هذا الصدد، أتت اإلستراتیجیة الموالیة لمرحلة إعادة الهیكلة والمتمثلة في إعطاء      

یر، المؤسسات العمومیة اإلقتصادیة نوع من اإلستقاللیة المالیة واإلداریة متمثلة في إستقاللیة التسی

كحل بدیل للخروج من أزمة اإلقتصاد الوطني، إال أن المرحلة اإلنتقالیة التي مرت بها الجزائر، 

األزمة السیاسیة التي هزت البالد في تلك المرحلة، ودخول الدولة  في إعادة جدولة الدیون  ىإثر 

إلى تبني مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والمصادقة على شروطهما من طرف الجزائر 

  .سیاسة إقتصاد السوق

وذلك بوضع قوانین  جزائر بإقرار مبادئ أكثر إنفتاحا على السوق،ز النظام اإلقتصادي للتمیّ      

كما تم تكریس مبدأ  ،خاصة بالمنافسة وأخرى تتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة

إعادة النظر في الدور اإلقتصادي للدولة حریة التجارة والصناعة دستوریا، ساهمت بصفة كبیرة في 

وطبیعة عالقتها باإلقتصاد، حیث لم تعد هذه األخیرة الفاعل الوحید في السوق، كما كان لتراجع 

فتح المجال أمام القطاع الخاص لإلستثمار وممارسة حریة  ،دور الدولة في النشاط اإلقتصادي

  .التجارة والصناعة

بدایة من قانون األسعار لسنة  ،أولى قواعد المنافسةالجزائر  تتبن 1988إنطالقا من سنة      

والذي تم تعویضه سنة  ،والذي كان یهدف إلى تحریر األسعار من المراقبة اإلداریة للدولة 1989

بأمر یجسد بصفة تامة قواعد ومیكانیزمات المنافسة الحرة كأداة لتنظیم وٕاستقرار السوق  1995

بموجب الدستور التكریس الحقیقي والفعلي لحریة المبادرة  1996م سنة ، لیتوالمعامالت التجاریة

  .الخاصة وٕاعمال قواعد السوق

األداة القانونیة التي أحدثت تغّیر جذري في طبیعة عالقة الدولة  1989كما یعتبر دستور      

إلنتقال من وهذا بدایة من إعادة تحدید مفهوم الملكیة العامة وا. باإلقتصاد وحجم ومجال تدخلها

ملكیة الدولة إلى ملكیة المجموعة الوطنیة، أي تكریس النهج اللیبرالي، وهو ما أحدث في نهایة 

فصل تام بین ملكیة الدولة وملكیة المؤسسات العمومیة اإلقتصادیة، وهو ما نتج عنه  ،المطاف
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ظیفتها وذلك بإعادة النظر في و  ،تقلص حجم تدخل الدولة في التسییر المباشر لإلقتصاد

  .اإلنتاجیة

أكد بصفة صریحة  ،1988إبتداءا من سنة إقتصادیة مستقلة إن ظهور مؤسسات عمومیة      

متخلیة بذلك عن النهج  ،عن تكریس النهج اللیبرالي كأساس للنظام العام اإلقتصادي في الجزائر

التجارة التي تتمیز اإلشتراكي في تسییر ومراقبة اإلقتصاد الذي أثبت فشله أمام عولمة اإلقتصاد و 

والتي تنعدم فیها الحدود، تعتبر مجال خصب لتفجیر الطاقات  ،ة الدخول إلى األسواقبسرع

  .   اإلنتاجیة والتنافسیة لألعوان اإلقتصادیین والمبادرین الخواص

لیؤكد إعتناق الجزائر للحریة اإلقتصادیة ونظام إقتصاد  19961من هذا المنطلق جاء دستور      

من خالل تكریسه لمبدأ حریة التجارة والصناعة وفسح المجال أمام المبادرة الخاصة  ،السوق

فحدث وأن ظهرت مؤسسات وأعوان إقتصادیین  ،لممارسة مختلف األنشطة اإلقتصادیة والتجاریة

خواص طبیعیین أو معنویین إلى جانب مؤسسات القطاع العام، تمارس مختلف نشاطات اإلقتصاد 

  .نتاج، التوزیع وتقدیم الخدماتالمتمثلة في اإل

بهذا دخلت الجزائر في عهد جدید أال وهو الحریة اإلقتصادیة وفتح المبادرة الخاصة على      

التي لم تكتمل معالمها في البالد لما شهدته  ،2مصرعیها أمام الخواص بتطبیق سیاسة الخوصصة

یقها رغم ظهور بعض المالمح وكذا التأخر في تطب ،من العراقیل في السیاسات  والذهنیات

  .المریحة على مستوى اإلقتصاد الوطني

                                                 
 ،1996دیسمبر  07مؤرخ في  438 -  96 رقم رئاسي مرسوم بموجب صادر الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ردستو  -  1

، في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 1996نوفمبر سنة  28المصادق علیه في إستفتاء یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، 

، ج 2002أفریل  10مؤرخ في  03 – 02، متمم بقانون رقم 1996دیسمبر  08 في، صادر 76ج ر عدد  الدیمقراطیة الشعبیة،

، یتضمن التعدیل الدستوري، ج ر 2008نوفمبر  15مؤرخ في  19 – 08وبقانون رقم  2002أفریل  14 في، صادر 25ر عدد 

، یتضمن التعدیل 2016 مارس سنة 6مؤرخ في  01 – 16قانون رقم بال ، المعدل والمتمم2008نوفمبر  16، صادر في 63عدد 

 .2016مارس  7، صادر في 14الدستوري، ج ر عدد 

، یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة اإلقتصادیة وتسییرهاوخوصصتها، ج ر 2001غشت  20مؤرخ في  04 – 01أمر رقم  - 2

 .2001غشت  22، صادر في 47عدد 
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إال أن الخوصصة لیست هدف، وٕانما وسیلة لتفعیل دور المؤسسات اإلقتصادیة في التنمیة،      

ومن المستحسن أن تقوم الدولة بمراقبة تسییر المؤسسات، وٕاعطاءها الدفع القوي، حتى تتمكن من 

  .           ة علیهامواجهة  التحدیات المقبل

والجدیر بالذكر، أّن تبني نصوص قانونیة تكرس إنتهاج نظام إقتصاد السوق كأساس      

ال تحقق الغایة والتطلع إلى إنفتاح إقتصادي وتنمیة مستدامة من دون وجود  ،لإلقتصاد الجزائري

للمنافسة  نصوص قانونیة تنظم السوق وتحمیه من فوضى الممارسات المنافیة ،في المقابل

  .خلة بشفافیة ونزاهة الممارسات التجاریةمواألفعال ال

بین النصوص القانونیة التي  ،ولقد وازن المشرع الجزائري عند إعتماده لنظام إقتصاد السوق     

تكرس هذا النظام التي أشرنا إلیها، وبین النصوص القانونیة التي تحمیه وتضمن لألعوان 

وتضمن لهم ممارسة أعمال تجاریة في  ،قدر كاف من المنافسة الحرةاإلقتصادیین الفاعلین فیه 

  .جو تسود الشفافیة والنزاهة

الذي یهدف إلى تنظیم  1المتعلق بالمنافسة 03 – 03تتمثل هذه النصوص في األمر رقم      

انب كما یعتبر أداة ردع لمختلف الممارسات المنافیة للمنافسة، إلى ج ،السوق وحمایة المنافسة فیه

الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات  02 – 04هناك القانون رقم  ،قانون المنافسة

والذي یهدف إلى تحدید قواعد ومبادئ شفافیة ونزاهة الممارسات التجاریة التي تقوم بین  2التجاریة

 ومتابعة المخالفات الماسة بها وكذا كل ممارسة تجاریة أخرى غیر ،األعوان اإلقتصادیین

  .مشروعة

                                                 
، 2003یولیو سنة  20 بتاریخ ، صادر43، ج ر عدد ، یتعلق بالمنافسة2003یولیو  19مؤرخ في  03 – 03أمر رقم  - 1

 2003یولیو  19مؤرخ في  03 – 03مر رقم األ، یعدل ویتمم 2008یونیو  25مؤرخ في  12 – 08قانون رقم بال المعدل والمتمم

أوت  15في مؤرخ  05 – 10قانون رقم بال ، ةالمعدل والمتمم2008یولیو  02، صادر بتاریخ 36والمتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 

 بتاریخ ، صادر46، والمتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2003یولیو سنة  19مؤرخ في  03 – 03، یعدل ویتمم أمر رقم 2010سنة 

 .  2010أوت  18

 ، صادر41، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج ر عدد 2004یونیو سنة  23مؤرخ في  02 – 04قانون رقم  -  2

الذي یحدد القواعد المطبقة  2010أوت  15المؤرخ في  06 – 10، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2004نیو سنة یو  27بتاریخ 

 .2010أوت  18، صادر بتاریخ 46على الممارسات التجاریة، ج ر عدد 
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هذه النصوص، من الناحیة المؤسساتیة القانونیة بعد إنسحاب الدولة من التسییر  توقد واكب     

المباشر لإلقتصاد، ظهور شكل تنظیمي جدید ینوب عن هذه األخیرة في مهامها الرقابیة للسوق 

المنظم ال یعني  ومدى إحترام مبادئ المنافسة الحرة والشریفة والنزیهة فیه، فالتخلي عن اإلقتصاد

إنسحاب الدولة من الساحة اإلقتصادیة كلیة، وٕانما علیها وضع قواعد وضوابط تهدف من خاللها 

إلى حمایة النظام العام اإلقتصادي، ویتعلق األمر بهیئات غیر معهودة في التقسیمات التقلیدیة 

التقلیدیة بدورها الرقابي وٕان إحتفظ المشرع الجزائري للهیئات اإلداریة  ،لنظریة التنظیم اإلداري

فهي آلیات إستحدثت  ،لتنظیم السوق وٕانسیاب التجارة، والمتمثلة في الهیئات اإلداریة المستقلة

لتجسید سیاسة التفتح اإلقتصادي تتمتع بنظام قانوني متمیز وبإستقاللها اإلداري والمالي 

ء الرأي لتصل إلى هیئة وبإختصاصات متعددة رقابیة وردعیة، فصالحیاتها تتجاوز مجرد إبدا

ویمكن إخطارها من طرف السلطات العامة ومن طرف الغیر كما یمكن  ،تتمتع بسلطة إتخاذ القرار

  .بمعنى أنها تخطر نفسها بنفسها لها أن تباشر مهامها من تلقاء نفسها

إن أهمیة موضوع المنافسة جعل أغلب التشریعات تبحث عن إیجاد آلیات جدیدة، بما في      

ك إستحداث سلطات إداریة مستقلة، تسهر على حمایة النظام العام التنافسي، ولتحقیق هذا ذل

  .الهدف تم منحها إختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة بالمنافسة

حمایة ما یتصل بها سواء حمایة ل متدالمنافسة، ت إقامة نظریة عامة للحق في القانون كرسی   

علیه، وال تكون حمایته ألمور متفرقة تمس جانبا من القیم التي  سابقة على اإلعتداء، أم الحقة

حماها بنصوص خاصة، كتلك التي تحمي براءات اإلختراع واألسماء التجاریة، والنماذج الصناعیة 

الحمایة إلى جمیع عناصر  شملیرها، وٕانما یجب أن توالعالمات التجاریة والسلع والخدمات وغ

 عوان اإلقتصادیینإال في إطار التزام جمیع األ وال یكون ذلكا، مظاهرهالمنافسة ووسائلها في كافة 

القضاء على كل ممارسة  من أجلو  الذین یمارسون نشاطا اقتصادیا في السوق بأحكام القانون،

القضائیة  ئاتفي منح الهیالجزائري المشرع  وانىلم یت ،سوقمن شأنها المساس بالسیر العادي لل

ة وصالحیة الطعن في القرارات الصادرة عن لمنافساتطبیق قانون  لطاتس ،واإلداریةالعادیة 

  .السلطات اإلداریة المستقلة
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إن األسلوب الجدید في ضبط النشاط اإلقتصادي قد إقتنع به الفقه ورحبت به المؤسسات      

ن واألعوان اإلقتصادیین، وذلك لنجاعة وفعالیة الحلول التي یتبناها، ما جعل ظاهرة الضبط ع

طریق السلطات اإلداریة المستقلة تأخذ طابعا عالمیا ولها أثر مباشر على عدة أنظمة قانوني، 

وتعتبر الجزائر من بین هذه الدول التي تأثرت بهذا األسلوب، إذ جسدت إقتناعها بفكرة الضبط 

  .كوسیلة تسایر بها إنسحابها التدریجي من الساحة اإلقتصادیة

زائري في رغبته عن القضاء على كل ممارسة من شأنها المساس تعبیرا من المشرع الج     

بالسیر العادي للسوق، لم یتوانى في منح الهیئات القضائیة العادیة واإلداریة صالحیة تطبیق 

قانون المنافسة والممارسات التجاریة، حیث أشرك القاضي في تطبیق النصوص القانونیة المتصلة 

، وذلك إعتبارا لكون حمایة المنافسة ضرورة البد منها لتقویة بالمنافسة والممارسات التجاریة

  .الفعالیة اإلقتصادیة والرفع من مستوى التنافسیة بین األعوان اإلقتصادیین

وعلیه، كان من الالزم البحث على حمایة كافیة لمبادئ المنافسة الحرة المعبر عنها دستورا      

السیر الطبیعي للسوق وللمعامالت التجاریة بغض وقانونا، تضمن التصدي لكل ممارسة تعرقل 

النظر عن الشكل الذي تأخذه، وتحقیق هذه النتیجة لن یكون إال بإحداث نوع من التكامل ما بین 

الهیئات اإلداریة والجهاز القضائي، حیث كان من الضروري منح القاضي العادي سلطة عقابیة 

ت المنافیة للمنافسة وللممارسات التجاریة تتكامل مع تمكنه من مواجهة الممارسا ،في مواد المنافسة

من أجل تحقیق غایة واحدة  ،الصالحیات الممنوحة للهیئات اإلداریة التقلیدیة أو المستقلة الحدیثة

  .وهي تجسید مبادئ المنافسة الحرة وحریة التجارة والصناعة

ن في السنوات القلیلة ولقد أصبح موضوع التحول إلى إقتصاد السوق من األهمیة بمكا     

متداول في الخوصصة كما هو ب ذه والتي أطلق علیهاالماضیة، حیث برزة ظاهرة التحول ه

  .وبشكل ملمومس بعد إنهیار اإلتحاد السوفیاتي ،التشریعات الجزائریة

في  األثر على القطاع العمومي ،تصاد العالمي في السبعیناتالتراجع الذي عرفه اإلق لقد كان     

زائر وذلك بفعل الضغوطات التي یمارسها صندوق النقد الدولي على الدول النامیة المدینة، الج

أكثر من ذلك، أصبحت فكرة الخوصصة أمرا مقبوال  حتى في الدول  التي كانت تعارضها خاصة 

 بعد إنهیار اإلقتصادیات المركزیة في دول الكتلة الشرقیة، حیث ترافق اإلنهیار اإلقتصادي فیها مع
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اإلنهیار السیاسي، لذا أصبح التفكیر في البدائل أمرا منطقیا  ومطلبا ملحا، وأولى هذه البدائل هو 

وبالتالي تحویل المشاریع والمؤسسات اإلنتاجیة لصالح  ،التخلي عن الملكیة العامة ألدوات اإلنتاج

لتقاول لدى إلى روح المبادرة الخاصة وروح ا ،الملكیة الخاصة التي تستند في هذا المجال

  .المتعاملین اإلقتصادیین الخواص

برنامج الخوصصة في أغلب الدول النامیة ومنها الجزائر ضمن مجموعة لقد جاء تطبیق      

سیاسات إستهدفت تحقیق التوازن المالي والتوازن النقدي، وكان أسلوب خفض الطلب هو األسلوب 

ب، ولقد إنعكس خفض الطلب العام في الذي إتبعته أغلب هذه الدول لتحقیق التوازن المطلو 

اإلنسحاب الجزئي من خدمات كانت تؤدیها الدول بالكامل مثل خدمات التعلیم والصحة والتجارة، 

كما أن اإلعتقاد السائد أن مسألة . وقد تم إفساح المجال لدخول القطاع الخاص لهذه المجاالت

كان من الضروري اإلستجابة لها، الخوصصة تخرج عن إرادة دولة واحدة ألنها موجة عالمیة 

، فالخوصصة في كثیر من فهوم هما اللذان یثیران اإلختالفولكن طریقة اإلستجابة وتطبیق الم

  .التطبیقیة إختزلت عن مفهومها العام وٕاقتصرت على عملیات نقل الملكیةالحاالت 

قل ملكیة، وهي إن الخوصصة لها مفهوم أوسع من ذلك بكثیر، فهي ثقافة قبل أن تكون ن     

روح مبادرة قبل أن تكون مفهوما لتسریح العمال، وال شك أن بناء الثقافة الجدیدة وتغییر ما هو 

  .قائم من ثقافات تحتاج دائما إلى الوقت والمزید من الوقت

إن الغایة ال تكمن  فقط في التحول إلى إقتصاد السوق، بل في كیفیة التغلب على المشاكل      

رافقة لهذا التحول، فیعتمد نجاح برنامج الخوصصة على مدى فعالیة  معالجة النصوص العدیدة الم

تضمن  ،القانونیة لوضعیة المؤسسات العمومیة اإلقتصادیة مع إیجاد میكانیزمات سلسة غیر معقدة

مع الحرص  ،التحول الجید للمؤسسة اإلقتصادیة العمومیة إلى المتعاملین اإلقتصادیین الخواص

على إحداث قفزة نوعیة في بناء إقتصاد وطني یقوم على مبادئ وشروط إقتصاد هؤالء  على قدرة

      . ومن بینها المقاالتیة، المنافسة والتنافسیة في الداخل وفي الخارج ،السوق

      :أتساءل على هذا األساس    

مة على أي أساس یمكن مساءلة العون اإلقتصادي عن إعتداءه على التشریعات المنظ   

  .؟على ضوء التشریع الجزائري للمنافسة والممارسات التجاریة في السوق
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  :بتعبیر آخر   

في إطار المعطیات اإلقتصادیة كیف كّیف المشرع الجزائري مسؤولیة العون اإلقتصادي    

  .؟الراهنة في الجزائر

انون المنافسة بناءا على هذا التساؤل عالجت موضوع مسؤولیة العون اإلقتصادي في إطار ق     

، متبعا في ذلك المنهج القانوني التحلیلي، من خالل البحث في المركز والممارسات التجاریة

، ثم في المساءلة القانونیة للعون اإلقتصادي في إطار )الباب األول(القانوني للعون اإلقتصادي 

   ). الباب الثاني(قانون المنافسة والممارسات التجاریة 
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  الباب األول

للعون  مركز القانونيال

   في القانون الجزائري اإلقتصادي
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  الباب األول

  المركز القانوني للعون اإلقتصادي في القانون الجزائري
  

لقد كان لتفتح اإلقتصاد الجزائري على النهج اللیبرالي وٕاعتماد مبدأ حریة التجارة والصناعة      

، أثره البالغ على التغیر العمیق ةإقتصادی نهضةزة للبناء التنموي وٕاحداث كیوٕاقتصاد السوق كر 

لنظرة المشرع الجزائري لمفهوم العون اإلقتصادي بصفته الفاعل األساسي في میدان الصناعة 

والتجارة وخلق الثروة، فلم یعد یقتصر النظر إلیه كعون إقتصادي عمومي منفذ لسیاسة إقتصادیة 

تدیره اإلدارة التقلیدیة للدولة، بل كعون إقتصادي مستقل یتمتع بالشخصیة ذات تخطیط مركزي 

المعنویة واإلستقالل المالي یسعى لفرض تواجده في السوق لتصریف منتجاته مثله مثل األعوان 

الذین ما فتئوا یتواجدون كمنافسین حقیقیین في سوق مفتوح على المنافسة  ،اإلقتصادیین الخواص

  ).ولالفصل األ(الحرة 

على ضوء اإلصالحات الجذریة والتحوالت العمیقة التي مست اإلقتصاد العالمي بصفة عامة      

 .واإلقتصاد الجزائري خاصة، كانت المؤسسة العمومیة اإلقتصادیة في صمیم هذه اإلصالحات

حیث أثبتت التجربة أن الطریق نحو التنمیة اإلقتصادیة یمر حتما عبر المؤسسة اإلقتصادیة 

یرتكز على التحكم في كفاءتها اإلنتاجیة، لذلك وجب على الدولة  عن طریق اإلصالحات و 

عن أسالیب حدیثة في تسییر وظائفها لتحقیق اإلستخدام األمثل  عمقالأن تبحث في  ،المسّطرة

للجهود البشریة والمادیة، وٕاقامة عالقات جیدة بینها وبین العمال وٕاشراكهم في الرقابة والدفع بكل 

  .ا من شأنه تطویر المؤسسة اإلقتصادیةم

إّن أي إقتصاد ال یمكن بنائه إال من خالل مؤسسات إقتصادیة تتمتع بقدرة تنافسیة قویة،      

من أجل إیجاد  بإعتبارها المحرك األساسي لرفع الحركیة اإلقتصادیة للبالد، وبالتالي النهوض بها

تداد التنافس بین المؤسسات اإلقتصادیة وجودة ؤسسات األجنبیة خاصة بعد إشمكانة لها بین الم



16 
 

المنتجات باإلضافة إلى تقویة مساهمتها في اإلقتصاد الوطني، ومن أجل هذا كله فإن المؤسسة 

  .1اإلقتصادیة العمومیة في الجزائر قد حظیت بعنایة كبیرة من قبل الحكومات المتعاقبة

ظام اللیبرالي الذي یطلق علیه مصطلح كما نتج عن إنتهاج الجزائر لنظام جدید هو الن     

الذي فتح المجال أمام الطاقات اإلنتاجیة والتنافسیة لألعوان اإلقتصادیین  ،إقتصاد السوق

وما واكب ذلك من جملة اإلصالحات  ،والمبادرین الخواص لممارسة األنشطة اإلقتصادیة والتجاریة

حتى یؤدي  ،لسوق وتأهیل القطاع الخاصوتبني معظم مبادئ الحریة اإلقتصادیة ومبادئ إقتصاد ا

الدور المنتظر على أكمل وجه إلى جانب القطاع العام، الذي تعمل الجزائر على المساواة بینهما 

  ).   الفصل الثاني(والدفع بهما للنهوض باإلقتصاد الوطني 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
إقتصادیات "، اإلصالحات في المؤسسة العمومیة اإلقتصادیة بین الطموح والواقع، الملتقى الدولي حول محمد وهزةب - 1

، كلیة العلوم 2004أكتوبر  07إلى  03الخوصصة والدور الجدید للدولة، دورة تدریبیة حول أسالیب الخوصصة وتقنیاتها، أیام من 

 .70، ص 2004اإلقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف، 
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  الفصل األول

  ريالقانوني للعون االقتصادي في القانون الجزائ طاراإل 
  

الدساتیر الحدیثة للجزائر، مبدأ حریة الصناعة والتجارة وتشجیع المبادرة الخاصة في ل اتكریس     

في مختلف النصوص القانونیة المتعلقة بالمنافسة  دیینألعوان اإلقتصامنح المشرع الجزائري ل

وقوتها في التي تجد مصدرها  ،صفة المؤسسة بكامل أبعادها اإلقتصادیة ،والممارسات التجاریة

  ).   المبحث األول(العناصر المادیة والبشریة والمعنویة المكونة لها 

إذن نتیجة إلعتماد نظام إقتصاد السوق ومسایرة النصوص القانونیة لهذا النظام، ظهر هناك      

نوعین من األعوان والمؤسسات اإلقتصادیة، منها ما ینتمي للقطاع العام مع التمتع بنوع من 

لیة والشخصیة المعنویة ممنوحة لها بموجب القانون، إلى جانب هذا القطاع العام ظهر اإلستقال

القطاع الخاص الذي یقوم على المبادرة الخاصة وحریة إستثمار األموال، نتیجة إزالة التنظیم 

وتكریس مبادئ حریة المنافسة واإلستثمار والمبادرة الخاصة وحریة التجارة والصناعة المقررة في 

باإلضافة إلى ما جاء به التعدیل الدستوري لسنة  1996و  1989ال سیما دستورا  ،ور الجزائردست

  ). المبحث الثاني(ومختلف القوانین اإلقتصادیة ذات الصلة ، 2016
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  المبحث األول

  المفهوم القانوني للعون االقتصادي

  

ع العون االقتصادي، ویتجلى ذلك لقد قدم المشرع الجزائري مفهوما قانونیا شامال لموضو      

 02 – 04المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم وكذا القانون رقم  03 – 03خاصة في األمر رقم 

بحیث أطلق علیه اسم . الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المعدل والمتمم

نشاطا اقتصادیا، بغض النظر  المؤسسة بمعناه الواسع والتي قد تعني كل عون اقتصادي یمارس

عن صفته وطبیعته، أي سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا عاما أو خاصا تاجرا أو غیر تاجر، 

نتاج، المهم هو أن الشخص یمارس نشاطا اقتصادیا بصورة دائمة، سواء تمثل هذا النشاط في اإل

  ).      المطلب األول( التوزیع أو تقدیم الخدمات

في جو یسوده ن االقتصادي في سبیل تدخله بعرض منتجاته وخدماته في السوق یسعى العو      

نوع من العالقة التنافسیة بین المؤسسات واألعوان االقتصادیون، والعمل على جذب العمالء، إلى 

القیام بتقویة وتدعیم مجموع القیم والعناصر التنافسیة التي تدخل في تكوینه والمتمثلة في العناصر 

، البشریة والمعنویة، التي یختلف وجودها وأهمیتها حسب طبیعة النشاط االقتصادي الذي المادیة

یمارسه العون االقتصادي، التي ینم توفرها تحقق قبول اختیارات العمالء والزبائن، باعتباره 

    ).المطلب الثاني(الشخص القانوني المخاطب بقواعد المنافسة 

  

  المطلب األول

  في تعریف العون االقتصادي المعاییر المعتمدة 

  

لقد استعمل المشرع الجزائري في تعریف العون االقتصادي مصطلح المؤسسة، وذلك طبقا لما      

المتعلق بالمنافسة، واحتفظ بنفس التسمیة في القانون  2003لسنة  03 – 03ورد في األمر رقم 

لكون كال المصطلحین  1ریةالذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجا  02 – 04رقم 

                                                 
 .، المعدل والمتمم، مرجع سابق02 – 04قانون رقم  -  1
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یحمالن نفس المعنى، غیر أننا نركز في دراستنا على توضیح معنى المؤسسة لحداثته كمصطلح 

، بشرط أن یقوم هذا العون االقتصادي بممارسة )الفرع األول(حدیث یطلق على العون االقتصادي 

ي یحقق الغایة من نشاطات اإلنتاج أو التوزیع أو تقدیم الخدمات، أي یمارس نشاط اقتصاد

  ).الفرع الثاني(ممارسته وهو الحصول على الربح 

  

  الفرع األول

  معیار المؤسسة 

  

، )ثانیا(، وتبیان مختلف أنواعها )أوال(وضع تعریف لها  تتطلب اإلحاطة بموضوع المؤسسة     

     ).ثالثا(مع التطرق إلى وضع تصنیف قانوني لها 

  :تعریف المؤسسة: أوال

على ما  1 المتعلق بالمنافسة 03 – 03الفقرة األولى من المادة الثالثة من األمر رقم لقد نصت    

المؤسسة كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعته یمارس بصفة دائمة، نشاطات ": یلي

یتضح لنا أن المؤسسة أو العون  ،من خالل هذا النص. "اإلنتاج أو التوزیع أو الخدمات

ص طبیعي سواء كان تاجرا أو حرفیا كما یمكن أن تتمثل في شخص االقتصادي قد یكون شخ

  2.معنوي عام أو خاص كشركة مثال

فالمؤسسة بهذا المفهوم ما هي إال كیان یمارس نشاطا اقتصادیا ویتمتع بقدر كاف من      

 االستقاللیة في اتخاذ قراراته المحددة لسلوكه في السوق، بغض النظر عما إذا كان شخصا طبیعیا

  .أو معنویا أو مجموع وسائل بشریة ومادیة دون شخصیة معنویة

                                                 
  .، مرجع سابق03 – 03 أمر رقم -  1

، أطروحة لنیل درجة )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري  - 2

 .93، ص 2005دكتوراه دولة في القانون، فرع القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
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 ،فالمؤسسة، إذن، قد تعني شخصا طبیعیا یمارس نشاطا اقتصادیا یجني من ورائه ربح مادي     

وقد یعني محال تجاریا كما قد یعني شخصا معنویا كشركة أو جمعیة تتدخل في النشاط 

  .1االقتصادي

عوامل (النظریة االقتصادیة، هیئة مستقلة تنظم مجموعة عوامل  ویقصد بالمؤسسة، بمعنى     

  .في سبیل إنتاج أموال أو خدمات للسوق) طبیعیة، رأس مال، عمل

ویطبق مفهوم المؤسسة على أوضاع مختلفة جدا، منذ المنتج الصغیر الذي یعمل لوحده      

  .2امة أو المؤممةحتى الشركة الخاصة الكبیرة أو المتوسطة، أو كذلك المؤسسات الع

وحدة "غیر أن ما یالحظ أنه ال نجد تعریفا محددا للمؤسسة بحیث یمكن اعتبار هذه األخیرة      

اقتصادیة، مؤلفة من مجموعة أفراد متضامنین تربطهم عالقات معینة من أجل تحقیق هدف 

مجموعة " كما یمكن إعتبارها. ج.ت.كما قد تتمثل في شركات الشخص الواحد طبقا للق. "معین

أفراد وأموال لها كیان واقعي خاص تتمتع باالستقالل والذاتیة وتتكون من عناصر مختلفة یتم 

كیان اجتماعي وتجمع إنساني جامع "، وهذا یعني أنها 3"تعیینها في سبیل تحقیق غایة المؤسسة

  .    "ائهالألفراد العاملین بهدف تنفیذ وأداء أعمال ونشاطات ال یمكن لفرد واحد القیام بأعب

إن المؤسسة لیس في وسعها، على صعید أكثر عمالنیة، أن تمثل مفهوما قانونیا حقیقیا،      

وٕانما تتماثل باألحرى بما سماه القانونیون معیارا، قاعدة من الدرجة الثانیة معدة إلعمال قواعد 

خاص المعنویین ویتیح اللجوء إلى مفهوم المؤسسة هكذا معالجة األش. 4أخرى بتعدیل تطبیقهما

ككیان وحید كاالتفاقات بین المجموعات، أو على العكس جعل فرد معزول یستفید ) االعتباریین(

  .    من نظام قانوني مخصص طبیعیا للتجمعات كالشركات األحادیة الشخصیة

                                                 
 .93، ص سابق الشریف، مرجع كتو محمد -  1

الملكیة  –محاكم التجارة  –روبلو ولویس قوجال، التجار . ریبیر ور. القاضي منصور، المطول في القانون التجاري لـ ج - 2

، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات I، الجزء األول، المجلد )قانون المجموعة األوربیة والقانون الفرنسي(المنافسة  –الصناعیة 

  . 122، ص 2007ع، بیروت، والنشر والتوزی

، الجزائریة للكتاب، دراریة، الجزائر، Gestion des P.M.E)(جواد نبیل، إدارة وتنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  - 3

  .19، ص 2006

 .123سابق، ص المرجع الالقاضي منصور،  -  4
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وقد اعتبرت الغرفة التجاریة بمحكمة النقض الفرنسیة، أن فكرة المؤسسة على ضوء المادة      

من  86والمادة  1986دیسمبر  01المؤرخ في  1243 – 86منة فقرة أولى من األمر رقم الثا

  . 1معاهدة روما ال تنطبق على هیئات تسییر أنظمة الضمان االجتماعي

إن هذه الهیئات غیر معنیة بتطبیق القواعد الخاصة بالمنافسة وتلك المطبقة على الممارسات      

طبقة معینة في المجتمع أال وهي شریحة الموظفین والعمال ولیس التجاریة، ألنها تقوم بتأمین 

ممارسة نشاط اقتصادي یحقق مردود ربحي، ولعل تجنب الوقوع في تشابه أو خلط بین نشاط 

المؤسسة بالمفهوم االقتصادي وتلك الهیئات باعتبارها تقوم بعملیات مالیة وحسابیة معینة، دفع 

  .واستبعادها عن فكرة المؤسسة االقتصادیةبالمشرع الفرنسي إلى النص علیها 

، وذلك عن طریق وجود المؤسسة 2وقد تكون المؤسسة منفردة أو في شكل مجموعة مؤسسات     

األم وفروعها وفي هذه الحالة ال تمتلك المؤسسات الفرعیة االستقاللیة إزاء الشركة األم، لكون هذه 

المؤسسة (الفرعیة أو نسبة قریبة من ذلك من رأسمال المؤسسات  %100األخیرة تمتلك نسبة 

، أو بواسطة جمیع المؤسسات التي تنتمي إلى مجموعة واحدة، ویمكن أن تقوم هذه )المنفردة

   ).المؤسسات المتجمعة( %50األخیرة رغم أن نسبة المساهمات فیها قد تقل عن 

ن صمیم ممیزات اقتصاد هذا وتعتبر فكرة المؤسسة المنفردة أو المؤسسة المتجمعة میزة م      

السوق، وتتمثل في اندماج أو تجمیع المؤسسات االقتصادیة مما یساهم في بروز وحدات اقتصادیة 

ضخمة، بغرض السیطرة والتحكم في قطاع معین من قطاعات النشاط االقتصادي طبقا لمقتضیات 

یؤدي ذلك إلى تقیید  مبدأ حریة التجارة والصناعة، وفي حدود ما یسمح به القانون، بمعنى أن ال

  .المنافسة

                                                 
 . 166الشریف، مرجع سابق، ص  كتو محمدنقال عن  -  1

 . 166نفسه، ص وموضع مرجع كتو محمد الشریف،  -  2
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الجدیر بالذكر، أن هناك موجة عالمیة من االندماج بین المشروعات الكبرى تجتاح في      

طریقها مؤسسات و إقتصادیات دول، ال تقوى على المواجهة وال تعي التعامل معها، إذ تدفع هذه 

  1.ن السوق التنافسیةالموجة إما إلى االستحواذ على المؤسسات الوطنیة أو إقصاءها م

من هنا أصبح االندماج أو التجمیع ضرورة اقتصادیة، نظرا لما ینطوي علیه من طاقات فنیة      

وقدرات إداریة ومالیة كبیرة، باإلضافة إلى تخفیض النفقات العامة وتقلیل المخاطر التي تتعرض 

االندماج والتجمیع فیما  لها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة خاصة، حیث تلجأ هذه األخیرة إلى

بینها كوسیلة للتركیز والدفاع عن نفسها ضد تهدیدات المؤسسات االقتصادیة الكبرى وضمان 

، وهو ما یسعى المشرع الجزائري إلى تحقیقه حفاظا على االقتصاد الوطني عامة 2بقائها في السوق

المتعلق  03 – 03م من األمر رق 15والمؤسسات الوطنیة خاصة، ویتجلى ذلك من نص المادة 

حیث نص المشرع صراحة على مختلف أشكال التجمیع التي قد تتم بین المؤسسات  ،3بالمنافسة

أو في شكل مؤسسات ) 2(، المراقبة )1(واألعوان االقتصادیین والتي قد تأخذ شكل االندماج 

  :   كما یلي) 3(مشتركة 

جزء أو جزء كبیر أو بشراء جمیع أصول  یقضي المفهوم القانوني لالندماج انتقال :االندماج - 1

 غیر أنه، یمكن أن یحدث .المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة) المادیة والمعنویة(الشركة 

واالندماج هو عقد . 4تركز اقتصادي في السوق بتكوین احتكار أو بتقیید المنافسة أو تفادیها

                                                 
والئحته التنفیذیة، الطبعة  2005لسنة  3الماحي حسین، حمایة المنافسة، دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانون المصري رقم  - 1

 .77، ص 2007األولى، المكتبة العصریة، المنصورة، 

، 2008مقارنة، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، دراسة   –، التنظیم القانوني للمنافسة ومنع االحتكار أمل محمد شلبي - 2

 .161ص 

اندمجت ) 1: یتم التجمیع في مفهوم هذا األمر إذا": على ما یلي مرجع سابق، ،03 – 03مر رقم أمن  15تنص المادة  - 3

ألقل، أو حصل شخص أو عدة أشخاص طبیعیین لهم نفوذ على مؤسسة على ا) 2مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من قبل، 

حصلت مؤسسة أو عدة مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منها، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، عن 

) 3طریق أخذ أسهم في رأس المال أو عن طریق شراء عناصر من أصول المؤسسة أو بموجب عقد أو بأي وسیلة أخرى، 

 ." سسة اقتصادیة مستقلةأنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤ 

، دار الثقافة للنشر التفاقیات الدولیةالشناق معین فندي، االحتكار والممارسات المقیدة للمنافسة في ضوء قوانین المنافسة وا -  4

 .186، ص 2010والتوزیع، عمان، 



23 
 

ل الشخصیة المعنویة للشركة المندمجة، بمقتضاه تنضم مؤسسة أو أكثر إلى مؤسسة أخرى فتزو 

كما یتم ذلك عن طریق مزج مؤسستین أو أكثر فتزول الشخصیة المعنویة لكلتیهما، وتنتقل 

أو ضم مؤسسة إلى مؤسسة قائمة أو انفصال إحدى . 1أصولهما وخصومهما إلى شركة جدیدة

من  744ه المادة لیالمؤسسات ثم اندماجها في مؤسسة أو شركة أخرى، وذلك طبقا لما تنص ع

للشركة ولو في حالت تصفیتها أن تدمج في شركة أخرى أو ": ن التجاري الجزائري كما یليالقانو 

أن تساهم في تأسیس شركة جدیدة بطریقة الدمج كما لها أن تقدم مالیتها لشركات موجودة أو 

ها أن تقدم أن تساهم معها في إنشاء شركات جدیدة بطریقة االندماج أو االنفصال، كما ل

  ."رأسمالها لشركات جدیدة بطریقة االنفصال

تعریف االندماج وهو االلتحام بین مؤسستي أعمال أو أن نستنتج من خالل نص هذه المادة،      

بمعنى انقضاء الشخصیة المعنویة إلحدى  ،یتم بموجبها فقدان هویة مؤسسة أعمال أو أكثر ،أكثر

  . 2تیجة قیام مؤسسة واحدةأو كل المؤسسات المندمجة وتكون الن

قد یحصل أن یمارس شخص أو عدة أشخاص طبیعیین سیطرة على مؤسسة على : المراقبة – 2

األقل، أو تمارس مؤسسة أو عدة مؤسسات عملیة مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منها، 

ء بعض بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، من خالل أخذ أسهم في رأس المال أو عن طریق شرا

 15/2أصول المؤسسة أو بموجب عقد أو بأي وسیلة أخرى، وذلك طبقا لما نصت علیه المادة 

   .المتعلق بالمنافسة 03 – 03من األمر رقم 

فیعتبر أخذ المساهمات المالیة في شركة معینة، من األدوات المستعملة في التجمیع      

نون المنافسة المنظمة لحریة المنافسة االقتصادي، بشرط أن ال یكون ذلك على حساب قواعد قا

  .والدخول في السوق ومنع الممارسات المقیدة لها

                                                 
 .158سابق، ص شلبي محمد أمل، مرجع  -  1

  .186، ص سابقمرجع الشناق معین فندي،  -  2
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ن التجاري الجزائري أخذ المساهمات المالیة من القانو  732إلى  729المواد من  وقد أجازت     

" : ج فیما یتعلق بمراقبة المؤسسات على ما یلي.ت.ت 731والشركات المراقبة حیث تنص المادة 

  :شركة ما مراقبة لشركة أخرى قصد تطبیق أحكام هذا القسم تعد

عندما تملك بصفة مباشرة أو غیر مباشرة جزءا من رأسمال لها یخول أغلبیة األصوات  -

  في الجمعیات العامة هذه الشركة،

عندما تملك وحدها أغلبیة األصوات في هذه الشركة بموجب اتفاق مع باقي الشركاء  -

 على أال یخالف هذا االتفاق مصالح الشركة، اآلخرین أو المساهمین،

عندما تتحكم في الواقع، بموجب حقوق التصویت التي تملكها، في قرارات الجمعیات  -

 .العامة لهذه الشركة

 % 40تعتبر ممارسة لهذه الرقابة عندما تملك بصفة مباشرة أو غیر مباشرة جزءا ال یتعدى 

اهم آخر بصفة مباشرة أو غیر مباشرة جزءا من حقوق التصویت، وال یجوز أي شریك أو مس

  .أكثر من جزئها

تسمى الشركة التي تراقب شركة أو عدة شركات وفقا للفقرات السابقة، قصد تطبیق هذا القسم، 

    ".الشركة القابضة" 

غیر أن االكتتاب في أسهم من طرف مؤسسة، وذلك بمناسبة رفع رأسمال شركة أخرى ال      

كیة أو االنتفاع بمعنى أنه لیس اندماجا أو تجمیعا، ألن الهدف من ذلك قد یكون یعتبر تحویال للمل

االستثمار المالي، فاالكتتاب في هذه األسهم، یكون موجها إلعادة بیعها في األسواق المالیة أي 

  .  1البورصة

یتعلق األمر هنا بعدة شركات متمیزة، لكل واحدة منها شخصیتها : المؤسسات المشتركة – 3

القانونیة المستقلة، وترتبط فیما بینها بعالقات بنیویة مستمرة ناجمة عن االشتراك في رأس المال، 

وتدار المجموعة بواسطة إحدى شركاتها، بحیث یكون الباعث من وراء االشتراك هو الحفاظ على 

  . 2مصالح اقتصادیة مشتركة

                                                 
 .211تو محمد الشریف، مرجع سابق، ص ك -  1

 .104و  103الماحي حسین، مرجع سابق، ص  -  2
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على قطاع اقتصادي معین أو  قد یكون التعاون بین المؤسسات المشتركة لبسط سیطرتها     

وتحقیق مطالبها المشتركة على قدم  ،السیطرة على أسواق معینة مع الحد من المنافسة فیما بینها

  . 1كما یسمح ذلك للمؤسسات السیما الصغیرة والمتوسطة بتقویتها وتنمیة أدائها التنافسي ،المساواة

  :أنواع المؤسسة: ثانیا

ئري من تشریع توجیهي یعتني بتوجیه سلوك المتعامل االقتصادي بدقة لقد انتقل القانون الجزا     

 رس داخلها النشاط االقتصادي،وشمولیة، إلى تشریع لیبرالي ال یعتني سوى بتنظیم الحدود التي تما

بمعنى أن السلطة العامة ال تهتم إال بوضع الخطوط العریضة لضبط النشاط االقتصادي تماشیا 

، الذي یقوم على مقومات اعتماد المبادئ األساسیة 2وهو النموذج اللیبراليمع بروز نموذج جدید، 

، ما 3ومبدأ حریة المنافسةواإلستثمار مبدأ حریة التجارة والصناعة  ،لالقتصاد الحر ولعل أهمها

  . ةفأدى إلى ظهور مؤسسات ذات طبیعة مختل

اعي، صناعي، تجاري أو زر (هذا النظام اللیبرالي الذي یشمل كل قطاع اقتصادي فیه      

، مؤسسات )1(مؤسسات عامة : عدة مؤسسات لها شكل معین ویقسم إلى ثالثة أقسام) خدماتي

  ).3( 4، مؤسسات مختلطة)2(خاصة 

في سبیل تحدید مفهوم المؤسسة العمومیة االقتصادیة، لجأ المشرع : مؤسسات عامة – 1

والمتضمن القانون  1988انفي ج 12المؤرخ في  01 – 88الجزائري بموجب القانون رقم 

 12المؤرخ في  04 – 88، وكذلك بموجب القانون رقم 5التوجیهي للمؤسسات العمومیة االقتصادیة

                                                 
 .211سابق، ص مرجع  كتو محمد الشریف، -  1

أولد رابح صفیة، مبدأ حریة التجارة والصناعة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون األعمال، كلیة الحقوق،  - 2

 .58، ص 2001و، جامعة مولود معمري تیزي وز 

4 – ALLOUI (F), L’impact de l’ouverture du marché sur le droit de la concurrence, Mémoire en vue 

d’obtention du diplôme de Magistère en Droit, Option : Droit des affaires, Faculté de droit, 

Université MOULOUD Mammeri, Tizi ouzou, 2011, P 10.                                                        

                                                       
 .20جواد نبیل، مرجع سابق، ص  -  4

، 2دد ر ع للمؤسسات العمومیة االقتصادیة، جیتضمن القانون التوجیهي  ،1988جانفي  12مؤرخ في  01 – 88قانون رقم  - 5

 .1988ینایر  13صادر بتاریخ 
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، إلى إبراز عاملین 1المتضمن القانون التجاري 59 – 75المعدل والمتمم لألمر رقم  1988جانفي 

والعامل الثاني في التمییز بینها ) أ(أساسیین، یتمثل العامل األول في العناصر المكونة للمؤسسة 

  ).ب(وبین الهیئات والمؤسسات األخرى المشابهة لها 

  :العناصر المكونة للمؤسسة: العامل األول -أ

 ،السالف الذكر 01 – 88لقد عّرفت المادة الثانیة من القانون رقم : العناصر الموضوعیة* 

و الغایة التي تسعى إلى تحقیقها حیث تحدید الهدف أ مؤسسة العمومیة االقتصادیة من خاللال

تشكل المؤسسة العمومیة االقتصادیة، في إطار عملیة التنمیة، الوسیلة ": نصت على ما یلي

وتعمل هذه المؤسسة في خدمة األمة . المفضلة إلنتاج المواد والخدمات وتراكم رأس المال

  ...."والتنمیة وفق الدور والمهام المنوطة بها

، من 2أن غایة المؤسسة العمومیة االقتصادیة هي تحقیق التنمیة ،نص هذه المادة نستنتج من     

یمكن القول أن تحدید مفهوم  ،خالل توفیر المنتجات والمواد وخلق الثروة وزیادة رأس المال، وعلیه

هو إبراز للطبیعة االقتصادیة لها  ،المؤسسة االقتصادیة من خالل تحدید العناصر الموضوعیة لها

  .تمثلة في إنتاج المواد وتقدیم الخدماتالم

والتي تنبني على مدى تمتع المؤسسة أو المنشأة بالشخصیة القانونیة، حیث : العناصر الشكلیة* 

على أن المؤسسة االقتصادیة  01 – 88تنص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 

د القانون التجاري إال إذا نص صراحة على تتمتع بالشخصیة المعنویة التي تسري علیها قواع"

  ."أحكام قانونیة خاصة

                                                 
، 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59 – 75یعدل ویتمم األمر رقم  1988جانفي  12مؤرخ في  04 – 88قانون رقم  -  1

، صادر بتاریخ 12ر عدد  المؤسسات العمومیة االقتصادیة، جالمتضمن القانون التجاري، والمحدد للقواعد الخاصة المطبقة على 

 .1988ینایر  13

، 1992، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )استقاللیة المؤسسات(بعلي محمد الصغیر، تنظیم القطاع العام في الجزائر  -  2

 .42ص 
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نالحظ أن أساس نشأة المؤسسة العمومیة االقتصادیة یرتكز على فكرة الشخصیة  ،وعلیه     

المعنویة، باعتبارها األساس القانوني الستقاللیة المؤسسات، وذلك خالفا للتجمعات االقتصادیة 

  . 1التي تفتقر إلى ذلك

إن عامل : التمییز بین المؤسسة االقتصادیة والمؤسسات المشابهة لها: العامل الثاني -ب 

یعتبر مكمل للعامل األول الذي یهدف  ،التمییز بین المؤسسة االقتصادیة والمؤسسات المشابهة لها

 ،إلى إبراز العناصر المكونة للمؤسسة العامة االقتصادیة المتمثلة في جانبیها الموضوعي والشكلي

من القانون رقم  4وقد یؤدي إلى تحدید مفهوم المؤسسة العمومیة االقتصادیة، حیث تنص المادة 

تتمیز المؤسسة العمومیة االقتصادیة في مفهوم هذا " : على ما یلي 2السالف الذكر 01 – 88

  :القانون عن

الخدمات الهیئات العمومیة بصفتها أشخاص معنویة خاضعة للقانون العام ومكلفة بتسییر  -1

  .العمومیة

الجمعیات والتعاونیات والتجمعات األخرى حیث تبقى هذه الهیئات خاضعة لألحكام الجاري  -2

یمكن تحدید الهیئات والتنظیمات  ،فمن خالل تحلیل نص هذه المادة، "العمل والمطبقة علیها

  :والمؤسسات التي تتمیز عنها المؤسسة العامة االقتصادیة ونوضحها كما یلي

  :وتتمثل في: أشخاص القانون العام – 1

 19963من الدستور الجزائري لسنة  15حیث تنص المادة  :األشخاص المعنویة اإلقلیمیة -أ

 ."البلدیة هي الجماعة القاعدیة. الجماعات اإلقلیمیة للدولة هي البلدیة والوالیة": على ما یلي

میة هي الدولة و الجماعات المحلیة فمن خالل هذه المادة نستنتج أن األشخاص المعنویة اإلقلی

  .المتمثلة في البلدیة والوالیة

والمتمثلة في المؤسسات العامة اإلداریة كالجامعات  :األشخاص المعنویة المرفقیة - ب

  .والمستشفیات والمطارات

                                                 
 . 43، ص سابقبعلي محمد الصغیر، مرجع  -  1

 .، مرجع سابق01 – 88قانون رقم  -  2

 .، المعدل والمتمم، مرجع سابق438 – 96 رقم رئاسي مرسوم موجبب صادر الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة دستور -  3



28 
 

فهي ال تعتبر  ،أما بالنسبة للهیئات أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري     

  .إال إذا كانت خاضعة آللیات السوق ومقتضیاته E.P.E(1(ات عمومیة اقتصادیة مؤسس

لقد میز المشرع الجزائري المؤسسة العمومیة االقتصادیة عن مختلف : التجمعات األخرى – 2

 50التجمعات سواء كانت قائمة على االعتبار الشخصي أو االعتبار المالي، حیث تنص المادة 

تبقى الشركات المدنیة والجمعیات والتعاونیات ": على ما یلي 01 – 88من القانون رقم 

فنص هذه المادة یشیر  ".والتجمعات األخرى خاضعة لألحكام الجاري بها العمل والمطبقة علیها

  :إلى أن هذه التجمعات تختلف في نظامها القانوني عن المؤسسة العمومیة االقتصادیة كما یلي

  :على أركان أساسیة ثالثة هيتقوم الجمعیة  :الجمعیات –أ 

جماعة من األشخاص، فالجمعیة تقوم على االعتبار الشخصي حیث تتكون من أشخاص  – 1

  ؛ة التي تقوم على االعتبار الماليطبیعیة أو معنویة، وهذا خالفا للمؤسسة العمومیة االقتصادی

  ؛التنظیم المستمر أو الدائم – 2

وهو عنصر یمیز الجمعیة عن المؤسسة العمومیة عدم السعي لتحصیل الربح المادي،  – 3

  .االقتصادیة

إن عنصر التمییز بین المؤسسة العمومیة االقتصادیة والشركات المدنیة : الشركات المدنیة - ب

یكمن في كون األولى هي من الشركات التجاریة بنص القانون، باإلضافة إلى اختالف النظام 

نشاط كل منها، ذلك أن أعمال الشركة التجاریة أنها  القانوني لكلیهما، خاصة من حیث طبیعة

أعمال تجاریة بكل ما یترتب عن ذلك من نتائج كاكتساب صفة التاجر والخضوع اللتزامات التجار 

وذلك بالقید في السجل التجاري، ومسك الدفاتر التجاریة، وٕاشهار اإلفالس واألخذ في المجال 

  . 2النظر في المنازعات التجاریة فقطالقضائي بمبدأ تخصیص قضاء خاص، یختص ب

دج أو كان  100.000كما أنه في المواد التجاریة إذا كان التصرف القانوني تزید قیمته عن      

غیر محدد القیمة فال یجوز اإلثبات بالشهود في وجوده أو انقضائه ما لم یوجد نص یقضي بغیر 

                                                 
1 - E.P.E: Entreprise Publique Economique.  

فضیل نادیة، القانون التجاري الجزائري، األعمال التجاریة، التاجر، المحل التجاري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  - 2

 .61ن، ص .ت.د
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دج لم تأت إال من ضم  100.000ام على ذلك، ویجوز اإلثبات بالشهود إذا كانت زیادة االلتز 

من القانون المدني الجزائري، أما في المسائل  333وذلك طبقا للمادة  ،الملحقات إلى األصل

التجاریة فقد أطلق المشرع حریة اإلثبات، بحیث تجوز البینة أو القرائن مهما كانت قیمة االلتزام 

  .1من القانون التجاري الجزائري 30ادة التجاري المراد إثباته وذلك بدلیل ما جاء في الم

أما في مجال األعذار بالنسبة لألعمال المدنیة، فال بد أن یتم بورقة رسمیة بواسطة أعوان      

القضاء أما في األعمال التجاریة، فقد جرى العرف على أن یتم اإلعذار بخطاب عادي أو ببرقیة 

  .2دون االلتجاء إلى األوراق الرسمیة

صة القول، أن عنصر التفرقة هو موضوع العقد ال صفة الشركاء، فمتى كان موضوع وخال     

العقد تجاریا كانت الشركة تجاریة ولو كان الشركاء غیر تجار، أما إن كان موضوع العقد مدنیا 

  .3فتكون الشركة مدنیة ولو كان أحد الشركاء تاجرا

ى نوع األشخاص الذین یقومون بتكوینها، یمكن تصنیف التعاونیات باالعتماد عل: التعاونیات – 3

  :والطریقة المتبعة في تشكیلها، أو الغرض الذي تسعى إلى تحقیقه كما یلي

ویتمثل هدفها في تقدیم خدمات إلى مجموعة من األشخاص  :التعاونیات االستهالكیة – 1

  ).تعاونیة اإلسكان، التعاونیة المنزلیة(كالمستهلكین 

وتقوم من أجل تقدیم خدمات إلى مجموعة من األشخاص باعتبارهم  :التعاونیة المهنیة – 2

  .أعضاء في مهنة أو حرفة واحدة

وترتكز في وجودها على السعي إلى تحقیق أهداف اقتصادیة لمجموعة  :التعاونیة اإلنتاجیة – 3

  .من األشخاص، بوصفهم عاملین بالقطاع االقتصادي، الصناعي أو الزراعي

تختلف المؤسسة العمومیة االقتصادیة عن  :المشتركة ادیة ذات المصلحةالتجمعات االقتص – 4

التجمعات االقتصادیة التي تكونها فیما بینها من أجل تحقیق مصالحها المشتركة، حیث یتكون 

                                                 
 .65و 64، ص سهنففضیل نادیة، مرجع  -  1

 .67فضیل نادیة، مرجع نفسه، ص  -  2

حل  –اإلدارة  –التنازل  –الحصص  –طلبة أنور، العقود الصغیرة، الشركة والمقاولة والتزام المرافق العامة، الشركة وتأسیسها  -  3

 –انحالل المقاولة  –ن الباطن المقاولة م –التقادم  –دعوى الضمان  –تنفیذ المقاولة  –التصفیة والقسمة  –الشركة وانقضاؤها 

 . 08ن، ص . ت. التزام المرافق العامة، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، د
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التجمع االقتصادي بموجب عقد یعد وفق الشكل الذي یشترطه القانون ویخضع لإلشهار على أن 

  .یحدد شروط التجمع وغرضه

ولعل ما یمیز التجمع االقتصادي عن المؤسسة العمومیة االقتصادیة هو عدم تمتعه      

بالشخصیة المعنویة بكل ما یترتب على ذلك من نتائج، حیث تستند تصرفاته إلى فكرة التفویض 

  .فقط، وذلك من حیث تحدید العقد لدائرة سلطاته

تنظیم أو "ة العامة االقتصادیة على أنها وبناءا على كل ما سبق، یمكن تقدیم تعریفا للمؤسس     

، )صناعي أو تجاري(مشروع یتمتع بالشخصیة المعنویة ویتولى القیام بنشاط اقتصادي 

  . 1"مستعمال في ذلك، أساسا، وسائل القانون التجاري

بمثابة ناقوس الخطر لنظام احتكار الدولة لمختلف  1988تعتبر سنة : مؤسسات خاصة – 2

االقتصادي، كما تعتبر نقطة انطالق لإلصالحات االقتصادیة المهمة التي قطاعات النشاط 

، كما یعتبر 2عرفتها البالد هدفها انتهاج نظام اقتصاد السوق من أجل إعادة تفعیل التنمیة الوطنیة

هذا النظام شرط أساسي من أجل أخذ دور مناسب في السوق الواسع الناتج عن عولمة 

  .3االقتصاد

إصدار قانون الخوصصة الذي تضمن تحویل الملكیة العامة من  1995سنة  كما عرفت     

، ثم اتبع ذلك بتكریس مبدأ حریة الصناعة والتجارة الذي نصت علیه المادة 4الدولة إلى الخواص

  .5، والذي فسح المجال أمام الخواص لممارسة النشاط االقتصادي1996من دستور  37

انطالقا من الرؤیة  ،یسا وهاما في عملیة التنمیة والتشغیلفالقطاع الخاص یلعب دورا رئ     

حتى أصبح القطاع الخاص هو  ،االقتصادیة وهي إیجاد قطاع رائد وفعال وذو قدرة تنافسیة عالیة

                                                 
 .52بعلي محمد الصغیر، مرجع سابق، ص  -  1

2- ZOUAMIA (R), Droit de la régulation économique, Berti, Alger, 2006, P. 05. 

3 – ZAHI (A), Aspects juridiques des réformes économiques en Algérie, in CHARVIN (R) et 

GUESMI (A), L’Algérie en mutation, Les Instruments juridiques de passage a l’économie de 

marché, L’Harmattan, 2001, PP 55 – 65.                  
 .80ص  رجع سابق،مئر، ، مبدأ حریة التجارة والصناعة في الجزاصفیةأولد رابح  -  4

، المركز القانوني للمقاولة الخاصة في القانون الجزائري، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، كلیة صفیةإقلولي أولد رابح  -  5

 .173، ص 2007الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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العنصر األساسي في عملیة التنمیة والمحرك الرئیس لالقتصاد ویمثل الهرم االقتصادي في جمیع 

  . الدول

إلیه، أن إتاحة فرص استثماریة واسعة للقطاع الخاص، یتم بأسلوبین، وذلك وما نود أن نشیر      

وٕاما ) أ(إما من خالل امتالك المؤسسات العامة القائمة كلیا أو جزئیا وهو ما یعرف بالخوصصة 

  :كما یلي) ب(بتنفیذ وٕانشاء مؤسسات خاصة جدیدة 

من األمر المتضمن قانون  و تعني الخوصصة طبقا لنص المادة األولى: أسلوب الخوصصة –أ 

  :تحویل 1الخوصصة

إما الملكیة العامة للدولة لصالح أشخاص طبیعیة أو معنویة تابعة للقانون الخاص ویمس هذا  -

  ؛لمؤسسات العمومیة أو في جزء منهاالتحویل كل األصول المادیة والمعنویة في ا

نویة تابعة للقانون الخاص أو تحویل تسییر المؤسسات العمومیة إلى أشخاص طبیعیة أو مع -

  . 2بواسطة صیغ تعاقدیة

زیادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة وملكیة "كما یعرف البنك الدولي الخوصصة بأنها      

  .3"األنشطة واألصول التي تسیطر علیها الحكومة أو تملكها

ثل في فالخوصصة هي تحویل االقتصاد إلى اقتصاد یعتمد على القطاع الخاص المتم     

مجموع المؤسسات الخاصة التي تمارس أنشطة مختلفة، بدرجة أساسیة، وذلك عن طریق بیع 

   4.األصول والوحدات اإلنتاجیة المملوكة كلیا أو جزئیا لقطاع األعمال العام

تتم الخوصصة بطرق عدیدة وجمیعها أسالیب مطروحة عملیا ما دامت الدولة تحصل على      

ل المباع، فتتراوح ما بین عقود اإلدارة والتشغیل، اإلیجار، والتمویل، االمتیاز القیمة الحقیقیة لألص

                                                 
سبتمبر  03 في، صادر 54میة، ج ر عدد لمؤسسات العمو یتعلق بخوصصة ا 1995أوت  26مؤرخ في  22 – 95أمر رقم  -  1

، یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة اإلقتصادیة وتسییرها 2001أوت  20مؤرخ في  04 – 01، ملغى بأمر رقم 1995

 .2001أوت  22، صادر في 47وخوصصتها، ج ر عدد 

 .80سابق، ص المرجع ال، مبدأ حریة التجارة والصناعة في الجزائر، صفیةأولد رابح  -  2

، ص 2010، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، القاهرة، )دراسة تحلیلیة(، برامج الخصخصة في الوطن العربي، عليلطفي  - 3

05. 

 .27، مرجع نفسه، ص علي لطفي -  4
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وتعتبر طریقة البیع المباشر أكثر الطرق استخداما في عملیات الخوصصة على المستوى الوطني 

والدولي، والتي تأخذ أشكاال مختلفة، فهناك البیع المباشر عن طریق المزاد العلني أو طلب 

عن طریق االستعانة باالتفاق، بعد موافقة مجلس  1أو البیع لمستثمر رئیس عروض عطاءات،

  . مساهمات الدولة وبناءا على تقریر ظرفي لوزارة الصناعة وترقیة االستثمارات

كما قد تتم عملیة الخوصصة من أجل تحویل الملكیة العامة إلى الخواص، عن طریق      

یة بالخوصصة من خالل إتباع إجراءات إعادة الهیكلة تحضیر المؤسسة العامة اإلقتصادیة المعن

المالیة واإلداریة لها، تسهیم المؤسسة وٕادخالها إلى السوق المالیة، ووضعها محال للتقییم یتم طبقا 

  .  2لمناهج مالیة ومحاسبیة سلیمة

یتأتى ذلك من خالل السماح بخلق وٕانشاء مؤسسات خاصة جدیدة لم تكن : أسلوب النشأة - ب

قبل وتدعیم ذلك، من خالل إلغاء بعض القیود التي تحد أو تمنع القطاع الخاص من الدخول من 

في االستثمار ببعض األنشطة االقتصادیة التي تقع ضمن القطاع العام، وٕالغاء أو تخفیف بعض 

الرسوم والضرائب التي تحد من تدخل القطاع الخاص في بعض األنشطة، وكذلك تخفیف بعض 

فرضها الدولة على مستوى األجور واألسعار وجعل قوى السوق تتصدى الحتیاجات القیود التي ت

  .3المستهلكین

التي عرفتها  البالد، إلى إصدار  4قد عمد المشرع الجزائري في إطار اإلصالحات االقتصادیة     

 ، من خالل السماح5جملة من النصوص القانونیة التي تهدف إلى تغییر النظام العام االقتصادي

                                                 
یل الالزم یقصد بالبیع إلى مستثمر رئیس وهو أن تقوم الدولة ببیع المنشأة إلى مستثمر رئیس یكون قادرا على توفیر التمو  - 1

والكفاءة اإلداریة والتقنیة الالزمتین لتطویر اإلنتاج والتسویق، ویتمیز هذا األسلوب بأنه یعمل على توفیر التمویل الالزم مباشرة، 

اریة الیب إنتاجیة وٕادوتوفیر القدرات المالیة واإلداریة، واألخذ بأسباب التطور التقني واإلداري، باإلضافة إلى توفیر خبرات جدیدة وأس

 .    124، ص نفسهمتطورة، علي لطفي، مرجع 

، ص 2007، 33، مجلة إدارة، العدد "لغرض الخوصصة أبرز ضوابط تقییم المؤسسات العامة اإلقتصادیة"صبایحي ربیعة،  - 2

72. 

 .36، مرجع سابق، ص عليلطفي  -  3
4 - BOUSSOUMAH (M.A), « compte rendu de thése « la privatisation en Algérie : Enjeux 

politiques, économiques et sociaux » Thèse setenue par L. HAMIDI », op.cit, P 190.  
 .87ص  مرجع سابق، ، مبدأ حریة التجارة والصناعة في الجزائر،صفیة أولد رابح -  5
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للقطاع الخاص بالمبادرة وٕانشاء المؤسسات الخاصة وتخلي الدولة عن دورها في االستثمار، یتمثل 

، والمرسوم 1المتعلق بتوجیه االستثمارات الخاصة الوطنیة 25 – 88أهمها في إصدار قانون رقم 

  .2المتعلق بترقیة االستثمار 12 – 93التشریعي رقم 

ات اإلقتصاد المختلط ضمن قواعد القانون التجاري تندرج الشركة ذ: مؤسسات مختلطة – 3

الخاصة بشركات المساهمة، غیر أنها كانت تخضع كذلك إلى قواعد غیر مألوفة وذلك في المجال 

المالي، أین كان یشترط في الطرف الثاني أن یكون أجنبي أي شركة أجنبیة وأن یقدم مساهماته 

  .بالعملة الصعبة

ات المختلطة، فهناك شركة اإلقتصاد المختلط وتتشكل من مؤسسة یوجد نوعین من المؤسس     

عمومیة إقتصادیة وشركة خاصة جزائریة أو أجنبیة، كما توجد الشركات المختلطة والمتكونة من 

  .مؤسسة خاصة جزائریة وشركة أجنبیة

  :تصنیف المؤسسات من الناحیة القانونیة: ثالثا

، كما تعتبر الشركات التجاریة صنف )01(المؤسسات  تعتبر المؤسسة التجاریة أحد أصناف     

  ).2(آخر من أصناف المؤسسة 

فهي أداة المشروع التجاري تتألف أصال من عناصر مادیة وغیر مادیة : المؤسسة التجاریة – 1

  .یرمي جمعها وتنظیمها لممارسة مهنة تجاریة ال تتسم بطابع عام

تجاري والشعار وحق اإلیجار والزبائن والمركز تشتمل المؤسسة التجاریة على االسم ال     

    .  3التجاري

  

                                                 
، 29 الوطنیة، ج ر عدد یة الخاصةاإلقتصاد تعلق بتوجیه اإلستثمارات، ی1988یولیو  12مؤرخ في ، 25 – 88قانون رقم  - 1

 .1988یولیو  13 صادر في

أكتوبر  10 ، صادر في64 تعلق بترقیة اإلستثمار، ج ر عدد، ی1993أكتوبر  05مؤرخ في ، 12 – 93مرسوم تشریعي رقم  - 2

1993.  

 . 20ص مرجع سابق، نبیل جواد،  -3
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عقد بمقتضاه یلتزم شخصان أو أكثر " 1أما الشركة التجاریة فتعرف بأنها: الشركات التجاریة – 2

بأن یساهم كل منهم في مشروع مالي بتقدیم حصة من مال أو من عمل القتسام ما قد ینشأ 

  .2"كما أنها الشخص االعتباري الذي ینشأ عن العقدعن هذا المشروع من ربح أو خسارة 

أن الشركات التجاریة تتمتع بشخصیة اعتباریة مستقلة عن شخصیة  ،یبرز هذا التعریف     

أعضائها، مصدرها العقد، وتقوم على أركان موضوعیة عامة تتمثل في الرضاء، األهلیة، المحل 

دد الشركاء، تقدیم الحصص، نیة االشتراك، والسبب، وأخرى أركان موضوعیة خاصة تتجلى في تع

  .واقتسام األرباح والخسائر

  

  الفرع الثاني

  معیار ممارسة النشاط االقتصادي

  

المتعلق بالمنافسة، وأیضا  03 – 03من خالل تحلیل بسیط لنص المادة الثالثة من أمر رقم      

قة على الممارسات التجاریة، الذي یحدد القواعد المطب 02 – 04المادة الثالثة من قانون رقم 

، التوزیع )أوال(نستنتج أن العون االقتصادي هو كل شخص یقوم بممارسة نشاطات اإلنتاج 

  ). ثالثا(، الخدمات )ثانیا(

  : ممارسة نشاط اإلنتاج: أوال

  لقد عرف المشرع الجزائري نشاط اإلنتاج الذي یقوم به األعوان االقتصادیون وذلك من خالل      

حیث تنص المادة الثالثة منه في فقرتها  ،3یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03 – 09 قانون

العملیات التي تتمثل في تربیة المواشي وجمع المحصول والجني والصید " : التاسعة على مایلي

البحري والذبح والمعالجة والتصنیع والتحویل والتركیب وتوضیب المنتوج، بما في ذلك تخزینه 

                                                 
الشركات التجاریة، دیوان  –المحل التجاري  –نظریة التاجر  –التجاریة عبد القادر البقیرات، مبادئ القانون التجاري، األعمال  - 1

 .84، ص 2011المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، والمتضمن 1975سبتمبر سنة  26مؤرخ في  58 – 75أمر رقم  من 416ة تعریف الشركة في المادنفس  أنظر أیضا -  2

 .، المعدل والمتمم1975سبتمبر  30، صادر في 78القانون المدني، ج ر عدد 

 08 في، صادر 15ك وقمع الغش، ج ر عدد ، یتعلق بحمایة المستهل2009فبرایر سنة  25مؤرخ في  03 – 09قانون رقم  -  3

 .2009مارس 
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، كما تطبق نشاطات اإلنتاج على النشاطات "مرحلة تصنیعه وهذا قبل تسویقه األولأثناء 

ومنها تلك التي یقوم بها مستوردو السلع إلعادة بیعها  صنیعونشاطات الت الفالحیة وتربیة المواشي،

على حالها والوكالء ووسطاء بیع المواشي وبائعو اللحوم بالجملة، ونشاطات الخدمات والصناعة 

لیدیة والصید البحري، وتلك التي یقوم بها أشخاص معنویة عمومیة وجمعیات ومنظمات مهنیة التق

  .مهما یكن وضعها القانوني وشكلها وهدفها

فاإلنتاج، إذن، هو عملیة تحویل المواد األولیة إلى مواد أو سلع نهائیة جاهزة للبیع في      

  .األسواق

مین لم یشیرا لین والمتمّ المعدّ  02 – 04والقانون رقم  03 – 03لإلشارة، فإن كل من األمر رقم    

إلى تعریف نشاط اإلنتاج الذي یقوم به األعوان اإلقتصادیین، رغم إرتباطهما بتأطیر وتنظیم 

  . ممارسة كل األنشطة اإلقتصادیة التي یمارسها هؤالء األعوان في السوق

، وتشجیع القدرات اإلبتكاریة التي أصبح 1رمع تطور عوامل اإلنتاج كاالهتمام بظاهرة االبتكا     

یخصص لها مجال مهم ضمن نشاط المؤسسات واألعوان االقتصادیین وتخصص الید العاملة في 

األعمال المختلفة، وتجزئة العمل واستعمال المكننة إلیجاد تالؤم أفضل لإلنتاج مع االحتیاجات، 

، أصبحت عملیة اإلنتاج أكثر 2لكینواستخدام أفضل للموارد من أجل إشباع حاجیات المسته

  .سهولة مما أدى إلى ارتفاع المردود والربح مع عدد أقل من العمال

  .وتشمل عملیة اإلنتاج، قسم اإلنتاج، وقسم لمراقبة عملیة اإلنتاج     

ویمكن تصور مزج عناصر اإلنتاج المتمثلة في المواد األولیة، التجهیزات والعمل والتي تعتبر      

جملها مدخالت اإلنتاج أو األعباء، بواسطة وحدات اإلنتاج أي المشروع، بغیة الحصول على في م

وذلك بغض النظر عن . المنتجات المتمثلة في السلع اإلنتاجیة، السلع االستهالكیة والخدمات

  .3اختالف عملیات اإلنتاج فنیا من نشاط إلى آخر

                                                 
 . 07نبیل جواد، مرجع سابق، ص  -  1

 .145مرجع سابق، ص  حمد الشریف،كتو م -  2

 .67سابق، ص نبیل جواد، مرجع  -  3
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تحقیق المنتوج یستلزم توضیح معنى هذا إن الحدیث عن نشاط اإلنتاج الذي یهدف إلى      

األخیر، والذي یقصد به كل مال منقول ولو كان متصال بعقار ال سیما المنتوج الزراعي والمنتوج 

  .1الصناعي وتربیة الحیوانات والصناعة الغذائیة، والصید البحري والطاقة الكهربائیة

خام المتوافرة ومنتجات الصناعات فنشاطات اإلنتاج، تهدف إلى االستفادة من المواد ال     

كما . األخرى واستغاللها إلنتاج سلع تامة الصنع تساهم في تلبیة احتیاجات وأذواق المستهلكین

تستهدف نشاطات اإلنتاج إلى العمل على إنتاج الصناعات الحرفیة والسلع الغذائیة واالستهالكیة 

في سد جانب من احتیاجات السوق التي یتم الحصول علیها من الخارج، األمر الذي یساهم 

  .المحلي من هذه السلع، ویساهم في تخفیض العجز في میزان المدفوعات

، 2كوحدة اقتصادیة إنتاجیة تحقیق أهداف اقتصادیة للمجتمع) المؤسسة(ینتظر من المقاولة      

وصول إلیها، وحتى یتأتى لها ذلك، البد لها أن تعمل على تحقیق اإلنتاجیة التي ینبغي من أجل ال

تقلیل الفرق بین الكمیة المنتجة والعمل المبذول والنفقات التي صرفت، كما یمكن تحقیقها بتخفیض 

النفقات العامة أو عن طریق التوصل إلى زیادة تحسین اإلنتاجیة بتحسین شروط التوزیع والتي 

    3.أو بواسطة تخفیض تكالیف النقل. تؤدي إلى تخفیض األسعار

سسة أو العون االقتصادي الذي یشتغل في نشاط اإلنتاج، هو عبارة عن منظمة إنتاج إن المؤ      

یقوم على ملكیة معنویة لمجموع من العناصر البشریة والمادیة والمعنویة، ال ترد تحت حصر 

ینتقیها العون االقتصادي لیقوم على استغاللها وتتفاعل هذه العناصر على تفاوت فیما بینها لینشأ 

كبنیان قانوني، تتحدد هویته وتتأكد ذاتیته بالتدرج فكلما اقتنع العمالء بالقیم محل  المشروع

االستغالل التي تنتقیها المؤسسة متناسبة مع نشاطه كلما زادت هذه القیم وزاد المشروع رواجا، 

وكلما اعترت المؤسسة صعوبات بسبب اضطراب عناصره الداخلیة وعجزه عن اإلنتاج كما وكیفا، 

  . فقدت القدرة على تحقیق رغبات الزبائن والمستهلكین كلما

                                                 
، یعدل ویتمم 2005یونیو  20مؤرخ في  10 – 05قانون رقم  من 42ن المدني المتمم بالمادة مكرر من القانو  140المادة  - 1

سبتمبر  30، صادر في 78، والمتضمن القانون المدني، ج ر عدد 1975سبتمبر سنة  26مؤرخ في  58 – 75أمر رقم 

 .2005یونیو  26، صادر في 44، المعدل والمتمم، ج ر عدد 1975

 .153ولد رابح صفیة، المركز القانوني للمقاولة الخاصة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  -  2

 .146مرجع سابق، ص  محمد الشریف،كتو  -  3
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والحقیقة أن االقتصاد الحدیث اتجه نحو الكیانات الكبیرة والتجمعات االقتصادیة والشركات      

العمالقة، وٕان تماثلت أنشطتها كصناعة السیارات واألدوات الكهربائیة والمالبس الجاهزة، فكثیرا ما 

ت اإلنتاج الكبیر، ویبقى المشروع بمفهومه التقلیدي غیر قادر على تتكامل قیمها بسبب سیاسا

  . 1مواكبة هذه الكیانات الكبیرة

  :ممارسة نشاط التوزیع: ثانیا

ویمكن أن یكون  2.یقصد بالتوزیع المسلك الذي تتبعه المؤسسة لتوصیل منتجاتها للسوق     

لتوزیع، أو غیر مباشر إذا إستعانت مباشرا عند إعتماد المؤسسة على إمكانیاتها الخاصة في ا

لقد اعتبر المشرع الجزائري نشاط التوزیع من النشاطات االقتصادیة التي یمكن أن . بوسطاء

تمارسها المؤسسات واألعوان االقتصادیون، وذلك من خالل ما أورده في نص المادة الثالثة من 

معنوي أیا كانت طبیعته المؤسسة كل شخص طبیعي أو "قانون المنافسة حیث تنص على أن 

فالموزع یعد حلقة وصل بین المنتج  ،..."یمارس بصفة دائمة، نشاطات اإلنتاج أو التوزیع

والمستهلك، حیث عن طریقه یتم انتقال وانسیاب المنتجات، والموزع یعبر عن قنوات التوزیع، منها 

  .القصیرة، ومنها المتوسطة، ومنها الطویلة

ع یتم تزوید السوق بما یجب أن یتوفر علیه من المنتوجات والسلع، فعن طریق نظام التوزی    

ویرتكز نشاط التوزیع من أجل ضمان نجاحه على المعلومات والبیانات التي توفرها دراسات تقسیم 

السوق، بتمكین القائمین على وظیفة التوزیع من وضع اإلستراتجیة المناسبة لنظام التوزیع بشكل 

وذلك بإیصال السلع في الوقت المناسب والمكان المالئم واألوضاع المناسبة أكثر فعالیة وربحیة، 

   . 3للمستهلك النهائي

                                                 
الخدمات، دون ذكر  –التجارة  –، الحق في المنافسة المشروعة في مجاالت النشاط االقتصادي، الصناعة أحمد محمدمحرز  -  1

 .153، ص 1994ر، دار النشر ومكان النش

ملبنة  –دراسة حالة المؤسسة العمومیة إلنتاج الحلیب ومشتقاته  –عیساوي نادیة، تقییم المؤسسة في إطار الخوصصة  - 2

نومیدیا، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم اإلقتصادیة، كلیة العلوم اإلقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة منتوري، 

 .53ص ، 2005قسنطینة، 

 . 69، ص 2007، دار الخلدونیة، الجزائر، حلیل السوقبلحیمر إبراهیم، تو یحیه عیسى، لعالوي عمر  -  3
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إن بحوث التوزیع التي یتم التوصل إلیها من خالل دراسات السوق، تفید في تحسین العالقات      

  .بین المؤسسة والوسطاء الذین تعتمد علیهم في توزیع منتجاتها

ؤسسات واألعوان االقتصادیون الناشطون في مجال التوزیع االهتمام والدرایة وعلیه، فعلى الم     

التامة ببحوث ومسالك التوزیع، من أجل تطویر كفاءتهم في هذا المجال عبر المناطق المختلفة 

. للسوق، وضمان االعتماد علیهم من طرف المنتجین والصناعیین دون إحالل غیرهم محلهم

تكلفة وعلى المؤسسة أن تختار ذلك الذي یتالءم مع طبیعة منتجاتها وبطبیعة الحال لكل مسلك 

  1.من جهة، واألقل تكلفة من جهة أخرى

قد یتسبب سوء إختیار مسلك التوزیع في تراجع مبیعات المؤسسة وبالتالي تدهور مردودیتها،      

أن یعود إما  ولهذا على العون اإلقتصادي أن یكشف عن السبب الرئیسي لهذا الخلل الذي یمكن

لمحدودیة إمكانیات التوزیع الخاصة بالمؤسسة التي لم تتمكن من تغطیة الطلب الحقیقي أو 

  2.إلعتمادها على وسطاء غیر متخصصین

إن نشاط التوزیع الذي تمارسه المؤسسات واألعوان االقتصادیون یرتكز على دراسات وبحوث      

  : 3التسویق، التي تساعد على

  ؛لالستخدام داخل البیئة التسویقیةنوات ومنافذ التوزیع المتاحة دراسة وتقییم ق -

رف على إمكانیاتهم وتقییم دراسة أنواع الوسطاء الذین یقفون على امتداد قنوات التوزیع والتع -

 ؛أدائهم

سوقیة المستهدفة من دراسة مدى كفایة قنوات ومنافذ التوزیع الحالیة في تحقیق التغطیة ال -

 ؛جانب المؤسسة

 ؛ات توزیع أو منافذ خاصة بالمؤسسةسة أهمیة وجدوى إنشاء قنو درا -

 ؛تبعة وبحث المشكالت المرتبطة بهادراسة وتقییم نظم التوزیع والتسلیم الم -

 . تحلیل ودراسة المشكالت التي تواجه المؤسسة في عالقتها بمختلف أنواع التجار -

                                                 
 .54 ص عیساوي نادیة، مرجع سابق، -  1

 .54عیساوي نادیة، مرجع وموضع نفسه، ص  -  2

 .102، ص السابقمرجع البلحیمر إبراهیم، و یحیه عیسى، لعالوي عمر  -  3



39 
 

كان لها التأثیر  ،كثافة اإلنتاج وتنوعهاإن التحوالت التي شهدتها الحیاة االقتصادیة وارتفاع      

البالغ األهمیة في االهتمام ببحوث ودراسات التسویق من أجل تصریف المنتوجات والتحكم 

وهو ما أدى إلى ظهور التمركز في مجال التوزیع  ،والسیطرة على السوق من طرف الموزعین

  .الذي تمارسه مراكز الشراء

تحت سلطة المنتج، وذلك بما لهذا األخیر من قوة ) الموزع(  حیث إنه بعد أن كان المشتري     

ونفوذ علیه، انقلبت الصورة بأن أصبح الموزع هو من یفرض شروطه على المنتج، وحدث هذا 

بفضل التمركز في مجال التوزیع، حیث ظهرت مراكز الشراء الضخمة، وانقلبت بذلك موازین القوى 

  .1المتجمع بین الصناعة والتجارة لصالح التوزیع

في هذا الصدد، تشیر المعلومات اإلحصائیة، إلى انخفاض عدد مؤسسات التوزیع من      

. 1997في عام  544000وٕالى  1976في سنة  600000إلى  1954في عام  842000

  .2ویعكس هذا النقصان حركة مركزیة مرتبطة بتقنیات التوزیع الجدیدة

بتحسین اإلنتاجیة إلى تحول ضخم للبنى التجاریة لقد أدى هاجس تخفیض كلفة اإلنتاج      

مخازن خدمة . (وتم بذل جهد كبیر إلنقاص األعباء. وطرقها المبنیة غالبا على اتفاقات مؤسسات

، وزیادة مساحات البیع وسلسلة المنتجات المقدمة للمستهلكین )حرة، تحسین طرق إدارة المخزونات

التخطیط (، وتحسین الخدمات المرتبطة بالبیع )غایةظهور المتجر الكبیر والمتجر الكبیر لل(

  ).واالعتماد وفتح حسابات الزبائن، وبطاقة الدفع والثقة

من جانب آخر، أدى تزاحم وحدات اإلنتاج بالمدن الكبرى المدعومة بوسائل مالیة قویة،      

تنمیة (لمشتركة یحاول التجار والموزعین التجاوب بتكوین سالسل تجمعات شراء وتنظیم الخدمات ا

وتجمع مخازن جماعیة من تجار موزعین مستقلین في نطاق واحد تحت ). البیع والتسلیمات

التسمیة نفسها تجارا وحرفیین راغبین في االستثمار وفقا لقواعد مشتركة للمؤسسات التي یحتفظ كل 

كي تتكیف بشكل وتجدد نظام الشركات التعاونیة من التجار البائعین والموزعین . منها بالملكیة

  .أفضل مع الوظائف الجدیدة لهذه الهیئات

                                                 
 .185ص  مرجع سابق، ،ریفمحمد الشكتو  -  1

 .142المترجم منصور القاضي، مرجع سابق، ص  -  2
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كما أن الترویج المنتظم إلنتاج كثیف أدى إلى انتشار شبكات التوزیع التي تعتمد تقنیات      

مختلفة للتوزیع الكامل، من خالل اعتماد نظام دورات التوزیع، فهناك الدورة القصیرة التي یروج 

طریق فروع أو شعب، كما توجد الدورة الطویلة التي ترتكز على فیها الصانع إنتاجه بنفسه عن 

شبكة اتفاقات بین منتجین وموزعین مستقلین، تنجم عنها في الغالب عالقات تعاقدیة معقدة تحوي 

وكثیرا ما یرتبط الفریقان في ). قرض، إشراف تقني، الخ(في آن واحد تورید السلع وتورید الخدمات 

على سبیل المثال عقد التموین الحصري أو توزیع انتقائي أو تقدیم المهارة  1بادئ األمر بعقد إطار

  .أو امتیاز البیع الحصري

تحدد هذه األنواع من عقود التوزیع بطریقة تامة إلى حد ما شروط عالقاتهم اآلحقة كتحدید      

  . الخ... ة،بنود الحد األدنى والحصة النسبیة واألهداف وقواعد تحدید الثمن وانتظام المنافس

  :ممارسة نشاط تقدیم الخدمات: ثالثا

المؤسسة كل " : على ما یلي المتعلق بالمنافسة 03 – 03تنص المادة الثالثة من األمر رقم      

یتفق هذا ، "شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعته یمارس بصفة دائمة، نشاطات الخدمات

المحدد للقواعد  02 – 04لى من القانون رقم النص مع مضمون المادة الثالثة في فقرتها األو 

یقصد في مفهوم هذا القانون بما ": ، التي تنص على ما یلي2المطبقة على الممارسات التجاریة

، ویقصد بهم ..."كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات: عون اقتصادي – 1: یأتي

أو الخدمات في السوق، أو تقوم األعوان االقتصادیون والمؤسسات التي تقدم أو تعرض السلع 

  .بعرض االستعمال المؤقت لبعض األشیاء أو تنفیذ بعض األشغال لصالح الزبائن

في البیع التجاري غالبا ما یكون عقد الخدمات تابع عقد البیع، إما قبل إبرام العقد األصلي أو      

  .3بعده كخدمة ما بعد البیع

  :4لمؤسسات المقدمة للخدماتیمكن التمییز بین عدة حاالت من ا     

                                                 
 .144، ص سابقالمترجم منصور القاضي، مرجع  -  1

 .، مرجع سابق02 – 04قانون رقم  -  2

 .157المترجم منصور القاضي، مرجع سابق، ص  -  3
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حالة العارض الوحید للسلعة في السوق وتسمى بسوق االحتكار مثل احتكار الدولة من خالل  – 1

  ؛ء، الماء، السكك الحدیدیة وغیرهامؤسساتها االقتصادیة لبعض القطاعات اإلستراتیجیة كالكهربا

ترول ، مثل سوق محطات البوتسمى احتكار القلة: حالة قلة العارضین للسلعة في السوق – 2

  ؛، السیارات وغیرها)البنزین(

  .وتسمى بسوق المنافسة التامة: حالة كثرة العارضین للسلعة في السوق – 3

تشمل هذه السوق  عندمالمنتجات، سلعا كانت أو خدمات، تعتبر سوق تتعلق بنوع معین من ا     

  . 1سلعة واحدة أو خدمة أو مجموعة من السلع أو الخدمات

ساسیة في قانون تطبیق منهج التحلیل االقتصادي الذي یشكل إحدى الدعامات األ إن     

تحدید سلوك طالبي السلعة أو الخدمة محل المنافسة، وما إذا كانت هناك  یقوم علىالمنافسة، 

سلعة أو خدمة بدیلة للسلعة أو الخدمة محل المنافسة في السوق، ویمكن إجمال هذه العوامل حول 

عوامل تتعلق بقابلیة الطلب على الساعة أو الخدمة محل المنافسة لإلبدال، : مین اقتصادیینمفهو 

  . 2وعوامل تتعلق بقابلیة عرض السلعة أو الخدمة محل المنافسة لإلبدال

بمثابة مرآة تعكس حجم الحصة السوقیة للسلعة أو الخدمة التي یستحوذ  وقد تكون السوق     

والتي قد تمكنه من السیطرة على األسعار أو تفادي المنافسة في نطاق  علیها العون االقتصادي،

  .هذه السوق

، تلك المتعلقة بالقواعد القانونیة أو الالئحیة، رة في تحدید نطاق السوقمن العوامل المؤث لعلّ      

ي قاطع فكما أن االختالف بین الدول في إعطاء معاییر الجودة للسلع والخدمات یكون له أثره ال

  .   3لسلع والخدمات المعنیةاوضع حدود لسوق 

فیتم إما  ،قد تتخذ ممارسة مؤسسة أو عون اقتصادي لنشاط تقدیم الخدمات شكلین قانونیین     

في شكل عقد امتیاز بموجبه تمنح الحكومة للقطاع الخاص حق إنشاء مشروع یقدم خدمة معینة 

لم تكن الخدمة التي تقدمها المؤسسة ذات طبیعة إلشباع حاجة عامة ملحة كالماء والكهرباء، فإن 

                                                 
1 - BOUTARD LABARDE (M-C), CANIVET (G.), Droit français de la concurrence, op.cit, P. 07. 
2 - BREMOND (J.) et SALORT (M.M), Initiation à l’économie, 5éme  Edition, Hatier, Paris, 1986, 
P.P. 74, 75. 

 . 39، ص 2003، دار النهضة العربیة، القاهرة، حسین، تنظیم المنافسةالماحي  -  3
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عامة ملحة، لجأت الحكومة إلى شكل آخر وهو عدم القیام بالتعاقد مع القطاع الخاص بشأنه 

تاركة تقدیم الخدمة متى كانت كمالیة للقطاع الخاص إبتداءا، و ال یختلف الشكل الثاني عن 

وان االقتصادیون بتملك المشروع الذي أقامه الشكل األول إال من حیث أنه یسمح للمؤسسات واألع

  . 1استمراره في تقدیم الخدمة وبالشروط المتفق علیها ،على نفقته بموجب شروط معینة أهمها

، فهي تشمل خدمات النقل البري 2إن مجاالت ممارسة نشاط تقدیم الخدمات كثیرة ومتنوعة     

یداع والحراسة كمخازن السلع، األحواض والبحري والجوي إما للسلع أو المسافرین، خدمات اإل

والمستودعات ومستودعات األثاث، وتحتفظ المصارف في أقبیتها بعلب النقود أو الحلي واألشیاء 

  .الخ... الثمینة، مرائب المركبات،

هناك الخدمات المتعلقة بالحیاة المدنیة للزبائن، كالفنادق والمطاعم والمقاهي وبیع المشروبات      

ت اإلطعام السریع والمسارح والمشاهد والسینما والحفالت الموسیقیة ومؤسسات األلعاب ومؤسسا

والتسلیة، بما في ذلك أماكن اللهو وألعاب التجوال والمشاهد الریاضیة، ومؤسسات الحمامات 

والحمامات المعدنیة والمؤسسات التي تستثمر التخییم وتلك التي تستثمر الصحف التي تنشرها 

  . وبصورة رئیسیة وٕاعالنات النشر وكذلك مؤسسات المواكب الجنائزیةاعتیادیا 

  

  

  المطلب الثاني

  العناصر المكونة للعون االقتصادي

  

ال تنشأ العالقة التنافسیة بین المؤسسات واألعوان االقتصادیون على اإلطالق، إال بوجود قوة      

وع القیم والعناصر التنافسیة، جذب للعمالء، وال یتحقق ذلك، إال من خالل عرض جذاب لمجم

التي ینم توفرها تحقق قبول اختیارات العمالء والزبائن، وعلى ذلك فالعون االقتصادي هو الشخص 

المخاطب بقواعد المنافسة، الذي علیه أن یخصص لمشروعه ویمده بعناصر متمیزة عن األموال 

                                                 
. ، دار الحامد، د، دراسة مقارنة"صةالخصخ"، النظام القانوني للتحول إلى القطاع الخاص، عليوالجبوري فندي  مهند إبراهیم -  1

 .39، ص 2008ن، . م

 .158قاضي، مرجع سابق، ص المترجم منصور ال -  2
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، )الفرع األول(مل العناصر البشریة العادیة التي یطلق علیها القیم، بحیث تتنوع هذه العناصر لتش

  ).الفرع الثالث(والعناصر المعنویة ) الفرع الثاني(العناصر المادیة 

  

  الفرع األول

  العناصر البشریة

  

إن العناصر البشریة ألي عون اقتصادي، تتألف من قوى العمل على جمیع المستویات والتي      

یز في تداول األموال وقوة العمل هذه قد تكون كامنة تكون قادرة على اإلنتاج المتمیز أو أداء متم

، أو في عماله وخبرائه )أوال(أو مدیرها ) المالك(من الناحیة القانونیة في صاحب المؤسسة ذاته 

  ).ثانیا( 1الذین یتعاقد معهم بعقود عمل أو عقود وكالة

  :المدراء والمالكین: أوال

  ).2(، ثم نأتي على دور المالكین )1(بشري أساسي نبین دور وأداء المدیر باعتباره عنصر      

إن مدیر المؤسسة هو المسؤول عن أداء مجموعة من المرؤوسین بغرض تحقیق : المدیر – 1

القیام بالوظائف  –العمل مع اآلخرین : أهداف المؤسسة وعلیه تحقیق ثالث أهداف رئیسیة وهي

  .إلنجاز أهداف المؤسسة بكفاءة وفعالیة االستخدام األمثل للموارد المتاحة وذلك –اإلداریة 

وباالعتماد على هذا المصدر یقوم . مصدر للقوة ي یمارسها المدیرالسلطة الرسمیة التتكون      

الرؤساء بالتأثیر على المرؤوسین ویوجهون جهودهم نحو إنجاز األهداف التنظیمیة، وبمعنى آخر، 

سلوك القیادة للتأثیر على سلوك المرؤوسین أن السلطة هي وسیلة یستعملها المدیر لممارسة 

  .2إلنجاز أهداف محددة

التخطیط، : على خمسة مهام أساسیة للمدیرین وهي) العملیة اإلداریة(تشتمل عملیة القیادة      

  .التنظیم، صنع واتخاذ القرار، القیادة والتوجیه والرقابة

  .صادي وتقریر أفضل السبل إلنجازهایشمل تحدید أهداف المؤسسة أو العون االقت: التخطیط – 1

  .یشمل تنظیم األفراد والموارد المتاحة لتنفیذ الخطة: التنظیم – 2

                                                 
 .185أحمد محرز، مرجع سابق، ص  -  1
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ویشمل تحدید مشاكل العمل ووضع البدائل التصحیحیة واختیار البدیل : صناعة القرار – 3

  .األمثل

معا بتنسیق وانسجام  فالقیادة الفعالة هي التي تجعل أفراد المؤسسة یعملون: القیادة والتوجیه – 4

  .لبلوغ الهدف

  .تشمل مراقبة جمیع العملیات داخل المؤسسة: الرقابة – 5

  :1ویتم تصنیف المدراء بناءا على خمسة تصنیفات یتم على أساسها تحدید أنواع المدراء     

  ؛مدیرو اإلدارة العلیا والوسطى: يحسب المستوى اإلدار  -

 ؛مالیة –تاج إن –مدیر تسویق : ارةحسب مجاالت اإلد -

 ؛مدیر عام –مدیر وظیفي : اإلشراف حسب نطاق -

 . رئیس إداري –مدیر إداري  -مدیر : حسب المسمى الوظیفي -

  :المالك أو صاحب المؤسسة – 2

غالبا ما تتمثل المصادر البشریة في صاحب المشروع نفسه، فهو الذي یخصص موارده      

التنافسي بقدرته على التنافس، فالشخصیة المتمیزة  وٕامكانیاته المادیة واالقتصادیة ویؤكد وجوده

التي قد یتمتع بها العون االقتصادي المتمثلة في نزاهته وفعالیته وقیمه المادیة المعتبرة، لها دور 

فعال في إعطاء صورة إیجابیة عن مشروعه وفي ربط الصالت وٕابرام العقود مع الزبائن والعمالء، 

یقوم باستغالل أمواله ومخاطبا في ذلك بأحكام  2ن بصفته مستثمرالیس بصفته مالكا للمؤسسة ولك

قواعد المنافسة، والقول بهذا المعنى ینطبق على المشروع الفردي وكذلك على المشروعات 

  .الجماعیة كالشركات

كما یعمد العون االقتصادي أو صاحب المؤسسة، باعتباره المسؤول األول عن المحافظة      

لمالي لمؤسسته وفي سبیل تطویر والرفع من قیمة منتوجاته، من أجل الوصول إلى على االستقرار ا
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التنافسیة، على إدارة االبتكار وٕاحداث التغییر عن طریق إرساء نظام جدید یستلزم بدوره، إدارة 

  .  وترتبط النجاعة في تنفیذ التغییر بالنجاح في وضع أسلوب إداري مناسب. 1جدیدة وحدیثة

  :ل والخبراءالعما: ثانیا

من أجل الوصول ) المؤسسة(یقوم العمال والخبراء بتنفیذ تعلیمات وأوامر العون االقتصادي      

  .إلى أهداف المؤسسة

یقوم العون االقتصادي الذي یمثل أعلى الهرم الوظیفي بتوصیل المعلومات إلى أسفل، لكل      

ن القائد إلى آخر مرؤوس فغالبا ما یتعذر المستویات في الفریق، وتبقى المشكلة في نمط اإلدارة م

التأكد الدائم والمستمر من وصول األوامر والتعلیمات وطریقة العمل، أو كیف تم تلقیها نظرا لقلة 

التواصل وتبادل المعلومات  من المستویات السفلى من الهرم الوظیفي، ولذلك یتحتم على المكلف 

صیا، كلما أمكن ذلك للتأكد من وصولها وتفهمها بالقیادة داخل المؤسسة توصیل الرسائل، شخ

   . بوضوح من قبل المتلقي

تتم عملیة التدرج الوظیفي داخل المؤسسة أو العون االقتصادي، من خالل عمل القائد وهو      

مالك المؤسسة أو العون االقتصادي نفسه في وفاق مع المدیر المسؤول عن االتجاه اإلستراتیجي 

مؤسسة، في حین یتحمل العاملون المسؤولین عن جودة إنتاجهم الشخصي وكمیته والنجاح العام لل

مسؤولیة إنتاجهم، ویتم دعم هذه المستویات الثالثة من خالل خبراء مثل خبراء تكنولوجیا 

  . 2المالیة والتكنولوجیا وغیرها: المعلومات المسؤولین عن مجاالت متخصصة مثل

تم على العون االقتصادي مشاركة العمال والخبراء في القرارات إن أسلوب القیادة العصریة یح     

اإلداریة للوصول إلى قرار، من خالل مناقشة المشكلة معهم وتحلیل البدائل المتاحة وتجمیع 

البیانات اآلزمة من أجل إعطاء فرصة االختیار ما بین هذه البدائل وتقییم صحتها واستخالص 

  .   جید الختیار منهج وأسلوب للتنفیذ نتائجها، وذلك من أجل تحقیق وضع

في االستثمارات ) العمال والمستخدمون والممثلون(ما تجدر اإلشارة إلیه، أن المشاركون      

واستنادا إلى عقد العمل، ال یمكن اعتبارهم ) المستخدم أو رب العمل(التجاریة تحت أمر الغیر 
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لیة في ممارسة المهنة بطریقة ثابتة وحصریة تجارا أو من األعوان االقتصادیون، فطابع االستقال

  .1طابع قانوني ال غنى عنه لوصفها

عمال، مستخدمون، موظفون تجاریون، وكالء، : 2ویعطى هؤالء األشخاص أسماء مختلفة     

مدیرون، ممثلون، موظفون إداریون، خبراء، وذلك حسب المركز القانوني لكل منهم المحدد في 

  .عقد العمل

  

  ثانيالفرع ال

  العناصر المادیة

  

تعني العناصر المادیة للعون االقتصادي، جمیع القیم أیا كان طبیعة حق العون االقتصادي      

علیها سواء كان حقا عینیا أم حقا شخصیا ذا طبیعة مادیة أو معنویة وهي العناصر المادیة الثابتة 

واألسالیب الفنیة أیا كان سبب ، وبصرف النظر عن األموال والوسائل )أوال(للعون االقتصادي 

  .)ثانیا(یة المتغیرة له ملكیته لها أو انتفاعه بها وهي ما یمكن اعتبارها بالعناصر الماد

  :العناصر المادیة الثابتة: أوال

وهي مجموعة القیم المادیة الثابتة المكونة للعون االقتصادي بحیث أن طبیعة أي استثمار      

كالسینما والفندق والمطحنة والمعمل والمصنع  ،متكیفین) مكاتب(تجهیزا أو ) عقار(تتطلب استقرار 

، سواء كان له 3والورشة والمحل، باستثناء بعض المؤسسات بدون مكان كمؤسسة تاجر متجول

  .حق عیني علیها كمالكها

نظرا ألهمیة العقار باعتباره أحد العناصر المادیة التي تتمتع بها أي مؤسسة أو عون      

تشرین الثاني  23بتاریخ  Rennesحكم محكمة استئناف روني (صادي تعتبر المحاكم الفرنسیة اقت

أحیانا أن المؤسسة مرتبطة بالعقار الخاص الذي یعود إلى مالكه، في حین أنه لم  ،)1948
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واعتبرت محكمة النقض في إحدى القضایا أن العقار كانت له أهمیة في . یستثمر شخصیا

  .  بحیث إنه بنى على العقار وحده الحمایة االتفاقیة من المنافسة بتقنیة االرتفاق ،ياالستثمار التجار 

للموجودات الثابتة  1كما قد یكون للعون االقتصادي حق شخصي كمستأجر االستغالل     

لمؤسسته، ویشكل هذا الحق في اإلیجار عنصرا مهما جدا للمؤسسة، حتى أنه أحیانا العنصر 

باطلة البنود التي تمنع المستأجر من التنازل عن إیجاره لمكتسب ملكیة المؤسسة األهم، وقد تكون 

  ).من القانون التجاري الفرنسي .L 16 – 145المثال على ذلك نص المادة (التجاریة 

في " عنصر أساسي) "الغرفة التجاریة(الحق في اإلیجار في عرف محكمة النقض الفرنسیة      

كما قد یكون للعون االقتصادي على العقار مجرد إشغال . 2المؤسسة مجموع العناصر التي تألف

  .وقتي كامتیاز إداري على الملك العام مثال

یقبل نزع ملكیة ) الغرفة المدنیة(تدعیما لما تم ذكره، أن اجتهاد محكمة النقض الفرنسیة      

ن قبل الجماعة بسبب العقار التابع لمؤسسة موضوع استثمار عندما یكون هذا العقار مستثمرا م

المصلحة العامة، مع ضرورة أن یحصل العون االقتصادي المعني على التعویض عن الضرر 

  .   المسبب له عن خسارته لزبائنه وعمالئه، التامة أو الجزئیة

  

  

  

   :العناصر المادیة المتغیرة: ثانیا

، والتي قد تتمثل 3ستثماریةوهي العناصر التي تتغیر الواحدة باألخرى وذلك خالل الدائرة اال     

في المواد األولیة، رأس المال أو القیمة في حد ذاتها مجردة كبراءة االختراع والتي لها قانونها 

الخاص الذي یحمیها، حیث یحمي القانون حق المخترع أدبیا ومالیا كسائر االبتكارات، ویبقى ذلك 

  . الملكیة الصناعیة واألدبیة والفنیة المال أو تلك القیمة في محیط التنظیم القانوني لحقوق
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قد تتمثل العناصر المادیة في المعدات واآلالت والبضائع، ویقصد بالمعدات واآلالت تلك      

المنقوالت التي یستخدمها العون االقتصادي في استغالل نشاطه التجاري أو االقتصادي كأدوات 

إلنتاج والمركبات التي تستعمل لنقل المواد الوزن والقیاس، اآلالت التي تستخدم في المحاسبة وا

  .األولیة والسلع والبضائع سواء كانت كاملة الصنع أم نصف مصنعة

عطفا على ما تم قوله، قد تتداخل وظیفة وطبیعة بعض العناصر المادیة المتغیرة للعون      

ذا كان الغرض االقتصادي كما هو الحال في المعدات والبضائع، والقول في ذلك، أن البضائع إ

منها تشغیل المؤسسة أو المحل واستعملت في صناعة المواد كما هي الحال بالنسبة لمادة الفحم 

أو الزیت مثال لتسییر أآلت المصنع عدت في هذه الحالة من المعدات، أما إذا كانت من 

  . 1منتوجات العون االقتصادي وتمثل في بیعها عدت من قبیل البضائع

بر المركبات من قبیل المعدات في بعض الحاالت ومن قبیل البضائع في حاالت كذلك قد تعت     

  .    أخرى

على كل، فإن العناصر المادیة التي یتألف منها العون االقتصادي، لیست فقط مجرد      

مجموعة من القیم واألموال والوسائل المنفردة والمنعزلة بعضها عن البعض اآلخر، ولكن هي 

تي للقیم، وعلى ذلك ال یمكن الوصول إلى حلول جادة إذا لم یمارس العون أساسا تنظیم ذا

وتكون  ،االقتصادي على هذه القیم والوسائل السیطرة الكاملة علیها بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

  .2له سلطة تنظیمها تنظیما ذاتیا مستقال

  الفرع الثالث

  العناصر المعنویة

  

لعون االقتصادي في العالم من أهم العناصر المكونة ل) یر المادیةغ(تعتبر العناصر المعنویة      

والعناصر المعنویة هي تلك . إذ أن العملیات التجاریة الرئیسیة تتعلق بهذه العناصر ،الحدیث

األموال المنقولة المعنویة التي تستغل في النشاط التجاري واالقتصادي، وتتمثل في االتصال 
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، )رابعا(، العنوان التجاري )ثالثا(، االسم التجاري )ثانیا(، السمعة والشهرة )أوال(بالعمالء أو الزبائن 

  ).سادسا(، حقوق الملكیة الفكریة )خامسا(الحق في اإلیجار 

  االتصال بالعمالء أو الزبائن: الأو 

المقصود بالعمالء أو الزبائن ربط الصالت بالمحل التجاري واالتصال به بسبب مزایا یتمتع      

  .العون االقتصادي أو المؤسسة، كلباقته أو أمانته أو نظافته أو حسن معاملته للزبائن بها

فالعمالء هم الزبائن الذین یترددون على المحل التجاري بقصد الحصول على حاجیاتهم سواء      

ویحرص التاجر دائما على أن تستمر عالقته مع عمالئه ویعمل على  ،بصفة اعتیادیة أو عارضة

  .  1ها بكل الوسائل المشروعة حتى یقبلوا على محلهتنمیت

كما یعتمد الزبائن التجاریون على الشروط التي تستثمر التجارة والصناعة بموجبها، ویعتبر      

الكثیر من المؤلفین الزبائن كعناصر من المؤسسة التجاریة، ومنهم من یعتبر أكثر من ذلك، أن 

والعمالء، فإذا لم یكن هناك زبائن فلن تكون هناك مؤسسة المؤسسة لیست سوى الحق في الزبائن 

  .2تجاریة

عنصر االتصال بالعمالء ال یعطي حق الملكیة للعون االقتصادي على العمالء، إذ لیس      

وعنصر االتصال بالعمالء حق . هناك ما یلزمهم باالستمرار في اإلقبال على متجره والتعامل معه

  .3ظم القانون حمایته عن طریق دعوى المنافسة غیر المشروعةوین. مالي یمكن التصرف فیه

إن مختلف التشریعات المتعلقة بالمؤسسة التجاریة تبین أن مختلف العناصر الخاصة      

كانت مجمعة بمقصد مشترك ویجب أن تبقى مجتمعة في حالة  ،باجتذاب الزبائن والحفاظ علیهم

ائع إمكانیة االحتفاظ بالزبائن، فإذا تبعثرت هذه ویعطي إتحادها الب. بیع المؤسسة أو رهنها

العناصر فإن الزبائن یختفون وتدمر المؤسسة التجاریة، إذن إتحاد هذه العناصر المختلفة هو 

  .عنصر أساسي ألي مؤسسة تجاریة أو عون اقتصادي
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د مؤسسة یجب أن یكون الزبائن حقیقیین وأكیدین، فالزبائن اإلحتمالیون ال یكفون لكشف وجو      

وقد یبقى الزبائن الحقیقیون واألكیدون أوفیاء في حالة اإلقفال المؤقت للمؤسسة وقد یكون . تجاریة

للمؤسسة زبائن حقیقیون وأكیدون منذ فتحها، كما قد یتوقف العون االقتصادي عن النشاط لعدة 

  .سنوات وال یمكن أن یؤثر ذلك استثنائیا على وفاء الزبائن والعمالء

تجدر اإلشارة إلیه، فإن عنصر العمالء الذي یدخل ضمن عناصر المحل التجاري، فإنه  ما     

عند قسمة المال الشائع، یتعذر قسمته عینا دون التخفیض من قیمته واإلضرار بمصالح 

ویضیف . لذلك وجب بیعه بالمزاد العلني كوسیلة وحیدة للخروج من حالة الشیوع. المتقاسمین

حیث : "المحكمة العلیا حالیا في إحدى حیثیات تأسیس قراره ما یلي –بقا سا – 1المجلس األعلى

المرتبط ) العمالء(أن المحل التجاري ونظرا لطبیعة العنصر األساسي فیه المتمثل في الزبائن 

  . ..."أشد االرتباط بالمحل غیر قابل من الناحیة العملیة للقسمة

  السمعة والشهرة: ثانیا

تجاریة قدرة المحل على اجتذاب العمالء بسبب میزة خاصة به كموقعه یقصد بالسمعة ال     

  .2المتمیز وفخامة المظهر ودقة التنظیم وجمال العرض

ن التجاري من القانو  78ي من خالل نص المادة ما تجدر اإلشارة إلیه، أن المشرع الجزائر      

ستعمالن من الناحیة العملیة الجزائري لم یفرق بین لفظي العمالء والشهرة، رغم أن اللفظین ی

بمعنى مترادف، وهذا التداخل ما بین الوصفین جعل المشرع الجزائري یجمع بینهما تحت عنصر 

  .3واحد ویجعل منه واجب التوافر على وجه اإللزام في أي محل تجاري

 غیر أن الفقه اختلف حول هذه المسألة، فذهب البعض إلى التفرقة بینهما تأسیسا على أن     

عنصر العمالء نابع من تعامل الشخص مع عمالئه أي لصیقة بالمعاملة الحسنة من قبل التاجر 

یعني قدرة المحل على اجتذاب ) السمعة(بینما عنصر الشهرة . كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك
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العمالء بسبب میزة خاصة به كالموقع الحسن وقدرة المحل على اجتذاب الجمهور ومظهره 

  . وهي كلها صفات عینیة متعلقة بالمحل التجاري ذاته ولیس بشخص صاحبه ،یزالخارجي المتم

  االسم التجاري: ثالثا

یدل تعبیر االسم التجاري، بصورة عامة، على أي تسمیة یمارس التاجر تحتها، الشخص      

  .الطبیعي أو المعنوي، نشاطا تجاریا

اسم تجاري حتى ولو كان مشابها المالحظ أنه یجوز للشخص أن یستخدم اسمه المدني ك     

لتاجر آخر ما دام أنه لم یستعمله بغرض جلب عمالء التاجر المنافس، ولم یقم في سبیل ذلك بأي 

عمل منافي للقانون أو لمبادئ وأخالق المهنة، غیر أنه إذا كان نوع النشاط متشابها وممارس في 

ء من شأنه إزالة اللبس ویثبت بذلك فإنه یستحسن لو أن التاجر الثاني یضیف شي ،مكان متقارب

  .  1حسن نیته

كما أنه غالبا ما تشتمل هذه التسمیة عندما یكون التاجر شخصا طبیعیا على اسمه      

وفي هذه الحال یصبح االسم اللقبي الذي یستخدمه . 2الشخصي، وقد تكون مستعارة أو مبتكرة

، وال یجوز فصله 3للملكیة والتنازل عنه إلى الغیرلممارسة تجارته ماال متعلقا بالذمة المالیة وقابال 

عن المحل التجاري بمعنى ال یجوز بیع االسم التجاري وحده، بل البد من نقل ملكیته تبعا للعمل 

  .4التجاري

أما بالنسبة لألشخاص المعنویین كما هو الحال في الشركات مثال، فإن اختیار االسم      

فشركات األشخاص بما فیها شركة التوصیة باألسهم فإن االسم  التجاري یتوقف على نوع الشركة،

أما شركات األموال فإن االسم . التجاري للمحل یتألف من اسم أحد الشركاء المتضامنین أو أكثر

  .التجاري ال بد أن یكون مشتقا من غرض قیام الشركة

                                                 
دعوى المنافسة غیر المشروعة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع عقود  ، حمایة المحل التجاري،إلهامزعموم  -  1

 . 66، ص 2004ومسؤولیة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، 

 .15سابق، ص المرجع المقدم مبروك،  -  2

 .413المترجم منصور القاضي، مرجع سابق، ص  -  3

 .63، مرجع سابق، ص عبد القادرالبقیرات  -  4
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المالیة یجوز التصرف فاالسم التجاري یختلف عن االسم المدني فاألول یعتبر من الحقوق      

فیه كلما انصب التصرف على المحل، في حین یعتبر االسم المدني من الحقوق اللصیقة 

  .  1بالشخصیة فهو جزء من شخصیة صاحبه وبالتالي ال یجوز التصرف فیه

باعتبار االسم التجاري عنصر من عناصر المؤسسة، فإذا كان اسم المحل هو اسم صاحبه      

له مكتسب الملكیة، غیر أنه یجب أن یبذل العنایة للحفاظ على الطابع التجاري فیمكن أن یستعم

و یجب أن . لالسم، ولیس في وسعه أن یستعمله إال في حدود ممارسة التجارة والنشاط االقتصادي

، مع احتمال تسجیل اسمه الخاص بأحرف أصغر، كما "خلف"یضیف اسمه الخاص تتبعه كلمة 

من استعمال اسمه، وبذلك یستبعد التنازل عن ) المشتري(كتسب الملكیة یجوز للبائع أن یمنع م

  .االسم التجاري عن العناصر التي ینصب علیها البیع

بشروط بیع المحل التجاري في شقه المتعلق باالسم ) المشتري(إن إخالل مكتسب الملكیة      

مال االسم، وفي حالة اغتصابه التجاري، یعطي الحق للبائع أو ورثته الرجوع علیه إذا أخل باستع

كأن یستعمل المحل التجاري للتوقیع به على معامالت التاجر أو على األوراق التجاریة باعتباره 

لمطالبته بتعویض  2یتضمن اسم التاجر، یحق لصاحبه رفع دعوى المنافسة غیر المشروعة

  .3الضرر الذي أصابه من جراء ذلك

  العنوان التجاري: رابعا

وان التجاري هو إثارة خارجیة تتیح تفرید المؤسسة، ویمكن أن یكونها اسم الشخص أو العن     

تسمیة خیال مبدع أو رمز أو شكل أو لون الواجهة أو طریقة عرض البضاعة أو شكل ولون 

مالبس العمال، بشرط أن یكون في ذلك اللون أو الشكل عنصر مبتكر وخاص بهذه المؤسسة 

فالعنوان التجاري عنصر من عناصر . 4لمسة الفنیة الخاصة بهادون سواها، بحیث تظهر ال

  .المؤسسة ونادرا ما یفهم أنه منفصل عنها

                                                 
 . 211، مرجع سابق، ص نادیةضیل ف -  1

 .16مقدم مبروك، مرجع سابق، ص  -  2
3 - AZEMA (J.) et GALLOUX (J.-C.), « Propriété industrielle », Revue trimestrielle de droit 

commercial et de droit économique, Dalloz, N° 04, 2001, PP. 905 – 906. 
 .71، مرجع سابق، ص إلهامزعموم  -  4
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فیتمثل العنوان التجاري في التسمیة المبتكرة أو العالمة الممیزة التي یختارها التاجر لتمییز      

  .محله التجاري عن المحالت التجاریة األخرى، التي تمارس نفس النشاط

یختلف العنوان التجاري عن االسم التجاري، فالتاجر غیر ملزم باتخاذ تسمیة مبتكرة لمحله في      

  .1كما أن العنوان التجاري ال یستمد من االسم الشخصي للتاجر. حین أنه ملزم باتخاذ اسم تجاري

وراق إن العنوان التجاري عند وجوده ینبغي أن یوضع على واجهة المحل التجاري وعلى األ     

لیكتسب العنوان التجاري شهرة لدى الجمهور  ،التجاریة وعلى سیارات العمل التابعة للمحل التجاري

  .ویكون له دور فعال في اجتذاب العمالء

بل من األفضل له  ،وعلیه، لیس من مصلحة التاجر استعمال تسمیة عادیة أو شائعة     

أو كما یحدث أن  ،2قررة عكس التسمیة الشائعةاستعمال تسمیة مبتكرة حتى یستفید من الحمایة الم

یكون تافها فیكون إقبال الزبائن على المحل التجاري لیس بسبب تمیز عنوانه التجاري وٕانما بسبب 

  .موقعه مثال

ینشأ حق التاجر في العنوان التجاري بأسبقیة استعمال التسمیة ویشترط أن یكون االستعمال      

بین سلسلة  3للنظام العام واآلداب العامة، كما قد یكون مشتركاظاهرا، وأن ال یكون مخالف 

  . محالت تجاریة تمارس نفس النشاط

  الحق في اإلیجار: خامسا

یقصد بعنصر الحق في اإلیجار، ذلك الحق الممنوح لمالك المحل التجاري المستأجر للمحل      

ذا العنصر فإنه في بعض األحیان ال ورغم أهمیة ه. في االنتفاع باألماكن التي یزاول فیها تجارته

  .4یتوفر في المحل التجاري، وذلك في حالة ما إذا كان صاحب المحل التجاري هو المالك للعقار

أهمیة عنصر الحق في اإلیجار تجد أساسها في الدور الذي یلعبه في اجتذاب الزبائن بالنظر      

  .  ع بالتجزئة وكذا الفنادقلموقعه، ویبرز هذا في المحال التجاریة المخصصة للبی

                                                 
 .211، مرجع سابق، ص نادیةفضیل  -  1

 .15مقدم مبروك، مرجع سابق، ص  -  2

 .414المترجم منصور القاضي، مرجع سابق، ص  -  3

 .16، المرجع السابق، ص نادیةفضیل  -  4
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من القانون التجاري التي تنص على أن یكون التاجر مسجل في السجل  169طبقا للمادة      

التجاري حتى یستفید من نظام اإلیجارات التجاریة، بمعنى أن حق اإلیجار مخصص للتجار الذین 

  .یشغلون محالت تجاریة ملكا لهم

جارات التجاریة ولو كانوا غیر تجار، األشخاص واألعوان غیر أنه یستفید من نظام اإلی     

  :1االقتصادیون والمؤسسات التالیة

  ؛الصناعیون -

 الحرفیون والمؤسسات الحرفیة سواء كانوا مقیدون في السجل التجاري أو السجل الحرفي -

 ؛والصناعات التقلیدیة حسب الحالة

 ؛المؤسسات العمومیة االقتصادیة -

 . مةاألشخاص المعنویة العا -

  

  

  

  

 

لكن المالحظ أن المشرع الجزائري من خالل التعدیالت التي طرأت على القانون المدني      

  عقد اإلیجار  إفراغ  والقانون التجاري، قد جاء بأحكام مغایرة فیما یتعلق بعقد اإلیجار حیث اشترط 

  ألحكام  طبقا وذلك . العقد طرفي  اتفاق   مع جعل مدته غیر محددة حسب 2في الشكل الرسمي

                                                 
 .18، ص نفسهنادیة، مرجع فضیل  -  1

على ، مرجع سابق، 58 – 75أمر رقم من ) 1988مایو  3المؤرخ في  14 – 88قانون رقم ( 1مكرر  324تنص المادة  - 2

زیادة عن العقود التي یأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي، یجب، تحت طائلة البطالن، تحریر العقود التي تتضمن ": مایلي

نقل ملكیة عقار أو حقوق عقاریة أو محالت تجاریة أو صناعیة أو كل عنصر من عناصرها، عن أسهم من شركة أو حصص 

عقود إیجار زراعیة أو تجاریة أو مؤسسات صناعیة، في شكل رسمي، ویجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي فیها، أو 

  .حرر العقد
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التي تنص على  1المعدل والمتمم للقانون التجاري 02 – 05مكرر من قانون رقم  187المادة  

تحرر عقود اإلیجار إبتداءا من تاریخ نشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة للجمهوریة ": مایلي

برم لمدة یحددها الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة في الشكل الرسمي وذلك تحت طائلة البطالن وت

  .األطراف بكل حریة

یلتزم المستأجر بمغادرة األمكنة المستأجرة بانتهاء األجل المحدد في العقد دون حاجة إلى    

توجیه تنبیه اإلخالء ودون الحق في الحصول على تعویض االستحقاق المنصوص علیه في 

   ".هذا القانون ما لم یشترط األطراف خالف ذلك

ج من خالل هذا التعدیل أن المشرع الجزائري قد وحد النص الخاص مع النص إذن، نستنت     

العام بحیث أصبحت أحكام القانون التجاري تتطابق مع أحكام القانون المدني، حیث أخضع شكل 

تعدیل القانون التجاري لسنة (كما كرس في التعدیل الجدید . عقد اإلیجار التجاري للرسمیة فقط

شریعة المتعاقدین متخلیا بذلك عن اآللیة القانونیة التي كانت موجودة قبل  قاعدة العقد ،)2005

من حق التجدید، وحق الرفض، وحق التعویض اإلستحقاقي  2التعدیل في ترتیب اآلثار القانونیة

  . وجعل هذه اآلثار تخضع إلرادة الطرفین وال دخل للمشرع فیها

  حقوق الملكیة الفكریة: سادسا

ساسي بین كل عناصر الملكیة الفكریة سواء كانت ملكیة صناعیة كالرسوم هناك جامع أ    

أو ملكیة أدبیة وفنیة كأن یكون  ،3أو ملكیة تجاریة كالعالمات التجاریة والبیانات التجاریة ،والنماذج

التاجر صاحب دارا للنشر أو دار للتوزیع األشرطة الفنیة ویقوم بشراء حقوق المؤلفین أو الفنانین 

                                                                                                                                                                  

وتودع األموال الناتجة عن هذه العملیات . كما یجب، تحت طائلة البطالن، إثبات عقود المؤسسة أو المعدلة للشركة بعقد رسمي

   ".لدى الضابط العمومي المحرر للعقد

تضمن القانون ی، 1975سبتمبر  26مؤرخ في  59 – 75أمر رقم فبرایر یعدل ویتمم  06مؤرخ في  02 – 05قانون رقم  -  1

أفریل  25مؤرخ في  08 – 93بمرسوم تشریعي رقم  معدل ومتمم ،1975دیسمبر  19، صادر في 101ج ر عدد  التجاري،

 .2005فیفري  09 في، صادر 11ج ر عدد  والمتمم، ، المعدل 1993أفریل  27، صادر في 27ر عدد ، ج 1993

 .23مقدم مبروك، مرجع سابق، ص  -  2

العالمات  –النماذج الصناعیة  –الرسوم الصناعیة  –الدین، الملكیة الصناعیة والتجاریة، براءات االختراع  صالح زین -  3

 .245، ص 2010ألردن، البیانات التجاریة، الطبعة الثانیة، دار الثقافة، عمان، ا –التجاریة 
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إنتاجهم األدبي أو الفني، فكل هذه الحقوق تعتبر على أنها أموال معنویة  وأن في غالبها على 

  .ولید العقالنیة، كما أن لكل من هذه العناصر نظام قانوني خاص به

تتجلى فكرة ضم عناصر الملكیة الفكریة خاصة مع وجود مصنفات حدیثة تقرب قانون حمایة      

حقوق االختراع، منها برامج الحاسوب التي یعتمد في حمایتها حقوق المؤلف من قانون حمایة 

  . 1على ما تقدمه من وظائف صناعیة جدیدة، وهذا أمر جوهري في حمایة االختراعات

تعتبر حقوق كل من الملكیة الصناعیة، الملكیة التجاریة والملكیة األدبیة والفنیة متى وجدت      

ة عنصرا فیه، بل قد تعتبر من أهم العناصر إذا كانت في المحل التجاري أو المؤسسة التجاری

  . تعمل على تنمیة النشاط الصناعي والتجاري وجذب الزبائن وتقریر المنافسة التجاریة

تعتبر كقاعدة عامة، الرخص واإلجازات لالتجار في سلعة معینة أو فتح محالت من نوع      

، واستثناءا، یجوز 2تجاري وتنتقل بانتقالهالخ، عناصر في المحل ال...معین كرخص فتح الفنادق

  . استبعادها كأن یتفق الطرفان على ذلك، أو أن تكون للرخصة أو للتصریح صبغة شخصیة

  

صناعة تصنع منتوجا له براءته، فقط ألن البراءة، في هذه الحالة، تشكل العنصر األساسي      

  . 3للمؤسسة

ن حقوق الملكیة الفكریة عنصر من عناصر المؤسسة، اعتبارا مما سبق اإلشارة إلیه، من كو      

فإن التاجر أو المصنع یستفید متى سجل عالمته التجاریة أو براءة اختراعه أو تسمیته المبتكرة من 

، فیستفید من الحمایة التي تمنحها له نصوص حقوق الملكیة الفكریة، كما یستفید 4حمایة مزدوجة

لقواعد العامة باستعماله لدعوى المنافسة غیر المشروعة متى كذلك من الحمایة التي تكفلها له ا

أثبت العون االقتصادي خطأ منافسه وذلك بتقلیده لعالمته التجاریة، ومطالبته بالتعویض عن 

  .    الضرر الذي لحقه أو ما قد یسببه له ذلك من ضرر

                                                 
نوري حمد خاطر، شرح قواعد الملكیة الفكریة، الملكیة الصناعیة، دراسة مقارنة في القوانین األردني واإلماراتي والفرنسي،  - 1

 .13، ص 2010الطبعة الثانیة، دار وائل، عمان، األردن، 

 .217، مرجع سابق، ص نادیةفضیل  -  2

 .414ابق، ص المترجم منصور القاضي، مرجع س -  3

 .72، مرجع سابق، ص إلهامزعموم  -  4
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  المبحث الثاني

  األشكال القانونیة للعون االقتصادي

القانونیة لألعوان االقتصادیین عدة مظاهر وذلك حسب زاویة النظر إلیها،  تأخذ األشكال     

فإذا أخذنا بالحسبان الطبیعة القانونیة للعون االقتصادي فإننا نجده یتمثل في شخص عام، فسیاسة 

التأمیم أدخت في القطاع العام عددا كبیرا من المؤسسات الصناعیة والتجاریة، وتضاعفت مشاركة 

لعمومیة في الهیئات العمومیة ذات الطابع االقتصادي، وقد فرضت ظاهرة العولمة الجماعات ا

حدوث تحوالت على مختلف الدول ومنها الجزائر، فكان من الضروري أن تفتح المجال االقتصادي 

المطلب (أمام المبادرة الخاصة وتوجیه المؤسسات العمومیة االقتصادیة نحو سیاسة إقتصاد السوق 

  ). األول

عدة أشكاال ال تخرج في  ،قد یتخذ األعوان االقتصادیین من زاویة النظر القانونیة االقتصادیة     

مجملها من المجال االقتصادي الذي یمارسون فیه نشاطهم ویخضعون فیه في آن واحد للقوانین 

قانون وأهمها األمر المتعلق بالمنافسة وال ،شروط ممارستهصوص التنظیمیة التي تنظمه وتحكم والن

باإلضافة إلى أحكام القانون التجاري  ،الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة

  ).المطلب الثاني(والقانون المتضمن حمایة المستهلك وقمع الغش 

  

  المطلب األول

  العون االقتصادي من حیث طبیعته القانونیة شخص عام وخاص

  

طویلة النظام االشتراكي، الذي یقوم على هیمنة الدولة  لقد انتهج االقتصاد الجزائري ولمدة     

على نشاط االقتصاد الوطني، وتدخلها في وضع تشریع توجیهي یقوم على توجیه وتسییر سلوك 

األعوان االقتصادیین بدقة وشمولیة، مع اعتماد مبدأ عام وشامل وهو أولویة االستثمار العمومي 

فیه الدولة بتسییر ورقابة كل فروع االقتصاد عن طریق في تمویل االقتصاد الوطني الذي تقوم 

، غیر أنه مع نهایة )الفرع األول(استثمار أموالها وٕانشاء مؤسسات ومتعاملین اقتصادیین عمومیین 

الثمانینات وتماشیا مع التحول إلى نظام اقتصاد السوق واعتماد مبدأ المنافسة الحرة واستجابة 
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ة، باشرت الجزائر إصالحات اقتصادیة لغرض استرجاع توازناتها لضغط المؤسسات المالیة الدولی

االقتصادیة وتحقیق أهدافها التنمویة، مست مختلف النصوص القانونیة المنظمة لالقتصاد الوطني 

بحیث اعتمدت مبادئ جدیدة ذات طابع لبیرالي، أهمها مبدأ حریة التجارة والصناعة ومبدأ حریة 

خوصصة وبالتالي السماح بإنشاء وتواجد مؤسسات وأعوان اقتصادیة االستثمار، وتجسید برامج ال

  ).الفرع الثاني(خاصة 

  

  الفرع األول

  العون االقتصادي شخص عام

  

تعتبر المؤسسة العامة االقتصادیة اإلدارة الرئیسیة والوسیلة السائدة التي تمارس بواسطتها      

تصادیة الهادفة إلى تحقیق التنمیة االقتصادیة الدولة، ممثلة في هیئتها التنفیذیة، وظیفتها االق

باشرت الجزائر إصالحات اقتصادیة  ،وفي سبیل ذلك) أوال(السریعة وهو ما یستدعي تعریفها 

جدیدة تقوم على جملة من األركان والمبادئ الرئیسیة تطبع المؤسسة العمومیة االقتصادیة بعدة 

، باإلضافة إلى توضیح الشكل القانوني )ثانیا(قة خصائص تمیزها عن أسالیب وأنماط التنظیم الساب

، دون أن )ثالثا( 01 – 88في القانون رقم الذي یمكنأن تفرغ فیه المؤسسة ع إ طبقا لما هو محدد 

نسقط الحدیث عن طبیعة الرأسمال التأسیسي للمؤسسة ع إ إلرتباطه الوثیق بالشكل القانوني الذي 

ة إلى تحدید طبیعة النظام المالي والمحاسبي الذي تخضع له باإلضاف ،)رابعا(تفرغ فیه المؤسسة 

ودور صنادیق المساهمة في تسییر رأسمال المؤسسة ع إ  ،)خامسا(المؤسسة ع إ وتتقید به 

باإلضافة إلى تحدید اإلجراءات القانونیة لحل وتصفیة المؤسسة ع إ ونتائج ذلك  ،)سادسا(

  ).سابعا(

  االقتصادیةریف المؤسسة العمومیة تع - أوال

أسلوب رئیسي یمارس بواسطة إدارة ) المشروع العام(تعتبر المؤسسة العامة االقتصادیة      

النشاط العام االقتصادي، بعد أن أثبت هذا األسلوب مالئمته لممارسة مثل هذا النشاط العام، الذي 

  .أصبح من أولى وظائف وواجبات الدولة الحدیثة في عصرنا الحاضر
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طى المشرع الجزائري تعریفا عاما للمؤسسة العامة االقتصادیة بصورة عامة وذلك لقد أع     

المتضمن التسییر االشتراكي  1971نوفمبر  16المؤرخ في  74 – 71بموجب األمر رقم 

المؤسسة التي یتكون مجموع تراثها من األموال العامة، وهي ملك "، على أنها 1للمؤسسات

  ".ویة وتتضمن وحدة أو عدة وحداتتتمتع بالشخصیة المعن. للدولة

 1975نوفمبر  21المؤرخ في  76 – 75كما قام المشرع الجزائري بموجب األمر رقم      

المتضمن تحدید العالقات الرئیسیة بین المؤسسة االقتصادیة االشتراكیة وسلطة الوصایة واإلدارات 

العنصر "ریف السابق على أنها منه بتقدیم إضافة للتع 4، في المادة 2األخرى التابعة للدولة

تشكل على مستوى فرع النشاط االقتصادي، درجة األساس ... الرئیسي لتحقیق أهداف التنمیة

المنظمة للتخطیط، وتساهم في نطاق المهمة المنوطة بها بموجب العقد التأسیسي الذي أنشأها، 

  ".في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة

لمشرع الجزائري إلى تعریف المؤسسة العامة االقتصادیة طبقا لما أورده في المادة قد انتهى ال     

التي  3المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة االقتصادیة 01 – 88من القانون رقم  03

تشكل المؤسسة العمومیة االقتصادیة، في إطار عملیة التنمیة، الوسیلة ": نصت على ما یلي

وتعمل هذه المؤسسة في خدمة األمة . اج المواد والخدمات وتراكم رأس المالالمفضلة إلنت

وتتمتع بالشخصیة المعنویة التي تسري علیها قواعد . والتنمیة وفق الدور والمهام المنوطة بها

   ".القانون التجاري إال إذا نص صراحة على أحكام قانونیة خاصة

مشرع الجزائري لم یقید نفسه بتعریف محدد للمؤسسة أن ال ،ما یالحظ من خالل هذه التعاریف     

العامة االقتصادیة لكنه أعطى جملة من العناصر األساسیة تساعد على تحدید هذه الظاهرة 

التنظیمیة، والقانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة في نفس الوقت، مثل تحدید طبیعة عنصر األموال 

                                                 
، صادر في 101تراكي للمؤسسات، ج ر عدد ، یتعلق بالتسییر االش1971نوفمبر سنة  16مؤرخ في  74 – 71أمر رقم  - 1

 .1971 دیسمبر 13

االشتراكیة وسلطة ، یتضمن تحدید العالقات الرئیسیة بین المؤسسة 1975نوفمبر سنة  21مؤرخ في  76 – 75أمر رقم  - 2

 .1975 دیسمبر 16، صادر في 100ارات األخرى التابعة للدولة، ج ر عدد الوصایة واإلد

 .مرجع سابق ،01 – 88قانون رقم  -  3
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ودرجة تبعیتها، ومنحها الشخصیة القانونیة، وصفة فیها وتخصصها، وتحدید وظیفتها وأهدافها، 

  .1التاجر

صورة من صور التوظیف االقتصادي لجزء من الملكیة العامة، طبقا لنظام إداري  ،فهي إذن     

وقانوني یمنحها الشخصیة المعنویة، وكل ما یمكنها من تحقیق األهداف االقتصادیة التي رسمها 

  .  لها المشرع

لتعاریف الفقهیة التي حاولت اإلحاطة بمفهوم المؤسسة اإلقتصادیة من زوایا لقد تعددت ا     

   :2كما یلي) 5(وحوكمة ) 4(إنتاجیة ) 3(، نظمیة )2(، تنظیمیة )1(یة متعددة قانون

تجمع بشري یتم من خالله توحید جهود "تعد المؤسسة اإلقتصادیة : من الوجهة القانونیة – 1

وفق إطارا قانونیا  ،قیق أهداف مشتركة أنشأت المؤسسة من أجلهامن أجل تح أعضائها وتضافرها

یحدد الحقوق والواجبات والصالحیات لمجمل تلك األفراد وللعالقات التي تربطهم ببعضهم 

  ".وبالمحیط الخارجي للمؤسسة

جملة من الوظائف والمهام والمسؤولیات "تعد المؤسسة اإلقتصادیة : من الوجهة التنظیمیة – 2

ببعضها ضمن قنوات متعددة، حیث یختلفكل هذا بإختالف تلك الوظائف والمهام وقنوات  ترتبط

إذ لكل منها البناء التنظیمي الذي یالئمها، ویتم إدارة كل ذلك وفق جملة من التقنیات  ،اإلتصال

  ".والمهارات تتمثل في التخطیط والتنظیم والتوجیه والرقابة وفي صنع القرار

نظاما متشابكا مفتوحا یتكون بدوره من مجموعة "تعد المؤسسة اإلقتصادیة  :من وجهة النظم – 3

حیث یمثل العمالء والموردین من األنظمة الفرعیة یؤثر ویتأثر ببیئة األعمال المحیطة به، 

والمنافسة وتقلبات األسواق وغیرها العناصر األكثر تأثیرا فیه عالوة على المكونات اإلقتصادیة 

  ".یة والمناخ السیاسي والثقافي واإلجتماعي وغیرهاألخرى والقانون

                                                 
، مظاهر السلطة الرئاسیة والوصایة اإلداریة على المؤسسة العامة االقتصادیة، دراسة مقارنة، الجزء األول، رمختابوشیبة  - 1

 .49، ص 1990درجة دكتوراه دولة في القانون اإلداري، معهد الحقوق والعلوم اإلداریة، جامعة الجزائر،  أطروحة لنیل

، الملتقي العلمي الدولي األول حول سلوك )EM(، المؤسسة اإلقتصادیة والبعد اإلستراتیجي لإلدارة البیئیة أحمد بن عیشاوي - 2

مستدامة والعدالة اإلجتماعیة، كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، المؤسسات اإلقتصادیة في ظل رهانات التنمیة ال

  .169، ص 2012نوفمبر  21و 20جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي 
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إن محصلة وظائف المؤسسة اإلقتصادیة تتمثل في وظیفة اإلنتاج : من الوجهة اإلنتاجیة – 4

المادیة والبشریة وتناسقها ) الموارد(عملیات خلط وتحویل للمدخالت "التي یعبر عنها على كونها 

ن سلع وخدمات جاهزة لإلستعمال تتعدد فیها تعطي في األخیر مخرجات م ،وفق نسب معینة

  ".المنافع والمزایا لطالبیها ومسیریها وعاملیها وللمجتمع بأسره

تعني حوكمة المؤسسات بشكل أساسي إیجاد هیكل لصنع القرارات على : من وجهة الحوكمة – 5

سة، كما تعني مستوى مجلس اإلدارة بل وتطبیق تلك القرارات، فالحوكمة هي الكیان الموجه للمؤس

. حوكمة المؤسسات تحقیق القیم الجوهریة المتمثلة في الشفافیة، المسؤولیة، اإلنصاف والمحاسبة

   .1إن حوكمة المؤسسات تتناول بناء الهیاكل التي یمكن من خاللها بلوغ تلك القیم

جتماعیة من الجوانب األخرى التي تدفع بتنمیة مفهوم حوكمة المؤسسات هي فكرة المسؤولیة اإل   

، وهو التعبیر المفضل في مجتمع األعمال، وتنطوي مواطنة المؤسسات 2'مواطنة المؤسسات"أو 

على بناء نظام لصنع القرارات ال یأخذ في اإلعتبار إجراءات التشغیل الداخلیة فحسب، ولكن أیضا 

  . تأثیر سلوك المؤسسات على ذوي الشأن والعمال والمستثمرین والمجتمعات

نادا إلى ما تم عرضه من خالل هذه التعاریف ذات األبعاد المتعددة، یمكن صیاغة إست     

تعریف یجمع كل العناصر التي وردت من خاللها یعطي تعریف دقیق وواضح للمؤسسة 

فیه عدد من األفراد یقومون بنشاطات ومهام مكانا یلتقي "اإلقتصادیة، فتعد المؤسسة اإلقتصادیة 

عمل فیما بینهم ومع المحیط الخارجي، یحددها القانون تتضافر جهودهم محددة، تربطهم عالقات 

المؤسسة بتقنیات ومهارات ) مدخالت(من خالل عملیات المزج والتحویل التي تجرى على موارد 

تتمثل في منتجات نهائیة وجاهزة لإلستهالك من سلع وخدمات، ) مخرجات(معینة، قصد تحقیق 

من خاللها مصالح كل أصحاب المصلحة من مالكین ومسیرین بأقل تكلفة وجهد ووقت، تتحقق 

     .3"ومتعاملین والمجتمع بأسره

                                                 
كركار ملیكة، آلیات الحوكمة المؤسسیة في القطاع المصرفي وواقع تطبیقها في الدول العربیة، مجلة األبحاث اإلقتصادیة،  -  1

 . 149، ص 2015، جوان 12، العدد 2البلیدة جامعة 

 . 150كركار ملیكة، مرجع نفسه، ص  -  2

 .170، مرجع سابق، ص أحمد بن عیشاوي -  3



62 
 

من خالل هذا التعریف نستنتج أهم األبعاد التي تستند إلیها المؤسسة اإلقتصادیة في      

  :1تعریفها

أن المؤسسة اإلقتصادیة تمثل بعدا قانونیا من خالل جملة القوانین التي تحدد وتنظم  -

 ؛لف نشاطاتها وعالقات أفرادها فیما بینهم  ومع العالم الخارجيمخت

أن المؤسسة اإلقتصادیة تمثل بعدا إقتصادیا یتمحور حول مجمل النشاطات التي تقوم بها  -

والمتمثلة في مختلف عملیات تحویل الموارد بمنتهى اإلتقان وبإقتصاد كبیر في التكالیف 

نتطلبات وتطلعات العمیل ضمن مواصفات الجودة والجهد والوقت، بالتوافق مع إحترام م

المطلوبة، مما یمكنها من تخفیض سعر التكلفة إلى أقل حد ممكن، الذي یتیح لها البیع 

 ؛بأسعار تنافسیة

أن المؤسسة اإلقتصادیة تمثل بعدا إجتماعیا وثقافیا من خالل العالقات اإلجتماعیة  -

ضمن  ،یاتهم وتصرفاتهم وأفكارهم حیال المؤسسةالتفاعلیة المختلفة التي تربط أفرادها وسلوك

   مركبات بیئة األعمال الداخلیة؛ما یعرف بالثقافة  التنظیمیة التي تعد واحدة من بین أهم 

 .كما أن للمؤسسة اإلقتصادیة أبعاد سیاسیة وتكنولوجیة وبیئیة وغیرها -

اإلقتصادي لجزء من فالمؤسسة العمومیة اإلقتصادیة لیست سوى صورة منصور التوظیف      

الملكیة العامة، طبقا لنظام إداري وقانوني یمنحها الشخصیة المعنویة، وكل ما یمكنها من تحقیق 

          .2األهداف التي رسمها لها المشرع

الجدیر بالذكر، أن المقصود بالتوظیف اإلقتصادي للملكیة العامة، هو تمیزها عن بقیة صور      

أغراض أخرى حتى ولو كانت هذه الصور إلدارة نشاطات ذات طبیعة في  توظیف هذه األموال

ما دامت ال تتمتع بشخصیة معنویة وبعض المیزات القانونیة األخرى التي رعاها  ،إقتصادیة

  .المشرع في النظام اإلداري والقانوني الذي وضعه لیحكم المؤسسة العمومیة اإلقتصادیة

دیة والفنیة المتعلقة بالوظیفة التي تضطلع بها هذه لإلشارة، فإن اإلعتبارات اإلقتصا     

في تحقیق األهداف التي رسمها لها المشرع، هي  المؤسسات، والمتمثلة أساسا في اإلنتاج والنجاح

                                                 
 .171. 170 ص.، مرجع نفسه، صأحمد بن عیشاوي -  1

 .66، ص سابقبوشیبة مختار، مرجع  -  2
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التي بررت إدارة المؤسسة العامة اإلقتصادیة طبقا لنظام إداري وقانوني خاص یمنحها الشخصیة 

نیة األخرى، مثل تمتعها بقدر من اإلستقالل المالي واإلداري، المعنویة وغیرها من الوسائل القانو 

من  03وٕامتیازات السلطة العامة وكسبها لصفة التاجر ومیزة اإلحتكار، وهو ما جاءت به المادة 

كل هذا . التي سبق اإلشارة إلیها 1المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات 01 – 88القانون رقم 

  توظیف األموال العامة األخرى عادة في مجال الخدمات اإلجتماعیة خالفا للصور التي یتم بها 

  

إال إذا رأى المشرع خالف ذلك وزودها بقدر من هذه  ،2والصحیة والتعلیمیة وحتى اإلقتصادیة

  .3الوسائل

العمومیة اإلقتصادیة هي المحور األساسي الذي یدور حوله  یعتبر بعض الفقهاء أن المؤسسة     

صادي، ومن ثم یمتد مجاله إلى ما یحكم هذه المؤسسة من قوانین متعلقة برأسمال هذه القانون اإلقت

المؤسسة، وتسییرها المالي، كما یشمل تنفیذ برامج المؤسسة في إطار التنمیة اإلقتصادیة المستمرة 

  .تحت إشراف الدولة وبأشكال قانونیة معینة منظمة بقوانین خاصة

نوع من المؤسسات ینطلق من فكرة االستقاللیة التي طالما نادى بها إن التصور الجدید لهذا ال     

أغلب المسیرون من جهة، واستجابة لضغط الهیئات المالیة الدولیة إلدخال تصحیحات هیكلیة 

  .4جذریة، من جهة أخرى

تعتبر المؤسسة العمومیة اإلقتصادیة الوسیلة المفضلة إلنتاج المواد والخدمات وتراكم رأس      

وتتمتع بالشخصیة المعنویة التي تسري علیها قواعد القانن التجاري، ومن ثم فإن المؤسسة  مال،ال

العمومیة اإلقتصادیة تتمیز عن الهیئات العمومیة بصفتها أشخاصا معنویة خاضعة للقانون العام 

                                                 
 .، مرجع سابق01 – 88انون رقم ق -  1

األشخاص "على أن ، 58 – 75، یعدل ویتمم أمر رقم 2005یونیو  20مؤرخ في  10 – 05قم قانون ر  من 49تنص المادة  - 2

 -الشركات المدنیة والتجاریة،  -المؤسسات العمومیة ذات الطابع اإلداري،  -الدولة، الوالیة، البلدیة،  - : اإلعتباریة هي

 ".ا القانون شخصیة قانونیةكل مجموعة من أشخاص أو أموال یمنحه - الوقف،  -الجمعیات والمؤسسات، 

 .66، ص سابقبوشیبة مختار، المرجع  -  3

 .35، مرجع سابق، ص لي عالوىلعالو  كیل محمد، صالح محمد، بوتین محمدسعید أو  -  4
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ن ومكلفة بتسییر الخدمات العمومیة من جهة، وعن الجمعیات والتعاونیات والتجمعات األخرى م

  .جهة أخرى

  ظیم المؤسسة العمومیة االقتصادیةمبادئ وأسس تن: ثانیا

اإلطار العام  1988تعتبر اإلصالحات االقتصادیة التي باشرتها الجزائر إبتداءا من سنة      

لالقتصاد الوطني وطریقة جدیدة لتسییره خالل تلك المرحلة وما بعدها، تماشیا مع تطور مراحل 

لعل أهمها النصوص القانونیة التي توجت إعادة تنظیم االقتصاد الوطني التنمیة في الجزائر، 

، )1(والمؤسسة العامة االقتصادیة واعتماد المبادئ واألسس الرئیسیة المتمثلة في مبدأ االستقاللیة 

  ).3(ومبدأ التنظیم الدیمقراطي ) 2(مبدأ المتاجرة 

العمومیة االقتصادیة على مبدأ االستقاللیة یقوم التنظیم الجدید للمؤسسة : مبدأ االستقاللیة – 1

باعتباره الركن الرئیسي لإلصالح االقتصادي الجدید، ویعود هذا المبدأ إلى المواثیق والنصوص 

القانون وهي  1988القوانین الصادرة سنة و  1986األساسیة للبالد، أهمها المیثاق الوطني لسنة 

ذا القانون المتعلق بالتخطیط والقانون المتعلق التوجیهي للمؤسسات العمومیة االقتصادیة، وك

بصنادیق المساهمة والقانون المتضمن القانون التجاري والمحدد للقواعد المطبقة على المؤسسات 

العمومیة االقتصادیة التي تنص، لدى تحدیدها المبادئ العامة لتنظیم االقتصاد الوطني، على 

ت االقتصادیة قصد تحسین فعالیتها ومردودها ضرورة منح المزید من االستقاللیة للمؤسسا

  .االقتصادي

في اعتراف المشرع الجزائري للمؤسسات االقتصادیة العامة  یجد هذا المبدأ أساسه القانوني     

، باعتبارها الوسیلة الفنیة اآلزمة التي ال بدیل لها لتحقیق استقالل المؤسسة 1بالشخصیة المعنویة

، وهو ما نصت علیه 3ثابة العنصر القانوني المحدد لشخص عام، وهي بم2المالي واإلداري

المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات  01 – 88من القانون رقم  3الفقرة  3صراحة المادة 

                                                 
 .58، مرجع سابق، ص محمد الصغیربعلي  -  1

 .64سابق، ص مختار، الجزء األول، مرجع بوشیبة  -  2

 .66، ص نفسهمرجع مختار، الجزء األول، بوشیبة  -  3
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العمومیة االقتصادیة السالف الذكر، على أن المؤسسة العمومیة االقتصادیة تتمتع بالشخصیة 

  .ون التجاريالمعنویة التي تسري علیها قواعد القان

إن تمتع المؤسسة االقتصادیة العامة بالشخصیة المعنویة یخولها اكتساب الحقوق وتحمل      

فالشخصیة المعنویة هي التي تعطي للمؤسسة اإلقتصادیة العامة دعم أكثر االلتزامات، 

قها خاصة من حیث وجود ذمة مالیة مستقلة وتمتعها بأهلیة قانونیة لمباشرة حقو  1إلستقاللیتها

من القانون  50وهي النتائج التي أشارت إلیها المادة كحق التعاقد، حق التملك وحق التقاضي 

یتمتع الشخص االعتباري بجمیع الحقوق، إال ما كان منها ": المدني التي تنص على ما یلي

  .مالزما لصفة اإلنسان، وذلك في الحدود التي یقررها القانون

  :یكون لها خصوصا

  .ذمة مالیة -

 .لیة، في الحدود التي یعینها عقد إنشائها أو التي یقررها القانونأه -

الشركات التي یكون مركزها الرئیسي في . موطن وهو المكان الذي یوجد فیه مركز إدارتها -

 .الخارج ولها نشاط في الجزائر، یعتبر مركزها في نظر القانون الداخلي، في الجزائر

 .نائب یعبر عن إرادتها -

  ".حق التقاضي -

نستنتج من نص هذه المادة، أّن تمتع المؤسسة االقتصادیة العامة بالشخصیة المعنویة یعطي      

  :دعما أكثر الستقاللیتها خاصة من حیث

تتمثل في رأس مالها التأسیسي وما ینتج عنه من أرباح وفوائد،  :وجود ذمة مالیة مستقلة -أ    

 – 88من القانون رقم  17حیث تنص المادة . كیةفالشخصیة المعنویة إنما تمثل عامل إسناد للمل

یترتب على دفع الحصص باختالف أنواعها تحویل الملكیة ": المشار إلیه أعاله، على ما یلي 01

وتصبح عندئذ األمالك المحولة أمالكا للمؤسسة . لصالح المؤسسة العمومیة االقتصادیة المعنیة

  ."ة في هذا الشأنالعمومیة االقتصادیة وتحكمها القواعد المطبق

                                                 
 .64، ص نفسهمختار، الجزء األول، مرجع بوشیبة  -  1
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یترتب على االستقالل المالي للمؤسسة االقتصادیة العامة ضرورة األخذ بسیاسة التمویل      

  . 1الذاتي، وذلك باالعتماد على الموارد الخاصة بالمؤسسة وفائض األرباح دون تدخل من الدولة

كانت أهلیة وجوب أو أهلیة  إن التمتع باألهلیة القانونیة سواء :التمتع باألهلیة القانونیة -ب    

أداء، إنما هو النتیجة المباشرة الكتساب الشخصیة المعنویة، مما یترتب عنه أن تكون المؤسسة 

العمومیة االقتصادیة صاحبة حقوق كحق التعاقد، حق التقاضي وحق الملكیة والحقوق العقاریة 

المسؤولیة التي قد یكون أساسها وتحملها لاللتزامات وما قد یترتب عن إخاللها بذلك من . األخرى

 – 88من القانون رقم  7القانون، العقد، أو الخطأ بصفة مستقلة، وهذا طبقا لما تنص علیه المادة 

012.  

إن تمتع المؤسسة العمومیة االقتصادیة بالشخصیة المعنویة الكاملة لیس مطلقا، حیث أنها      

ي یقررها القانون، وهو ما یعني االلتزام بتخصصها مقیدة بالحدود التي یعینها عقد إنشائها أو الت

االقتصادي سواء كان تخصص نشاطها االقتصادي بمقتضى القانون أو التنظیم الذي یتمثل في 

نظام الشركة أو قانونها األساسي، وذلك باستثناء ما قد تنشئه المؤسسة من فروع لممارسة بعض 

األصلي، حتى ال یكون محصورا في غرض  األعمال واألنشطة المكملة لنشاطها االقتصادي

  .محدود

كما لجأ المشرع الجزائري في سبیل تدعیم استقاللیة المؤسسة العمومیة االقتصادیة إلى      

  :اعتماد األساس اإلداري الذي یقوم على مایلي

ال ": على أنه 01 – 88من القانون رقم  58حیث تنص المادة  :حظر التسییر الضمني – 1

د أن یتدخل في إدارة أو تسییر المؤسسة العمومیة االقتصادیة، خارج األجهزة المشكلة یجوز ألح

تشكل كل مخالفة لهذا الحكم تسییرا ضمنیا . قانونا والعاملة في إطار الصالحیات الخاصة بها

  ".ویترتب عنها تطبیق قواعد المسؤولیة المدنیة والجزائیة المنصوص علیها في هذا الشأن

                                                 
 .59، مرجع سابق، ص محمد الصغیربعلي  -  1

تتمتع المؤسسة العمومیة االقتصادیة باألهلیة ": على ما یلي ، مرجع سابق،01 – 88من قانون رقم  7تنص المادة  - 2

ة مستقلة بواسطة أجهزتها المؤهلة لهذا الغرض بمقتضى قانونها األساسي، طبقا القانونیة الكاملة، فتشترط وتلتزم وتتعاقد بكیفی

 ". لقواعد التجارة واألحكام التشریعیة المعمول بها في مجال االلتزامات المدنیة والتجاریة
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حظر التسییر الضمني أساسا إلى منع أي تدخل خارجي غیر منظم في إطار تحدید یهدف       

الصالحیات و االختصاصات لمختلف الهیئات واألجهزة، سواء المركزیة منها أو المحلیة، ضمن 

باإلضافة إلى تحمل المسؤولیة المدنیة لما قد یلحق المؤسسة . عالقة المؤسسة باألجهزة األخرى

لتسییر الضمني لها، كما قد تترتب عنه مسؤولیة جنائیة طبقا ألحكام المادة من أضرار نتیجة ا

  .   1من قانون العقوبات الجزائري 242

عمل الرقابة  تخفیضإن هدف المشرع الجزائري في  :الخضوع ألنظمة الرقابة التخفیف من – 2

شیا مع حركیة وسرعة اإلداریة والرقابة الشعبیة، هو تخفیف القیود وٕاطالق مبادرة المؤسسة تما

كما قد یعود . الوسط التجاري، وهو ما یقتضي تجنیبها العراقیل اإلداریة واالعتبارات السیاسیة

السبب في ذلك إلى كون هذا النظام أصبح غیر منسجم مع التوجیهات والخصائص العامة 

سسة من طرف للمؤسسة العامة االقتصادیة، نظرا لما یتسم به من سیطرة وهیمنة على نشاط المؤ 

  .2، توجیها ورقابة تبعا للسلطات المخولة لها)الوزارة(جهة الوصایة 

كما یستند مبدأ االستقاللیة من أجل تجسیده على أساس اقتصادي یتمثل في منح المزید من      

االستقاللیة للمؤسسات االقتصادیة العامة والقضاء على اإلختالالت قصد تحسین فعالیتها، خاصة 

  .احترام معاییر اإلنتاج واإلنتاجیة وعن طریق تحكم أفضل في قواعد التسییرعن طریق 

في هذا اإلطار، فإن إستقاللیة المؤسسة العمومیة اإلقتصادیة لیست مطلقة بل هي مقیدة      

بالحدود التي یرسمها عقد إنشائها والتي یقررها القانون، وهو ما یجعلها ملزمة بالتقید بتخصصها 

سواء كان هذا التخصص بمقتضى القانون أو التنظیم الذي یتمثل في نظام الشركة أو اإلقتصادي، 

قانونها األساسي بإستثناء الفروع التي تنشئها من أجل ممارسة بعض األعمال واألنشطة المكملة 

      . 3للنشاط اإلقتصادي األصلي لها

                                                 
ج ر تمم، یتضمن قانون العقوبات، المعدل والم ،1966یونیو سنة  8مؤرخ في  156 – 66من أمر رقم  242لمادة تنص ا - 1

كل من تدخل بغیر صفة في الوظائف العمومیة أو المدنیة أو ": على ما یلي، 1966جوان  11، صادر بتاریخ 49عدد 

 ".العسكریة أو قام بعمل من أعمال هذه الوظائف یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ما لم یكون الفعل جریمة أشد

 .65، مرجع سابق، ص محمد الصغیربعلي  -  2

الضوابط القانونیة للمنافسة في التشریع الجزائري، دفاتر السیاسة والقانون، العدد الخامس عشر،  حماش سیلیة وساوس خیرة، - 3

 .416ص  ،2016جوان 
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یتمثل هذا المبدأ في خضوع  :بادرة الخاصة بالمؤسسة العمومیة اإلقتصادیةالمحریة مبدأ  – 2

سواء من حیث تنظیمها أو ) القانون الخاص(المؤسسة العامة االقتصادیة ألحكام القانون التجاري 

على أن  تنصالتي  04 – 88من القانون رقم  41وذلك طبقا لنص المادة  1أعمالها أو أموالها

كور أعاله، ساریة المذ 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59 – 75تبقى أحكام األمر رقم "

  ."المفعول ما لم تعدل أو تتم صراحة بحكم من هذا القانون

یتعلق  بادرة الخاص بالمؤسسة العمومیة اإلقتصادیةالم حریة من هذه المادة، أّن مبدأنستنتج      

أساسا بوظیفة ونشاط المؤسسة من حیث خضوعه لمبدأ اإلدارة التجاریة المعمول به في 

، وذلك في إطار مقتضیات قواعد القانون التجاري، وهو ما أوردته 2ة الخاصةالمشروعات التجاری

  .01 – 88من القانون  رقم  3في هذا الصدد المادة 

من أجل تدعیم اإلدارة االقتصادیة والتجاریة للقطاع العام، وبالنظر لما یحققه شكل الشركة      

عمد المشرع الجزائري من الناحیة التنظیمیة التجاریة من فعالیة اقتصادیة ومسایرة آللیات السوق، 

وهو ما یبرز من . 3إلى إفراغ شكل المؤسسة العمومیة االقتصادیة في قالب تجاري هو الشركة

وتؤسس هذه المؤسسات "حیث تنص على أن  04 – 88من القانون رقم  2الفقرة  2نص المادة 

  ".في شكل شركة مساهمة أو في شكل شركة محدودة المسؤولیة

التي أخذ بها  4تعتبر إذن، شركة المساهمة وشركة المسؤولیة المحدودة أهم أنواع الشركات     

والسبب في ذلك یعود لكون هذین النوعین من الشركات یقومان، خاصة . المشرع التجاري الجزائري

شركة المساهمة، على االعتبار المالي دون اعتداد كبیر بالطابع الشخصي على عكس ما هو 

                                                 
1 - TCHOUAR (DJ.), « La soumission des contrats des entreprises publiques au droit privé », 

Op.cit, P. 152.  
2 - ZOUAIMIA (R.), Droit de la régulation économique, op.cit, P. 14. 

 .70، مرجع سابق، ص بعلي محمد الصغیر - 3
، صادر 101، ج ر عدد یتضمن القانون التجاري ،1975سبتمبر  26مؤرخ في  59 – 75أمر رقم  من 544المادة تنص  - 4

 27، صادر في 27ر عدد ، ج 1993أفریل  25خ في مؤر  08 – 93بمرسوم تشریعي رقم  معدل ومتمم ،1975دیسمبر  19في 

 93المرسوم التشریعي رقم (یحدد الطابع التجاري لشركة إما بشكلها أو موضوعها ": على ما یليالمعدل والمتمم،  ،1993أفریل 

ات تعد شركات التضامن وشركات التوصیة والشركات ذات المسؤولیة المحدودة وشرك) 1993أبریل  25المؤرخ في  08 –

 ".المساهمة، تجاریة بحكم شكلها ومهما یكن موضوعها
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، وهو ما یبرر 1ه الحال في شركة التضامن التي ترتكز على االعتبار الشخصي دون الماليعلی

  .عدم األخذ بها لكونها ال تتوافق مع تنظیم القطاع العام

أما من حیث طبیعتها القانونیة فإن المؤسسة العمومیة االقتصادیة لها صفة التاجر، وذلك      

یعد تاجر كل من یباشر "لتجاري الجزائري التي تقضي بأنه طبقا لنص المادة األولى من القانون ا

، وهو ما یتوافق مع نص "عمال تجاریا ویتخذه حرفة معتادة له، ما لم یقض القانون بخالف ذلك

من نفس القانون التي اعتبرت الشركات التجاریة عمال تجاریا بحسب شكله، وكذلك مع  3المادة 

ل من شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولیة ج التي اعتبرت ك.ت.ت 544نص المادة 

  .  2المحدودة شركات تجاریة بحسب شكلها مهما كان موضوعها

، 01 – 88أما من الناحیة الوظیفیة فإنه باالستناد إلى نص المادة السابعة من القانون رقم      

حكام التشریعیة المعمول فإن المؤسسة العمومیة االقتصادیة تمارس نشاطها طبقا لقواعد التجارة واأل

بها في مجال االلتزامات المدنیة والتجاریة، وعلیه یقع على عاتقها تنفیذ االلتزامات المترتبة على 

فتخضع ألحكام القانون . عاتقها شأنها في ذلك شأن التزامات التجار والمؤسسات التجاریة الخاصة

اتر التجاریة وبالقید في السجل التجاري ، وهي ملزمة إذن، بمسك الدف3التجاري واألعراف التجاریة

كما یمكن شهر إفالسها إذا توقفت عن دفع  4الذي یكسبها الصفة التجاریة والشخصیة المعنویة

  .5دیونها التجاریة

                                                 
 .  ، مرجع نفسه59 - 75أمر رقم من  563إلى  551ن أنظر في شركة التضامن إلى المواد م -  1

2   -  CHAZAL (J.-P.) et REINHARD (Y.), « Sociétés par actions », Revue trimestrielle de droit 

commercial et de droit économique, Dalloz, N° 04, 2001, P. 923.  
 .86، مرجع سابق، ص عبد القادرالبقیرات  -  3

ال تتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة إال من تاریخ ": على مایلي ، مرجع سابق،59 -  75من أمر رقم  549تنص المادة  - 4

هدوا باسم الشركة ولحسابها متضامنین من غیر وقبل إتمام هذا اإلجراء یكون األشخاص الذین تع. قیدها في السجل التجاري

  ".تحدید أموالهم، إال إذا قبلت الشركة، بعد تأسیسها بصفة قانونیة أن تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة

 25المؤرخ في  08 – 93المرسوم التشریعي رقم "(: على ما یلي ، مرجع سابق،59 -75من أمر رقم  217تنص المادة  - 5

تخضع الشركات ذات رؤوس أموال عمومیة كلیا أو جزئیا ألحكام هذا الباب المتعلق باإلفالس والتسویات ) 1993أبریل 

  .القضائیة

  .من هذا القانون في حالة ما إذا كان إجراء التصفیة یعني شركة مذكورة في المقطع األول أعاله 352ال تطبق أحكام المادة 

  .المؤهلة عن طریق التنظیم، تدابیر لتسدید مستحقات الدائنینغیر أنه یمكن أن تتخذ السلطة العمومیة 
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كما لجأ المشرع إلى إضفاء الطبیعة التجاریة على ما تقوم به هذه المؤسسات من أنشطة      

  .ج.ت.ق 3بحسب الشكل وذلك طبقا لنص المادة وتصرفات، باعتبارها شركات تجاریة 

كما أن ما تبرمه تلك الشركات من عقود یعتبر أساسا من العقود التجاریة توخیا للسرعة      

وهو . واالئتمان والتقلیل من الشكلیات واحترام القوة الملزمة للعقود وتشدید الجزاء على عدم التنفیذ

ده، ویبرر أیضا إخراجها من نظام الصفقات العمومیة وٕالغاء ما ینم عن تدعیم طابع المتاجرة وتأكی

نظام التحكیم الذي قد یكون صالحا لما تبرمه اإلدارات والمؤسسات العامة اإلداریة من صفقات 

وعقود، بینما یشكل عائقا في سبیل تنمیة إنتاجیة المؤسسة وتعطیل نشاطها لما ینطوي علیها من 

  .1قتضیات اإلدارة التجاریةإجراءات معقدة ال تتالءم مع م

وهي سنة تأمیم المحروقات عهدا جدیدا في  1971تعتبر سنة  :مبدأ التنظیم الدیمقراطي – 3

حیاة المؤسسة العامة االقتصادیة، وبدایة التجاه یتمم وضع أسس البناء االشتراكي للقطاع العام، 

ماعي والثقافي واالقتصادي على ویجسد مبدأ دیمقراطیة إدارة المؤسسات العامة في المجال االجت

  .الخصوص

، 2إّن الفضل في ذلك یعود للمبادئ التي وضعها میثاق التنظیم االشتراكي للمؤسسات     

المتعلق بالتسییر االشتراكي للمؤسسات المشار إلیه  74 – 71والنصوص التي تضمنها األمر رقم 

والمتضمن  23 – 75ر منها األمر رقم والنصوص التنظیمیة المكملة والمطبقة لهذه المبادئ، نذك

 76 – 75، األمر رقم 3القانون األساسي النموذجي للمؤسسات االشتراكیة ذات الطابع االقتصادي

والمتضمن تحدید العالقات الرئیسیة بین المؤسسات االشتراكیة وسلطة الوصایة واإلدارات األخرى 

  .التابعة للدولة السابق الذكر

                                                                                                                                                                  
 ".أدناه 357وتشمل التدابیر المذكورة في المقطع السابق قفل اإلجراء الجاري، طبقا ألحكام المادة 

 .76، مرجع سابق، ص محمد الصغیربعلي  -  1

 .1971 دیسمبر 13، صادر في 101التنظیم االشتراكي للمؤسسات، ج ر عدد میثاق  -  2

راكیة ذات الطابع ، یتضمن القانون األساسي النموذجي للمؤسسات االشت1975أفریل سنة  29مؤرخ في  23 – 75مر رقم أ -  3

 .1975 مایو 13، صادر في 38االقتصادي، ج ر عدد 
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التي یجب أن تتم بمرسوم،  1لنصوص بینت طریقة إنشاء المؤسسة االشتراكیةإن أحكام هذه ا     

أما المؤسسات التابعة . باستثناء المؤسسات ذات األهمیة الوطنیة التي تحدث بموجب القانون

  .للوالیات والبلدیات، فإنها تنشئ طبقا ألحكام قانون الوالیة وقانون البلدیة

، ...)تابعة للبلدیة –تابعة للوالیة  –وطنیة (ومقرها  كما حددت هذه النصوص تسمیتها     

) مجلس العمال، مجلس المدیریة، المدیر العام للمؤسسة أو مدیر الوحدة، اللجان الدائمة(هیئاتها 

ومختلف قواعد تأسیسها أو تعیینها وصالحیاتها وتنظیم وتنسیق العالقات فیما بینها من جهة 

  .2إلدارات األخرى التابعة للدولة من جهة أخرىوتنظیم العالقة بجهة الوصایة وا

أما على صعید مشاركة العمال في اتخاذ القرار فأقّر میثاق التسییر االشتراكي للمؤسسات،      

أنه في القطاع االشتراكي تكون حقوق العمال مضمونة بواسطة االشتراك المباشر المنصوص علیه 

الممنوحة من خالله للعمال هي صفة المنتج المسیر،  في التنظیم االشتراكي للمؤسسات، إن الصفة

تمارس خاصة ضمن مجلس العمال الذي له صالحیات مراقبة نشاط المؤسسة من الناحیة التقنیة 

  .وقیامه بفحص الحسابات التقدیریة ومیزانیة المؤسسة وبإعطاء رأیه فیهما

حویرات على هیاكل التنظیم إن اإلصالحات االقتصادیة الجدیدة التي أدخلت تعدیالت وت     

االشتراكي السابقة، وذلك بتحویل المؤسسات االشتراكیة ذات الطابع االقتصادي إلى مؤسسات 

، أین تم 1990عمومیة، وصدور القانون المتعلق بعالقات العمل في القطاع االقتصادي في سنة 

غاء القانون األساسي المتعلق بإل 45 – 89إلغاء مجلس العمال بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

، والتي تتشكل من 3للمؤسسات المحولة، وتعویضه بهیئة ممثلة للعمال تدعى لجنة المشاركة

مجموع المندوبین المنتخبین من طرف مجموعة العمال بمختلف أماكن العمل، بهدف تحقیق 

  . 4الطابع الدیمقراطي لإلدارة والتسییر بالمؤسسة

                                                 
اكیة على اعتبار أن مازالت النصوص التشریعیة المتعلقة بالمؤسسة العمومیة االقتصادیة ترى في هذه األخیرة مؤسسة اشتر  -  1

المؤسسات العمومیة "على أن  مرجع سابق، ،01 – 88من القانون رقم  2المشاركة العمالیة مازالت قائمة، حیث تنص المادة 

  ...".االقتصادیة هي مؤسسات اشتراكیة تكتسي األشكال القانونیة التي ینص علیها القانون والقوانین الخاصة

  .40، ص ، مرجع سابقمختاربوشیبة  -  2

 .84، مرجع سابق، ص محمد الصغیربعلي  -  3
4 - ZOUAIMIA (R.), Droit de la régulation économique, op.cit, P. 14. 
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كتعبیر عن  1ر مجلس العمال ودور لجنة المشاركة في المؤسسةیكمن مجال المقارنة بین دو      

المشاركة العمالیة، في الصالحیات الموكلة لهذه األخیرة المحددة بالنظر لجملة من االعتبارات 

  : واالقتصادیة أهمها 2والعوامل التي أفرزتها اإلصالحات الدستوریة

السیاسیة  بعد اعتماد التعددیة تعدیل ممارسة الحق النقابي من حیث إمكانیة تعددیتها، -

  ؛واالعتراف بحق اإلضراب

الطابع التجاري الذي أصبحت تكتسیه المؤسسة العمومیة االقتصادیة من حیث إفراغها في  -

بنیات وهیاكل الشركة التجاریة بما لها سلطات محددة بموجب القانون الجدید للمؤسسات 

سوى صالحیات ثانویة تتعلق بالتمثیل  والقانون التجاري، بحیث لم یسند للجنة المشاركة

واالستشارة في بعض المسائل، بجانب دورها في مراقبة االلتزام بتشریع العمل داخل 

  . 3المؤسسة

وهو ما یختلف تماما عما كان لمجلس العمال من صالحیات تبعا الختالف األسس التي 

 .4یقوم علیه القطاع العام في كل مرحلة

  نیة للمؤسسة العمومیة اإلقتصادیةاألشكال القانو  - ثالثا

شكال الشركات، وذلك في إعتمد القانون المنظم للمؤسسة العمومیة اإلقتصادیة شكلین من أ     

التي تنص على أن  5خامسة من القانون التوجیهي للمؤسسة العمومیة اإلقتصادیةالمادة ال

محدودة المسؤولیة تملك  أو شركات ،)1(المؤسسات العمومیة اإلقتصادیة هي شركات مساهمة 

) 2(الدولة أو الجماعات المحلیة فیها مباشرة أو بصفة غیر مباشرة جمیع األسهم أو الحصص 

                                                 
 .84، ص السابقمرجع المحمد الصغیر، بعلي  -  1

ر نص ، یتعلق بنش1989فبرایر  28مؤرخ في  18 – 89مرسوم رئاسي رقم الصادر بوجب  1989یعتبر دستور فیفري  -  2

دستورا قانونا ال ، 1989، صادر بتاریخ أول مارس 9، ج ر عدد 1989فبرایر سنة  23الموافق علیه في إستقتاء  تعدیل الدستور

 .دستورا برنامجا كما كان الشأن بالنسبة للدستور السابق، لذلك جاء خالیا من اإلشارة إلى المبدأ االشتراكي

، 17، المتعلق بعالقات العمل، ج ر عدد 1990أفریل  21مؤرخ في  11 – 90رقم  من قانون 90و 89أنظر إلى المادتین  - 3

 .1990أفریل  25في  ادرص

 .85سابق، ص محمد الصغیر، مرجع بعلي  -  4

 .مرجع سابق ،01 – 88قانون رقم  -  5
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ویتوقف اإلختیار بین أحد . 1ولها نفس التنظیم والهیاكل التي تبنى علیها الشركات التجاریة لألموال

  .التنمیة اإلقتصادیة الشكلین المنصوص علیهما أعاله، على میدان عملهما وأهمیته في

زیادة على ذلك وبإستثناء اإلستثمار في شكل المساهمة في مؤسسة عمومیة إقتصادیة      

وطنیة، فإن إنشاء الجماعات المحلیة للمؤسسات یكتسي عموما شكل شركات ذات مسؤولیة 

  .2محدودة

ة والشركة ذات یتمثل الشكل القانوني للمؤسسة العمومیة اإلقتصادیة في شركة المساهم     

  .كام القانون التجاريأحالمسؤولیة المحدودة، ویخضع تنظیمهما إلى 

لقد أدرج المشرع األحكام الخاصة بالمؤسسات العمومیة اإلقتصادیة ضمن الكتاب الخامس      

  ).أحكام خاصة بالمؤسسة العمومیة اإلقتصادیة(من القانون التجاري تحت عنوان الباب الثالث 

دت هذا الشكل األحكام المشتركة في الباب األول المادة الثانیة بتعریفها المؤسسة قد أكل     

المؤسسة العمومیة اإلقتصادیة أشخاص معنویة تخضع لقواعد ": العمومیة اإلقتصادیة على أنها

القانون التجاري وتؤسس هذه المؤسسات في شكل شركة مساهمة أو في شكل شركة محدودة 

  ."المسؤولیة

  المؤسسة العمومیة اإلقتصادیة شركة مساهمة: كل األولالش – 1

إن المؤسسین في شركات المساهمة المعروفة في القانون التجاري خاصة في البلدان      

  .الرأسمالیة یكونون في غالب األحیان من ذوي رؤوس األموال الخاصة

ینایر  12ؤرخ في الم 04 – 88تنص المادة السابعة من القانون رقم  ،في هذا الخصوص     

المحدد للقواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات  59 – 75المعدل والمتمم لألمر رقم  1988

تنشأ المؤسسة العمومیة اإلقتصادیة "العمومیة اإلقتصادیة على طریقة إنشائها على ما یلي 

المكونة في شكل شركة مساهمة بناء على قرار من الحكومة، من طرف صندوق أو صنادیق 

                                                 
، بحث لنیل 04 – 01رقم سعودي زهیر، النظام القانوني لتسییر ورقابة المؤسسات العمومیة اإلقتصادیة على ضوء األمر  - 1

 .43 م، ص.ت.شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون األعمال، كلیة الحقوق والعلوم اإلداریة، بن عكنون، جامعة الجزائر، د

 .42ص . ن.ت.لعشب محفوظ، دراسات في القانون اإلقتصادي، المطبعة الرسمیة، د -  2
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المساهمة التي تعمل بصفتها أعضاء مؤسسة كما یمكن أن تنشأ المؤسسة بموجب قرار یتخذه 

  ."مؤسسا كل جهاز مؤهل قانونا إلحداث مؤسسة عمومیة إقتصادیة ویعمل بصفته عضوا

صنادیق المساهمة المقصودة في هذا النص، هي تلك التي تحدث في شكل شركات لتسییر      

 59 – 75ها عبارة عن مؤسسات عمومیة إقتصادیة تخضع لألمر رقم القیم المنقولة وهي ذات

المتعلق بصنادیق  1988ینایر  12المؤرخ في  03 – 88بالقانون التجاري وللقانون رقم  المتعلق

  .  1المساهمة، ویعمل كعون إئتماني للدولة تسند إلیه رؤوس أموال عامة یتولى تسییرها المالي

التي  01 – 88تنفیذا للمادة الثانیة عشر من القانون التوجیهي رقم قد صدر هذا القانون ل     

صندوق المساهمة شركة مساهمة یزود بنظام قانوني خاص به "تنص في فقرتها األولى على أن 

  .وهو في حد ذاته شركة مساهمة" یحدده قانون خاص

سندات والقیم یعتبر كل صندوق ضامنا مقابل القیمة المتمثل في األسهم والحصص وال     

  .األخرى التي تقدمها الدولة والجماعات المحلیة بإعتباره عونا إئتمانیا لها

 المؤسسة العمومیة اإلقتصادیة شركة ذات مسؤولیة محدودة: الشكل الثاني – 2

تنطبق على المؤسسة العمومیة اإلقتصادیة المكونة في شكل شركة ذات مسؤولیة محدودة      

واردة من المادة الثانیة إلى المادة السادسة من القانون التوجیهي، وتتعلق هذه األحكام المشتركة ال

األحكام على الخصوص بالقانون الواجب التطبیق، واإلستقالل في ممارسة الحقوق والواجبات 

وٕاكتساب الملكیة والحقوق العقاریة األخرى، وحق التقاضي وضمان األصول إللتزامات المؤسسة 

ادیة الحائزة ألسهم أو حصص لمؤسسة عمومیة إقتصادیة أخرى حتى ولو كانت العمومیة اإلقتص

    . 2هذه األخیرة حائزة جزءا من الرأسمال األولى

ما یمیز شكل المؤسسة العمومیة اإلقتصادیة ذات المسؤولیة المحدودة، ما قد ورد في      

ویتعلق األمر على ، 37إلى المادة  23نصوص متمیزة في القانون التوجیهي من المادة 

الخصوص بتكوین الجمعیة العامة، ومجلس المراقبة وصالحیاته والمنصوص علیها في المواد من 

  .37و 36والمسیرون في المادتین  35إلى  29

                                                 
 .43مرجع سابق، ص  لعشب محفوظ، -  1

 .43مرجع سابق، ص  ظ،فو لعشب مح -  2
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  الرأسمال التأسیسي للمؤسسة العمومیة اإلقتصادیة: رابعا

، تتوفر 1المشار إلیه 01 – 88طبقا لنص المادة السادسة عشر من القانون التوجیهي رقم      

المؤسسة العمومیة اإلقتصادیة على رأسمال تأسیسي مكتتب ومدفوع بكامله حسب األشكال التي 

  :نصت علیها قواعد القانون التجاري بمعنى

بمساهمة المؤسس في الرأسمال نقدا أو عینا أو بإكتتاب األجهزةالمؤهلة لهذا الغرض التابعة      

 .صادیة أخرىلمؤسسات عمومیة إقت

یعتبر رأسمال المؤسسة العمومیة اإلقتصادیة ملكا لها، وبالتالي تكون خاضعة للقواعد       

  .القانونیة المطبقة في هذا الشأن

مستحقة تدفع األسهم الجدیدة بعنوان الزیادة في الرأسمال إما نقدا أو مقاصة بدیون سائلة        

وٕاما بتحویل إلتزامات المساهمة وسنداتها في نسب  على المؤسسات، إما بإدراج إحتیاطاتها،

  .األرباح وهذا طبقا لما ورد في نص المادة الثامنة عشر من نفس القانون التوجیهي

تكون الممتلكات التابعة لذمة المؤسسة العمومیة اإلقتصادیة قابلة للتنازل عنها والتصرف فیها      

ة، غیر أن هذه القاعدة العامة ترد علیها إستثناءات وحجزها حسب القواعد المعمول بها في التجار 

فیما یتعلق بتلك األوضاع الخاصة بجزء من األصول الصافیة المساویة لمقابل قیم الرأسمال 

  .التأسیسي للمؤسسة

تكون الممتلكات المذكورة قابلة للتصرف بالبیع وفقا لقواعد القانون التجاري، غیر أنه ال یمكن     

األحوال أن یقتني اآلالت والتجهیزات المنتجة إال المؤسسات العمومیة في أي حال من 

اإلقتصادیة، الهیئات العمومیة ومراكز البحث والتنمیة المنصوص علیها في الفصلین األول 

بإستثناء اآلالت غیر  ".الهیئات العمومیة والتجمعات األخرى"والثالث من الباب الثالث المعنون بـ 

                                                 
 .مرجع سابق ،01 – 88انون رقم ق -  1
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كون محل تجدید، كما یمكن أن تكون موضوع مصالحة طبقا ألحكام قانون الصالحة أو التي ت

  .1اإلجراءات المدنیة

كما أورد القانون التوجیهي قیدا على المساهمة في رأس المال بحیث أنه ال یمكن  أن یترتب      

على إنشاء مؤسسة أو عدة مؤسسات عمومیة إقتصادیة فرعیة والمساهمة في رأسمال مؤسسة 

رأسمال المؤسسة أو  إقتصادیة أخرى، تغییر في الغرض اإلجتماعي أو التصرف في عمومیة

المؤسسات العمومیة اإلقتصادیة المعنیة وهذا طبقا لما ورد في نص المادة واحد وعشرون من 

  .السابق ذكره القانون التوجیهي

    التسییر المالي والمحاسبي للمؤسسة العمومیة اإلقتصادیة: خامسا

من القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة  19هذا التسییر وفقا للشكل الوارد في المادة  یتم     

یتم التسییر المالي والمحاسبي للمؤسسة العمومیة اإلقتصادیة "اإلقتصادیة التي جاء فیها ما یلي 

وفق الشكل التجاري ویتواله محاسب یعینه المدیر العام للمؤسسة العمومیة تحت مسؤولیته 

حددت بوضوح نوع المحاسبة المالیة التي تخضع لها هذه المؤسسات  ،، هاته المادة"اصةالخ

وعلى وجه الخصوص األحكام المنظمة لشركات  ،بتطبیق القواعد العامة في القانون التجاري

إتباع نظام المحاسبة  وهي من القواعد التي تفرض وجوب ،األموال في شأن تنظیم وسیر أعمالها

وما بلغته من تقدم وبما یسمح للمساهمین من  ،لوقوف على الوضعیة المالیة للمؤسسةل  2التجاریة

لیتسنى لهم بعد ذلك تقدیر إمكانیة توسیع العملیات اإلستثماریة أو إجراء تقدیرات لقیمة أسهمهم 

، ویتوالها محاسب یعینه المدیر العام للمؤسسة العمومیة وتحت 3تجمیدها في نطاق معین

  .خاصةمسؤولیته ال

من القانون المتعلق بصنادیق المساهمة بحیث  2كما نجد مفهوما آخر وارد في نص المادة      

تنص صراحة على أنه تسند رؤوس األموال العامة إلى عون إئتماني للدولة یسمى صنادیق 

ة المساهمة، ویتلى تسییرها المالي، فهذا األخیر هو الذي یتولى القیام باإلستثمارات اإلقتصادی

                                                 
 .45مرجع سابق، ص  وظ،لعشب محف -  1

 .90 ، ص2007، 33الخوصصة، مجلة إدارة، عدد  العامة اإلقتصادیة لغرض صبایحي ربیعة، أبرز ضوابط تقییم المؤسسة -  2

 . 90صبایحي ربیعة، مرجع وموضع نفسه، ص  -  3
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لحساب الدولة، وعلى الخصوص عن طریق المساهمة في رأسمال المؤسسات العمومیة 

اإلقتصادیة بهدف تحقیق أرباح مالیة، وهو بهذا الشكل یعتبر حافظة للقیم المنقولة التي یتولى 

  . تسییرها

كما تسند رؤوس أموال الدولة للصندوق وفقا لإلجراءات القانونیة المعمول بها، وبحسب      

إما عن طریق رأسمال الدولة أو تحویل األسهم الحصصیة التابعة بیعتها على شكل مصاریف ط

  .لها

  .كما یقوم بتسییر األسهم الحصصیة التي تقدمها المؤسسات العمومیة اإلقتصادیة للدولة    

من القانون  92و 91یخضع رأس المال التأسیسي للصندوق المملوك للدولة ألحكام المواد      

  .تعلق باألمالك الوطنیةالم

أشكال األسهم وشهاداتها  1988سبتمبر  27المؤرخ في  177 – 88قد حدد المرسوم رقم ل     

وذلك تطبیقا لألحكام المنصوص علیها في  ،التي یمكن للمؤسسات العمومیة اإلقتصادیة إصدارها

 1988ینایر  12المؤرخ في  04 – 88الفقرة الثانیة من المادة الخامسة من القانون رقم 

والمتضمن تعدیل القانون التجاري ویحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومیة 

یجوز للمؤسسات العمومیة اإلقتصادیة أن "اإلقتصادیة التي تنص في فقرتها األولى على أنه 

ي تصدر عالوة على األسهم كل قیمة منقولة ضروریة لنشاطها بغض النظر عن كل حكم تشریع

  ."مخالف

تحدد عن طریق التنظیم أنواع وأشكال "وتضیف الفقرة الثانیة من نفس المادة على ما یلي      

  ."األسهم والقیم األخرى المشار إلیها في الفقرة السابقة وكذا شروط إصدارها

تحدد بإسم الدولة حسب النموذج الملحق بأصل المرسوم شهادات تصنیف األسهم التي      

مؤسسات اإلشتراكیة الموجودة لصالح الدولة، طبقا لإلجراءات المنصوص علیها في تصدرها ال

    .1المتعلق بصنادیق المساهمة 03 – 88من القانون رقم  33إلى  30المواد من 

وفي  نالحظ أنها تنص على أن المشرع خّول فور نشر هذا القانون ،فبالرجوع إلى هذه المواد     

ساهمة تقویم الرأسمال التأسیسي للمؤسسات العمومیة اإلقتصادیة إنتظار إقامة صنادیق الم

                                                 
 . 1988ینایر  13 في ، صادر2بصنادیق المساهمة، ج ر عدد  ، یتعلق1988ینایر  12مؤرخ في  03 – 88قانون رقم  -  1
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على أساس عناصر محاسبیة  1الموجودة بأجهزة مؤهلة لذلك عن طریق التنظیم، ویتم هذا التقویم

إستنادا إلى األموال التأسیسیة المادیة والمعنویة للمؤسسات المالیة  2واضحة متمیزة بالشفافیة

 .ء أو إعادة الهیكلةوالمرتبة على عقد اإلنشا

یحول مبلغ الرأس مال التأسیسي المطابق للتقویم إلى أسهم حصصیة للدولة أو الجماعات      

  .المحلیة

تعد األسهم أجهزة المؤسسات المعنیة، ویشترك في التوقیع علیها مسؤول هذه المؤسسة ووكیل      

  .الخزانة العامة المعتمد والمؤهل لذلك

لى غایة التسلیم لصنادیق المساهمة لدى وكیل الخزینة العامة المعتمد لذلك تودع األسهم إ     

  .الذي یضمن المحافظة علیها

المحدد لكیفیات تطبیق  1988ماي  16المؤرخ في  101 – 88بالنظر لما به المرسوم رقم      

ؤسسة یجب على الم"... القانون التوجیهي، نجد أن المادة األولى منه نصت صراحة على أنه 

اإلشتراكیة الوطنیة ذات الطابع اإلقتصادي الموجودة في تاریخ إصدار هذا المرسوم، أن تتحول 

حسب الشكل القانوني المطلوب، إلى مؤسسة عمومیة إقتصادیة، سواء شركة مساهمة أو 

غیر أنه إذا كان الهدف  "شركة ذات مسؤولیة محدودة تخضع للقانون المدني وللقانون التجاري

هو تسییر منشأة عمومیة  ،ذات الطابع اإلقتصاديإلحدى المؤسسات اإلشتراكیة الوطنیة  الوحید

 72و 70، 69أو قطع من األمالك العمومیة التابعة للدولة وتوفرت فیها الشروط الواردة في المواد 

المتعلق باألمالك الوطنیة، فإن تلك المؤسسة  1984یونیو  30المؤرخ في  16 – 84من القانون 

   :3ول بمرسوم إلى مؤسسة عمومیة صناعیة وتجاریة ومن ثم تنطبق علیها األحكام التالیةتح

عندما تتمكن هیئة عمومیة من "فإنه  01 – 88من القانون رقم  44بالرجوع إلى المادة  -

تمویل أعبائها اإلستغاللیة جزئیا أو كلیا عن طریق عائد بیع إنتاج تجاري ینجز طبقا 

                                                 
هناك فرق بین التقویم الذي یتم طبقا لمبدأي العدالة والمساواة ویبقى مجرد رأي، وسعر التنازل الذي یعتبر حقیقة یفرزها واقع  - 1

 .80عة، مرجع سابق، ص السوق ویتحدد طبقا لظروف العرض والطلب، صبایحي ربی

 .81صبایحي ربیعة، مرجع نفسه، ص  -  2

 .47، مرجع سابق، صوظلعشب محف -  3
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ولدفتر الشروط العامة الذي یحدد األعباء والتقیدات التي تعود على لتعریفة معدة مسبقا 

والحقوق والصالحیات المرتبطة بها وكذا عند اإلقتضاء حقوق وواجبات عاتق الهیئة 

 ."هیئة ذات طابع صناعي وتجاري"المستعملین، فإنها تأخذ تسمیة 

في عالقتها مع الدولة وتعد تاجرة یتم نظام تسییرها بإخضاعها للقواعد المطبقة على اإلدارة      

في عالقتها مع الغیر وتخضع لقواعد القانون التجاري، ویكون لها في حیاتها ذمة متمیزة وموازنة 

  .خاصة طبقا لألحكام القانونیة والتنظیمیة المطبقة في هذا الشأن

ا بموجب عقد ة العمومیة وكذا قواعد تنظیمها وسیرهئیحدد الطابع الصناعي والتجاري للهی     

اإلنشاء والقوانین األساسیة المتخذة وفقا للشكل التنظیمي وتتحول الهیئة العمومیة ذات الطابع 

الصناعي والتجاري إلى مؤسسة عمومیة إقتصادیة إذا أمكن أن یتبع عندئذ هدفها وسیر عملها 

  .آلیات السوق، ونص المخطط الوطني للتنمیة على شروط ذلك

  .قانوني المترتب عن ذلك حسب األحكام القانونیة الجاري بها العملیتم التغییر ال     

یخول المرسوم للمدیرین العامین الحالیین للمؤسسات اإلشتراكیة الوطنیة ذات الطابع      

المادة (المؤسسة  الزم لحسن سیر تسییري تخویال صریحا للقیام بإتخاذ أي قرار ،اإلقتصادي

ضون على أول جمعیة عامة تأسیسیة جمیع اإلقتراحات كما یدرسون ویعدون ویعر  ،)2/1

التنظیمیة أو اإلقتراحات الخاصة بالتصرف في أمالك المؤسسة اإلشتراكیة وما یتطلبه تحدید رأس 

       .1مال الشركة

من المرسوم، یكلف مجلس المدیریة أو مجلس التوجیه في المؤسسة اإلشتراكیة  3طبقا للمادة      

تقویم األصول الصافیة في المؤسسة ویعرض على األجهزة المخولة مبلغ  ،تصاديذات الطابع اإلق

والكیفیات التي رأس مال الشركة الذي ینبغي إكتسابه حسب اإلجراءات القانونیة المعمول بها 

تتخذ الحكومة "التي تنص على أنه  01 – 88من القانون رقم  61حددتها الحكومة تطبیقا للمادة 

ذا القانون كل تدبیر نظامي وتنظیمي لتحدید أو تكلف من یقوم بتحدید قیمة في إطار تطبیق ه

رأس مال المؤسسات اإلقتصادیة الموجودة وتقوم أو تكلف من یقوم بتسلیم األسهم الحصصیة 

  ."التي تقدم بإسم الدولة أو الجماعات المحلیة

                                                 
 .47، ص وموضع نفسهمرجع  ،لعشب محفوظ -  1
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الذي یمارس مهامه، اإلجراءات یعد المدیر العام للمؤسسة اإلشتراكیة ذات الطابع اإلقتصادي      

المنصوص علیها في المادة الثالثة من المرسوم شهادة األسهم المطلوب إصدارها بإسم الدولة، 

  .1وذلك في إطار التحضیر لتقویم رأسمال المؤسسة العمومیة اإلقتصادیة

ظیمي الذي في هذا الخصوص، یوقع المدیر العام شهادات األسهم التي تعد وفقا للنموذج التن     

  .یمارس مهامه ومفوض الخزینة العمومیة

عقب توقیعها مباشرة تسلم لمفوض الخزینة العمومیة للمحافظة علیها ویتخذ مفوض الخزینة      

  .العمومیة محل إدارة الخزینة موطنا قانونیا ومهنیا له قصد المحافظة على شهادات األسهم

الصافیة صعوبات أخذ بعین اإلعتبار جزء  2صولإذا إعترضت تقویم الممتلكات وتقویم األ     

بإسم الدولة، أما الباقي فیقوم هذه األصول الثابتة بطریقة مؤكدة بغیة إصدار األسهم جزئیا  من

   .بخبرة خاصة تحدد عن طریق التنظیم بمقرر تتخذه الهیئات المخولة لهذا الغرض

نوني للمؤسسة اإلشتراكیة ذات الطابع إذا كان تطبیق القانون التوجیهي یغیر الشكل القا     

اإلقتصادي ویجعلها مؤسسة عمومیة إقتصادیة، فإنه یفقدها شخصیتها القانونیة في الحاالت التي 

من القانون التوجیهي  34یحددها القانون، إال إذا نص القانون على خالف ذلك وهذا طبقا للمادة 

                                                 
تقویم رأس مال المؤسسة العمومیة اإلقتصادیة یقوم على قائمة بیانیة للمركز المالي للمؤسسة للوصول إلى صافي قیمة  - 1

ویتمثل في صافي القیم المملوكة للمؤسسة بعد الوفاء بكل ما علیها من إلتزامات  لغیر المالك، وحساب صافي  الرأسمال المستثمر،

المنقولة یتطلب من القائم بالتقییم التعرف على أصول المؤسسة وخصومها وٕاعادة تقییم كل منها وتحدید القیمة المناسبة لها،  القیم

  .81صبایحي ربیعة، مرجع سابق، ص 

األصول هي مجموعة القیم والموجودات المالیة المملوكة للمؤسسة، والمتمثلة في النقود والمبالغ المستحقة للمؤسسة لدى الغیر  - 2

  :والحسابات المدینة األخرى، وتنقسم األصول إلى قسمین

كون هذه األصول ناتجة عن قیم وهي القیم المالیة التي تشكل منطلقا لوجود المؤسسة وتظل لدیها، وقد ت: األصول طویلة األجل -

كما قد تكون هذه األصول غیر ملموسة وتشمل براءة . مادیة ملموسة كالعقارات المبنیة وغیر المبنیة كاألراضي واألثاث واآلالت

فكل . ستحقةاإلختراع، العالمات، الرسوم، النماذج الصناعیة، الشهرة وعدد العمالء، باإلضافة إلى اإلستثمارات المالیة واألموال الم

  .هذه العناصر تتداخل فیما بینها لتشكل الكیان التجاري للمؤسسة وعلى أساسها یتم نشاطها وتعاطیها مع الغیر

وهي مجموع األصول اآلزمة لتشغیل الطاقة اإلنتاجیة في المؤسسة اإلقتصادیة، صبایحي ربیعة، مرجع : األصول قصیرة األجل -

 .82و 81ص .سابق، ص
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دیة بحكم القانون وتتوقف عن العمل في تحل المؤسسة العمومیة اإلقتصا"التي تنص على أنه 

  :الحاالت اآلتیة

  عندما تكون موضوع حل قبل حلول األجل في الحاالت الواردة في القانون التجاري؛ – 1

  أو عدة مؤسسات عمومیة إقتصادیة أخرى؛عندما تدمج مع مؤسسة  – 2

ة القدیمة عندما تكون موضوع إجراء إعادة هیكلة یتضمن إلغاء الشخصیة المعنوی – 3

  ."وتخصیص مجموع أصولها الصافیة لمؤسسة عمومیة إقتصادیة جدیدة

تلغي األحكام القانونیة األساسیة  01 – 88إذا كانت المادة التاسعة من المرسوم رقم      

وال یكون لها  ،اإلشتراكیة ذات الطابع اإلقتصادي إلغاء صریحا حسب الشكل المطلوب للمؤسسة

أي أثر قانوني بمجرد إتمام الشكلیات القانونیة المتعلقة بالتسجیل اإلشهاري بأي حال من األحوال 

العمومیة اإلقتصادیة  المنصوص علیه في القانون المدني والقانون التجاري فیما یخص المؤسسات

لیتصرفوا بصفتهم فإن مجلس اإلدارة یتولى تعیین األشخاص الذین یختارهم وكالء  نشأءها،التي ی

وتنتهي سلطات المدیر العام الحالي للمؤسسة اإلشتراكیة  ،سة العمومیة اإلقتصادیةمؤسسي المؤس

ذات الطابع اإلقتصادي في تاریخ تسلیم المهام للرئیس المدیر العام للمؤسسة اإلقتصادیة أو 

  .لمدیرها العام، وال یتحرر المعنیون من مسؤولیتهم إال بعد إعطائهم إبراء عن تسییرهم السابق

المتضمن  1987دیسمبر  23المؤرخ في  20 – 87من القانون رقم  130بیقا للمادة تط     

تعفى من الحقوق والرسوم عملیات إصدار األسهم بإسم الدولة التي  ،1988قانون المالیة لسنة 

تخصص لصنادیق المساهمة، كما تعفى الشكلیات التوثیقیة المرتبطة بعملیات تطبیق القانون 

  .التوجیهي

     دور صنادیق المساهمة في تسییر رأسمال المؤسسة العمومیة اإلقتصادیة - خامسا

إن صنادیق المساهمة هي في حد ذاتها مؤسسة عمومیة إقتصادیة تحدث في شكل شركات      

  .لتسییر القیم المنقولة وتخضع للقانون التجاري

ثم یقوم بإستثمارات  ومن ،صندوق المساهمة تسند إلیه رؤوس أموال عامة یتولى تسییرها     

إقتصادیة لحساب الدولة ال سیما عن طریق المساهمة في رأس مال المؤسسات العمومیة 
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اإلقتصادیة وهو یهدف إلى تحقیق أرباح مالیة، وبهذا یشكل حافظة للقیم المنقولة التي یتولى 

  .تسییرها

ة أسهم  تتجمع في في هذا اإلطار، فإن المؤسسات العمومیة اإلقتصادیة تأخذ صفة شرك     

إطار فروع صناعیة، ویتم تسییر رأسمالها العمومي من قبل صنادیق المساهمة، بعد إقرار تطهیرها 

  .1المالي، وهو اإلجراء الذي یسمح لها بإعادة تكوین رأسمالها اإلجتماعي

ا تسند رؤوس أموال الدولة للصندوق وفق اإلجراءات القانونیة المعمول بها وحسب طبیعته     

 .إما عن رأس مال الدولة أو تحویل األسهم الحصصیة التابعة للدولة ،على شكل مصاریف

یتولى الصندوق طبقا للتشریع المعمول به واألحكام القانونیة األساسیة تسییر األسهم      

  .الحصصیة التي تقدمها المؤسسات العمومیة اإلقتصادیة للدولة مقابل رأس المال المدفوع

موافقة الدوریة على قیمة السندات التي یسیرها الصندوق طبقا لألحكام التشریعیة، تتم ال     

 16 – 84من القانون رقم  92و 91ویخضع الرأسمال التأسیسي للصندوق ألحكام المادتین 

  .المتعلق باألمالك العمومیة المشار إلیه

یعینهم الوزیر  ،صصیتم مسبقا تقسیم الحصص العینیة للدولة من قبل محافظین في الح     

ویمكن لمجلس اإلدارة طلب مراجعة هذا التقییم وذلك  ،المكلف بالمالیة من بین عدد من الخبراء

  . بإجماع من أعضائه

الجدیر بالمالحظة، أن إشتراط إجماع جمیع األعضاء إجراء غیر سلیم ولنا أن نتساءل كیف      

  .المعتاد تتخذ باألغلبیة تكون المراجعة بأغلبیة األغعضاء وأن القرارات من

المتعلق بصنادیق المساهمة إلى أن  03 – 88لقد أشارت المادة الثانیة من القانون رقم      

 88ومن ثم صدور المرسوم رقم  ،التنظیم هو الذي یحدد عدد األسهم التي یمكن للصندوق حیازتها

ال یجوز أن تقل "أنه  ، الذي نص في المادة التاسعة على1988یونیو  21المؤرخ في  119 –

حصص األسهم التي یمكن أن یحوزها كل صندوق مساهمة في مؤسسة عمومیة إقتصادیة 

                                                 
 ، موقع األنترنت14، ص "تجربة الجزائر في اإلنتقال إلى إقتصاد السوق وٕاشكالیة تطور الصناعة"، القادرعبد مشدال  -  1

»majalat »enssea www.enssea،  د 40سا و 20، على الساعة 2017أفریل  19تاریخ اإلطالع على المقال.  
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من عدد األسهم التي  % 40وال تفوق  % 10أنشئتفي شكل شركة ذات أسهم ال تقل عن 

  ."تصدرها المؤسسة العمومیة اإلقتصادیة المذكورة

ى من المرسوم بناء على قرار یتخذه مجلس الوزراء تنشأ صنادیق المساهمة وفقا للمادة األول     

بعقد توثیقي في شكل شركة ذات أسهم، كما أنه ال یجوز للصندوق تسییر حسابات اإلیداع 

  .واللجوء إلى اإلدخار وذلك لعدم كونه مؤسسة مصرفیة

غیر أنه یمكن الترخیص له، عن طریق التنظیم، بالحصول على قروض مقابل سندات      

من نفس  09نیة ومقرونة بضمانات أو غیر مقرونة بها وهذا طبقا لما ورد في المادة المیزا

  .القانون

یدرس الصندوق وینفذ كل تدبیر من شأنه تشجیع التوسع اإلقتصادي والمالي للمؤسسات      

العمومیة اإلقتصادیة التي یحوز إسمها أو حصصا في رأسمالها، غایته في ذلك تحقیق أرباح وفقا 

    . 1خطط المتوسط األمدللم

فیما یتعلق بتسییر صنادیق المساهمة داخل المؤسسات العمومیة اإلقتصادیة، فقد نصت      

على تأسیس جهاز قصد ممارسة صالحیات الجمعیة  119 – 88المادة الثانیة من المرسوم رقم 

اإلسمیة بمرسوم خاص العامة العادیة وغیر العادیة لصندوق المساهمة، هذا الجهاز تحدد تشكیلته 

كیفیات إنهاء التأهیل الفردي لألعضاء ویكون الجهاز  ،یخول التولیة ویحدد زیادة على ذلك

وتنعقد بإعتباره جمعیة عامة لكل  ،للدولة مباشرة مشتركا بین جمیع صنادیق المساهمة التابعة

  .صندوق من صنادیق المساهمة

رئاسة جلسات الجمعیات العامة العادیة والغیر ینتخب الجهاز رئیسا من بین أعضائه قصد      

  .كل صندوق مساهمة تسییرا تضامنیا وعلى الشیاعالعادیة ویتولى أعضاء الجهاز تسییر أسهم 

  حل المؤسسات العمومیة اإلقتصادیة وتصفیتها - سادسا

مواد حدد المشرع الجزائري حاالت الحل طبقا ألحكام القانون التجاري ضمن مواده، وهي ال     

التي تحدد الحل قبل حلول األجل، وكذلك األمر بالنسبة إلى حاالت الدمج مع مؤسسة أو عدة 

مؤسسات عمومیة أو عندما تكون موضوع إجراء إعادة هیكلة یتضمن إلغاء الشخصیة المعنویة 

                                                 
 .50مرجع سابق، ص ظ، لعشب محفو  -  1
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ویترتب عن دمج  ،القدیمة وتخصیص مجموع أصولها الصافیة لمؤسسة عمومیة إقتصادیة جدیدة

إذ عندما تقوم مؤسسة عمومیة إقتصادیة  ،العمومیة أثارا من حیث الحقوق واإللتزامات المؤسسة

بإدماج مؤسسة عمومیة إقتصادیة أخرى بكاملها وذلك بموجب عقد إندماج أو إنفصال یتخذوفقا 

للشكل القانوني المشترط، تحل الشركة التي قامت بالدمج محل المؤسسة العمومیة اإلقتصادیة 

  .حیث الحقوق واإللتزامات المدمجة من

في حاالت عقود اإلدماج وٕاعادة الهیكلة واإلنفصال المتعلقة بجزء من المؤسسة العمومیة      

العامة  فإنه یتعین على الجمعیة ،اإلقتصادیة دون أن یؤدي ذلك إلى إلغاء شخصیتها القانونیة

تعلم الغیر المعني، وفقا للشكل  اإلستثنائیة للمؤسسة العمومیة اإلقتصادیة التي قامت بالدمج أن

بحقوقها وٕالتزاماتها بصفتها خلفا للمؤسسة اإلقتصادیة القانوني وطبقا للعقد المقدم لإلشهار القانوني 

  .المدمجة جزئیا

یمكن أن یعترض المؤسسة العمومیة اإلقتصادیة إستثناء إلجراء قضائي یضعها في حالة      

المالیة إنعداما مستدیما بسبب إعسار یكون إثباته بقاعدة قانونیة إذا إنعدمت لدیها السیولة  ،إفالس

  .خاصة لهذا الغرض بموجب قانون خاص

على أن  21المعدل للقانون التجاري المشار إلیه في المادة  04 – 88قد أكد القانون رقم ل     

  . 1المؤسسات حاالت وشروط وكیفیات حل المؤسسة العمومیة اإلقتصادیة ال یكون إال من بین هذه

  

  الفرع الثاني

  العون االقتصادي شخص خاص

  

تهدف اإلصالحات التي باشرتها الجزائر إلى إعادة النظر في العالقة القائمة بین الدولة      

ودورها في الحقل االقتصادي نتیجة فشل النظام االقتصادي السابق، وهو ما نتج عنه فسح المجال 

بار هذا التحول یدخل ضمن السیاسات االقتصادیة الحدیثة أمام المشروع الخاص ودعمه، باعت

التي تنتهجها الدول من أجل تحقیق أهدافها االقتصادیة، وال یتجسد ذلك إال من خالل تكریس 

                                                 
 .59، مرجع سابق، ص فوظلعشب مح -  1
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، ومواصلة العمل على إیجاد )أوال(تنظیم قانوني لهذه العملیة، یبین أبعادها ووسائل تحقیقها 

  ).ثانیا(الوسائل والسبل المالئمة لترقیته 

  القانوني للعون االقتصادي الخاص التنظیم - أوال

یجب أن یشتمل ) المشروع الخاص(إن أي إطار للتنظیم القانوني للعون االقتصادي الخاص      

، وتبین 1على عناصر أساسیة، تتمثل في وجود قوانین تسمح بتبني هذه السیاسة االقتصادیة

  .أسالیب اعتماد المبادرة الخاصة وآثارها

كما یجب أن یعمل هذا التنظیم على إیجاد قواعد ومیكانزمات جدیدة هدفها التخفیف من      

  مختلف   وفتح  الضغط الواقع على قطاع الدولة، من خالل توسیع نطاق تدخل االستثمار الخاص

ء سوا. 3والمتعاملین االقتصادیین الخواص لالستثمار فیها 2قطاعات النشاط أمام المبادرة الخاصة

كانت نشاطات إستراتیجیة إال ما استبعدت بنص القانون، أو كانت نشاطات ذات أولویة، أو 

  . 4نشاطات غیر أولویة أو ما یعرف بالنشاطات المتبقیة

هذا التنظیم القانوني یجب أن یتضمن أشكاال قانونیة التي قد یتمثل فیها العون االقتصادي      

إنشاء مشاریع خاصة، أو عن طریق نقل ملكیة أو إدارة الخاص وذلك إما من خالل المبادرة ب

المشروعات العامة التي یكون لها قدر من األهمیة االقتصادیة، وذلك وفق الوسائل التي یحددها 

كأن یتم ذلك عن طریق وسائل تؤدي إلى نقل الملكیة العامة إلى القطاع الخاص، أو . القانون

یادة رأسمالها بأموال یقدمها القطاع الخاص، كما قد دمج المشروعات العامة بأخرى خاصة أو ز 

یتم النص على ذلك طبقا للمفهوم االقتصادي الحدیث لهذه العملیة عن طریق وسائل ال تؤدي إلى 

انتقال الملكیة، كعقود اإلیجار وعقود اإلدارة، أو السماح للعون االقتصادي الخاص بالقیام 

  .5ع العامبنشاطات اقتصادیة كانت حكرا على القطا

                                                 
 .22، مرجع سابق، ص علي فنديوالجبوري مهند إبراهیم  -  1

2 - MOULIN (R.) et BRUNET (P.), Droit public des interventions économiques, L.G.D.J, Paris, 

2007, P. 24. 
3 - LAGGOUNE (W.), « Questions autour du nouveau code des investissements », op.cit., P. 41. 

 .67لد رابح صفیة، مبدأ حریة التجارة والصناعة في الجزائر، مرجع سابق، ص أو  -  4

 .23سابق، ص علي فندي، مرجع والجبوري مهند إبراهیم  -  5
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في الجزائر، عرف اإلطار التشریعي والتنظیمي للمجال االقتصادي صدور ترسانة من      

القوانین كانت تهدف في جوهرها إلى التحول من اقتصاد اشتراكي مسیر إداریا إلى نظام اقتصاد 

 2مرسوم، فتم التأكید صراحة على إزالة احتكار الدولة للتجارة الخارجیة، وذلك بموجب ال1السوق

: حیث تنص المادة األولى منه على مایلي 1988أكتوبر سنة  18المؤرخ في  201 – 88رقم 

تلغى صراحة األحكام التنظیمیة التي تخول المؤسسات االشتراكیة ذات الطابع االقتصادي التفرد "

بأي نشاط اقتصادي أو احتكار تسویق منتوجات أو خدمات، وذلك ما لم تكن هناك أحكام 

  ."یة مخالفةتشریع

من أجل تكریس فكرة المبادرة الخاصة وٕاعطاء دفع قوي لمساهمة األعوان والمتعاملین      

االقتصادیین الخواص في تنمیة االقتصاد الوطني، عمد المشرع الجزائري إلى تكریس مبدأ حریة 

  ،"ةالملكیة الخاصة مضمون"على أن  1989من دستور  49المبادرة دستوریا حیث نصت المادة 

، كما أعطى قیمة اجتماعیة وضعت جذورها 3وهذا أعطى قاعدة قانونیة قویة لواقع حقیقي وملموس

وعلیه، فالملكیة الخاصة ستشكل عنصرا هاما في نظام الحقوق . بصورة عمیقة في الثقافة الوطنیة

  .4األساسیة والحریات االقتصادیة

تأكید على التوجه الجدید للسیاسة ال 1996لقد واصل بعد ذلك دستور الجزائر لسنة      

منه على أن  37االقتصادیة للبالد اتجاه االستثمارات االقتصادیة الخاصة، حیث نصت المادة 

وهو ما یعني إعطاء حریة ". حریة التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في إطار القانون"

تراتیجیة المستثناة بنص ممارسة كل النشاطات في شتى المیادین االقتصادیة ما عدا منها اإلس

  . 5خاص

                                                 
1 - ZOUAMIA (R.), Droit de la régulation économique, op.cit, P. 15. 

میع األحكام التنظیمیة التي تخول المؤسسات یتضمن إلغاء ج ،1988أكتوبر سنة  18مؤرخ في  201 – 88مرسوم رقم  -  2

 .1988أكتوبر  19في  ، صادر42احتكار للتجارة، ج ر عدد االشتراكیة ذات الطابع االقتصادي التفرد بأي نشاط اقتصادي أو 
3 - LAGGOUNE (W.), « Questions autour du nouveau code des investissements », op.cit., P. 40. 

 .75ص  مرجع سابق،بح صفیة، مبدأ حریة التجارة والصناعة في الجزائر،أولد را -  4
5 - KHELLOUFI (R.), « Les institutions de régulation en droit Algérien », IDARA, N° 28, 2004. 



87 
 

كما عرفت بدایة التسعینات أیضا صدور العدید من القوانین التي تحكم عملیة فتح المجال      

لألعوان االقتصادیین الوطنیین الخواص واألجانب باالستثمار في مجاالت متنوعة ومتعددة، كما 

تخول أصحابها حریة ممارستها نظمت هذه النصوص مختلف النشاطات واألعمال التجاریة التي 

المتعلق باالستثمارات االقتصادیة  25 – 88، ولعل أهمها إصدار قانون 1في إطار القانون

الخاصة الوطنیة والذي جاء بنظرة مغایرة للمستثمر الخاص الوطني وبالنسبة لرفع سقف 

، فرغم تأكید 2لخارجیةالمتعلق باحتكار الدولة للتجارة ا 29 – 88االستثمارات، كذلك القانون رقم 

هذا القانون على فكرة االحتكار إال أنه كان متفتحا على المبادرة الخاصة إلى حد ما، حیث 

منه للمؤسسات الخاصة الوطنیة بالتدخل في مجال التجارة الخارجیة، وذلك بعد  09سمحت المادة 

  .3لنشاطحصولها على رخصة االستیراد، وهو ما یعتبر خطوة أولى نحو تحریر هذا ا

 4المتعلق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجیة 37 – 91ثم جاء المرسوم التنفیذي رقم      

  : والذي فتح مجال التجارة الخارجیة أمام

  ؛ا وخدمات مسجلة في السجل التجاريكل مؤسسة تنتج سلع -

 ؛كل مؤسسة عمومیة -

السجل التجاري  كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس وظیفة تاجر بالجملة مسجل في -

 . یعمل لحسابه أو لحساب الغیر بما في ذلك اإلدارة

  

 

                                                 
 .95، ص السابقمرجع الة والصناعة في الجزائر، أولد رابح صفیة، مبدأ حریة التجار  -  1

، صادر في 29لتجارة الخارجیة، ج ر عدد یتعلق بممارسة احتكار الدولة ل ،1988یولیو  19مؤرخ في  29 – 88قانون رقم  -  2

 .1988 یولیو 20

أوبایة ملیكة، مبدأ حریة االستثمار في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون األعمال، كلیة  - 3

 .09، ص 2005تیزي وزو،  الحقوق، جامعة مولود معمري،

ج  لتدخل في مجال التجارة الخارجیة،، یتعلق بشروط ا1991فبرایر  13مؤرخ في  37 – 91مرسوم تنفیذي رقم من  2 المادة - 4

 .1991 مارس 20في  ، صادر12ر عدد 
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 1المتعلق بشروط القیام بعملیات استیراد سلع للجزائر وتمویلها 03 – 91كما كان للنظام رقم      

الدور البارز في عملیة التحریر الحقیقي والفعلي للتجارة الخارجیة، أین نجده فتح المجال أمام 

االقتصادیین في مجال االستیراد الجزائریین، خواصا كانوا أو عمومیین، ویمنح لهم المتعاملین 

فألغي بذلك . الحریة المطلقة مقابل إلزامهم بشرط واحد وهو ضرورة التسجیل في السجل التجاري

ستبدل بمخطط إ لعملة الصعبة و البرنامج العام للتجارة الخارجیة والحصص الرسمیة للمیزانیات با

  .الخارجي تحت إشراف البنوك والمتعاملین التجاریین التمویل

، دور في االعتراف باالستثمار 2المتعلق بالنقد والقرض 10 – 90كما كان للقانون رقم      

الخاص وتحریر النشاطات االقتصادیة، باستثناء بعض النشاطات المخصصة للدولة وفروعها، 

ن فحسب، بل حتى األجانب منهم وذلك بإمكانیة لیس أمام األعوان االقتصادیین الخواص الوطنیی

كما قام هذا القانون بتحریر أحد النشاطات الذي كان من . تحویل أموالهم الستثمارها في الجزائر

  .أهم االحتكارات منذ االستقالل أال وهو النشاط المصرفي

انون اعترف بحریة المتعلق بترقیة االستثمار، یعد أول ق 12 – 93إن المرسوم التشریعي رقم      

، لكنه استثنى من هذه الحریة 3االستثمار لكل من المتعامل االقتصادي الخاص الوطني واألجنبي

 .4كغیره من النصوص القانونیة السابقة علیه، النشاطات المخصصة للدولة وفروعها

ال األجنبیة كما یهدف قانون ترقیة االستثمارات أساسا، إلى تحفیز وزیادة تدفقات رؤوس األمو      

  .5وتعبئة رؤوس األموال الوطنیة الضخمة، المتداولة حالیا خارج السوق الشكلیة

                                                 
تیراد سلع للجزائر یات اس، یتعلق بشروط القیام بعمل1991فبرایر  20مؤرخ في  03 – 91تنص المادة األولى من نظام رقم  - 1

یمكن أي شخص طبیعي أو معنوي مسجل قانونا في ": على مایلي ،1991 مارس 25، صادر في 23وتمویلها، ج ر عدد 

باستیراد أیة منتوجات أو بضائع لیست ممنوعة وال مقیدة وذلك  1991السجل التجاري أن یقوم إبتداءا من أول أبریل سنة 

 ".ي ودون أیة موافقة أو رخصة قبلیةبمجرد أن یكون له محل مصرف

 . 1990أفریل  18في  ، صادر16ق بالنقد والقرض، ج ر عدد یتعل ،1990أفریل  14مؤرخ في  10 – 90قانون رقم  -  2
3 - LAGGOUNE (W.), “Questions autour du nouveau code des investissements”, op.cit., P. 41.  
4 - MOULIN (R.) et BRUNET (P.), Droit public des interventions économiques, L.G.D.G, Paris, 

2007, P. 16 et 17. 
، مجلة إدارة، "المتعلق بترقیة االستثمارات 12 – 93مضمون وأهداف األحكام الجدیدة في المرسوم التشریعي "یوسفي محمد،  -  5

 . 55، ص 1999، 02العدد 
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الجدیر بالذكر، أن القانون المتعلق بترقیة اإلستثمار، ال یركز على النشاطات التجاریة كما      

لمادة األولى هو الشأن بالنسبة لقانون النقد والقرض وٕانما یولي إهتماما خاصا للنشاط اإلنتاجي، فا

منه تنص على أن هذا المرسوم التشریعي یحدد النظام الذي یطبق على اإلستثمارات الوطنیة 

الخاصة وعلى اإلستثمارات األجنبیة التي تنجز ضمن األنشطة اإلقتصادیة الخاصة بإنتاج السلع 

أو الخدمات غیر المخصصة صراحة للدولة أو لفروعها أو ألي شخص معنوي معین صراحة 

  .1بموجب نص تشریعي

على عكس كل القوانین التي تمت اإلشارة إلیها التي كانت تمنع المستثمر الخاص الوطني      

 01واألجنبي من االستثمار في بعض القطاعات المسماة إستراتیجیة أو مخصصة، فإن األمر رقم 

ستثمار بكامل أبعاده قد ألغى هذا المبدأ، وكرس مبدأ حریة اال 2المتعلق بتطویر االستثمار 03 –

وذلك بفتح كل القطاعات االقتصادیة لالستثمار فیها دون إستثاء أمام األعوان والمؤسسات 

  .             3االقتصادیة الخاصة الوطنیة واألجنبیة

  یة وتأهیل العون االقتصادي الخاصوسائل ترق - ثانیا

ق اإلصالحات االقتصادیة خاصة لقد عمدت السلطات العمومیة في الجزائر في إطار تعمی     

مع بروز إرادة السلطة السیاسیة في انتهاج األسلوب اللیبرالي، على العمل على إیجاد وسائل ترقیة 

، والعمل كذلك على مواكبة رهانات وتحدیات العولمة )1(مشاركة العون االقتصادي في التنمیة 

  ).2(وذلك بتأهیله وتشجیعه على االبتكار 

إن غایة المشرع الجزائري من اإلصالحات االقتصادیة  :ون االقتصادي الخاصترقیة الع – 1

الشاملة التي عرفها االقتصاد الوطني تتمثل في تغییر النظام العام االقتصادي، الذي من خالله 

وذلك بتوفیر األدوات القانونیة المناسبة وتطبیق . یسمح للقطاع الخاص بالمبادرة وتحسین فعالیته

                                                 
 .57یوسفي محمد، مرجع سابق، ص  -  1

، 2001أوت سنة  22، صادر في 47، یتعلق بتطویر االستثمار، ج ر عدد 2001 أوت 20مؤرخ في  03 – 01ر رقم أم - 2

 .2016أوت  03، صادر في 46، ج ر عدد 2016 أوت 03مؤرخ في  09 – 16الملغى بموجب قانون رقم 

 .105أوبایة ملیكة، مرجع سابق، ص  -  3



90 
 

وتطبیق قواعد القانون الخاص واإلطار التعاقدي محل األوامر اإلداریة  1فیزیةإجراءات تح

  .والتنظیمات

الذي تضمن تحویل الملكیة العامة من  2صدور قانون الخوصصة 1995كما عرفت سنة      

، إما عن طریق تحویل الملكیة العامة للدولة لصالح أشخاص طبیعیة أو 3الدولة إلى الخواص

ویمس هذا التحویل كل األصول المادیة والمعنویة في المؤسسات  ،للقانون الخاصمعنویة تابعة 

أو تحویل تسییر المؤسسات العمومیة إلى أشخاص طبیعیة أو معنویة . العمومیة أو في جزء منها

  .تابعة للقانون الخاص بواسطة صیغ تعاقدیة

ة أمام االستثمار الخاص، فمن المؤسسة العمومیة مفتوح 1994لقد جعل قانون المالیة لسنة      

منه على السماح ببیع جزء من أصول المؤسسة العمومیة  24بین ما نصت علیه المادة 

من نفس  25وفي نفس السیاق سمحت المادة . وباألخص وسائل اإلنتاج أو الوحدات بأكملها

  .%49القانون ببیع أصول أو أسهم للخواص وصلت إلى نسبة 

یة التكمیلي لنفس السنة تم تكریس الحق القانوني للرأسمال الخاص من بصدور قانون المال     

، بحیث سمح بمشاركة شخص اإلقتصادیة أجل اكتساب أشیاء تابعة لتراث المؤسسة العمومیة

ة مومیالرأسمال االجتماعي للمؤسسة العمعنوي أو طبیعي من القانون العام أو القانون الخاص في 

وعلیه فإن هذا التكریس القانوني للملكیة الخاصة . عد القانون التجارياالقتصادیة وهذا طبقا لقوا

  .4هو عنصر أساسي في كل نظام قانوني لفائدة االستثمار الخاص

الجدیر بالذكر، أن مرحلة تعمیق اإلصالحات االقتصادیة وترقیة مساهمة األعوان      

تصر على القطاع االقتصادي االقتصادیین في التنمیة الوطنیة على مختلف األصعدة، لم تق

                                                 
تنجز االستثمارات في حریة تامة مع مراعاة ": على مایلي ، الملغى، مرجع نفسه،03 – 01أمر رقم  من 4تنص المادة  -  1

وتستفید هذه االستثمارات بقوة القانون من الحمایة والضمانات . التشریع والتنظیمات المتعلقة بالنشاطات المقننة وحمایة البیئة

رات التي استفادت من المزایا قبل إنجازها لتصریح وتخضع االستثما. المنصوص علیها في القوانین والتنظیمات المعمول بها

 ". أدناه 6باالستثمار لدى الوكالة المذكورة في المادة 

 .ملغى، مرجع سابق، 22 – 95أمر رقم  -  2

 .80أولد رابح صفیة، مبدأ حریة التجارة والصناعة في الجزائر، مرجع سابق، ص  -  3

 .82ناعة في الجزائر، مرجع سابق، ص أولد رابح صفیة، مبدأ حریة التجارة والص -  4
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فحسب، بل امتدت إلى نشاطات ذات طابع مرفقي تم فتحها أمام القطاع الخاص كمجال البرید 

  . و مجال التعلیم العالي 1والمواصالت السلكیة واآلسلكیة

  :المشرع الجزائري من الخوصصة تتمثل فیما یلي 2إن أهم أهداف   

  ؛یف ورفع اإلنتاجیة وتحسین الجودةفیض التكالتدعیم قدرة المؤسسات على المنافسة بتخ -

 ؛سوق وذلك بإدماج وترقیة المنافسةالتحضیر النفتاح ال -

 ؛فتح أسواق جدیدة -

 ؛مؤهالت النجاح التنافسیة للجزائرتثمین  -

 ؛مارات الموضوعة في مستوى العصرنةجذب رؤوس أموال جدیدة لالستث -

 .  ترقیة الصادرات خارج مجال المحروقات -

عّرفت وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عملیة التأهیل  :ل العون االقتصادي الخاصتأهی – 2

حركة تدعیمیة للخوصصة في إطار عولمة المبادالت، التي غیرت من محددات "على أنها 

، وهو ما مضى فیه المشرع الجزائري قدما على ضرورة "ومؤشرات التنافسیة المحلیة والدولیة

المتضمن  18 – 01المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بموجب القانون رقم تسطیر برامج لتأهیل 

الفقرة األولى منه  18، حیث نصت المادة 3القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

تقوم الوزارة المكلفة بالمؤسسات والصناعات الصغیرة والمتوسطة، في إطار تأهیل ": على ما یلي

لمتوسطة بوضع برامج التأهیل المناسبة من أجل تطویر تنافسیة المؤسسات الصغیرة وا

   ."المؤسسات وذلك بغرض ترقیة المنتوج الوطني لیستجیب للمقاییس العالمیة

نستخلص من هذه المادة أن التأهیل عملیة تهدف إلى تحسین أداء المؤسسة عن طریق      

فع من العوامل الداخلیة والخارجیة القضاء على نقاط ضعفها وتقویة نقاط قوتها من خالل الر 

                                                 
سلكیة واآلسلكیة، ج یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصالت ال ،2000أوت  05مؤرخ في  03 – 2000قانون رقم  -  1

 .2000أوت  06في  ، صادر48ر عدد 

 .214، مرجع سابق، ص عليلطفي  -  2

 صغیرة والمتوسطة، ج ریتضمن القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات ال ،2001دیسمبر  12مؤرخ في  18 – 01قانون رقم  - 3

، یتضمن القانون 2017ینایر سنة  10مؤرخ في  02 – 17قانون رقم ب ملغى ،2001دیسمبر  15في  ، صادر77عدد 

 .2017 ینایر 11، صادر في 02ج ر عدد التوجیهي لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، 
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للمؤسسة، فالتأهیل یقوم على شقین، أولهما یعني المؤسسة في حد ذاتها وهو الجانب الذي یعني 

اإلصالحات الداخلیة فیها، أما الجانب الثاني یتعلق باالمتیازات التي تمنح لها من خالل 

دائم ومستمر یهدف إلى تكییف  فمسار التأهیل. اإلصالحات المختلفة التي تقوم بها الدولة

  . المؤسسة مع محیطها وترقیة أدائها والزیادة من فعالیتها

كما أن االنتقال من مرحلة االقتصاد المخطط والمحمي إلى مرحلة التحریر والمنافسة      

ال یمكن أن یحصل دون اإلسهام في عملیة دعم المؤسسة الصغیرة منها والمتوسطة  ،المفتوحة

وكذا المحیط الذي تنشط فیه، بشرط أن یتم دعم كفاءة المؤسسات المنتجة واستمرار وهیاكلها 

  .1األفضل وعدم دعم غیر المنتج أو غیر القادر على المنافسة

إن عولمة األسواق واشتداد حدة المنافسة والتطور السریع في طرق اإلنتاج والتكنولوجیة       

لمستوى العالمي، فالنموذج الجدید للمنافسة لم یعد عدلت من محددات المنافسة الصناعیة على ا

مرتبطا بتكالیف اإلنتاج وتوفر المواد األولیة فحسب، بل أصبح مرتبطا أكثر بنوعیة المرافق، 

الهیئات والكفاءات، القدرات التنظیمیة والتقنیة للمؤسسة، الحصول على التكنولوجیا المتطورة 

تیاجات وتغیر نوعیة الطلب، فكل هذه المعطیات تمثل والتحكم فیها، واالستجابة بسرعة لالح

  .2تحدیات تفرض اللجوء إلى التأهیل

إن نجاح برنامج التأهیل الوطني والبرامج المرافقة له یتطلب االهتمام أكثر بوظائف المؤسسة      

 المختلفة وأنشطتها خاصة المحیط الذي تنشط فیه بتوفیر مناخ مالئم لالستثمار، فالجزائر من

خالل مباشرتها في تطبیق المخطط الخماسي الثاني الذي أولى أهمیة بالغة للمجال االقتصادي، 

وباألخص المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخاصة، التي استفادت من غالف مالي قدر بمائة 

ملیار دج موجهة الستحداث مؤسسات صغیرة ) 16(ملیار دینار جزائري، منها ستة عشر ) 100(

                                                 
 .176جع سابق، ص ، مر نبیلجواد  -  1

أوشن لیلى، الشراكة األجنبیة والمؤسسات االقتصادیة الجزائریة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون التعاون  -  2

 .110الدولي، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص 
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مؤسسة  200.000ملیار دج لدعم البرنامج الوطني لتأهیل ) 80(صة و ثمانون ومتوسطة خا

  . 1صغیرة ومتوسطة

كما تعتبر ظاهرة االبتكار والتي تعني تجدید وتوسیع مجال المنتجات والخدمات واألسواق      

 وٕادخال تغییرات على اإلدارة وتنظیم. اآلزمة لها واعتماد طرق جدیدة لإلنتاج وعرضه وتوزیعه

عامل مهم لترقیة نشاط وزیادة كفاءة  ،العمل وظروفه أو مهارات القوة العاملة، فیعتبر االبتكار إذن

  .المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخاصة

إن تحقیق هذا المسعى یتطلب دعما حكومیا لألعوان االقتصادیة الخاصة السیما منها      

تكار واالستمرار في النجاح، خاصة في ظل الصغیرة والمتوسطة، یتمثل في خلق بیئة تشجع االب

  .الظروف التنافسیة الجدیدة الناتجة عن العولمة

أن تضع  ،یجب إذن، على حكومات الدول النامیة منها الجزائر وعلى غرار الدول المتقدمة     

سیاسات جدیدة ووضع منهج شامل لتشجیع االبتكار وتعزیزه وذلك بدعم المشروعات الصغیرة 

مهمتها  ،ة على بناء القدرات اإلبتكاریة وٕانشاء هیئات تتولى تنفیذ تلك اإلستراتیجیاتوالمتوسط

كخدمات المجمعات  ،تزوید المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بالخدمات المناسبة غیر المتیسرة حالیا

قبة الصناعیة والتدریب والبحث التطبیقي والمساعدة الفنیة ونشر المعلومات وقواعد البیانات والمرا

  .النوعیة ونقل التكنولوجیا واألنظمة اإلداریة وخدمات أخرى

كما ینبغي استحداث هیئات االبتكار الوطنیة بمشاركة ممثلین عن القطاع الخاص كجمعیات      

المنتجین ومراكز البحث والتطویر والمصارف المحلیة وغیرها، وهو ما تقوم به الجزائر من خالل 

تنظم تشجیع االبتكار، التي تشرف الوزارة المكلفة بالصناعة استحداثها لنصوص قانونیة 

والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة االستثمار أین تقوم سنویا على تنظیم مسابقة الجائزة 

  .الوطنیة لالبتكار لفائدة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من أجل تشجیع ودعم تنافسیتها

  

  

  

                                                 
 .142، ص نفسهأوشن لیلى، مرجع  -  1
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  المطلب الثاني

  منظور القوانین االقتصادیة العون االقتصادي من

  

تتنوع األشكال القانونیة للعون االقتصادي من زاویة النظر إلیه من الناحیة القانونیة      

منافس شرعي ) قانون المنافسة والممارسات التجاریة(االقتصادیة، فیعتبر في نظر قوانین المنافسة 

ل ممارسات مقیدة للمنافسة ومراقبة حر في السوق، یخضع لشروط ممارسة المنافسة فیه وتفادي ك

التجمیعات االقتصادیة، قصد زیادة الفعالیة االقتصادیة وتحسین ظروف معیشة المستهلكین، كما 

یعتبر في نظر قانون الممارسات التجاریة كل من یقوم بممارسة نشاطه في اإلطار المهني العادي 

القته مع األعوان االقتصادیین ومع في جو تسوده الشفافیة والنزاهة والوضوح واألمان في ع

، كما حصر القانون التجاري العون االقتصادي في مجال التجارة وأعطاه )الفرع األول(المستهلك 

صفة التاجر وخصص نشاطه في ممارسة األعمال التجاریة، فیعد تاجرا كل شخص طبیعي أو 

  . معنوي یباشر عمال تجاریا ویتخذه مهنة معتادة له

نون حمایة المستهلك وقمع الغش فقد أعطى العون االقتصادي صفة المنتج والذي یعني أما قا     

في مفهومه من یتدخل إلنتاج المواد الطبیعیة وكذا تحویل هذه األخیرة إلى منتجات مصنعة 

  ).الفرع الثاني(ونصف مصنعة 

  

  الفرع األول

  ةالعون االقتصادي في إطار قوانین المنافسة والممارسات التجاری

  

یعتبر قانون المنافسة أداة لضمان حقوق جمیع األعوان االقتصادیین في التنافس المشروع      

ویحمي حقوق المستهلكین من الممارسات التجاریة التي تلحق الضرر بمصالحهم، وذلك بحمایة 

السوق ومنع الممارسات التي تؤدي إلى تحریف أو تزییف قواعد السوق والتالعب بالعرض 

، كما یعمل قانون )أوال(وضمان شفافیة المعامالت التجاریة بین األعوان االقتصادیین والطلب 

الممارسات التجاریة على ترشید المعامالت التجاریة بین األعوان االقتصادیین من خالل تكریس 



95 
 

قواعد الشفافیة والنزاهة على القواعد التجاریة فیما بین األعوان االقتصادیین، وبینهم وبین 

  ).ثانیا(تهلكین المس

  العون االقتصادي شخص قانوني منافس مخاطب بأحكام المنافسة - أوال

إن ممارسة النشاط االقتصادي بصفة عامة، وحریة التجارة والمنافسة بصفة خاصة، یخضع      

لجملة من الضوابط التشریعیة والتنظیمیة لغرض منع أي انحراف أو إساءة إلى النظام االجتماعي 

المتعلق  03 – 03دي السائد في المجتمع، حیث تنص المادة األولى من األمر رقم واالقتصا

یهدف هذا األمر إلى تحدید شروط المنافسة في السوق وتفادي كل ": على ما یلي 1بالمنافسة

ممارسات مقیدة للمنافسة ومراقبة التجمیعات االقتصادیة، قصد زیادة الفعالیة االقتصادیة 

، فإقرار الحریة االقتصادیة، ال تعني أبدا الفوضى في "المستهلكینوتحسین ظروف معیشة 

التجارة والتالعب بقانون العرض والطلب، ألن المنافسة غیر المنتظمة تقتل المنافسة الشریفة 

، وبروز االحتكارات التي تضر باقتصاد البالد 2والنزیهة، وتفضي إلى تقیید المعامالت التجاریة

  .ینوتضر بمصلحة المستهلك

فاألعوان االقتصادیین واستنادا إلى مبدأ حریة المنافسة، لهم كامل الحق في الدخول إلى      

، دونما قیود بما حاصله حظر تكوین عوائق لدخول تجار 3السوق و ممارسة حریة العرض

، وذلك بغیة الوصول إلى الزبائن قصد إشباع 4منافسین إلى السوق أو إقصاء منافسین منه

  . ن المنتجات والخدماتحاجاتهم م

، وكونه فردیا ال یتمتع 5في هذا الصدد، فالعون االقتصادي أیا كان فردیا أو جماعیا     

بالشخصیة المعنویة، هو الشخص المخاطب بقواعد المنافسة، یلتزم بها وتجب له حمایتها، ویحترم 

  .آدابها، بغض النظر عن كون المشروع ذي شخصیة معنویة

                                                 
 .، مرجع سابق03 – 03أمر رقم  -  1

2 - CABANES (C.) et NEVEU (B.), Droit de la concurrence dans les contrats publics, Edition le 

Moniteur, Paris, 2008, P. 13. 
3 - PIRONON (V.), Droit de la concurrence, Edition Gualino Lextenso, Paris, 2009, P. 14. 

 .15، مرجع سابق، ص 02 – 04والقانون  03 – 03ارسات التجاریة وفقا لألمر ، قانون المنافسة والمممحمد الشریفكتو  -  4

كل شخص طبیعي أو : المؤسسة –أ ": على ما یليمرجع سابق، ، 03 – 03مر رقم من أ 3المادة الفقرة األولى من تنص  -  5

  ".معنوي أیا كانت طبیعته یمارس بصفة دائمة، نشاطات اإلنتاج أو التوزیع أو الخدمات
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شخص المنافس لیس باألمر الهّین، ذلك أن التباین واسع واالختالف كبیر بین إن تحدید      

المراكز المتنافسة، ومن الصعوبة بمكان استخدام المعاییر العادیة المستخدمة في تحدید صفة 

التجار مثال، الفتقار هذه المعاییر لعنصر جوهري هو قوام المنافسة أال وهو عنصر االتصال 

  .1بالعمالء

محاولة بحث المركز القانوني للعون االقتصادي المنافس ذات أهمیة، ویتم ذلك عن طریق ف     

تحدید من له حق المنافسة، وتكون له صفة الشخص القانوني المخاطب بأحكام المنافسة حمایة 

  .للمصالح المشروعة التي یمثلها غیره من األعوان االقتصادیین المتنافسین

ر اتساعا من نطاق القانون التجاري التقلیدي، فهو یشمل نشاطات إن مجال المنافسة أكث     

اإلنتاج، التوزیع والخدمات ویتسع لیشمل النشاطات الزراعیة واألعمال الحرة والمهن الحرفیة وهو 

: المتعلق بالمنافسة بقولها 03 – 03من األمر رقم  3ما نصت علیه الفقرة األولى من المادة 

كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت : المؤسسة –أ : مر بما یأتيیقصد في مفهوم هذا األ"

فهذه النشاطات جمیعها ". طبیعته یمارس بصفة دائمة، نشاطات اإلنتاج أو التوزیع أو الخدمات

منظمة ولها روابط وعالقات مع العمالء في مجال نشاطها، تسودها المنافسة على الرغم من 

  .اختالف النظام القانوني لكل نشاط

ذا، من الضروري تقدیم معیارا محددا یسمح بتحدید األشخاص الخاضعین لقانون المنافسة هل     

والمخاطبین بأحكامه، وعلى ذلك فإن المعیار المحدد یتمثل في طبیعة المشروع الذي یتجسد فیه 

الشخص القانوني، أي العون االقتصادي، المخاطب بأحكام قانون المنافسة، فمن خالله یعبر 

عون االقتصادي عن نفسه ویفصح عن خطته التنافسیة وتقدیم عروضه بهدف جذب العمالء ال

كما أن طبیعة المشروع تعتبر القاسم . لیقرروا عقد صالتهم لمالئمة العروض مع اختیاراتهم

المشترك لكل نشاط على الصعید التنافسي، باعتباره منظمة مستقلة لموارد اإلنتاج المتمیزة محل 

  .2التداول

                                                 
 .183، مرجع سابق، ص أحمد محمد محرز -  1

 . 184، مرجع سابق، ص أحمد محمد محرز -  2
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بمعنى آخر، أن الشخص القانوني المخاطب بقانون المنافسة هو ذلك الشخص الذي      

یخصص طاقاته، أمواله وخبراته ذات المصادر المتمیزة لإلنتاج والتداول من ناحیة، والذي ینّظم 

  .من ناحیة أخرى 1بطریقة ذاتیة ومستقلة هذه المصادر والطاقات المتمیزة

وال یتحقق ذلك، إال . ة ال تنشأ على اإلطالق، إال بوجود قوة جذب للعمالءإن العالقة التنافسی     

. من خالل عرض جذاب لمجموع القیم التنافسیة، التي ینم عرضها تحقق قبول اختیارات العمالء

، الذي علیه أن یخصص 2وعلى ذلك، فإن مقدم العرض هو الشخص المخاطب بقواعد المنافسة

  .زة عن األموال العادیة والتي یطلق علیها القیملنشاطه ویمده بمنتجات متمی

یتضح أن تحدید الشخص الذي یخصص هذه القیم لنشاطه یمثل المرحلة  ،من هذا المنطلق     

  .األولى التي تسمح بتعریف الشخص القانوني الذي یخضع لنطاق قانون المنافسة

تمیزه كمنافس، عبارة عن بنیان كذلك التنظیم الذاتي لعناصر نشاط العون االقتصادي التي      

قانوني یقوم على توفیق وترتیب وتنسیق عدد معین من العناصر المادیة والبشریة ألداء وظیفة من 

وعلى ذلك فقوام المشروع عبارة عن تعاون وظیفي أو عمل منسق لعدید من . أجل تحقیق هدف

اقع أن الوظیفة األساسیة والو . العناصر التي تتنافس في مجال نشاط معین لتحقیق هدف محدد

ألي نشاط اقتصادي والتي تتفاعل في أدائها جمیع عناصره هي الوظیفة التنافسیة أو األداء 

التنافسي، فاألداء التنافسي لیس قاصرا على العناصر البشریة أو المادیة المختلفة التي یتكون منها 

أو التبادل بهدف تحقیق فرصة بیع  المشروع، ولكنه متعلق أیضا بتنظیم الموارد الممیزة لإلنتاج

  .3مؤكدة

إن المؤكد أنه ال یوجد نشاط اقتصادي من دون تنظیم فإنه في غیاب التنظیم، ینعدم النشاط      

  .وبالتالي ال یوجد منافس

ما تجدر اإلشارة إلیه، أن تنظیم أي نشاط خاص بعون اقتصادي معین لیس فقط تنظیما      

تنظیم القابل للتكیف مع المتغیرات لتحدید هدف أو إحداث تغییر، تبعا متعلقا بالحاضر، إنما ال

                                                 
 .184نفسه، ص  وموضع مرجعأحمد محمد، محرز  -  1

2 - GUEDJ (A.), Pratique du droit de la concurrence nationale et communautaire, Edition Litec, 

Paris, 2000, P. 96. 
 .192، ص سابق مرجعأحمد محمد،  محرز -  3
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الضطراب االقتصاد ومواجهة عدم استقراره، إذ یستوجب كل تنظیم تنافسي تقدیما إستراتیجیا لعقد 

عالقات وصالت مع العمالء، فالعمل غیر المحسوب وغیر المنظم، ال یعتبر عمال أو تصرفا 

  . متعلقا بالمنافسة

على ذلك، فإن كل تنظیم مستقل له ذاتیته یقوم باستغالل حقیقي أیا كانت صفته وطبیعته      

القانونیة یعتبر شخصا قانونیا مخاطبا بقواعد المنافسة، فصاحب العمل والمستأجر ومستأجر 

االستغالل الحر والمخترع والمرخص له ترخیصا تجاریا وصاحب حق االمتیاز والترخیص 

یعتبرون جمیعا أشخاص  ،االقتصادیة ونشاط شركة من خالل شركة أخرى ومجموعات المصالح

  .1قانونیة مخاطبة بقواعد المنافسة

هو كل شخص طبیعي أو معنوي ینظم القیم ) العون االقتصادي(فالشخص القانوني المنافس      

السوق التنافسیة للنشاط االقتصادي، ولكن بقدر التأثیر االقتصادي واالجتماعي للنشاط على 

المحلي أو اإلقلیمي أو الوطني یحدث تفاوت في األهمیة بین شخص المنافس ومحل حق 

  . 2المنافسة

إن تحدید الشخص القانوني المخاطب بأحكام المنافسة، باعتباره الشخص الذي یلتزم بها      

، وكذا 3وتجب له حمایتها ویحترم آدابها حمایة للمصالح المشروعة لبقیة األعوان االقتصادیین

تخصیصه لطاقاته، أمواله وخبراته ذات المصادر المتمیزة لإلنتاج والتداول، باإلضافة إلى تنظیمها 

بطریقة ذاتیة ومستقلة، فإن توفر سوق یتنافس فیه األعوان االقتصادیین منافسة حرة وفعلیة أمر 

نوع المنافسة التي  هام للتطبیق السلیم لبنود قانون المنافسة وضمان االلتزام به بغض النظر عن

یواجهها العون اإلقتصادي من خالل السوق الذي تنشط فیه والذي قد یكون إحتكاري، نصف 

تضمن لهم  5وال یتحقق هذا األمر إال بوجود أربعة شروط ،4تنافسي أو تسود فیه منافسة كاملة

                                                 
 .203، ص نفسهأحمد محمد، مرجع محرز  -  1

2 - FRISON-ROCHE (M-A), PAYET (M-S), Droit de la concurrence, Edition Dalloz, Paris, 2006, 

P. 41. 
3 - WILFRID, (J.), Droit pénal des affaires, 2 éme édition, Dalloz, Paris, 1996,  P. 341. 

 ,54ادیة، مرجع سابق، ص عیساوي ن -  4

جالل مسعد، مبدأ المنافسة الحرة في القانون الوضعي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون األعمال، كلیة  - 5

  .32، ص 2002الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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د، على أن ال استقاللیة كل واحد عن اآلخر وعزلة إستراتیجیة لكل متعامل اقتصادي في سوق واح

  :یكون هناك تداخل وال تدّخل فیما بینهم في میادین نشاطهم واختیاراتهم وهي على النحو التالي

إن وجود األعوان االقتصادیین في السوق أمر  :وجود عدد كبیر من األعوان االقتصادیین – 1

تصرفه بمفرده مفروغ منه، فیجب أن یكونوا بعدد جد مرتفع، بحیث ال یستطیع أي عون اقتصادي ب

ولن یحدث هذا السلوك . أن یؤثر في السوق، إذا لجأ إلى تغییر كمیة إنتاجه بالزیادة أو النقصان

، فإذا زاد عدد األعوان االقتصادیین، سیضطر كل 1أي تأثیر یذكر على الثمن في السوق المعنیة

قتصادیین، للتمكن من واحد منهم إلنتاج سلعة ضئیلة بالمقارنة مع حجم السوق، وعدد األعوان اال

خاصة إذا كانت هذه األخیرة ذات جودة عالیة، فإذا كان األمر كذلك یرتفع عدد  2تسویق سلعته

  . 3الزبائن وتنخفض األسعار وتسّوق البضائع بأرخص األثمان وأحسنها

بمعنى انسجام المنتوج الذي یقوم األعوان االقتصادیون بإنتاجه، فشرط  :تجانس المنتوج – 2

س المنتوج لیس فقط مسألة فنیة متعلقة بنوع المنتوج وتركیبه وشكله الخارجي، ولكنها أوال تجان

وأخیرا مسألة تعود إلى ما یعتقده المستهلك، فإذا اعتقد هذا األخیر، أن السلع المنتجة متجانسة فإن 

ستهلك عن ثمنا واحدا ال بد أن یسود، ذلك أن رفع الثمن في هذه الحالة سیترتب عنه انصراف الم

المتعلق  2009فبرایر  25المؤرخ في  03 – 09السلعة، ولتحقیق هذا الشرط نجد أن القانون رقم 

منه توفر مقاییس ومواصفات خاصة في كل  3، فرض بالمادة 4بحمایة المستهلك وقمع الغش

  .منتوج أو خدمة تعرض لالستهالك واالستعمال

مبدأ حریة التجارة والصناعة، فإذا أراد أي  یرتكز أساسا على :إلى السوق حریة الدخول – 3

وهذا ما قصده المشرع . شخص أن یدخل إلى میدان نشاط اقتصادي معین، فلن یعوقه أي عائق

الجزائري عندما قام باإلصالح المتعلق بمركز ومكانة القطاع الخاص في عملیة التنمیة والذي 

                                                 
1 - BOUTARD LABARDE (M-C), CANIVET (G.), Droit français de la concurrence, L.G.D.J, 

Paris, 1994, P. 07.  
2 - www.docs. Educdz.com 
3 - COMBE (E.), Economie et politique de la concurrence, Edition Dalloz, Paris, 2005, P. 136. 

 . 03 – 09قانون رقم  -  4
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المعدل  1996دستور الجزائر لسنة  من 37تكرس من الناحیة القانونیة عن طریق سن المادة 

  .والمتمم

یعني شفافیة السوق، حیث تقتضي هذه الشفافیة توفر العلم الكامل لدى كل  :العلم الكامل – 4

بمعنى معرفة األثمان السائدة، . األعوان االقتصادیین والمستهلكین أو المشترین بظروف السوق

لة في السوق، فإذا كان البائعین ال یشهرون نفس كشروط البیع والشراء ونوعیة المنتوجات المتباد

األسعار، وبإدراك المشتري لذلك، سیشتري لدى البائع الذي یشهر الثمن األدنى، فیقوم البائعین 

  .1بخفض سعرهم إلى ثمن ذلك البائع، فیتفق البائعون بصفة عفویة على نفس الثمن

  الممارسات التجاریة العون االقتصادي مخاطب بقواعد شفافیة ونزاهة - ثانیا

، السالف المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02 – 04لقد كرس القانون رقم      

قواعد الشفافیة والنزاهة في المعامالت التجاریة فیما بین األعوان االقتصادیین، وبینهم وبین  الذكر،

القانون إلى تحدید قواعد ومبادئ  یهدف هذا"المستهلكین حیث تنص المادة األولى منه على أنه 

شفافیة ونزاهة الممارسات التجاریة التي تقوم بین األعوان االقتصادیین وبین هؤالء 

  ."والمستهلكین وكذا حمایة المستهلك وٕاعالمه

إن الهدف من األحكام الواردة بهذا القانون هو ضبط وتنظیم العالقات التجاریة فیما بین      

ین، وفیما بینهم وبین المستهلكین، وذلك بتوفیر المناخ المالئم للمعامالت األعوان االقتصادی

التجاریة التي یجب أن تسودها الشفافیة والوضوح، وتوفیر األمان والنزاهة والشرف بما یعود 

  .بالمنفعة على المتعاقدین، وعلى المستهلك والمحافظة على حقوقهم

تجاریة تقصد حمایة المصالح الخاصة لألعوان إن القواعد المطبقة على الممارسات ال     

االقتصادیین بالدرجة األولى، وال تتعلق بالمحافظة على المنافسة في السوق، إال أنه ال یخفى أن 

المتعلق  03 – 03هذه القواعد یمكن أن تلعب دورا مكمال للقواعد المقررة في األمر رقم 

هم في المحافظة على المنافسة في السوق بطریق بالمنافسة، كما تعزز من مفعولها، حیث أنها تسا

غیر مباشر حیث توفر النزاهة والشفافیة للمعامالت التجاریة التي ستنعكس إیجابا على المنافسة 

  .في السوق

                                                 
 .36جالل مسعد، مرجع سابق، ص  -  1
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كما تعمل األحكام المتعلقة بشفافیة ونزاهة الممارسات التجاریة على تنظیم العالقات بین      

لفة من المسار االقتصادي وعلى تأمین الشفافیة التعریفیة بین مهنیین یتدخلون في مراحل مخت

حیث تدخل شكلیات معینة في العالقة التجاریة، كنشر قوائم األسعار . األعوان االقتصادیین

وشروط البیع وتسلیم الفاتورة من جهة، ومن جهة أخرى تعمل هذه القواعد على تجنب أن یحصل 

تخدام ممارسات تقییدیة وتعسفیة، وتقرر هذه القواعد منعا في المهنیون في المنافسة على نفع باس

ومن هنا سوف نتطرق إلى تحدید . 1ذاته أي مستقال عن نتیجة وأثر الممارسة المعنیة في السوق

والحدیث أیضا عن القواعد المتعلقة بنزاهة ) أ(القواعد المتعلقة بشفافیة الممارسات التجاریة 

  ).ب(الممارسات التجاریة 

وتشمل االلتزام باإلعالم باألسعار  :القواعد المتعلقة بشفافیة الممارسات التجاریة -أ    

والتعریفات وشروط البیع والفوترة، فالفائدة المرجوة من هذه القواعد السیما اإلعالم باألسعار 

ا وشروط البیع كونها مفیدة لتنمیة وتطویر المنافسة، فإعالم المشتري بها، یجب أن یكون سابق

على إبرام عقد البیع أو أداء الخدمات، مما یسمح له بإختیار الموردین الذین یقدمون أفضل 

  ).1(المنتجات، وأحسن الخدمات من حیث النوعیة والسعر 

كما أن إلتزام البائع أو مقدم الخدمات بتسلیم فاتورة للعون اإلقتصادي، بعد تحقق البیع أو      

  ). 2(یر، إعالم ما بعد تعاقدي حول األسعار تقدیم الخدمة، یوفر لهذا األخ

  االلتزام باإلعالم باألسعار والتعریفات وشروط البیع – 1

، ثم اإللتزام باإلعالم )أ(نتطرق إلى دراسة مضمون اإللتزام باإلعالم باألسعار والتعریفات      

  ).ب(بشروط البیع 

ائع أو مقدم الخدمات باإلعالم باألسعار، سواء یلتزم الب :االلتزام باإلعالم باألسعار والتعریفات –أ 

  .تجاه المشتري المهني أو المستفید من الخدمة المهني، واتجاه المشتري المستهلك

 02 – 04من القانون رقم  7فبالنسبة لاللتزام بإعالم األعوان االقتصادیین تنص المادة      

ألعوان االقتصادیین، بإعالم الزبون یلزم البائع في العالقات بین ا"السابق ذكره، على أنه 

ویكون هذا اإلعالم بواسطة جداول األسعار أو النشرات البیانیة . باألسعار والتعریفات عند طلبها
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یستنتج أنه  ."أو دلیل األسعار أو بأیة وسیلة أخرى مالئمة مقبولة بصفة عامة في المهنة

دمات أو مستوردا أو بائع جملة، إجباري على كل عون اقتصادي سواء كان منتجا أو مقدم خ

بتقدیم المعلومات المتعلقة باألسعار والتعریفات لكل عون اقتصادي مشتریا كان أو مستفیدا من 

الخدمات، وذلك عند طلب شراء تلك السلع والخدمات، وتكمن أهمیة ذلك في تدعیم المساواة فیما 

دیهم لم یفرضوا علیهم أسعارا أو شروط بین البائعین، ویسمح للتجار من التحقق فیما إذا كان مور 

  .1بیع مجحفة، تخالف األسعار والشروط الممنوحة ألعوان اقتصادیین آخرین

من القانون رقم  5أما ما تعلق بإعالم المستهلكین باألسعار والتعریفات فطبقا لنص المادة      

الخدمات عن طریق یجب أن یكون إعالم المستهلك بأسعار وتعریفات السلع و "فإنه  02 – 04

من نفس  2، كما أشارت الفقرة "وضع عالمات أو وسم أو معلقات أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة

، والهدف من ذلك هو "یجب أن تبین األسعار والتعریفات بصفة مرئیة ومقروءة"المادة على أنه 

الخدمات التي تمكین المستهلك من حقه في اإلعالم مما یتیح له فرصة االختیار بین المنتجات و 

تستجیب لحاجاته ورغباته، والتعرف على ممیزات النوعیة والجودة للمنتجات وأسعارها، لیتخذ 

كما یعتبر االلتزام . قراراته في األخیر عن علم ودرایة، مما یعود بالمنفعة علیه وعلى السوق

  .باإلعالم عامل تنمیة وتشجیع للمنافسة النزیهة والشریفة والشفافة

تعتبر شروط البیع أساسا جوهریا النطالق المفاوضات بین : زام باإلعالم بشروط البیعااللت –ب 

البائع والمشتري بقصد إبرام العقد، ولهذا یلزم العون االقتصادي بإعالم المشتري بهذه الشروط، 

یتولى البائع وجوبا إعالم الزبائن "على أنه  02 – 04من القانون رقم  4حیث تنص المادة 

فقد تضمنت هذه المادة إضافة إلى وجوب ". وتعریفات السلع والخدمات، وبشروط البیعبأسعار 

  .إعالم الزبائن بأسعار السلع والخدمات، إعالم الزبائن بشروط البیع

ینصرف التزام البائع باإلعالم بشروط البیع إلى المهنیین واألعوان االقتصادیین عن طریق      

رحها مورد المنتج أو الخدمة للزبائن مثل آجال الدفع، ضمانات الدفع، تبیان كیفیات الدفع، التي یقت

التي تنص على  02 – 04من القانون رقم  9ومبلغ الحسوم والتخفیضات وذلك طبقا لنص المادة 

یجب أن تتضمن شروط البیع إجباریا في العالقات بین األعوان اإلقتصادیین كیفیات ": ما یلي
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، كما ینصرف كذلك إلى المشتري "حسوم والتخفیضات والمسترجعاتالدفع، وعند اإلقتضاء، ال

على العون  02 – 04من القانون رقم  8فقد فرضت المادة  ،غیر المهني أي المستهلك

االقتصادي بإعالم المستهلك بأیة طریقة كانت وحسب طبیعة المنتوج بالمعلومات الصادقة والنزیهة 

  .علیه إطالع المستهلك بشروط البیع أو تقدیم الخدمةبممیزات المنتوج أو الخدمة، كما یجب 

تعتبر الفاتورة ثاني عنصر استعمله المشرع الجزائري كوسیلة لتجسید  :االلتزام بتسلیم الفاتورة – 2

، فإجباري تقدیم 02 – 04من القانون رقم  10شفافیة الممارسات التجاریة، طبقا لنص المادة 

ین األعوان االقتصادیین، وكذلك تقدیمها لفائدة المستهلك متى طلبها الفاتورة في العالقات المبرمة ب

  .1صراحة، وتقدم الفاتورة سواء كان محل البیع سلعة أو خدمة

تلعب الفاتورة عدة أدوار ال تقل أهمیة عن أنها وسیلة إلعالم المستهلك ووسیلة لشفافیة      

قتصادیین، وذلك بتمكینهم من معرفة المعامالت التجاریة من خالل حمایة حقوق األعوان اال

حقوقهم، كما تعتبر وسیلة للمحاسبة بین األعوان االقتصادیین في القیام بالعملیات المحاسبیة 

  .لألنشطة والمعامالت التي أبرموها

   :القواعد المتعلقة بنزاهة الممارسات التجاریة –ب 

، الممارسات )2(سعار غیر شرعیة ، ممارسة أ)1(تشمل الممارسات التجاریة غیر الشرعیة      

والممارسات التعاقدیة التعسفیة ) 4(، الممارسات  التجاریة غیر النزیهة )3(التجاریة التدلیسیة 

)5.(  

تتمثل في ممارسة األعمال التجاریة دون اكتساب  :الممارسات التجاریة غیر الشرعیة – 1

، )د(، البیع أو تقدیم خدمة بشروط )ج(أة ، البیع بمكاف)ب(، رفض البیع أو تأدیة خدمة )أ(الصفة 

، بیع المواد )و(إعادة البیع بالخسارة ) هـ(ممارسة عون اقتصادي نفوذ على عون اقتصادي آخر 

  .)ز( 2األولیة على حالتها األصلیة

                                                 
یر في القانون، فرع المسؤولیة المهنیة، كلیة ، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شهادة الماجستزوبیر أرزقي - 1

 .66، ص 2011الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

 .، مرجع سابق02 – 04ن قانون رقم م 21إلى  14أنظر المواد من  -  2
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تعتبر ممارسة التجارة من  :ممارسة األعمال التجاریة دون استیفاء الشروط القانونیة –أ 

یة التي تتطلب استیفاء الشروط القانونیة المطلوبة، من بینها القید في السجل الحریات االقتصاد

التجاري الذي یخول لصاحبه مزاولة النشاط التجاري الذي یرغب فیه في حدود ما یسمح به 

، فاإلخالل بذلك یؤدي إلى إلحاق أضرار بالمنافسة بین األعوان االقتصادیین وتكریس 1القانون

ن حیث األعباء الضریبیة واالجتماعیة التي تفرضها القوانین هو ما أكدته المادة اآلمساواة بینهم م

یمنع على أي شخص ممارسة األعمال التجاریة دون "بقولها  02 – 04من القانون رقم  14

  ."إكتساب الصفة التي تحددها القوانین المعمول بها

تقدیم الخدمة، الذي یحصل من یرجع سبب منع رفض البیع أو  :رفض البیع أو تأدیة خدمة –ب 

طرف المهني اتجاه الزبون، إلى كون هذه الممارسة تؤدي إلى تقلیص المنافسة على مستوى 

  .التوزیع، مما یضر باألعوان االقتصادیین ویضر بالمستهلكین

وهو البیع المقترن بهدایا ومدعوما بإعالنات وٕاشهارات مما یؤثر على قرار  :البیع بمكافأة –ج 

فالحكمة من هذا المنع هو مساس هذا النوع . 02 – 04من القانون رقم  16ء، طبقا للمادة الشرا

من التعامالت باستقرار األنشطة التجاریة، كما تعتبر من قبیل المنافسة غیر الشرعیة فیما بین 

األعوان االقتصادیین نظرا للسعي لجذب الزبائن ال على أساس المنافسة النزیهة وٕانما عن طریق 

  .تقدیم مكافأة مجانیة

 04من القانون رقم  17منع المشرع الجزائري بموجب المادة  :البیع أو تقدیم خدمة بشروط –د 

  :هذا النوع من البیوع الرتباطه بممارستین  02 –

أو تقدیم خدمة أخرى تعلیق بیع سلعة، على شراء كمیة مفروضة، أو على شراء سلع أخرى  -

  ؛في نفس الوقت

  .خدمة، على تقدیم خدمة أخرى أو على شراء سلعةتعلیق تقدیم  -

العلة في هذا المنع إذا أدى هذا النوع من البیع بالزبون إلى اقتناء كمیة مفروضة أو أشیاء أو      

خدمات مرتبطة تتجاوز حاجاته الحقیقیة، وال یهم بعد ذلك ما إذا كان یرید أو ال یرید هذه األشیاء، 
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مة ال تمنع إال إذا أدت إلى تقیید أو تحدید المنافسة أو إذا اعتبرت والواقع أن البیوع المتالز 

  .تعسفیة

إن ما یستسقى من نص المادة : ممارسة عون اقتصادي نفوذ على عون اقتصادي آخر –هـ 

وجود ممارسات تتم فیما بین األعوان االقتصادیین تعتبر من قبیل  02 – 04من القانون رقم  18

، وذلك بممارسة عون اقتصادي نفوذ على عون اقتصادي آخر، وذلك بأن المنافسة غیر المشروعة

یحصل على میزات ال یحصل علیها عون آخر سواء تعلق األمر باألسعار أو آجال الدفع أو 

أو كأن ینقل عون اقتصادي سلعا ألحد األعوان دون غیرهم، أو یفرض على بعض . شروط البیع

  . 1لبعض اآلخر أجال للدفع دون مبرر شرعياألعوان الدفع المسبق في حین یمنح ا

وهو نوع من االحتكار بتخفیض ثمن السلعة الهدف منه تدمیر صغار  :إعادة البیع بالخسارة –و 

البائعین واألعوان االقتصادیین، فقد یتفق األعوان االقتصادیون المحتكرون فیما بینهم على 

  ، ثم بعد ذلك وبعد 2ت الصغیرة المنافسةتخفیض سعر سلعة معینة مؤقتا من أجل إغالق المؤسسا

، 4، حیث ال یوجد غیرهم في السوق3أن یتم إغالقها یقوم هؤالء المحتكرون برفع السعر مرة أخرى

 – 04من القانون رقم  19وهذا من قبیل الممارسات التجاریة غیر الشرعیة كما جاء في المادة 

  .المشار إلیه 02

من  20لقد منع المشرع الجزائري بموجب المادة  :تها األصلیةبیع المواد األولیة على حال -ز 

إعادة بیع المواد األولیة التي اقتنیت أساسا من أجل تحویلها وتصنیعها،  02 – 04القانون رقم 

  . وهذا بهدف منع المضاربة فیها واإلخالل بسوق السلعة مما یؤدي إلى افتقادها وارتفاع أسعارها

فإن هذه  02 – 04من القانون رقم  22استنادا لنص المادة  :عیةممارسة أسعار غیر شر  – 2

الممارسات تتأتى عند اإلخالل بالنصوص القانونیة التي تحدد األسعار بالنسبة للمنتوجات 

                                                 
 .75، مرجع سابق، ص زوبیر أرزقي -  1

2 - VLACHOS (G.), Droit public économique français et européen, Edition Armand colin, Paris, 

2001, P. 190. 
3 - NIHOUL (P.), La concurrence et le droit managements, Edition cms, Managements et société, 

Paris, 2001, P. 226. 
مكتبة الوفاء  ا ورد في القانون،أسامة السید عبد السمیع، الممارسات االحتكاریة وآثارها االقتصادیة، دراسة فقهیة مقارنة بم - 4
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والخدمات التي تخضع لنظام األسعار المقننة، فیكون تدخل الدولة بواسطة النصوص التشریعیة، 

لخدمات الخاصة اإلستراتیجیة، أو عن طریق تحدید حد الربح إما لتحدید أسعار بعض السلع أو ا

  یكون متى  األسعار  تنظیم في   سلطتها طریق  عند اإلنتاج لهذه المنتوجات، فتدخل الدولة عن 

  .2وذلك بغرض ضمان استقرار األسعار 1استجدت ظروف استثنائیة من شأنها إحداث اضطرابات

وهي الممارسات التي منعها المشرع الجزائري على األعوان  :الممارسات التجاریة التدلیسیة – 3

ألنه من شأنها المساس بقواعد ضبط  ،02 – 04من األمر رقم  24االقتصادیین بموجب المادة 

  .الممارسة التجاریة وتؤدي إلى تظلیل المستهلكین وانتشار الغش والتدلیس في السوق

ال التجاریة غیر النزیهة مختلفة ومتعددة بقدر ما إن األعم: الممارسات التجاریة غیر النزیهة –د 

تستطیع مخیلة اإلنسان ابتداع أسالیب جدیدة وملتویة لالستفادة من عمل الغیر وشهرته مع ما في 

، غیر أن المشرع الجزائري أورد بعض منها على سبیل المثال ال 3ذلك من إمكانیة اإلضرار بالغیر

والمتمثلة في منع االعتداء  02 – 04من القانون رقم  28و 27وذلك بموجب المادتین  ،الحصر

  .على المصالح االقتصادیة لألعوان االقتصادیین ومنع اإلشهار التضلیلي

تتمثل  27إن صور االعتداء على المصالح االقتصادیة لألعوان االقتصادیین الواردة بالمادة      

، لكن التعسف في هذه الحریة یعتبر في كون أن األصل لكل تاجر حریة منافسة غیره من التجار

وما یالحظ أن هذه الصور تعتبر ممارسات للمنافسة غیر المشروعة، التي یعتدي فیها . ممنوعا

عون اقتصادي على عناصر المحل التجاري لعون اقتصادي آخر فیحاول االستفادة من مهاراته 

، فجاءت هذه الصور 4یتهاوتقنیاته، التي لم یكن له أي دور في خلقها وابتداعها وذیوع ص

واألسالیب بوجه عام تسمح باإلحاطة بجمیع األسالیب والصور، التي یمكن أن تدرج تحت وصف 

                                                 
  : سات التي ترمي إلىتمنع الممار ": على ما یلي ، مرجع سابق،02 – 04من قانون رقم  23تنص المادة  -  1

  ؛غیر الخاضعة لنظام حریة األسعار القیام بتصریحات مزیفة بأسعار التكلفة قصد التأثیر على أسعار السلع والخدمات -

 ".القیام بكل ممارسة أو مناورة ترمي إلى إخفاء زیادات غیر شرعیة في األسعار -

 .170ي القانون الجزائري، مرجع سابق، ص ولد رابح صافیة، المركز القانوني للمقاولة الخاصة ف -  2

، لها، دراسة مقارنة، الطفیلیة االقتصادیة، المزاحمة غیر المشروعة في وجه حدیث هالة حلمي الحجارو  محمد الحجار حلمي - 3

 .  85، ص 2004منشورات زین الحقوقیة، بیروت، 

 .نفسه وموضع مرجع، هالة حلمي الحجارو محمد الحجار حلمي  -  4
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ویالحظ أیضا، أن الحمایة التي قررها القانون، لیست لحمایة العون . المنافسة غیر المشروعة

  .عاماالقتصادي المنافس فحسب، بل لحمایة المستهلك والنظام االقتصادي بشكل 

كما تلجأ المؤسسات في إطار المنافسة غالبا، إلى اإلشهار من أجل جذب الزبائن إلیها،      

ویعتبر اإلشهار وسیلة فعالة من أجل إعالم المستهلكین بخصائص المنتجات والخدمات، لكن 

بمجرد أن یكون اإلشهار قد تجاوز الوظائف المحددة له، یصبح وسیلة لالحتیال والخداع، لهذا 

من  28اعتبر المشرع الجزائري هذا النوع من اإلشهار بغیر الشرعي وقام بمنعه بموجب المادة 

  .  02 – 04القانون رقم 

لقد ثبت أن االلتزام التعاقدي لیس التزاما مشروعا وعادال  :الممارسات التعاقدیة التعسفیة – 5

هي غالبا ما تجعل المتعاقدین في دائما، وأن الحریة التعاقدیة كثیرا ما أدت إلى أضرار كثیرة، ف

العالقة بین المستهلكین الضعفاء تحت رحمة المحترفین األقویاء، حیث عدم التوازن ظاهرة بقوة في 

  .1العقود والشروط

إن إنفراد المحترف بتحریر عقد نموذجي یضمنه ما شاء من الشروط التعسفیة كاشتراطه      

دیة، واحتفاظه بحق تعدیل مواصفات المبیع دون تخفیض تحدید ثمن المبیع من جانبه بصفة انفرا

الثمن، وٕاعفاء نفسه كلیا أو جزئیا من ضمان العیوب الخفیة أو عن التأخیر في التسلیم الخ، وهو 

  .ما دفع بالمشرع الجزائري للعمل على إحداث التوازن العقدي بین المحترف والمستهلك

حیث قام  02 – 04متجانس أهمه القانون رقم یتجلى ذلك، من خالل وضع نظام قانوني      

شرط "منه التي نصت على أنه یعتبر  5الفقرة  3بتحدید مفهوم الشرط التعسفي بموجب المادة 

كل بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى من شأنه : تعسفي

، كما بّین البنود والشروط التي تعتبر "قداإلخالل الظاهر بالتوازن بین حقوق وواجبات أطراف الع

منه، كما نص على إمكانیة تحدید  29تعسفیة في العقود بین البائع والمستهلك وذلك بالمادة 

العناصر األساسیة للعقود عن طریق التنظیم، ومنع العمل في مختلف أنواع العقود ببعض الشروط 

  .من نفس القانون 30التعسفیة طبقا للمادة 

                                                 
بودالي محمد، الشروط التعسفیة في العقود في القانون الجزائري، دراسة مقارنة مع قوانین فرنسا وألمانیا ومصر، دار هومه،  - 1

 .47، ص 2007الجزائر، 
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  الثانيالفرع 

  العون االقتصادي في إطار قوانین التجارة واالستهالك 

  

فإن القانون  ،إذا كان هناك تنوع كبیر لألعمال التجاریة التي یقوم بها األعوان االقتصادیون     

التجاري ال یعتمد أي تفریق بین التجار بالنسبة إلى وضعهم القانوني الذي یفرض على التاجر 

أي الدائنون معرفة مركزه، كما أنه یفرض على  ،ري حتى یستطیع الغیرالقید في السجل التجا

التاجر إمساك الدفاتر التجاریة، حتى یمنح لدائنه أكبر ضمان لذمته، فضال عن إخضاع التجار 

جمیعا إلجراءات موحدة عند توقفهم عن الوفاء بدیونهم، أو عندما یقعون في مشكلة مالیة صعبة 

  ).أوال(

العون االقتصادي الذي یقوم في إطار مهنته بإنتاج السلعة أو الخدمة ووضعها  كما یعتبر     

وذلك لحصول علمه بتركیب السلعة ومواصفات  ،لالستهالك منتجا في نظر قوانین االستهالك

إنتاجه قبل وضعه للتداول، كما یلتزم بنفسه أو عن طریق الغیر بالتحریات الالزمة للتأكد من 

بهدف تلبیة حاجات المستهلك وحمایة  ،الخدمة للقواعد الخاصة والممیزة لهمطابقة المنتوج أو 

  ).ثانیا(مصالحه 

  العون االقتصادي تاجرا في إطار القانون التجاري الجزائري - أوال

استند المشرع الجزائري في تحدید صفة التاجر إلى نظریة األعمال التجاریة بغض النظر عن      

  .1الشخص القائم بها

بإستثناء التاجر الذي یتجسد في صفة الشخص الطبیعي، یتجسد التاجر في صفة شخص      

التي تمارس أعماال تجاریة بحسب الشكل وهذا طبقا لنص  2معنوي في شكل الشركات التجاریة

                                                 
 .43، مرجع سابق، ص عبد القادر البقیرات -  1

عقد یتم بین شخصین أو أكثر "نها الشركة بأ ، مرجع سابق،59 -  75أمر رقم من  416في المادة  عّرف المشرع الجزائري -  2

بحیث یجب أن تتوافر في هذا العقد األركان الموضوعیة العامة التي تقوم علیها سائر العقود وهي الرضا، المحل والسبب، وبما 

 أن عقد الشركة هو عقد ذو طبیعة خاصة، یلزم إلى جانب هذه األركان الموضوعیة، أركان خاصة حتى یتسنى لها ترتیب اآلثار

القانونیة التي نص علیها القانون والتي تتمثل في تعدد الشركاء، تقدیم الحصص، توافر نیة الشركاء وٕاقتسام األرباح وتحمل 

 ."الخسائر، إضافة إلى توفر األركان الشكلیة المتمثلة في الكتابة الرسمیة وكذا التسجیل والشهر
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من القانون التجاري، ویوجد نوعین من هذه الشركات، شركات األشخاص وشركات  30المادة 

ص تنقسم إلى ثالثة أصناف تتمثل في شركة التضامن، شركة التوصیة األموال، فشركات األشخا

لهذا فهي أكثر  ،البسیطة وشركة المحاصة وهي شركات تقوم على أساس اإلعتبار الشخصي

تالئما للمؤسسات الصغیرة الحجم التي تقوم على جهود أفراد تربطهم عالقات شخصیة، أما 

مساهمة، شركة التوصیة باألسهم والشركة ذات شركات األموال فتنقسم بدورها إلى شركة ال

اإلعتبار المالي ویسأل فیها الشركاء مسؤولیة  أساس المسؤولیة المحدودة، وهي شركات تقوم على

  . محدودة بقدر الحصة التي قدموها في رأس مال الشركة

اكتساب  یتمثل في تحدید شروط قد قام المشرع الجزائري بوضع نظام قانوني خاص بالتاجر،ل     

، والخضوع )1(صفة التاجر عن طریق احتراف األعمال التجاریة وتوفر األهلیة التجاریة 

  ).2(لاللتزامات التجاریة من مسك الدفاتر التجاریة والقید في السجل التجاري 

یشترط الكتساب صفة التاجر توفر شرطان أساسیان هما  :شروط اكتساب صفة التاجر – 1

  ).ب(، وتوفر األهلیة التجاریة من جهة ثانیة )أ(ریة من جهة امتهان األعمال التجا

إن ممارسة األعمال التجاریة هي التي تمیز الشخص التجاري عن  :امتهان األعمال التجاریة –أ 

یعد ": ، حیث  تنص المادة األولى من القانون التجاري الجزائري على ما یلي1الشخص المدني

اشر عمال تجاریا ویتخذه مهنة معتادة له، ما لم یقضي تاجرا كل شخص طبیعي أو معنوي یب

  ".القانون بخالف ذلك

  

  

  

  

  

                                                 
 .100، ص 2000ئري، دار المعرفة، الجزائر، ، الوجیز في شرح القانون التجاري الجزاعمارعمورة  -  1
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من القانون التجاري  2المقصود باألعمال التجاریة هي تلك المنصوص علیها في المادة      

سواء كانت األعمال التجاریة المنفردة التي تعتبر تجاریة بذاتها ولو وقعت مرة واحدة،  1الجزائري

  الخ    أجل البیع  من  كالشراء  تاجر  لنظر عن شخص القائم بها إن كان تاجرا أو غیروبصرف ا

  

  

  

  

                                                 
  : یعتبر عمال تجاریا بحسب موضوعه: "على ما یلي ، المعدل والمتمم، مرجع سابق،59 – 75من أمر رقم  2تنص المادة  -  1

  كل شراء للمنقوالت إلعادة بیعها بعینها أو بعد تحویلها وشغلها، -

  كل شراء للعقارات إلعادة بیعها، -

  لتأجیر المنقوالت أو العقارات، كل مقاولة -

  كل مقاولة لإلنتاج أو التحویل أو اإلصالح،  -

  كل مقاولة للبناء أو الحفر أو لتمهید األرض، -

  كل مقاولة للتورید أو الخدمات، -

  كل مقاولة الستغالل المناجم أو المناجم السطحیة أو مقالع الحجارة أو منتوجات األرض األخرى، -

  ستغالل النقل أو االنتقال،كل مقاولة ال -

  كل مقاولة الستغالل المالهي العمومیة أو اإلنتاج الفكري، -

  كل مقاولة للتأمینات، -

  كل مقاولة الستغالل المخازن العمومیة، -

  كل مقاولة لبیع السلع الجدیدة بالمزاد العلني بالجملة أو األشیاء المستعملة بالتجزئة، -

  صرف أو سمسرة أو خاصة بالعمولة، كل عملیة مصرفیة أو عملیة -

  .كل عملیة توسط لشراء وبیع العقارات أو المحالت التجاریة والقیم العقاریة -

  كل مقاولة لصنع أو شراء أو بیع وٕاعادة بیع السفن للمالحة البحریة،) 1996دیسمبر  9المؤرخ في  27 – 96األمر رقم ( -

  كل شراء وبیع لعتاد أو مؤن للسفن، -

  أجیر أو اقتراض أو قرض بحري بالمغامرة،كل ت -

  كل عقود التأمین والعقود األخرى المتعلقة بالتجارة البحریة، -

  كل االتفاقیات واالتفاقات المتعلقة بأجور الطاقم وٕایجارهم، -

  ".   كل الرحالت البحریة -
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، 1والمقاوالت التي یستفاد منها أن تكرار العمل في شكل مقاولة هو شرط لتجاریة بعض األعمال

بشرط أن یتم مباشرة هذه األعمال التجاریة على سبیل  ،2وكذلك األعمال التجاریة بحسب الشكل

الحتراف، وأن یتخذها وسیلة للتعیش واالرتزاق منها، واالحتراف یتضمن حتما القیام بهذه األعمال ا

بصورة متكررة ومستمرة ومنتظمة تكسب الشخص صفة التاجر سواء كان هذا الشخص التاجر من 

كالشركات إذا كان موضوعها القیام بأعمال  ،األشخاص الطبیعیین  أو من األشخاص المعنویین

  .ریة والذي یحدد في عقد تأسیسهاتجا

كما یشترط أن یكون العمل التجاري مشروعا، أي أنه ال یكون مخالف أو مناف للنظام العام      

فلو توفر االحتراف بجمیع مقوماته ولكن ممارسته شيء غیر مشروع، ال یكتسب . واآلداب العامة

إلى مجتمع التجارة الذي یسوده  ، فالمشرع التجاري حریص على من ینتمي3ممتهنه صفة التاجر

  .مبدأ الثقة واالئتمان بفرض قواعد آمرة وجزاءات صارمة

فال  ،تشترط األهلیة التجاریة للتجار األفراد دون الشركات التجاریة :توفر األهلیة التجاریة –ب 

یكفي للشخص الطبیعي ممارسة األعمال التجاریة الكتساب صفة التاجر بل یجب أن تتوفر فیه 

ألهلیة القانونیة الحتراف التجارة، واألهلیة التجاریة هي قدرة الشخص في مباشرة التصرفات ا

  . القانونیة من حیث یكون مسؤول عن األعمال التي یقوم بها

) 2(، وأهلیة القاصر المرشد )1(تتأثر األهلیة التجاریة بالسن من جهة فتشمل أهلیة الراشد      

  ).4(، وتتأثر بعوارض األهلیة من جهة أخرى )3(وأهلیة المرأة المتزوجة 

                                                 
المؤسسة التجاریة والعقود الواردة  –) والسجل التجاريالدفاتر التجاریة (، القانون التجاري، في التجارة والتاجر سلمانبوذیاب  - 1

 .62و 61، ص 1995النظریة العامة للشركات، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت،  –علیها 

  :یعد عمال تجاریا بحسب شكله": على أنه ، المعدل والمتمم، مرجع سابق،59 – 75من أمر رقم  3تنص المادة  -  2

  امل بالسفتجة بین كل األشخاص،التع -

  الشركات التجاریة، -

  وكاالت ومكاتب األعمال مهما كان هدفها، -

  العملیات المتعلقة بالمحالت التجاریة، -

 ".كل عقد تجاري یتعلق بالتجارة البحریة والجویة -

 .45، مرجع سابق، ص عبد القادر البقیرات -  3
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لم یتطرق القانون التجاري الجزائري ألهلیة االتجار مما یجعلنا نعود إلى  :أهلیة الراشد – 1

، بأن سن الرشد تتحدد بتسع 1منه 40القواعد العامة، إذ یقضي القانون المدني الجزائري في المادة 

سنة، یجوز له مزاولة التجارة طالما كانت  19سن وعلیه فإن كل شخص بلغ . عشرة سنة كاملة

  .أهلیته كاملة، ولم یصب بعارض من عوارض األهلیة كالجنون والعته والسفه والغفلة

إلى أن أهلیة األجنبي یحكمها قانون جنسیته في جمیع التصرفات القانونیة،  ،تجدر اإلشارة     

تنتج آثارها فیها، فتخضع للقانون الجزائري باستثناء التصرفات المالیة التي تتم في الجزائر و 

  .ن المدني الجزائريمن القانو  10التي فرضتها المادة  بالشروط

سنة كاملة،  18فإنه كل من بلغ  2ج.ت.ت 5استنادا لنص المادة  :أهلیة القاصر المرشد – 2

ن على قید ذكرا كان أو أنثى یستطیع مزاولة التجارة شریطة أن یحصل على إذن من األب إذا كا

الحیاة أو من األم في حالة وفاة األب أو غیابه وسقوط سلطته بسبب عارض من عوارض 

  .   أو یحصل على إذن من مجلس العائلة بشرط أن یكون مصادقا علیه من طرف المحكمة ،األهلیة

ریا للمرأة التي تمارس نشاطا تجا 3تعرض التقنین التجاري الجزائري :أهلیة المرأة المتزوجة – 3

بصفة شخصیة ومستقلة، واعتبرها أهال لتحمل المسؤولیة المترتبة على ممارسته، بحیث ألقى على 

عاتقها تحمل االلتزامات التجاریة شخصیا بدال من إلقاء العبء على زوجها أو الحصول على إذن 

بالتجزئة  وهو ما یعتبر أن عمل المساعدة التي تقوم به المرأة المتزوجة مع زوجها في البیع. منه

  .4ال یكسبها صفة التاجر بل هو من صمیم المساعدة التي تنجم عن رابطة الزوجیة

سنة عارض من عوارض  19قد تطرأ على الشخص الراشد الذي بلغ  :عوارض األهلیة – 4

األهلیة، ومنها ما یعدم اإلرادة كالجنون والعته ومنها ما ینقص اإلرادة كالغفلة والسفه، فمتى صدر 

                                                 
كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا ": على ما یلي ، مرجع سابق،المعدل والمتمم ،58 – 75من أمر رقم  40تنص المادة  - 1

 ".سنة كاملة) 19(وسن الرشد تسعة عشر . بقواه العقلیة ولم یحجر علیه، یكون كامل األهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة

 . مرجع سابق ،59 – 75أمر رقم  من 5أنظر المادة  -  2

 .نفسهمرجع ، 59 – 75من األمر رقم  8مادة أنظر ال -  3

 .مرجع نفسه، 59 – 75من األمر رقم  7مادة أنظر ال -  4
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المحكمة بالحجر علیه وتعیین قیما إلدارة أمواله، لیس للمحجور علیه القیام باألعمال  حكم من

  .1التجاریة أو االستمرار في نشاطه التجاري إنما یتوالها القّیم

فإذا ما مارس المجنون أو المعتوه األعمال التجاریة تكون تصرفاته باطلة بطالنا مطلقا      

السفیه وذي الغفلة تقع باطلة بطالنا نسبیا لمصلحتهما باعتبارهما أما تصرفات . النعدام اإلرادة

  . عیب یلحق باإلرادة

  التزامات التاجر – 2

یلتزم التاجر بمسك الدفاتر التجاریة التي تبین مركزه المالي من خالل الصفقات التي یبرمها،      

، كما یلتزم بالقید في السجل )أ(كما توضح لدائنیه عند إفالسه العملیات التي قام بها قبل اإلفالس 

  ).ب(التجاري لما فیه من دعم االئتمان التجاري وبعث الثقة واالطمئنان في نفوس المتعاملین معه 

كل شخص طبیعي أو معنوي له "ج على أنه .ت.ت 9تنص المادة  :مسك الدفاتر التجاریة –أ 

ملیات المقاولة أو أن یراجع على صفة التاجر ملزم بإمساك دفتر للیومیة یقید فیه یوما بیوم ع

األقل نتائج هذه العملیات شهریا بشرط أن یحتفظ في هذه الحالة بكافة الوثائق التي یمكن معها 

  ."مراجعة تلك العملیات یومیا

هو أن كل تاجر سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا ملزم بمسك  ،إن مدلول هذه المادة     

ألساس فإن الشخص المدني معفي من هذا االلتزام، الذي ال یلقى إال الدفاتر التجاریة، وعلى هذا ا

على عاتق التاجر الذي یجب علیه مسك هذه الدفاتر التجاریة بطریقة تضمن بیان مركزه المالي 

  .وبیان ما علیه من دیون تترتب عن مزاولته لمهنة التجارة

كل من یزاول التجارة على اإلقلیم  كما أن االلتزام بمسك الدفاتر التجاریة یقع على عاتق     

  .2سواء كان وطنیا أو أجنبیا ألن هذا االلتزام یعد من قبیل التنظیم الداخلي لهذه المهنة ،الجزائري

لقد ألزم المشرع التجاري الجزائري التجار على مسك الدفاتر التجاریة اإلجباریة وترك لهم حریة     

نجد أن التاجر ملزم بمسك  11و 10، 9لرجوع إلى المواد فبا. مسك الدفاتر التجاریة االختیاریة

دفترین على األقل هما دفتر الیومیة ودفتر الجرد، تضاف إلیهما دفاتر أخرى اعتاد التجار على 

                                                 
 . ، مرجع سابق58 – 75من األمر رقم  44و 43 أنظر المادتین -  1

 .167، مرجع سابق، ص نادیةفضیل  -  2
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دفتر األستاذ، دفتر : استعمالها بحیث لم یلزمهم القانون بضرورة مسكها، وأهم هذه الدفاتر هي

  .1االت واألوراق التجاریة، دفتر المراسالت والمستنداتالصندوق، دفتر المخزن، دفتر الحو 

  :ج عن طریق.ت.ت 11تتمثل كیفیة مسك الدفاتر التجاریة طبقا لما ورد في المادة      

ترقیم صفحات دفتري الیومیة والجرد قبل استعمالهما، مع التوقیع علیهما من طرف المحكمة  –أ 

  ؛التي یقع في دائرتها نشاط التاجرالمختصة 

وفي حالة وقوع أي . عدم احتواء الدفترین على أي فراغ أو كتابة في الهوامش أو تحشیر –ب 

خطأ أثناء قید إحدى العملیات، فال یجوز شطبها أو تصحیحها إال بقید جدید یؤرخ منذ تاریخ 

  . اكتشاف الخطأ

میة وكذلك ج فإّن مدة االحتفاظ بدفتري الجرد والیو .ت.ق 12بالرجوع إلى نص المادة      

المراسالت والبرقیات والفواتیر وغیرها، فإن هذه المدة هي عشر سنوات تبدأ من تاریخ إرسالها أو 

وهذه المدة لیست مدة تقادم ولیست لها صلة بتقادم أو بقاء الحقوق المقیدة في الدفاتر، . تسلمها

  . 2ءوٕانما هي عبارة عن حد زمني لاللتزام بتقدیم الدفاتر كدلیل أمام القضا

  : القید في السجل التجاري –ب 

ألزم المشرع التجاري الجزائري األشخاص الذین لهم صفة التاجر بالقید في السجل التجاري      

  ). 2(، ویستتبع ذلك ترتب آثار على هذا القید لمصلحة التاجر )1(

لى ج إ.ت.ت 20و 19أشارت المادتان  :األشخاص الملزمون بالقید في السجل التجاري -1

  :3األشخاص الملزمون بالقید في السجل التجاري الذین تتوفر فیهم الشروط اآلتیة

فال یلتزم بالقید في السجل التجاري إال التاجر، سواء  :أن یكون الشخص تاجرا - الشرط األول

  .كان التاجر فردا أم شركة تجاریة، والتاجر هو من یتخذ األعمال التجاریة مهنة له

                                                 
 .50 ص ، مرجع سابق،عبد القادر البقیرات -  1

 .172سابق، ص نادیة، مرجع فضیل  -  2
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ذا االلتزام على الشركات التجاریة سواء كان موضوعها تجاریا أو مدنیا طالما كما ینطبق ه     

وهي شركة التضامن وشركة المساهمة  ،اتخذت شكل إحدى الشركات التجاریة المعترف بها قانونا

  .والشركة ذات المسؤولیة المحدودة وشركة التوصیة

افة إلى اكتساب الشخص صفة باإلض :ممارسة النشاط التجاري في الجزائر - الشرط الثاني

التاجر، یشترط القانون الجزائري في التاجر الطبیعي أو المعنوي أن یكون له في الجزائر مكتبا أو 

  .فرعا أو أي مؤسسة أخرى

یقصد بالمحل التجاري المكان الذي یتخذه التاجر لمزاولة أعماله التجاریة إذا كان شخصا      

  .طبیعیا

وكالة أي مركز ثابت یباشر فیه التاجر نشاطا تجاریا مستقال نوعا ما عن یقصد بالفرع أو ال     

  .نشاط المركز الرئیسي

  .یقصد بمركز الشركة المكان الذي توجد فیه إدارة الشركة الرئیسي إذا كان شخصا معنویا     

تزم بالقید أما إذا كان مركز الشركة الرئیسي في الخارج وفتحت في الجزائر مكتبا أو فرعا، فتل     

  . ن التجاري الجزائريمن القانو  20هذا ما أكدته المادة في السجل التجاري و 

  :یرتب القید في السجل التجاري عدة نتائج هامة :أثار القید في السجل التجاري - ب

ج أّن كل شخص طبیعي أو معنوي .ت.ت 21یتضح من نص المادة  :اكتساب صفة التاجر – 1

  .یعد مكتسبا صفة التاجرمسجل في السجل التجاري 

یؤدي القید في السجل التجاري إلى میالد الشركة  :اكتساب الشركة الشخصیة المعنویة – 2

ج على أنه .ت.ت 549ونشوء شخصیتها المعنویة وتمتعها باألهلیة القانونیة، حیث تنص المادة 

ري، وقبل إتمام هذا ال تتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة إال من تاریخ قیدها في السجل التجا"

اإلجراء یكون األشخاص الذین تعهدوا باسم الشركة ولحسابها متضامنین من غیر تحدید في 

أموالهم، إذا قبلت الشركة بعد تأسیسها بصفة قانونیة أن تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة، 

  ".فتعتبر التعهدات بمثابة تعهدات الشركة منذ تأسیسها

بموجبه یكون للغیر اإلطالع على وضعیة التاجر ومركز مؤسسته وملكیة  :ياإلشهار القانون – 3

أما بالنسبة للشركات التجاریة فیكون اإلشهار إجباریا حتى في . المحل ونوع النشاط الذي یمارسه
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حالة إجراء أي تعدیل على العقد التأسیسي للشركة، فیشترط القانون قیده حتى یتسنى للشركة 

یجب أن "ج على أنه .ت.ق 548، حیث تقضي المادة 1لغیر، وٕاال اعتبر باطالاالحتجاج به قبل ا

وتنشر . تودع العقود التأسیسیة والعقود المعدلة للشركات لدى المركز الوطني للسجل التجاري

   ".حسب األوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات وٕاال كانت باطلة

ي أداة لجمیع البیانات اإلحصائیة عن المشاریع یعتبر السجل التجار  :الوظیفة اإلحصائیة – 4

التجاریة، فبواسطتها یمكن معرفة عدد المشاریع التجاریة الفردیة أو الجماعیة سواء كانوا تجارا 

  .2طبیعیین أو شركات معنویة

  العون االقتصادي منتج في إطار قانون حمایة المستهلك وقمع الغش: ثانیا

ي العون االقتصادي منتجا في مختلف النصوص المتعلقة بحمایة لقد اعتبر المشرع الجزائر      

، في مقابل ذلك رتب علیه التزامات في سبیل حمایة )1( 3المستهلك دون إعطاء تعریف خاص به

  ).2(مصالح المستهلكین 

المتعلق بالقواعد العامة لحمایة  02 – 89بالرجوع إلى القانون رقم  :العون االقتصادي منتج – 1

یجب على "الفقرة األولى منه حیث نصت على أنه  5، نجده قد أشار للمنتج في المادة 4لكالمسته

كل منتج أو وسیط أو موزع وبصفة عامة كل متدخل في عملیة الوضع لالستهالك أن یقوم 

أو الخدمة للقواعد /بنفسه أو عن طریق الغیر بالتحریات اآلزمة للتأكد من مطابقة المنتوج و

في فقرتها األولى التي نصت على ما  28، كما تطرق إلیه بموجب المادة "میزة لهالخاصة به والم

دون اإلخالل باألحكام التشریعیة في هذا المجال تطبق على كل منتج أو وسیط أو موزع "یلي 

نجد أنه قد اعتبره كأحد المتدخلین في عملیة  ،، من خالل تحلیل هاتین المادتین..."أو متدخل

                                                 
 .193، مرجع سابق، ص نادیةفضیل  -  1

 .57، مرجع سابق، ص عبد القادرالبقیرات  -  2

، أشار إلى المنتج في رجع سابق، م10 – 05م إن المشرع الجزائري عند تعدیله األخیر للقانون المدني بموجب قانون رق - 3

د في تعمیق الغموض حول طبیعته وحدود تدخله في عملیة اإلنتاج مكرر دون أن یورد أي تعریف یلیق به، مما یزی 140المادة 

 .وعرض المنتوجات لالستهالك

فبرایر  8 في ، صادر6ة لحمایة المستهلك، ج ر عدد ، یتعلق بالقواعد العام1989فبرایر  7مؤرخ في  02 – 89قانون رقم  - 4

1989. 
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أو الخدمة لالستهالك والتي تشمل جمیع المراحل من طور اإلنشاء أو التصنیع /عرض المنتوج و

  .األولي إلى عملیة العرض النهائي لالستهالك وقبل االقتناء من طرف المستهلك

 03 – 09أن المشرع الجزائري لم یعطي تعریفا خاصا بالمنتج بموجب القانون رقم  نالحظ     

بتعریف المتدخل قاصدا به كل متدخل في عملیة لغش بل إكتفى المتعلق بحمایة المستهلك وقمع ا

كل : المتدخل"بنصها  08الفقرة  03وضع المواد الغذائیة لإلستهالك وهذا طبقا لما ورد في المادة 

نستنتج من خالل ، "شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة عرض المنتوجات لإلستهالك

أو غیره من المتعاملین والتجار والموردین أو بائعي الجملة  أن المتدخل قد یكون منتجا ،هذه المادة

والمنتوج في مفهوم نفس  ،أو التجزئة الذین یقومون بعرض وتقدیم السلع والمنتوجات أمام المستهلك

 ."أن یكون موضوع تنازل بمقابل أو مجاناكل سلعة أو خدمة یمكن "منها هو  11المادة الفقرة 

م یعرف المنتج، بل أورد قائمة المحترفین، معتبرا المنتج محترفا كغیره أن المشرع الجزائري ل كما

   .ملغاة في نصوص قانونیة أخرى 1من المتدخلین في إطار مهنته

ما یالحظ من خالل عرض هذه التعاریف القانونیة المختلفة، أنها توسع من مفهوم المنتج      

التي تتمثل في تربیة المواشي والمحصول  لیشمل حتى منتجي المواد الطبیعیة كعملیات اإلنتاج

الفالحي والجني الخ، باإلضافة إلى منتجي المواد الصناعیة الذین یقومون بتحویل منتجات 

منها  10الفقرة  3، وهذا طبقا لما أوردته المادة 2الطبیعة إلى منتجات صناعیة أو نصف مصنعة

  : یقصد في مفهوم أحكام هذا القانون ما یأتي"على أنه 

العملیات التي تتمثل في تربیة المواشي وجمع المحصول والجني والصید البحري : اإلنتاج -

والذبح والمعالجة والتصنیع والتحویل والتركیب وتوضیب المنتوج، بما في ذلك تخزینه أثناء 

  ".مرحلة تصنیعه وهذا قبل تسویقه األول

ي المعدل والمتمم بموجب القانون رقم من القانون المدن 2الفقرة مكرر  140كما تنص المادة    

على مسؤولیة المنتج عن فعل منتجاته  ،المشار إلیه 2005جوان سنة  20المؤرخ في  10 – 05

یعتبر منتوجا كل مال منقول ولو كان متصال بعقار، ال سیما المنتوج الزراعي "المعیبة بنصها 

                                                 
 .29، ص 2009هومه، الجزائر،  ، المسؤولیة المدنیة للمنتج، دارزاهیة حوریة سي یوسف -  1

 .29، ص سابق، مرجع زاهیة حوریة سي یوسف -  2
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الصید البري والبحري والطاقة والمنتوج الصناعي وتربیة الحیوانات والصناعة الغذائیة و 

نالحظ من خالل هذه المادة أن المشرع لم یعطي تعریفا خاصا بالمنتج، ولكنه عدد  ،"الكهربائیة

المنتجات التي یمكن أن تكون محل إنتاج من طرف المنتج، وكأنه یعّرف المنتج بالمنتوج، وهذا 

وهي مسؤولیة  ها منتجاته المعیبة،بصدد تحدیده مسؤولیة المنتج عن األضرار التي یمكن أن تحدث

  .موضوعیة تقوم على أساس الضرر

بالرجوع إلى التعاریف الفقهیة نجدها عرفت المنتج ذلك الشخص الذي یعرض السلعة في    

السوق ویحرص على وجود اسمه أو عالمته أو أیة عالمة أخرى علیها دون سواها، وحتى لو لم 

إنتاجه أو المنفعة المطلوبة  الذي یتولى الشيء حتى یؤتىیكن هو المنتج الحقیقي لها، أو هو 

  . منه

  التزامات المنتج – 2

المتعلق بحمایة  03 – 09تلقى على عاتق المنتج أربعة التزامات مهمة أوردها القانون رقم      

المستهلك وقمع الغش، والتي تجد مصدرها في القانون المدني الجزائري باإلضافة إلى تلك 

، االلتزام بتسلیم )أ(االلتزام بمطابقة المنتوجات : ات الواردة به، وتتمثل هذه االلتزامات فيااللتزام

  ).د(وااللتزام باإلعالم ) ج(، التزامه بضمان صالحیة المنتوج )ب(المنتوج خالیا من العیوب 

ات ي كل منتوج معروض لالستهالك، الرغبیجب أن یلبّ  :التزام المنتج بمطابقة المنتوجات –أ 

المشروعة للمستهلك من حیث طبیعته وصنفه ومنشئه وممیزاته األساسیة، كما یجب أن یستجیب 

المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك، السیما من حیث مصدره والنتائج المرجوة منه ومیزاته 

  .1التنظیمیة

المستهلك  المتعلق بحمایة 03 – 09من قانون رقم  12في سبیل تحقیق ذلك، أوجبت المادة      

وقمع الغش، بضرورة إجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضه لالستهالك طبقا لألحكام التشریعیة 

والتنظیمیة الساریة المفعول، تتناسب هذه الرقابة مع طبیعة العملیات التي یقوم بها المتدخل، 

بالجودة ولضمان  كعرض المنتوج لرقابة مخبر شهیر أو هیئة عالمیة تمنح شهادة أو عالمة متمیزة

  .نوعیة ثابتة في منتجاته

                                                 
 .، مرجع سابق 03 – 09من قانون رقم  11المادة  أنظر -  1
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كما یعمد المنتج إلى إخضاع منتجاته لرقابة هیئة فنیة متخصصة تابعة للدولة، من أجل      

ویترتب علیها وضع عالمة أو ختم أو رمز، . اإلشهاد على مطابقة المنتوج للمواصفات الجزائریة

ته للمواصفات القانونیة مما یولد الثقة في نفوس تشهد بمقتضاه جهة الرقابة بجودة اإلنتاج، بمطابق

  .1المستهلكین، وهذا ما یسمى شهادة المطابقة

یضاف إلى الضمان القانوني الوارد في  :خالیا من العیوب بتسلیم المنتوج التزام المنتج –ب 

من  13، ضمان قانوني خاص أورده في المادة )وما یلیها 379المادة (نصوص القانون المدني 

  . المتعلق بضمان المنتجات والخدمات 266 – 90والمرسوم التنفیذي رقم  03 - 09لقانون رقم ا

. 2فمن بین االلتزامات التي وضعها القانون على عاتق البائع التزامه بضمان العیوب الخفیة     

ن هو وهو التزام مستقل عن االلتزام بضمان التعرض واالستحقاق، ومفهوم العیب في الفقه والقانو 

أو ذلك النقص . عدم قابلیة المبیع لالستعمال المعد له، بحسب طبیعته، أو تبعا إلرادة األطراف

  .3اآلحق به، بحیث ما كان المشتري لیرضى به، أو ما كان یعطي فیه إال ثمنا قلیال لو علم بذلك

لمرسوم استنادا إلى نصوص القانون المدني وقانون حمایة المستهلك وقمع الغش وكذا ا     

الموجب  4التنفیذي المتعلق بضمان المنتجات والخدمات المشار إلیهم، نستنتج أربعة شروط للعیب

  :للضمان

. أي أن یكون موجودا وقت تسّلم المشتري للمبیع من البائع :أن یكون العیب قدیما - الشرط األول

  .وجودا وقت التسلیموسواء وجد العیب قبل تمام البیع أو حدث بعد تمامه، فالمهم أن یكون م

بمعنى أن ال یكون العیب ظاهرا للمشتري، فإن كان  :أن یكون العیب خفیا - الشرط الثاني

وقد . ظاهرا، ورآه المشتري ولم یعترض علیه عّد ذلك قبوال منه للعیب، وٕاسقاطا لحقه في الضمان

عادي، فیعتبر العیب ال یكون العیب ظاهرا، ولكن المشتري لم یقم بفحص المبیع بعنایة الرجل ال

  .في هذه الحالة في حكم العیب الظاهر

                                                 
 .180، مرجع سابق، ص زاهیة حوریة سي یوسف -  1

واء كان جهازا أو یستفید كل مقتن ألي منتوج س": ، على ما یليمرجع سابق ،03 – 09من قانون رقم  13تنص المادة  -  2

 ".أداة أو آلة أو عتادا أو مركبة أو أي مادة تجهیزیة من الضمان بقوة القانون

 . 55، ص 2005القاهرة،  ، دار الفجر،)دراسة مقارنة(ة، بودالي محمد، مسؤولیة المنتج عن منتجاته المعیب -  3

   . 56، ص نفسهبودالي محمد، مرجع  -  4
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ویعتبر هذا الشرط مندمجا في شرط الخفاء، : أن یكون غیر معلوم من المشتري - الشرط الثالث

، 1على أساس أن علم المشتري بالعیب یجعله عیبا ظاهرا، بحیث یفسر سكوته على أنه رضي به

  .ع على البائع إثبات هذا العلم بجمیع طرق اإلثباتویق. ونزوال عن حقه في الرجوع بالضمان

فالمشرع تطّلب درجة كافیة من الجسامة في العیب، تقاس  :أن یكون العیب مؤثرا - الشرط الرابع

فیكون من شأن . وفقا لمعیار موضوعي أو مادي، یقوم على أساس وقوع العیب على مادة الشيء

  .        لمادیة، مع ما بین القیمة والمنفعة من تمایزالعیب أن ینقص من قیمة الشيء أو منفعته ا

یضمن المنتج صالحیة المنتوج  :التزام المنتج بضمان صالحیة المنتوج للعمل مدة معلومة –ج 

، ویمكن أن تتعدد فترات 2للعمل خالل فترة زمنیة محددة، تلك الفترة تختلف حسب طبیعة المنتوج

فیها كامال أو قاصرا على جزء أو نوع معین من المنتوج، الضمان بین فترة أولى یكون الضمان 

  . وفترة ثانیة یقتصر فیها الضمان على قطع الغیار أو بعضها دون أجر الید العاملة

منها ما یرجع إلى طبیعة الشيء كعمره  ،تتوقف مدة تحدید مدة الضمان على عدة عوامل     

ومنها ما یتعلق بإرادة المشتري كأن تكون مدة  ،االفتراضي أو فترات استخدامه أو مراحل استهالكه

  .3الضمان كافیة لتجربة مدى صالحیة المنتوج المبیع للعمل كالسیارة مثال

یبدأ سریان فترة الضمان عادة بوقت البیع، إذ غالبا ما یتالزم البیع مع التسلیم ویحرر البائع      

وقت البیع فإن فترة الضمان تسري من  للمشتري قسیمة الضمان، إال أنه عند تأخر التسلیم عن

  .تاریخ التسلیم

یلتزم البائع بالضمان بمجرد حدوث الخلل المؤثر في صالحیة المبیع للعمل قبل نهایة فترة      

الضمان، سواء كان الخلل الحقا للتسلیم أو سابقا له، المهم أن یكون الخلل متعلقا بتصنیع الشيء 

  . 4شتري أي لسوء استخدام المنتوجأو بمادته وغیر راجع لخطأ الم

                                                 
غیر أن البائع ال یكون ضامنا ": على ما یلي ، المعدل والمتمم، مرجع سابق،58 – 75رقم أمر من  379/2تنص المادة  -  1

للعیوب التي كان المشتري على علم بها وقت البیع، أو كان في استطاعته أن یطلع علیها لو أنه فحص المبیع بعنایة الرجل 

 ".العادي

 .بقمرجع سا، 266 – 90تنفیذي رقم من مرسوم  3أنظر المادة  -  2

 .26ن، ص . ت. حمد حسین منصور، ضمان صالحیة المبیع للعمل مدة معلومة، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، دم -  3

 .27، ص نفسهمحمد حسین منصور، مرجع  -  4
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إن قلة الخبرة والدرایة الفنیة لدى المستهلكین عن ماهیة المنتجات التي  :التزام المنتج باإلعالم –د 

یقدمون على شرائها، نظرا لما أصبحت تتمتع به السلع والمنتوجات من تعقد في التركیب وصعوبة 

ي الحدیث، حیث أصبحت التعامالت تتم بین في االستعمال بسبب التطور العلمي والتكنولوج

المنتجین والمستهلكین تتمیز بعدم التوازن الملحوظ، فقد أصبح المستهلك في أمس الحاجة إلى 

في مثل هذه التعامالت التي یبرمها مع منتجین أقویاء، والتي أصبحت تمثل نوعا جدیدا  1إعالمه

هذا المستهلك في حاجة أیضا إلى اإلفضاء من عقود اإلذعان من ناحیة، ومن ناحیة أخرى أصبح 

له بما یكتنف هذه المنتجات من مخاطر سواء عند استعمالها أو أثناء االحتفاظ بها بما یحقق له 

  .حمایة من أضرارها المادیة أو الجسدیة

نظرا لهذه االعتبارات فإن ضرورة حمایة المستهلك في عالقاته مع المهنیین أصبحت أمر      

ر من أي وقت مضى، وذلك عن طریق إلزام هؤالء المنتجین باإلفضاء للمستهلك مطلوب أكث

  .    2بالبیانات والمعلومات التي تجعل رضاءه حرا وواعیا غیر مشوب بغلط أو تدلیس

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 . مرجع سابق ،03 – 09من قانون رقم  17أنظر المادة  -  1

" المصري والفرنسي"ء المبیع، دراسة مقارنة بین القانون المدني حمدي أحمد سعد، االلتزام باإلفضاء بالصفة الخطرة للشي - 2

 .57، ص 1999، الفني لإلصدارات القانونیة، مصر والفقه اإلسالمي، المكتب
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  الفصل الثاني

 التطور التنظیمي للعون أسالیب

  في القانون الجزائري يإلقتصادا
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  الفصل الثاني

  التطور التنظیمي للعون اإلقتصاديأسالیب 

  في القانون الجزائري 

تبنت الجزائر اإلنتقال إلى إقتصاد السوق، كإطار للبحث عن الفعالیة اإلقتصادیة المفقودة خالل   

 مرحلة التسییر اإلشتراكي، وذلك بالتوافق مع اإلتجاه العالمي نحو تطبیق نظام السوق من أجل

والمزید من اإلنفتاح من أجل  قتصاد الوطني،كان یعاني منها اإل المشاكل اإلقتصادیة التي حل

رد فعل على التدهور الذي وذلك ك إلى مبادئ الوطنیة اإلقتصادیةتنظیم تدخل الدولة والعودة 

في هذه الظروف یجد  .ه القطاعات المنتجة، والسیطرة التي تفرضها المنتجات المستوردةعرفت

ویلة من التراجع، في مواجهة تحدیات التنافسیة، وٕانشاء مناصب القطاع العام نفسه وبعد مدة ط

الشغل، وهو ما یدفع بالسلطات العمومیة إلى تبریر اإلتجاه مجددا نحو تقدیم المساعدة اآلزمة 

  .لتحدیث القطاع

لقد أثبتت التجربة أن الطریق نحو التنمیة اإلقتصادیة یمر حتما عبر المؤسسة اإلقتصادیة      

فالبحث عن الفعالیة والتحسین الدائم لألداء . وذلك من خالل التحكم في كفاءتها اإلنتاجیة الفعالة،

  .إلى تطور المؤسسة ومواكبتها لتكیفات المحیطیمثل المحور األساس والدافع الرئیس 

من هذا المنطلق، عرفت المؤسسة العمومیة اإلقتصادیة الجزائریة تحوالت عمیقة عبر      

ین، مرحلة إعادة الهیكلة ومرحلة اإلستقاللیة وهي اآلن مشرفة على آفاق مستقبلیة مرحلتین بارزت

  .یمیزها التحول العمیق والمستمر للمحیط

د قامت الجزائر مع بدایة الثمانینات بجهود مكثفة إلعادة هیكلة المؤسسات العمومیة قل     

شوهات الهیكلیة التي الزمتها جل اإلقتصادیة من خالل تطبیق برامج متفاوتة، من أجل إزالة  الت

دورات حیاتها، غیر أن هذه النتائج التي حققتها هذه المؤسسات  لم تجسد تطلعات اإلقتصاد 

الجزائري، وبذلك ظهرت البوادر األولى لتحول الجزائر نحو اإلقتصاد الحر من خالل منح 

اعها لقواعد القانون الخاص المؤسسة العمومیة اإلقتصادیة اإلستقاللیة في تنظیمها وعملها وٕاخض
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خالل خوصصة المؤسسات  والحریة التعاقدیة، كما أصبحت مشاركة القطاع الخاص، من

العمومیة اإلقتصادیة كأفق مستقبلي لهذه األخیرة، من أهم مسارات اإلصالحات اإلقتصادیة التي 

رة على المخاطرة عرفتها الجزائر  لما لهذا القطاع من دور في تحقیق النمو اإلقتصادي، والقد

والرشاد في إتخاذ القرارات اإلقتصادیة وتخصیص الموارد، وهو ما تحتاجه فعال المؤسسة ع إ 

ومشاركة القطاع الخاص في ). المبحث األول(لتحقیق القدرة التنافسیة التي تضمن لها اإلستمرار 

وسیاسات التحریر في رأسمال المؤسسة العمومیة اإلقتصادیة، تبني إجراءات ملكیة والمساهمة 

اإلقتصادي، من خالل تحریر التجارة الخارجیة، إلغاء القیود وتشجیع ممارسة القطاع الخاص 

للنشاط اإلقتصادي، باإلضافة إلى اإلجراءات الهادفة إلى تشجیع اإلستثمارات الخاصة من خالل 

ة الخاصة مع الحرص التشریعات المنظمة لإلستثمار والمنافسة والممارسات التجاریة وحریة المبادر 

  ).المبحث الثاني(على تقویة مكانتها بالقیام بدسترتها ضمن أحكام الدستور 

  

  المبحث األول

  العون اإلقتصادي العام في صورة المؤسسة العمومیة) إستقالل(تأسس 

  اإلقتصادیة كأسلوب لتطوره التنظیمي 

  
میة اإلقتصادیة وستند على تطویر إن اإلقالع اإلقتصادي یمر بالضرورة عبر المؤسسة العمو      

كفاءتها اإلنتاجیة، لذلك وجب على إدارتها أن تبحث في العمق عن طریق أسالیب حدیثة في 

تسییر وظائفها لتحقیق اإلستخدام األمثل للجهود البشریة والمادیة، وٕاقامة عالقات جیدة بینها وبین 

  .العمال وٕاشراكهم في الرقابة

األولى بإعادة الهیكلة الصناعیة التي تشكل بمعناها الواسع عنصرا لقد كانت المحاولة      

إلستقرار اإلقتصاد الوطني والبحث عن إنعاش التنمیة، كما تلعب دورا مهما لإلنتقال إلى إقتصاد 

، إن المراحل التي مرت بها المؤسسة العمومیة اإلقتصادیة منذ نشأتها إلى یومنا هذا السوق

ترتب عنه العدید  1988هدته من تحوالت خاصة بعد صدور قوانین سنة ، وما ش)المطلب األول(

من النتائج، كما تعتبر الخوصصة كإحدى األجوبة المطروحة في نطاق إنفتاح البلد على اإلقتصاد 
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العالمي وتحدیاته الدائمة ولتجسید مسار الخوصصة شرع في التحضیر لألرضیة، بإعداد وتوفیر 

مح بالتحكم وضمان نجاح سیاسة الخوصصة، فظهرت القوانین الوسائل واألدوات التي تس

وبالموازاة مع ذلك تم الشروع في تهیئة المناخ اإلقتصادي  1995والتشریعات بدءا بقانون سنة 

المرتبط بهذه اإلجراءات عن طریق إقرار تدابیر جمركیة وتشریعات جبائیة وقروض وتسهیالت 

ومن  ،وبعد عشریة من البرامج واإلجراءات والتصحیحات غیر أن التجربة الجزائریة عرفت. بنكیة

المحلیة الصادرة عن المجلس الوطني اإلقتصادي واإلجتماعي والدولیة  خالل مختلف التقاریر

أن مسار الخوصصة في الجزائر بطيء جدا وال  ،الصادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك العالمي

إن هذه اإلصالحات بسلبیاتها . ویزیدها تراجعا وتعقیدایخدم السیاسات اإلقتصادیة المنتهجة بل 

وٕایجابیاتها، ومن خالل مختلف المراحل، قد ترتب عنها آثار إیجابیة جمة مع وجود بعض 

وعلى  النقائص والتي كان لها تأثیر مباشر أو غیر مباشر على المؤسسة العمومیة بصفة خاصة

  ).المطلب الثاني( اإلقتصاد الوطني بصفة عامة

  

  المطلب األول

  إصالح هیاكل المؤسسة العمومیة اإلقتصادیة

  

كبدایة للعمل المنظم عبر خطط إقتصادیة  1980جاءت هذه المرحلة إعتبارا من سنة      

  . 1وٕاجتماعیة خماسیة، تعبیرا عن توجه جدید مواكب للمستجدات في هذه المرحلة

 1980من مهام المخطط الخماسي األول إن مبدأ إعادة هیكلة الشركات العمومیة المقرر ض     

إلى وحدات صغیرة أكثر تخصصا من جاء لتقسیم المؤسسات العمومیة الكبرى وتجزئتها  1984 –

فجاء المرسوم ). الفرع األول( 2أجل مواجهة الصعوبات وتحریرها من ضغوطات المرحلة السابقة

ن هذا المرسوم عرف تأخرا كبیرا المتعلق بإعادة هیكلة الشركات الوطنیة، غیر أ 240 – 80رقم 

  .المتضمن إعادة الهیكلة 242 – 80رغم صدور المرسوم رقم 

                                                 
 .53مرجع سابق، ص  وآخرون،لعاللي لعاللي   -  1

 .03ص  مرجع سابق،، محمد بوهزة -  2
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تحسین الوضعیة المزریة التي آلت إلیها المؤسسات العمومیة، حیث في إطار العمل على      

عرفت عجزا مالیا كبیرا على مستوى المؤسسة، والمتمثلة في تراكم الخسائر وتضخم حجم القروض 

م القدرة على تسدیدها، دفعت بالدولة إلى إعادة هیكلة مالیة المؤسسة، حتى تنطلق هذه مع عد

هذه اإلجراءات المالیة إلعادة الهیكلة نتجت ) الفرع الثاني(المؤسسات على أسس مالیة سلیمة 

الفرع (عنها نتائج منها اإلیجابیة إستفادت منها المؤسسة وكثیرة هي السلبیات التي تحملتها 

، دون إهمال إعطاء تقییم لسیاسة الهیكلة المنتهجة في مرحلة من مراحل إصالح اإلقتصاد )لثالثا

  ).الفرع الرابع(الوطني 

  

  الفرع األول

  إعادة الهیكلة العضویة للمؤسسة العمومیة اإلقتصادیة

  

التي إن أسباب إعادة الهیكلة العضویة للمؤسسة العمومیة اإلقتصادیة متعددة بتعدد المشاكل      

، وقد تمت إعادة الهیكلة العضویة بإعتماد مجموعة من )أوال(كانت تعاني منها هذه المؤسسة 

  ).ثالثا(، تحقیقا لألهداف المرجوة منها )ثانیا(المبادئ 

  أسباب إعادة الهیكلة العضویة للمؤسسة العمومیة اإلقتصادیة: أوال

  :1تتلخص أسباب إعادة الهیكلة العضویة كما یلي     

نتج عن هذا األمر صعوبة التحكم في تسییر هذه : ضخامة حجم الشركات الوطنیة الجزائریة – 1

المؤسسات، كذلك تركیز المسؤولیة في أیدي فئة من المسؤولین بمعنى مركزیة إتخاذ القرارات 

وغیاب سیاسة إجتماعیة فعالة وظروف مالئمة للعمل بحكم أن عدد كبیر من العمال كان تحت 

  دیریة نظرا لغیاب مختلف األجهزة داخل هذه الشركات؛إشراف الم

  إتخاذ القرارات اإلستراتیجیة؛غیاب اإلطارات الحقیقیة في مناصب  – 2

بحیث كانت الشركات قبل إعادة الهیكلة العضویة متعددة : تعدد مهام الشركة الوطنیة – 3

  :الوظائف مما أدى إلى تراكم العدید من المشاكل أهمها

                                                 
لمؤسسة اإلقتصادیة العمومیة الجزائریة، مجلة المفكر، العدد الثالث، كلیة ، تقییم إعادة هیكلة اوماني عبد الحق الطیب داودي - 1

 .135، ص ة، جامعة محمد خیضر، بسكرةالحقوق والعلوم السیاسی
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 یة والنجاعة نتیجة عدم اإلستفادة من مبدأ التخصص وتقسیم العمل؛نقص الفعال -

 .نقص معدالت اإلنتاجیة بالنسبة لعوامل اإلنتاج -

ویرجع ذلك إلى مركزیة التخطیط، : النتائج السیئة المحققة من طرف الشركات الوطنیة – 4

من إمكانیة معرفة باإلضافة إلى العدد الكبیر من الوحدات التابعة لشركات وطنیة واحدة صّعب 

  الوحدات الرابحة ذات المردودیة من الوحدات الخاسرة؛

  ضخامة اإلستثمارات وطول فترة إنجازها؛ – 5

  صعوبة إنتقال المعلومات بین الوحدات في المؤسسة؛ – 6

  .العمالة الزائدة نتیجة سیاسة التوظیف العشوائیة المتبعة من قبل الدولة – 7

غییر عقالني لطرق تنظیم وسائل المؤسسات اإلقتصادیة بغیة القضاء فإعادة الهیكلة هي ت     

  .1دیمعلى تلك المشاكل الهیكلیة والتنظیمیة المتولدة عن الهیكل التنظیمي الق

  مبادئ إعادة الهیكلة العضویة: ثانیا

تمت إعادة الهیكلة العضویة وفق مجموعة من المبادئ وضعتها الحكومة ووزعت على      

  :2كما یلي) 2(ومنها التقنیة ) 1(ا المنهجیة نوعین منه

  :تشمل هذه المبادئ مبدأ الشمولیة ومبدأ التنسیق كما یلي: المبادئ المنهجیة – 1

التي یجب أن تكون إعادة الهیكلة ذات مضمون شامل نظرا لكون المشاكل : مبدأ الشمولیة –أ 

إلقتصاد المخطط قیمة هیكلة تعالجها معقدة جدا بحیث ال یمكن مناقشتها على حدى، ففي ا

المؤسسة ال تهمها لوحدها، فقد تستطیع أن تكون عامل حیوي بالنسبة لموردیها أو زبائنها ومع كل 

  .من له عالقة تجاریة مع المؤسسة

یهدف إلى تحقیق أكبر تناسق بین مختلف الوظائف داخل المؤسسة وبین : مبدأ التنسیق –ب 

ة والمؤسسات األخرى، وذلك على أساس ما كان منتظرا من الوحدات اإلقتصادیة وبین المؤسس

  .عملیة إعادة الهیكلة بحیث تكون األهداف المسطرة  لهذه المؤسسات غیر متناقضة

  :وترتكز هذه المبادئ على مبدأ التخصص ومبدأ تقسیم األهداف كاآلتي: المبادئ التقنیة – 2

                                                 
 .39ن، ص .ت.ن، د.م.ن، د.د.، ددینامیكیة الهیاكلأهمیة التنظیم،  –، إقتصاد المؤسسة إسماعیل عرباجي -  1

 .136مرجع سابق، ص وماني عبد الحق،  الطیب داودي -  2



128 
 

ات المؤسسات وذلك بإنشاء مؤسسات یتم ذلك عن طریق تقلیص عدد منتج: مبدأ التخصص –أ 

جدیدة تختص بمنتوج معین أو مهمة معینة، بهدف تحسین الطاقة اإلنتاجیة والعمل بمزایا تقسیم 

المهام كما هو معمول به في الدول المتقدمة مثل الیابان وألمانیا في مجال التخصص الصناعي، 

     .1الخ...نتاج والتحكم في التكنولوجیاوهذا من شأنه أن یزید المؤسسة التحكم في تطور مراحل اإل

  :من بین اإلجراءات العملیة المطبقة وفق هذا المبدأ فنجد: مبدأ تقسیم الوظائف –ب 

فالمؤسسة تتكفل بإنتاج سلعة معینة أو خدمة ما في حین : تقسیم اإلنتاج عن التسویق -

تقنیات اإلنتاج  ولذلك من أجل التحكم في تحال مهمة التسویق والتوزیع لمؤسسة أخرى،

 .واإلنتاجیة في الكم والنوع

فمن جملة إصالحات اإلدارة والتسییر التي جاءت بها إعادة : مبدأ تحسین ودعم التسییر -

 :2الهیكلة ونوجزها كما یلي

 ستقاللیة في التسییر مع تحمیل مسؤولیة عملیة اإلنتاج لمدیریات المؤسسة اإلقتصادیة؛اإل -

بتحویل المدیریات العامة من العاصمة إلعادة تركیزها في مناطق  3إعتماد التقسیم الجغرافي -

 مركزیة؛جغرافیة قریبة لوحدات اإلنتاج وهذا تدعیما لآل

 .التقلیل من موظفي المدیریات وتحدیدهم من أجل التنسیق المیداني للوحدات -

  أهداف إعادة الهیكلة العضویة - ثالثا

  :تتمثل فیما یليإن أهم أهداف إعادة الهیكلة العضویة      

  تحسین اإلنتاجیة واإلنتاج كما ونوعا؛ – 1

تقسیم المؤسسات الكبیرة وٕاعادة ترتیب الجهاز اإلقتصادي بتجزئتها إلى وحدات صغیرة یسهل  – 2

  تسییرها، وذلك حسب مبدأ التخصص؛

  :تلبیة اإلحتیاجات المتزایدة لإلقتصاد والمواطنین وذلك عن طریق – 3

 قتصاد الوطني؛تحسین ظؤوف سیر اإل -

                                                 
 .56وآخرون، مرجع سابق، ص  عالوى لعاللي -  1

 .82، ص 2002، المؤسسة في التشریع الجزائري، بین النظریة والتطبیق، دار هومه للطباعة والنشر، الجزائر، رشید وضاح -  2
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 .سیطرة أكبر على جهاز اإلنتاج بزیادة فعالیة أداء اإلنتاج مع تخفیض تكلفته -

إدخال بعض مقاییس تقییم عوامل اإلنتاج وتحسین إنتاجیتها عن طریق تنمیة القدرات  – 4

  :والكفاءات الوطنیة وذلك عن طریق

ن العمال مال المؤهلین وغیرهم مویكون ذلك بزیادة أجور الع: المكافآة الحقیقیة للعمل المنتج -

المنتجین بطریقة مباشرة، مما سیدفع ال محالة من إستقطاب الید العاملة نحو مواقع اإلنتاج 

 المباشر؛

ویهدف هذا القرار إلى تهیئة وتأهیل العاملین والموظفین وذلك : نظام التدریب والتكوین -

نمیة البشریة والخدمات اإلجتماعیة لمسایرة التطور التكنولوجي، فأصبح ینظر إلى برامج الت

، وهذا من 1على أنها ذات عائد إقتصادي غیر مباشر ینجم عنه إكتساب المهارات والمعرفة

أجل تسهیل عقالنیة التسییر والرفع في كفاءة العاملین وتحقیق مبدأ الرجل المناسب في 

 .2المكان المناسب

  الفرع الثاني

  إعادة الهیكلة المالیة 

من هذه العملیة هو تخصیص رأس مال للمؤسسات الوطنیة وٕاعادة تخصیصه والذي  الهدف     

، كما تشتمل على تحویل )أوال(یستعمل لتغطیة العجز المالي المتكرر ورداءة نتائج المؤسسة 

الدیون طویلة األجل إلى دیون قصیرة األجل لكي تتكفل بها وتراقبها، أي التعدیل في هیكلها 

الدیون، والهدف من هذا كله هو إخراج المؤسسة من األزمة المالیة التي  ولیست في قیمة هذه

، هذه اإلصالحات المالیة )ثانیا(تتخبط فیها والعمل في مقابل ذلك على زیادة تنافسیتها وٕانتاجیتها 

للمؤسسة ال یمكن  أن یضمن لها النجاح ما لم تحترم إجراءات إعادة الهیكلة المالیة للمؤسسة 

  ).ثالثا(

  

                                                 
، 05، مجلة البحوث والدراسات العلمیة، العدد )د.م.ل(اإلجتماعیة لنظام التعلیم العالي شبایكي سعدان، اآلثار اإلقتصادیة و  -  1

 .15، المركز الجامعي یحي فارس، المدیة، ص 2011جویلیة 

 .138وماني عبد الحق، مرجع سابق، ص  الطیب داودي -  2
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  أسباب إعادة الهیكلة المالیة للمؤسسات  –أوال 

والتزاید المستمر لمدیونیة ) 1(هذه األسباب تتمثل بدورها في المردودیة المالیة السلبیة      

  :كما یلي) 2(المؤسسة اإلقتصادیة 

  :ومن أهم مسبباتها تتمثل فیما یلي: المردودیة المالیة السلبیة – 1

طرف الدولة دون مراعاة أسعار التكلفة الحقیقیة للمنتوج، هذا التحدید المسبق لألسعار من  -

 ما أثر على األموال المخصصة إلعادة تمویل عملیة اإلنتاج مرة أخرى؛

عدم اإلستخدام األمثل لموارد وطاقات هذه المؤسسات، ألن مؤشرات التقییم لم تكن في یوم  -

كتوزیع األرباح والمؤسسات سیاسي وٕاجتماعي من األیام إقتصادیة، بل كانت ذات طابع 

 في خسارة؛

بإعتبار جمیع المؤسسات هي عمومیة وتستند على الدولة في مختلف  1غیاب تام للمنافسة -

 تمویالتها؛

الضغوطات الضریبیة التي طالما عانت منها المؤسسات والتي زادت من إحتیاجات  -

 الخزینة؛

جال المحددة مما ساهم في إحداث عدم وفاء المتعاملین بإلتزاماتهم إتجاه المؤسسة في اآل -

خلل في دورة اإلستغالل للعملیة اإلنتاجیة الواحدة، باإلضافة إلى عدم التكامل بین 

 .المؤسسات العمومیة وعدم إحترام آجال العقود المبرمة بینها

  التزاید المستمر لمدیونیة المؤسسة – 2

قروض، وبما أن المؤسسة ال تحقق لقد كان یتم تمویل مراحل دورة اإلستغالل عن طریق ال     

عوائد مالیة تتناسب مع آجال تسدید تلك القروض تلجأ بذلك إلى طلب قروض أخرى لتغطیة 

 .2في الواقع یعتبر هذا المشكل من بین الدواعي الرئیسیة إلعادة الهیكلة المالیة. الدیون السابقة

                                                 
 .56، مرجع سابق، ص عالوى وآخرون لعاللي -  1
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عالقة موجبة بین زیادة حجم اإلستثمار لدى متخذي القرار بأن هناك  1م الماليباإلضافة إلى التوهّ 

  .وزیادة فعالیة وربحیة المؤسسة

  أهداف إعادة الهیكلة المالیة - ثانیا

  :تتمثل أهداف إعادة الهیكلة المالیة للمؤسسة العمومیة اإلقتصادیة فیما یلي     

  الوصول إلى التطهیر المالي للمؤسسات بمسح الدیون؛ – 1

  لمؤسسات العمومیة؛وضع میزانیات إنطالق ل – 2

  تصفیة الحسابات بین المؤسسات العمومیة؛ – 3

تحقیق معدالت مردودیة مرتفعة حتى تتمكن من تحسین الوظائف والمهام األخرى للمؤسسة  – 4

  كاإلنتاج والتسویق وتكوین الموارد البشریة باإلضافة إلى البحث والتطویر؛

  مال وظروفهم اإلجتماعیة؛التخفیف من حدة النقص المسجل في رواتب الع – 5

  .وضع نظام أسعار متناسق لمنتجات المؤسسة – 6

  إجراءات إعادة الهیكلة المالیة  - ثالثا

وٕاجراءات ) 1(تتمثل هذه اإلجراءات المالیة المقررة في إجراءات ذات طبیعة مالیة محضة      

بمحیط المؤسسة لمرتبطة دون أن نهمل اإلجراءات ا) 2(تتعلق بتنظیم وتسییر المؤسسة العمومیة 

  .)3(ذاتها 

  إجراءات مالیة محضة – 1

تهدف هذه اإلجراءات باألساس، إلى ضمان التوازن المالي للمؤسسة بإعادة هیكلة دیون      

  المؤسسة وتصفیة الدیون ما بین المؤسسات الوطنیة، حیث كّلف بنك الفالحة والتنمیة الریفیة

 )BADR Bank(  وقد تمثل أول  ،ذات العجز إلعادة هیكلتها المالیةبمنح قروض للمؤسسات

إجراء في هذا اإلطار في إمداد المؤسسات ذات العجز قروض طویلة األجل بدال من القروض 

مبلغ حیث ساهم هذا اإلجراء في تقلیص . القصیرة األجل ذات التكلفة الكبیرة ومدة إستحقاق قصیرة

یكن كافیا نظرا للمستوى الذي بلغه العجز، ما دفع  العجز بإعادة هیكلة القروض، غیر أن ذلك لم

  .بالسلطات العمومیة إلى مسح كل أو بعض الدیون المرتفعة عن طریق منح إعانات للمؤسسات
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  إجراءات تنظیم وتسییر – 2

ذلك بالعمل على رفع الطاقة اإلنتاجیة الموجودة وتخفیض تكالیف اإلستغالل قدر یتم      

ء الذي یتطلب الدقة والصرامة في تسییر وٕاستغالل الموارد المادیة والبشریة المستطاع، هذا اإلجرا

  .المستعملة

  إجراءات تتعلق بمحیط المؤسسة – 3

تتمثل هذه اإلجراءات على الخصوص في إصالح النظام الضریبي والجمركي بشكل یساعد      

  .على تنشیط دورة اإلستغالل للمؤسسة

  العضویة والمالیةنتائج إعادة الهیكلة  - ثالثا

، 1تعتبر السیاسة التي طبقت بها إعادة الهیكلة العضویة مغامرة جربت في فترة زمنیة قصیرة     

 450ثم إلى  1980مؤسسة عام  150حیث أدى هذا اإلجراء إلى تقسیم المؤسسات الوطنیة إلى 

بر في تدهور وهو تقسیم مفرط، ألنه لو كان حجم الشركات هو العائق األك 1982مؤسسة عام 

نتائج الشركات العالمیة التي یفوق رقم أعمالها  ،المؤسسات فكیف نفسر إذننتائج ومردودیة 

  .2اإلنتاج الداخلي الخام لعدد كبیر من الدول بالرغم من حجمها الكبیر

بالنتیجة، فإن تدني مستوى إنتاجیة وفعالیة المؤسسات هو في الحقیقة نتاج طریقة التسییر      

  .لموارد وطاقات المؤسسة يءدة مجاالت أهمها اإلستغالل الردة والمتخلفة والتي تظهر في عالردیئ

كان هدف إعادة الهیكلة العضویة القضاء على التخطیط المركزي، لكنها في الواقع بقیت      

تسّیر عن طریق مخططات اإلنتاج المهیكلة والمنظمة من طرف السلطات العمومیة وهذا راجع 

اإلطارات والكفاءات التي كانت تعاني منه المؤسسات الوطنیة آنذاك، مما جعل من  للنقص في

  .المؤسسة أداة لتنفیذ األوامر التي كانت من عوافبها زیادة تكالیف للمؤسسة

باإلضافة إلى هذه العوائق كانت هناك عوائق أخرى ساهمت في الفشل الذریع لبرنامج إعادة      

ونزاعات تقسیم موجودات المؤسسة األم بین مختلف وحداتها وصعوبة الهیكلة تتمثل في مشاكل 

                                                 
 .140وماني عبد الحق، مرجع سابق، ص  الطیب داودي -  1
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باإلضافة إلى معوقات النقل . مراقبة السلطات الوصیة لها مما أدى إلى تفشي ظاهرة اإلختالسات

  .الخ...والتموین من منطقة إلى أخرى

دأ إلى تطویر الجدیر بالذكر، أن إعادة الهیكلة العضویة والمالیة كانت تهدف من حیث المب     

اإلقتصاد الوطني من خالل تحسین القطاع اإلنتاجي عن طریق الرفع من معدالت اإلنتاجیة 

والمردودیة، بتبني كل اإلجراءات المتخذة وتوفیر الموارد البشریة والمالیة، إال أن األهداف المرجوة 

القرارات التیكانت تسلط لم تحقق والمشاكل التنظیمیة المتعلقة باإلستغالل لم تحل، نتیجة لطبیعة 

  .على المؤسسات وعدم التحكم في تقنیات التسییر والتنظیم على مستوى وظائف المؤسسة

باإلضافة إلى ذلك، تدهور أسعار البترول التي واكبت إقرار سیاسة التمویل التي إعتمدتها      

في فشل سیاسة التمویل الدولة في تلك المرحلة لتمویل المؤسسات العمومیة مما شكل عائقا رئیسیا 

  .وتعمیق مدیونیة الدولة

ترتب أیضا على هذه النتائج، تدهور إجتماعي تمثل أساسا في تفشي نسبة البطالة حیث      

، وٕانخفاض 1من الید العاملة القادرة على العمل خاصة وسط الشباب % 25وصلت إلى حوالي 

  .القدرة الشرائیة للمواطن على المستوى المعیشي

  تقییم إعادة هیكلة المؤسسة العمومیة اإلقتصادیة - رابعا

نتیجة لما سبق اإلشارة إلیه، فإن تقییم إعادة الهیكلة ال یمكن أن یتم إال من خالل النتائج      

التي حققتها، حیث یظهر أن إعادة الهیكلة فشلت في تحسین مردودیة المؤسسة، وهو ما یفتح 

لتحضیر شروط الدخول في  لم تكن في الحقیقة إال مرحلة أولیةالمجال لإلعتقاد أن إعادة الهیكلة 

مرحلة جدیدة من اإلصالحات اإلقتصادیة، وهذا راجع لكون الوضعیة اإلقتصادیة واإلدیولوجیة 

  .2طرة في ذلك الوقت ال یسمحان بالدخول مباشرة في إقتصاد السوقمسیال

ماشى مع التغیرات العالمیة الجدیدة التي من هنا، تم التفكیر في إصالحات إقتصادیة أخرى تت     

بصفة عامة ومحوره  والخروج من األزمة التي یتخبط فیها اإلقتصاد الجزائري ،شهدتها تلك الفترة

على الخصوص المؤسسات العمومیة اإلقتصادیة، فتقرر منح هذه األخیرة إستقاللیتها بموجب 

                                                 
 .170، ص 1998حمدیة العامة، الجزائر، المالمؤسسة، الطبعة الثانیة، دار ، إقتصاد ناصر داديعدون  -  1

 .57وآخرون، مرجع سابق، ص  عالوى ليلعال -  2
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ه المرحلة الجدیدة من تسییر وتوجیه كإعالن عن بدایة الدخول في هذ 01 – 88القانون رقم 

اإلقتصاد الوطني، رغم ظهور بعض آراء المحللین الذین إعتبروها مرحلة ال تخرج عن المرحلة 

   . 1التي سبقتها

إن إصالح الهیاكل الذي دخل حیز التنفیذ مع بدایة الثمانینات والتحوالت المستمرة التي      

ف اإلختالالت، إال ضرورة أملتها المشاكل لقضاء على مختلعرفتها الجزائر في تسییر اإلقتصاد وا

والمعوقات التي الزمت النشاط اإلقتصادي على إمتداد ما یقارب ثلث قرن من الزمن التي واكبت 

غیر أن فشل اإلصالحات المطبقة خالل الثمانینات على . 2مراحل البناء اإلقتصادي الوطني

التي إنتهت بتقسیم مفرط  3في إعادة الهیكلة العضویة المؤسسة العمومیة اإلقتصادیة المتمثلة

بفصل الذمة  4للمؤسسات العمومیة إلى مؤسسات صغیرة ومتوسطة، وفي إعادة الهیكلة المالیة

المالیة للمؤسسات عن الذمة المالیة للدولة خاصة مع تزامن هذه اإلصالحات مع الصدمة 

لجأت الدولة لمواجهة السلبیات المترتبة  ،طنيوتدهور وضعیة اإلقتصاد الو  1986البترولیة لسنة 

عن هذه المرحلة بإتخاذ تدابیر وٕاجراءات جدیدة لتحقیق اإلستقرار اإلقتصادي حتى على حساب 

التي إعتبرت في مرحلة سابقة خیارا ال رجعة  المبادئ والتوجهات المقدسة وعلى رأسها اإلشتراكیة

توجهات جدیدة إنتهت باإلستغناء عن أسلوب  فیه، فسرعان ما تحركت السلطة لوأدها لصالح

التسییر اإلشتراكي مقابل تبني األسلوب اللیبرالي الذي تجسد من خالل خطة جدیدة تمثلت في 

                                                 
 .57أوكیل السعید وآخرون، مرجع سابق، ص  -  1

 . 110مرجع سابق، ص ، بن عنتر عبد الرحمان -  2

ولقد كان . تحویل مؤسسات القطاع العام إلى مؤسسات صغیرة الحجم وأكثر تخصصا وكفاءة: یقصد بإعادة الهیكلة العضویة -  3

مؤسسة، وكان العمل المستهدفهو تفتیت األولى إلى  526مؤسسة، وتعداد المؤسسات الجهویة والمحلیة  85تعداد المؤسسات آنذاك 

مؤسسة، وقد أسهمت هذه اإلجراءات في زیادة الناتج الوطني، حیث قّدر مقدار الزیادة في سنة  120مؤسسة والثانیة إلى  145

حیث كان متوقع أن ترتفع إنتاجیة القطاع العام إرتفاعا .% 7,3بـ  1983وفي سنة  % 4,3بـ  1982وفي سنة  % 2,4بـ  1981

، بن عنتر عبد ملحوظا بعد التطبیق الكامل إلستقاللیة المؤسسات وتزداد بذلك الطاقة اإلنتاجیة للمؤسسات العامة بنسبة كبیرة

  .115، ص نفسهالرحمان، مرجع 

مراكز إتخاذ القرار وتتویج إلعادة الهیكلة العضویة، كان الغرض منها إعادة التوزیع الجغرافي ل: یقصد بإعادة الهیكلة المالیة - 4

بن عنتر عبد . إعادة هیكلة دیون المؤسسة بإعادة تنظیم سجالت إستحقاقات الفائدة ورأس المال وتصفیة الذمم بین المؤسسات

 .115الرحمان، مرجع وموضع نفسه، ص 
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مرحلتها األولى إعطاء اإلستقاللیة للمؤسسة كتمهید لبرنامج الخوصصة التي جاءت به العولمة 

المنظمات العالمیة المتخصصة  من خالل الشروط التي وضعت من طرف ،1وٕاقتصاد السوق

  .المتمثلة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإلنشاء والتعمیر

  

  المطلب الثاني

  إستقاللیة المؤسسة العمومیة اإلقتصادیة

  

إن إعادة الهیكلة بنوعیها العضوي والمالي كما أشرنا لم یكن له التأثیر المطلوب، فبقي ضغط      

هذه العوامل جعلت الدولة تفكر في حل . التدهور الكبیر في المردودیةالمدیونیة الخارجیة و 

إقتصادي جريء یتمثل في إصالح إقتصادي یسمح للمؤسسة بتسییر وضعیتها والتخلص من 

المتضمن  01 – 88العوائق التي إعترضت تطورها، حیث تّوج هذا اإلصالح بصدور القانون رقم 

أتناول بالبحث في هذه  ،من هذا المنطلق. اإلقتصادیة القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة

تحدید النظام القانوني إلستقاللیة المؤسسة العمومیة اإلقتصادیة في ظل اإلصالحات  النقطة

 ،)الفرع األول( 1988الجذریة التي عرفها اإلقتصاد الوطني، أبرزها قانون اإلصالحات لسنة 

بعد تجربة مرحلة ). الفرع الثاني(ع إ یر المؤسسة باإلضافة إلى المیكانیزمات الحدیثة لتطو 

التسعینیات، التي عرفت خروجا مؤقتا من الضائقة المالیة المرتبطة بالدین الخارجي، تشجعت 

السلطات العمومیة، على المرور إلى المزید من العقالنیة في تسییر الشأن العام اإلقتصادي، بما 

  ).الفرع الثالث(اولة التحكم في اإللتزامات المالیة للدولة یعني المرور إلى المزید من السوق، ومح

  

  الفرع األول

  النظام القانوني إلستقاللیة المؤسسة العمومیة اإلقتصادیة

  

، ثم )أوال(لإلحاطة بهذا الموضوع البد من البدایة بتحدید مفهوم إستقاللیة المؤسسة ع إ      

وصور ) ثانیا(د مبدأ اإلستقاللیة لهذه المؤسسة التطرق إلى تبیان العوامل المتحكمة في إعتما

                                                 
 .90سعودي زهیر، مرجع سابق، ص  -  1
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باإلضافة إلى تحدید نطاق مبدأ  ،)ثالثا(ممارسة المؤسسة العمومیة اإلقتصادیة إلستقاللیتها 

  ).رابعا(اإلستقاللیة 

  مفهوم إستقاللیة المؤسسة العمومیة اإلقتصادیة –أوال 

ادیة مزیدا من المبادرة في إطار العمل یتمثل هذا المفهوم في منح المؤسسة العمومیة اإلقتص     

من خالل إعادة القانون األساسي للمؤسسة الذي یجعلها تأخذ   ،على التجسید الفعلي لآلمركزیة

فردیة المبادرة والتسییر من أجل إستغالل طاقاتها الذاتیة، كما تتیح لها اإلستقاللیة إمكانیة التعاقد 

، خاصة بعد أن أصبحت تأخذ شكال 1ع الخضوع ألحكامهحریة وفق قواعد القانون التجاري مبكل 

آخر عند تعریفها فأصبحت حسب القانون الخاص شخصیة معنویة متجسدة في شكل شركة أسهم 

متحملة مسؤولیة نشاطها وتهدف إلى تحقیق الربح، كما تخضع  ،2وشركة المسؤولیة المحدودة

  .3إلجراء التسویة والتصفیة واإلفالس عند عجزها

  العوامل المتحكمة في إعتماد مبدأ إستقاللیة المؤسسات العمومیة اإلقتصادیة: ثانیا

) 1(یتحكم في إعتماد مبدأ إستقاللیة المؤسسات عدة عوامل تنقسم حسب طبیعتها إلى دوافع      

  :كما یلي) 2(وأهداف 

  دوافع إعتماد مبدأ إستقاللیة المؤسسات العمومیة اإلقتصادیة – 1

ع إعتماد مبدأ إستقاللیة المؤسسات بالدوافع المالیة، الدوافع اإلقتصادیة، الدوافع ترتبط دواف     

  .القانونیة والدوافع السیاسیة وهي أكثر الدوافع إرتباطا بتبني مبدأ إستقاللیة المؤسسات اإلقتصادیة

  الدوافع المالیة –أ 

ستقاللیة هو تمویل إقتصاد من أهم ما تمیز به اإلقتصاد الجزائري في المراحل السابقة لإل     

البالد من خالل المخططات التنمویة، وذلك بوجود هیئة مركزیة للتخطیط تتولى حق إصدار 

رخص لمنح القروض طویلة األجل للمؤسسات العمومیة اإلقتصادیة مرورا بالبنوك العمومیة، وكان 

ضافة من طرف المؤسسات الهدف من هذا النظام هو الوصول إلى مرحلة اإلنتاج الفعلي للقیم الم

                                                 
 .، مرجع سابق01 – 88من قانون رقم  02دة أنظر الما -  1

 .، مرجع نفسه01 – 88من قانون رقم  05أنظر المادة  -  2

 .142 ، صمرجع سابقوماني عبد الحق،  داودي الطیب -  3



137 
 

البنوك، غیر أن سوء التسییر المالي أدى إلى عدم تحقیق  العمومیة لتتمكن من تسدید دیونها إتجاه

هذا الهدف، مما ترتب عنه قائمة طویلة من المؤسسات الوطنیة التي تعاني من العجز المالي، 

ثبات كفاءتها أمرا ال بد منه وهو األمر الذي جعل التفكیر في منح هذه المؤسسات إستقاللیتها إل

   .1في هذه المرحلة

  الدوافع اإلقتصادیة –ب 

حیث ترتكز في مجملها بالمشاكل الناجمة عن  ،إن الدوافع اإلقتصادیة عدیدة ومتشعبة     

اإلخفاق في تطبیق إعادة الهیكلة العضویة والمالیة للمؤسسات اإلقتصادیة وسوء توزیع وتبذیر 

مادیة، باإلضافة إلى التدخل الكبیر للدولة في جمیع المجاالت التي تخص الموارد المالیة وال

وتقییدها من خالل إحتكار عملیة إتخاذ القرارات، وكذا سوء اإلستخدام األمثل  المؤسسة اإلقتصادیة

ط، ، تمركز اإلستثمارات في القطاع اإلنتاجي الصناعي فق2للموارد البشریة التقنیة والتنفیذیة والكفأة

  .3التراجع في معدالت النموو  ید حجم المدیونیة الخارجیةتزا

 الدوافع السیاسیة والقانونیة –ج 

التي شهدتها الساحة  1988لقد ساهمت اإلنتفاضات العمالیة المتمثلة في أحداث أكتوبر سنة      

لید ونقص الطلب على ا ،الوطنیة والتي عّبرت عن أزمة سیاسیة نددت ببیروقراطیة وتعفن اإلدارة

العاملة وٕارتفاع نسبة البطالة وندرة السلع األساسیة مما جعلها عرضة للمضاربة واإلحتكار، وتفشي 

والتبذیر المالي داخل المؤسسات العمومیة، خاصة أن العامل  ،4الفساد، أحادیة التمثیل النقابي

اقبة منذ الجزائري هو من كان یتحمل القسط األكبر من سلبیات السیاسات اإلقتصادیة المتع

اإلستقالل، ما أدى إلى تسارع كبیر في تبني إصالحات إقتصادیة جذریة وعمیقة مست جمیع 

المتعلق  01 – 88من خالل إصدار ترسانة قانونیة أبرزها القانون رقم  ،جوانب اإلقتصاد الوطني

لقانون رقم واالمتعلق بالتخطیط  02 – 88والقانون رقم  بإستقاللیة المؤسسات العمومیة اإلقتصادیة

                                                 
الداوي الشیخ، اإلصالحات اإلقتصادیة في الجزائر وٕاشكالیة البحث عن كفاءة المؤسسات العمومیة، مجلة جامعة دمشق  - 1

 .264 – 261ص . ، دمشق، ص2009، 02، العدد 25اإلقتصادیة والقانونیة، المجلد  للعلوم

 .143وماني عبد الحق، مرجع سابق، ص الطیب داودي  -  2

 .45وآخرون، مرجع سابق، ص  عالوىلعاللي  -  3

 .53وآخرون، مرجع نفسه، ص  ىعالو لعاللي  -  4
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المعدل للقانون التجاري والقواعد  04 – 88والقانون رقم المتعلق بصنادیق المساهمة  03 – 88

ثم تلى ذلك إصدار قوانین النقد والقرض، العمل، المنظمة للمؤسسة العمومیة اإلقتصادیة، 

ألجهزة اإلستثمار والخوصصة، باإلضافة إلى التغییر الجذري في طریقة توزیع الوظائف داخل ا

على مستوى المؤسسة العمومیة وفتح المجال  3والتسییر 2وٕاحداث نظام جدید للمراقبة 1التنفیذیة

هذه اإلصالحات كانت . 5باإلهتمام بالقطاع الخاص الوطني والمستثمر األجنبي 4للمبادرة الخاصة

آلشرعیة في السابق بطیئة السیر لوجود معارضة داخلیة ترفض التغییر للحفاظ على مصالحها ا

  .هذه اإلصالحاتالمحصل علیها في وقت سابق عن 

  الدوافع اإلجتماعیة –د 

تمثلت هذه الدوافع في تفشي البطالة وسط الشباب القادرین على العمل والعجز المتفاقم      

 للسكن اإلجتماعي بالمدن والندرة في تموین السوق بالمواد حتى الضروریة وتدهور القدرة الشرائیة

، العجز المستمرفي میزانیة الدولة وما نتج عنه من تدهور في قطاع الخدمات للمواطن

كما أن بروز طبقة األغنیاء المؤثرة على مراكز القرار جعل نوع من الغموض یحوم . 6اإلجتماعیة

حول المسؤولیات الملقاة على عاتق المؤسسة اإلقتصادیة التي لم تصبح قادرة على تحمل عبء 

أصبح من غیر المنطقي المواصلة في ضخ األموال لتغطیة عجزها بنفس وبذلك . اإلقتصاد

الهیاكل والمسیرین، وهو ما جعل عصرنة هیاكل المؤسسة والحرص على جلب مسیرین أكفاء 

  .بذهنیات جدیدة أمر ملح ال مفر منه

  أهداف تبني مبدأ إستقاللیة المؤسسات العمومیة اإلقتصادیة – 2

  :المؤسسات لتحقیق جملة من األهداف نذكر منها على الخصوصجاء مبدأ إستقاللیة      

                                                 
 .، مرجع سابق01 – 88من قانون رقم  26و 25، 24، 23، 22أنظر المواد  -  1

 .، مرجع نفسه01 – 88من قانون رقم  29أنظر المادة  -  2

 .، مرجع نفسه01 – 88من قانون رقم  31أنظر المادة  -  3

 .50وآخرون، مرجع سابق، ص  عالوى لعاللي -  4

 .51، مرجع نفسه، ص عالوى وآخرون لعاللي -  5

 .115بن عنتر عبد الرحمان، مرجع سابق، ص  -  6
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بعث أشكال تنظیم وتسییر جدیدة خاصة على مستوى قمة المؤسسة وتجنیبها التشوهات  –أ 

، وذلك بغرض تحسین فعالیتها سواء على 1والنقائص واإلنحرافات التي واكبت المرحلة السابقة

  في التنمیة اإلقتصادیة واإلجتماعیة؛مستوى نموها الخاص أو على مستوى مساهمتها 

تشجیع المؤسسة اإلقتصادیة على تسییر وتطویر كفاءة مواردها البشریة وفق أنظمة تسییر  –ب 

  ؛2حدیثة بتشجیع روح المبادرة والطموح

إعادة اإلعتبار للمؤسسة اإلقتصادیة بإعادة ترتیب أولویات المهام المنوطة بها في إطار هذا  –ج 

ید وتحدید أهمیتها وشخصیتها وٕاعطائها الحق في إدارة أعمالها بنفسها لتفرض مكانتها التوجه الجد

  ؛3في السوق وفق أسالیب تسییریة حدیثة

إعطاء المؤسسة المستقلة المسؤولیة المباشرة في القیام بإستثماراتها اإلقتصادیة وعملیاتها  –د 

  التجاریة وتنظیم عالقاتها اإلقتصادیة؛

المؤسسة اإلقتصادیة إقامة الدلیل على مردودیتها وقدرتها على التنافس بفضل الحرص على  –ه 

  .4سیاسة التخفیض من التكلفة ومراعاة الجودة في األسواق الداخلیة والخارجیة

  صور إستقاللیة المؤسسة العمومیة اإلقتصادیة - ثالثا

ضبط وتسییر  ،)1( سسةاإلستقاللیة في إصدار القرارات المصیریة للمؤ  هذه الصور تشمل     

  ).3( مراقبة التنفیذ وتقییم األداءو  )2( األداءات المالیة

  

  

  

  

  

                                                 
 .115، ص سابقعنتر عبد الرحمان، مرجع  بن -  1

 .145وماني عبد الحق، مرجع سابق، ص  الطیب داودي -  2

 .115سابق، ص المرجع البن عنتر عبد الرحمان،  -  3

 .145سابق، ص المرجع الوماني عبد الحق،  الطیب داودي -  4
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  اإلستقاللیة في إصدار القرارات المصیریة للمؤسسة – 1

بعدما كان إصدار القرا رات مخول للوزارة الوصیة أو السلطة التنفیذیة جاء هذا القانون      

حیث لجأ المشرع إلى الحد من  ،1مل تبعات قراراتهالیجعل المؤسسة العمومیة اإلقتصادیة تتح

التدخل في إدارة وتسییر المؤسسة العمومیة اإلقتصادیة من أي أحد كان خارج األجهزة المشكلة 

ویترتب على مخالفة هذه األحكام مسؤولیة  ،قانونا والعاملة في إطار الصالحیات الخاصة بها

  :3صدار القرارات من خالل ما یلي، وتتجلى إستقاللیتها في إ2جزائیة ومدنیة

  حریة تصرف المؤسسة في أمالكها وفق عالقتها التعاقدیة؛ –أ 

قرارات إستثمار أموالها أو توسیع نشاطها یكون من إختصاص المؤسسة وفق ما یخدم  –ب 

  مصلحتها؛

  حریة تحدید السعر وفق تكلفة اإلنتاج وهو یعتبر تكریس لتطبیق اآلمركزیة؛ –ج 

  .الشروط الواجب توفرها لإللتحاق بالعمل في المؤسسة وأسالیب المكافأة تحدید –د 

  ضبط وتسییر األداءات المالیة – 2

هذا النوع من اإلستقاللیة یتطلب الكفاءة في التسییر وتجعل من المسیر یحمل على عاتقه      

، ألن تحقیق مستوى المسؤولیة الكاملة لعملیة التمویل والتحكم في تكالیف اإلنتاج قدر المستطاع

جید من األرباح یضمن للمؤسسة إعادة إستعماله في إعادة اإلنتاج كون التمویل في إطار 

اإلستقاللیة یجعل من المؤسسة الممول الرئیسي والوحید للقیام بعملیة اإلنتاج، كما یسمح 

  .للمقرضین ضمان حقهم ضد األخطار المالیة التي تنجر عن العجز المالي

  

                                                 
العملي على األقل خالل هذه المرحلة األولى من تطبیق  هذا األمر وٕان كان مجسد من الناحیة النظریة لكن في الحقیقة والواقع - 1

مبدأ إستقاللیة المؤسسات العمومیة اإلقتصادیة، أي قبل مرحلتي إعادة الهیكلة الصناعیة ثم الخوصصة، نجد أن تدخل السلطة 

بإدارتها، وكانت المؤسسات  التنفیذیة في تسییر وٕادارة هذه المؤسسات كان جلیا، وذلك من خالل تحكمها دائما في تعیین القائمین

إشراف الحكومة، سعودي زهیر، مرجع سابق،  غیر حرة في تحدید أهدافها وال في تسویق منتوجاتها حیث كان ذلك كله یتم تحت

 .90و  80ص 

 .مرجع سابق ،01 – 88من قانون رقم  41و 58المادة  -  2

 .142تیورسي محمد، مرجع سابق، ص  -  3
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  ة التنفیذ وتقییم األداءمراقب – 3

من بین أوجه تحقیق اآلمركزیة في القرار هو مراقبة تنفیذ القرارات المتخذة واألهداف المقررة      

وبالتالي الضرورة تقتضي إقامة رقابة صارمة ومنظمة تتم في الوقت  ،من طرف المؤسسة

  :  1دوام وتهدف الرقابة إلىالمناسب، وهذا یجعل عملیة اإلنتاج تتم بفعالیة وبشكل أحسن على ال

  التأكد من تنفیذ المهام والتي ینبغي إتمامها؛ –أ 

  معرفة مواطن الخلل والنجاح على مستوى الوظائف؛ –ب 

  .الخ...التأكد من معرفة األخطاء في الوقت المناسب وٕاكتشاف النقائص –ج 

  نطاق تركیز مبدأ اإلستقاللیة - رابعا

ومحیطها خالل فترة إعادة الهیكلة عموما العضویة والمالیة كان  إن تطهیر وٕاصالح المؤسسة     

  :من الضروري تعمیقه بمبدأ إستقاللیة المؤسسة وفق نطاق محدد كما یلي

عن طریق إنسحاب السلطات المركزیة في التسییر،  وذلك بإزالة التخطیط: التخطیط والتسییر –أ 

ة التي كانت ال تستند في كثیر من األحیان على وٕابعاد المؤسسة عن القرارات والتعلیمات اإلداری

  . معطیات إقتصادیة ترتبط بالمؤسسة و ال تعطي أدنى حساب لمردودیتها وأرباحها

تهدف إستقاللیة المؤسسة العمومیة إلى إیجاد نظام جدید للعالقات بین المؤسسة : التمویل –ب 

إجراءات توظیف المؤسسة وتحسین  قائم على تجسید الفعالیة في اإلستثمارات وتكییف ،والبنك

  .2أكثر للخدمات وبالتالي تمكین المؤسسة العمومیة من الحصول على األموال بصفة منتظمة

المتعلق باألسعار نظاما جدیدا  12 – 89لقد أقام القانون رقم  :تحریر نظام تحدید األسعار –ج 

منافسة اإلقتصادیة، حیث یقوم على مقیاس حساب تكالیف اإلنتاج وحالة العرض والطلب وال

  :أصناف 3صنف هذا القانون األسعار إلى 

  أسعار حرة؛ – 1

أسعار ذات هوامش مراقبة أین یمكن تغییرها بعد أخذ رخصة من السلطات العمومیة  – 2

  المختصة؛

                                                 
 .143بد الحق، مرجع سابق، ص وماني ع الطیب داودي -  1

 .145، ص نفسهوماني عبد الحق، مرجع الطیب داودي  -  2
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أسعار مراقبة تحددها السلطات العمومیة المعنیة كتحدید أسعار الحلیب، السكر، الكهرباء  – 3

   .ثالوالوقود م

ترتب على إستقاللیة المؤسسات العمومیة تحریر نظام األجور  :تحریر نظام تحدید األجور –د 

بناءا على التفاوض وفق معطیات إقتصادیة وحسب مردود العمل، عكس ما كان معمول به في 

الذي تضمن نصوص تقوم على المساواة في األجور  1978إطار القانون العام للعمل منذ سنة 

  .فئات عمالیة متساویةلصالح 

تهدف إستقاللیة المؤسسة العمومیة اإلقتصادیة إلى وضع اإلنتاج : تحریر التجارة الخارجیة –ه 

وهو ما یدفع بالمنتجین إلى زیادة الكفاءة في  ،الوطني في منافسة خارجیة مع المنتجات األجنبیة

وبالتالي الحصول على إستخدام وسائل اإلنتاج وتخفیض التكالیف مع رفع جودة المنتجات 

كما یمكنها في المقابل اإلستفادة من الحصول على التجهیزات . في األسواق العالمیة حصص

  .والمنتجات المستوردة  بإعفاءات من الرسوم الجمركیة وبأسعار تنافسیة

  

  الفرع الثاني

  المیكانیزمات التقنیة الحدیثة لتطویر تنافسیة 

  المؤسسة العمومیة اإلقتصادیة

  

إن التقنیات الحدیثة لتمویل المؤسسة العمومیة اإلقتصادیة متنوعة إستجابة لإلصالحات التي      

وهي إصالحات تجسدت فیما بعد  ،)أوال(باشرتها السلطات العمومیة للنهوض بالقطاع اإلقتصادي 

رق ، دون أن ننسى حتمیة التط)ثانیا(في شكل إستراتیجیات وبرامج موجهة لتطویر المؤسسة ع إ 

إلى ما عرفته المؤسسة ع إ من إخضاعها إلى عملیة الخوصصة كأداة لتطویر األداء المالي لها 

  ).   ثالثا(
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  التقنیات الحدیثة لتمویل المؤسسة العمومیة اإلقتصادیة - أوال

إن إعادة النظر في األشكال والوسائل التمویلیة واللجوء إلى وسائل جدیدة تسمح بوضع قاعدة      

وبعد إعادة النظر في نظام تسییر الموارد أدخلت تقنیات جدیدة نذكر أربعة منها . یر سلیمةتسی

  :1كاآلتي

قروض اإلشتراك المطبقة على الموارد المتوفرة لدى الدولة، المؤسسات المالیة، البنوك  – 1

  ومداخیل الحسابات الجاریة القائمة على صنادیق اإلشتراك وعلى مواردها؛

إنشاء صندوق الضمان على مستوى صنادیق المساهمة األمر الذي یسمح بعدم إمكانیة  – 2

  اللجوء إلى میزانیة الدولة أو تصفیة المؤسسة العمومیة اإلقتصادیة؛

النقابة البنكیة التي من المقرر أیضا أن تأخذ على عاتقها اإلستثمارات الكبرى أو قروض  - 3

  اإلستثمار دون اللجوء إلى بنك الجزائر؛

تأسیس دفتر شروط متعلق بمهام المصلحة العامة التي تسمح بوضع حد للطلبات المنتظمة  – 4

  .والكثیرة إلعادة الهیكلة المالیة للمشاریع

  إستراتیجیة الدولة في تعمیق اإلصالحات الخاصة بالمؤسسة العمومیة اإلقتصادیة - ثانیا

مؤسسة العمومیة هي إجراءات إعادة إن أول عملیة لإلصالحات اإلقتصادیة التي عرفتها ال     

، وقبل إستكمال هذه 2الهیكلة العضویة والمالیة في بدایة الثمانینات من أجل تعزیز قدراتها التنافسیة

بما حملته من إجراءات والتي لم  1988المرحلة وخاصة إعادة الهیكلة المالیة تبعتها قوانین سنة 

سب، بل مست الجوانب األخرى لإلقتصاد الوطني تقتصر على المؤسسة العمومیة اإلقتصادیة فح

  .ككل

بدخول هذه المؤسسات مرحلة اإلستقاللیة تم إنشاءصنادیق المساهمة وصدور قانون النقد      

فكل هذه القوانین كانت في الحقیقة عبارة عن إعداد لألرضیة السیاسیة . والقرض وقانون اإلستثمار

                                                 
، بحث لنیل درجة الماجستیر في 01 – 88بن زیادة أم السعد، المؤسسة العمومیة اإلقتصادیة في ظل القانون التوجیهي  - 1

 .101، ص 2002قانون المؤسسات، فرع قانون المؤسسات، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 

، دراسة میدانیة تحلیلیة، )بین التشریع والتطبیق(، المؤسسة اإلقتصادیة الجزائریة والمسؤولیة البیئیة سامیة غریبساسي سفیان و  - 2

   .362الملتقى العلمي الدولي األول حول سلوك المؤسسات اإلقتصادیة في ظل رهانات التنمیة المستدامة والعدالة اإلجتماعیة، ص 
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هذه األخیرة لم . د هذه المؤسسات للدخول إلى الخوصصةالسوق وٕاعدا اآلزمة للدخول في إقتصاد

تكن حدیثة العهد، حتى ولو صیغت بطریقة مختلفة عن ما هو معروف عن نظام الخوصصة في 

قبل أن تصل إلى المؤسسة العمومیة  2، فقد ظهرت في عدة أشكال ومست قطاعات أخرى1الجزائر

  .اإلقتصادیة

  المالي للمؤسسة العمومیة اإلقتصادیة الخوصصة أداة لتحسین األداء - ثالثا

یرتبط موضوع الخوصصة باألداء المالي للمؤسسة للمؤسسة العمومیة اإلقتصادیة الجزائریة      

حیث أصبحت ظاهرة الخوصصة وتوسیع قواعد الملكیة ظاهرة عالمیة،  ،3ویعتبر أفق مستقبلي لها

اصة الدول التي یمثل فیها القطاع العام د من الدول في جمیع أنحاء العالم، وبختقوم بها العدی

القطاع الرئیسي لإلقتصاد الوطني، حیث یتم خوصصة مؤسسات القطاع العام المملوكة للدولة 

لتحویلها من ملكیة عامة إلى ملكیة خاصة تساعد على توسیع قاعدة الملكیة، وكأحد العناصر 

    .4ت السوقاألساسیة لبرنامج اإلصالح اإلقتصادي واإلعتماد على آلیا

  

                                                 
، یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة اإلقتصادیة وتسییرها وخوصصتها، ج ر 2001 أوت 20مؤرخ في  04 – 01ر رقم أم - 1

، یتعلق بخوصصة المؤسسات 1995 أوت 26مؤرخ في  22 – 95ر رقم مألل يملغال ،2001أوت  22 في ، صادر47عدد 

 . 1995 سبتمبر 30 في، صادر 48لعمومیة، ج ر عدد ا

بالدینار الرمزي تقریبا من خالل  طاع السكن، نجد أن هذه العملیة تمثلت في التخلي عن أمالك الدولة للمالك الخواصففي ق -  2

أما في القطاع الفالحي فقد تمثلت العملیة في تقسیم المزارع الفالحیة العمومیة . المتعلق باألمالك الوطنیة 81 – 84القانون رقم 

، كما أن 19 – 87وذلك بموجب القانون رقم  )E.A.C(وأخرى جماعیة  )E.A.I(الحیة فردیة بین عمالها في شكل مستثمرات ف

قد تعرضت لعملیة التصفیة أو بیعت لعمالها  )B.T.P(بعض المؤسسات المحلیة، خاصة تلك المتعلقة بالبناء واألشغال العمومیة 

  .أو الخواص

 .114بن عنتر عبد الرحمان، مرجع سابق، ص  -  3

بعض المؤسسات  دراسة حالة –، إنعكاسات إستراتیجیة الخوصصة على الوضعیة المالیة للمؤسسة اإلقتصادیة محمد نزرقو  -  4

 . 153، ص 2010 – 2009، 07اإلقتصادیة الجزائریة، مجلة الباحث، عدد 
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تعتبر الجزائر من الدول النامیة التي یمثل القطاع العام فیها قطاعا رئیسیا داخل اإلقتصاد      

تقوم الدولة بخوصصة المؤسسات العمومیة اإلقتصادیة المملوكة للدولة  1995الوطني، ومنذ سنة 

  في تنفیذه إلى العدید من  وأستند ،1إلى القطاع الخاص لتوسیع قاعدة الملكیة وفق برنامج معد لذلك

  :2األسالیب المستخدمة في تغییر نمط ملكیة المؤسسات العمومیة اإلقتصادیة والتي تمثلت في

خوصصة المؤسسات العمومیة اإلقتصادیة من خالل التنازل عن طریق السوق المالیة إما  – 1

علني للبیع بسعر  بعرض بیع أسهم وقیم منقولة أخرى في بورصة القیم المنقولة، وٕاما بعرض

  محدد؛

  خوصصة المؤسسات العمومیة اإلقتصادیة عن طریق المناقصات؛ – 2

خوصصة المؤسسات العمومیة اإلقتصادیة باللجوء إلى إجراء البیع بالتراضي بعد ترخیص  – 3

  مجلس مساهمات الدولة بذلك بناء على تقریر مفصل للوزیر المكلف بالمساهمات؛ 

                                                 
مؤسسة  148مؤسسة ثم  150لقد أعلنت السلطات العمومیة بالجزائر علىعدة قوائم للمؤسسات المعروضة بدایة من قائمة بـ  -  1

ملیار دینار كرقم األعمال المعروض على  158وغیرها من القوائم، التي یتكفل بها مجلس الخوصصة، وقد حدد حوالي 

وحدة على المستوى  251الخوصصة في مختلف قطاعات النشاط اإلقتصادي، فنجد كافة مؤسسات توزیع األروقة البالغ عددها 

 61، مؤسسات النقل البري، المؤسسات الفرعیة الخاصة بالخدمة البحریة، قطاع البناء بـ 14ددها الوطني، مؤسسات السیاحة وع

مؤسسات كبرى في قطاع المیكانیك، وكذلك قطاعات الكیمیاء، صناعة الحدید والصلب  05مؤسسة، كما مست الخوصصة 

  .والزراعة الغذائیة

العمال المسرحین من المؤسسات العمومیة المحلیة التي یبلغ عددها  مجموعة من 470أما الخوصصة الموجهة للجمهور، فإن    

عامل، عن طریق إستعادة الشركات التي كانوا  300إلى  200مؤسسة، أسسوا مؤسسات صغیرة ومتوسطة تستخدم ما بین  300

عامالما یقارب  364000إال ولم تعد المؤسسات العمومیة تستخدم  2000یشتغلون بها قبل الحل والتسریح، وذلك مع بدایة العام 

من  % 55من مجموع ناتج األعمال في الجزائر دون إحتساب القطاع غیر الرسمي، وفي هذا الصدد، قد تسلك  % 07

وقد أنجزت عملیات إنفتاح رأس المال .المؤسسات مسلك النمو السرسع إذا وجدت الحلول الصحیحة لمشاكلها الهیكلیة والتسییریة

شركة عمال، بفضل تنازل عن أصول  1800ة، منها خوصصة مختبرات صیدلیة وتأسیس ما یقارب وتنازل عن أصول عام

ومشاركة شركاء ) صیدال، الریاض وفندق األوراسي(عامة، إضافة إلى عملیات فتح رأس مال الشركات العمومیة في البورصة 

مال ثالثة مصانع إسمنت مهمة ومجموعة في العدید من المؤسسات العمومیة، وفتح رأس ) إسبت وسوبیرس هنكل،(أجانب 

 مة، شریف شكیب أنوروسیفتح رأس مال مؤسسة الخطوط الجویة إعطاء إمتیاز مبنى مطار الجزائر العاص.مؤسسات كیمیاویة

،  séminaire» maktaba» .elbassir.netwww. :وتقییم، موقع األنترنت الخوصصة في الجزائر دراسة زیان عثمان،وبو 

   .د 52سا و  09، على الساعة 2017توبر أك 14بتاریخ 
 .، مرجع سابق04 – 01من أمر رقم  26المادة  -  2
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قتصادیة بواسطة أي نمط آخر للخوصصة یهدف إلى ترقیة خوصصة المؤسسات اإل – 4

  مساهمات الجمهور؛

خوصصة المؤسسات العمومیة اإلقتصادیة من خالل إستفادة أجراء المؤسسات العمومیة  – 5

على األكثر من رأسمال المؤسسة المعنیة، في  % 10المرشحة للخوصصة الكاملة مجانا من 

   ؛1التمثیل في مجلس اإلدارةشكل أسهم دون حق التصویت وال حق 

خوصصة المؤسسات العمومیة اإلقتصادیة عن طریق إستفادة األجراء الذین تهمهم إستعادة  – 6

مؤسستهم من حق الشفعة الذي تجب ممارسته في أجل شهر واحد إبتداء من تاریخ تبلیغ عرض 

على األكثر من  % 15 ویستفید األجراء، زیادة على ذلك، من تخفیض قدره. التنازل إلى األجراء

  .  2سعر التنازل بشرط أن ینتظموا وجوبا في شركات ضمن أحد األشكال المنصوص علیها قانونا

حتى  ،ویمكن إجراء تجزئة األسهم أو الحصص اإلجتماعیة إلى سندات ذات قیمة إسمیة أقلّ    

میة اإلقتصادیة یتمكن الجمهور العریض من المساهمة في الرأسمال اإلجتماعي للمؤسسات العمو 

  .3المدرجة ضمن برنامج الخوصصة

إن التوجه الجدید للدولة بتطبیق الخوصصة یساعدها في التخلص من : مفهوم الخوصصة – 1

التسییرالمباشر لإلقتصاد، واألخذ بمبادئ الحریة اإلقتصادیة التي أصبحت فكرة مسّلم بها، ولن 

ورغم التعاریف الكثیرة التي أعطیت ، 4یتأتى ذلك إال بخوصصة مؤسسات القطاع العمومي

الخوصصة هي عملیة إستبدال كلي أو جزئي "للخوصصة، إال أن التعریف المتفق علیه إعتبر 

  .5"للقطاع العام بالقطاع الخاص إلنتاج وتقدیم السلع والخدمات

                                                 
 .، مرجع سابق04 – 01من أمر رقم  28المادة  -  1

 .نفسه، مرجع 04 – 01من أمر رقم  29المادة  -  2

 .نفسه، مرجع 04 – 01من أمر رقم  27 المادة -  3

 .146ابق، ص وماني عبد الحق، مرجع س الطیب داودي -  4

 .  146وماني عبد الحق، مرجع وموضع نفسه، ص  الطیب داودي -  5
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د تحویل الملكیة العامة إلى ملكیة خاصة بإستبعا"كما تعني الخوصصة في مفهومها البسیط      

  .1"رأس المال العام، وهي عكس التأمیم الذي یعني مصادرة الملكیات الخاصة لصالح الدولة

تحویل الملكیة العامة إلى القطاع الخاص، وٕادارة أو "في تعریف آخر تشیر الخوصصة إلى      

إیجار أو مشاركة أو بیعا وشراء في ما یتبع الدولة أو تنهض به أو تهیمن علیه، في قطاعات 

  ."شاط اإلقتصادي المختلفة أو مجال الخدمات العامةالن

عملیة إنتقال الملكیة واإلدارة التشغیلیة للمؤسسات "في تعریف آخر ینظر إلیها بإعتبارها      

المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص أن یكون إما لمؤسسات أو رجال أعمال أو شركات 

   .2"أجنبیة

لكیة المنشآت العامة إلى أطراف أخرى تقوم بإدارتها وفقا تحویل م"وتعني الخوصصة أیضا      

  ."لمبادئ قطاع األعمال الخاصة

في التعبیر اإلقتصادي، تعني الخوصصة نقل الملكیة العامة أو إسناد إدارتها إلى القطاع      

  :3الخاص، وعلیه، فهي تأخذ أسلوبین

طلع بها في السابق مباشرة، وتعتمد أن تتوقف الدولة عن تقدیم خدمات كانت تض :األسلوب األول

  .على القطاع الخاص في تقدیم تلك الخدمات

هو بیع أصول مملوكة للدولة إلى القطاع الخاص، وینطوي تحویل الملكیة العامة  :األسلوب الثاني

إلى الخواص على تضییق دائرة رأس المال العام، وهي عملیة معاكسة للتأمیم الذي یعني مصادرة 

  .خاصة لصالح الدولةالملكیة ال

العملیة التي بموجبها تتنازل الدولة عن المؤسسات "فیرى بأنها عبارة عن أما شریف شكیب      

التي تملكها سواء كلیة، سواء عن مجموعة من األسهم للمستثمرین الخواص الوطنیین أو 

  ."األجانب

                                                 
، جامعة قاصدي 26، إستراتیجیة الخوصصة في المؤسسة الجزائریة، مجلة العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة، العدد شیماء مبارك -  1

 .431، ص 2016مرباح، ورقلة، سبتمبر 

 .433، ص نفسه، مرجع شیماء مبارك -  2

 .71صبایحي ربیعة، مرجع سابق، ص  -  3
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بیع القطاع العام المفهوم ال یقتصر على مجرد "وذهب صالح عباس من جهته إلى أن      

ولكن یتسع هذا المفهوم لمجموعة من السیاسات المتكاملة الهادفة إلى تحقیق تنمیة المجتمع 

  ."وذلك بفكر ومبادئ القطاع الخاص وآلیات السوق

العملیة التي عن طریقها یمكن التنازل أو بیع أصول "وعّرفها بن بیتور من جهته بأنها      

  ."أخرى أو ألشخاص معنویین خواصالمؤسسة العمومیة لمؤسسات 

نستنتج من جملة هذه التعاریف أن الخوصصة تتمثل في زیادة الدور الذي یقوم به القطاع      

الخاص في تشغیل وٕادارة الوحدات اإلنتاجیة في المجتمع، بغرض تحسین الكفاءة اإلنتاجیة لهذه 

ومن هذا المنطلق، تتضمن  الوحدات، بما یخدم أهداف التنمیة اإلقتصادیة واإلجتماعیة،

    : 1الخوصصة عددا من العناصر أهمها ما یلي

إن أهم عنصر في عملیة الخوصصة، هو تغیر أسلوب تشغیل وٕادارة المؤسسات   -1

اإلقتصادیة العمومیة، لتتفق مع مبادئ القطاع الخاص، والتي تتمثل في إتخاذ الربح أو 

ى األسعار اإلقتصادیة في حساب المنافع اإلنتاجیة كأساس لتقییم األداء، واإلعتماد عل

 والتكالیف، وتبني نظام الحوافز في تشغیل وٕادارة الموارد؛

تتضمن الخوصصة نقل ملكیة بعضوحدات القطاع العام المحلي إلى القطاع الخاص،   -2

ویتم نقل الملكیة بأكثر من أسلوب مثل بیع الشركات العامة إلى مستثمر واحد، أو مجموعة 

 رین؛من المستثم

إن الخوصصة ال تقتصر على مجرد تحویل ما بید القطاع العام إلى حوزة القطاع الخاص،  -3

وٕانما تتضمن زیادة الدور الذي یوكل إلى القطاع الخاص المحلي في خطط التنمیة على 

المستویات المحلیة، من خالل الحوافز التي تقدم له، بحیث یستحوذ تدریجیا على النصیب 

 .على المستوى المحليمار والعمالة والناتج األكبر من اإلستث

  :2یمكن إجمال هذه التعاریف المتعددة للخوصصة في نوعین أساسیین     

                                                 
 .433، مرجع سابق، ص شیماء مبارك -  1

 .435، ص نفسه، مرجع شیماء مبارك -  2
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وهو المفهوم األكثر إنتشارا، ویعني بیع األصول، وهو یرتبط : المفهوم الضیق للخوصصة

لهذا المفهوم بموضوع إقتصادي أساسي وهو دور الملكیة في اإلصالح اإلقتصادي، ویعتقد وفقا 

أن الملكیة الخاصة تعد مطلبا أساسیا لإلصالح وذلك ألن تجارب مختلف الدول توضح أن 

المؤسسات العامة ال یمكنها أن تطور نفسها نحو المزید من الكفاءة كما هو الحال بالنسبة 

 للمؤسسات الخاصة، وهكذا تبین التجارب أن تلك المؤسسات العامة تستمر في تحقیق العجز في

في كثیر من األحیان، ویزید هذا بدوره میزانیتها وتسبب نتیجة لذلك زیادات هامة في دیون الدولة 

من المشاكل اإلقتصادیة واإلجتماعیة للدول، ویخلق عقبات أساسیة لنجاح برامج التنمیة 

إلى اإلقتصادیة، ولعّل ذلك السبب الرئیسي لتخلي كثیر من الدول على مؤسساتها العامة وتحویلها 

  .القطاع الخاص

وهو المفهوم األكثر شموال ویعني زیادة فعالیة ودور قوى السوق أو : المفهوم الواسع للخوصصة

تقویة إقتصادیات التحرر من القیود التي تتعلق بالكفاءة في مؤسسات القطاع العام وتحویلها إلى 

على سیاستها حوافز للقطاع الخاص، ویعني ذلك بالطبع وضع قیود على دور الحكومة و 

اإلقتصادیة، ومن هنا، فإن المفهوم الواسع للخوصصة ال یتضمن بالضرورة نقل الملكیة العامة 

وٕانما قد یكون اإلنتقال فقط إلدارة المؤسسة اإلقتصادیة مثال من أجل تحقیق  ،إلى الملكیة الخاصة

ف النهائي، وهو فالخوصصة لیست غایة في حد ذاتها، بل هي وسیلة للوصول إلى الهد. الكفاءة

، ألن الخوصصة تهدف عموما إلى خلق بنیان إقتصادي 1تطبیق آلیات السوق والنظام الرأسمالي

تتسم فیه المؤسسات بالكفاءة اإلقتصادیة، وتقوم بإنتاج سلع ذات جودة مرتفعة وخدمات عند 

تهلكین مستوى أسعار حقیقیة أقل، وأن المستفیدین من الخوصصة هم أفراد المجتمع جمیعا مس

  .الخ...وتجارا ومهنیین

بالتعریف الذي نص  لقد تناول المشرع الجزائري مفهوم الخوصصة من جانبین، یتعلق األول     

المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة اإلقتصادیة الملغى، بإعتباره  22 – 95علیه األمر رقم 

ولو كانت الخطوة األولى القانون األول الذي تمت بموجبه العملیات األولى للخوصصة حتى 

المتضمن قانون المالیة  08 – 94لتطبیق الخوصصة قد تمت بموجب المرسوم التشریعي رقم 

                                                 
 .72صبایحي ربیعة، مرجع سابق، ص  -  1
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 415 – 94وكذلك المرسوم التنفیذي رقم  25و 24ال سیما المادتین  1994التكمیلي لسنة 

التخلي  ، حیث نص على إمكانیةالمحدد لشروط وكیفیات التنازل عن ممتلكات المؤسسات العامة

، 1عن أسهم المؤسسات العمومیة لصالح القطاع الخاص، ولكن دون إستخدام مصطلح الخوصصة

أما الجانب الثاني فیقدم المفهوم الذي یحمله األمر الجدید الذي حل محل األمر السابق والمتمثل 

  .2تهاالمتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة اإلقتصادیة وتسییرها وخوصص 04 – 01في األمر رقم 

من أجل إعطاء توضیح أكثر  :الملغى 22 – 95مفهوم الخوصصة في إطار األمر رقم  – 2

حول الطرق التي إنتهجها المشرع في تنظیم عملیة خوصصة المؤسسات العمومیة اإلقتصادیة من 

الملغى بإعتباره  22 – 95الناحیة القانونیة كان من األفضل التطرق ولو بإختصار إلى األمر رقم 

كما أنه  ،ل إطار قانوني یعالج تنظیم عملیة خوصصة المؤسسات العمومیة اإلقتصادیة بالجزائرأو 

ولمعرفة بعد ذلك  3أول تشریع أدى إلى وضع الخطوات العملیة في هذا المسار اإلقتصادي الجدید

  .04 – 01تطور التأطیر القانوني للخوصصة بما أورده المشرع في األمر رقم 

  :  مشرع بموجب المادة األولى منه معنیین تتجسد من خاللها الخوصصة كما یليفقد أورد ال     

تعني الخوصصة القیام بمعاملة أو معامالت تجاریة تتجسد في تحویل ملكیة : أما المعنى األول

  كل األصوص المادیة أو المعنویة في مؤسسة عمومیة أو جزء منها، أو كل رأسمالها أو جزء منه، 

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .15سابق، ص  مرجع، صاد السوق وٕاشكالیة تطور الصناعةتجربة الجزائر في اإلنتقال إلى إقت، عبد القادر مشدال -  1

 .155، مرجع سابق، ص دمحم زرقون -  2

 .146داودي وماني عبد الحق، مرجع سابق، ص الطیب  -  3
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    .1شخاص طبیعیین أو معنویین تابعین للقانون الخاصلصالح أ

فتعني الخوصصة القیام بمعاملة أو معامالت تجاریة تتجسد في تحویل تسییر : وأما المعنى الثاني

مؤسسات عمومیة إلى أشخاص طبیعیین أو معنویین تابعین للقانون الخاص، وذلك بواسطة صیغ 

  .یر وممارسته وشروطهتعاقدیة یجب أن تحدد كیفیات تحویل التسی

باإلضافة إلى خوصصة  2نستنتج من خالل هذا التعریف، أنه شمل خوصصة التسییر     

الملكیة، ألنه إعتبر عملیة الخوصصة نقل ملكیة وتسییر مشاریع قائمة من عون إقتصادي وهو 

 الدولة إلى أعوان إقتصادیین آخرین خواص فقط، بمعنى أن الخوصصة بهذا المنظور تتعدى

                                                 
إن المشرع الدستوري الجزائري إكتفي بالتمییز بین األموال العامة والخاصة التي تملكها كل من الدولة والوالیة والبلدیة على أن  - 1

منه على أن نزع الملكیة ال  22ونص المادة  2016ر لسنة من دستور الجزائ 20یتم تسییرها طبقا للقانون وذلك بموجب المادة 

یتم إال في إطار القانون ویترتب علیه تعویض عادل ومنصف، ولم یتكلم عن الحالة العكسیة التي یتم فیها تحویل الملكیة العامة 

  .1995إلى الخواص رغم أن معالم الخوصصة قد رسمت إبتداءا من سنة 

حمایة الملكیة العامة من خالل إقتضائه تقدیر سعر المؤسسة بما یساوي قیمتها الحقیقیة، ویجد  أما النظام الفرنسي یكرس   

وٕاستند . التعویض العادل أساسه القانوني فیما قرره المجلس الدستوري من منع التنازل عن المال العام بأقل من قیمته الحقیقیة

ا یعترض عملیات التنازل عن الملكیة العامة التي تتم بثمن أقل من قیمتها المجلس الدستوري في قراره إلى مبدأ العدالة وجعله قید

 الحقیقیة، ویؤكد الفقه الفرنسي أن مخالفة المبدأ المتقدم إنتهاكا ألهم الضمانات التي یقررها الدستور وقواعد القانون العام الجنائي

عض المشترین على مجموع المواطنین، وهو ما یخالف مبدأ على أساس أن بیع المؤسسة بأقل من قیمتها یؤدي إلى تحقیق إثراء ب

المساواة، وهو أحد المبادئ الدستوریة العامة، كما أن التنازل عن المؤسسة بسعر أقل من قیمتها الحقیقیة یثیر هجوم معارضي 

تحت عنوان  173إلى  169الخوصصة بتبدید المال العام وهو جریمة یقرر قانون العقوبات الفرنسي أحكامها في المواد من 

  .اإلختالسات التي یرتكبها األمناء العامون

في بنده المتعلق بحمایة  1789من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمواطن لعام  17كما إستند المجلس الدستوري إلى المادة    

وبنفس القدر بملكیة الدولة واألشخاص  حق الملكیة، فقرر أن الحمایة التي یقررها ال تتعلق فقط بالملكیة الخاصة، ولكن أیضا

لألموال العامة "منه على أن  33كما أن الملكیة العامة في مصر تحظى بحمایة دستوریة خاصة فیقرر الدستور في المادة . العامة

 .    "حرمة

مات عمومیة أو تعني خوصصة التسییر كل إجراء یؤدي إلى تكلیف شخصیة معنویة أو طبیعیة للقانون الخاص بتسییر خد - 2

مجلة العلوم اإلنسانیة  الخوصصة في الجزائر دراسة وتقییم،زیان عثمان، وبو  شریف شكیب أنور. امأجزاء متعلقة بالقطاع الع

 . 05، ص 2016رباح، ورقلة، سبتمبر ، جامعة قاصدي م26واإلجتماعیة، العدد 
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عملیة بیع األصول لتشمل حتى خوصصة التسییر بإسناد هذه المهمة للخواص بهدف تأهیل 

  .1المؤسسات المعنیة

  04 – 01مفهوم الخوصصة في إطار األمر رقم  – 3

یقصد "منه على أنه  13الخوصصة بموجب المادة  04 – 01لقد عّرف األمر رقم      

أشخاص طبیعیین أو معنویین خاضعین  بالخوصصة كل صفقة تتجسد في نقل الملكیة إلى

  :للقانون الخاص من غیر المؤسسات العمومیة، تشمل هذه الملكیة

أو األشخاص /كل رأسمال المؤسسة أو جزء منه، تحوزه الدولة مباشرة أو غیر مباشرة و – 1

المعنویون الخاضعون للقانون العام، وذلك عن طریق التنازل عن أسهم أو حصص إجتماعیة 

  .تتاب لزیادة في الرأسمالأو إك

  ."األصول التي تشكل وحدة إستغالل مستقلة في المؤسسات التابعة للدولة – 2

نستنتج من هذا التعریف أن النص الجدید ال یتضمن أیة إشارة لخوصصة التسییر بصیغ      

لكیة الملغى، وٕانما إقتصر على نقل الم 22 – 95تعاقدیة محددة بخالف ما نص علیه األمر رقم 

إلى أشخاص تابعین للقانون الخاص مبینا طبیعة هذه الملكیة التي تشمل رأسمال المؤسسة أو 

  .أصولها

  الطرق التي ال تنهي ملكیة الدولة – 4

 ، التأجیر)ب( ، عقد اإلدارة)أ( التي ال تنهي ملكیة الدولة في خوصصة التسییر تتمثل الطرق     

، إضافة إستثمارات )ه( المؤسسة إلى وحدات مستقلة، الخوصصة بتقسیم )د( ، اإلمتیاز)ج(

    : 2كما یلي) ي( ، البیع للعاملین واإلدارة )و( خاصة جدیدة في المؤسسة

تهدف خوصصة التسییر إلى رفع كفاءة المؤسسات العمومیة من خالل : التسییر خوصصة – أ

وتأخذ خوصصة التسییر تحسین إدارتها بإدخال تقنیات جدیدة في التسییر للمؤسسة المخوصصة، 

  .أشماال عدیدة تمثل مرحلة إنتقالیة في طریقإنهاء ملكیة الدولة

                                                 
 .155زرقون محمد، مرجع سابق، ص  -  1
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یمثل عقد اإلدارة إتفاق من خالله تتعاقد مؤسسة عمومیة مع مؤسسة خاصة : عقد اإلدارة –ب 

إلدارة المؤسسة، ففي هذه الحالة ال تنتقل حقوق الملكیة بل تنتقل حقوق التشغیل فقط، وتتحصل 

ة الخاصة على رسوم مقابل خدماتها ومن مزایا هذا األسلوب، إحتفاظ الدولة بالملكیة المؤسس

ویزود المؤسسات بالمهارات والخبرات ومن عیوب هذا األسلوب إزدواجیة التسییر بین القطاع العام 

  .والقطاع الخاص

هذه التأجیر عقد یمنح من خالله مالك األصول لمؤسسة خاصة حق إستخدام  :التأجیر –ج 

األصول لفترة علیها مقابل دفع إیجار، ویتحمل المستأجر كامل المخاطر التجاریة الناشئة من 

توفیر نفقات دون التخلي عن : تشغیل هذه األصول ألسلوب التأجیر العدید من المزایا، من بینها

ملكیة المؤسسة والحصول على دخل سنوي دون التعرض لمخاطر السوق، وجذب مهارات تقنیة 

  .داریة متطورة تساهم في إستخدام أصول المؤسسة بطریقة مثلىوإ 

هیئة عامة مع مؤسسة معینة صاحبة  من خاللهیعقد یعّرف عقد اإلمتیاز بأنه عقد : اإلمتیاز –د 

اإلمتیاز حق إدارة المؤسسة العمومیة لفترة زمنیة محددة، حیث یتم في هذا العقد المشاركة في 

  .ة الخاصة والدولةالمخاطر المالیة بین المؤسس

قد یتضمن عقد اإلنمتیاز كل مواصفات التأجیر باإلضافة إلى النفقات الرأسمالیة      

  .واإلستثمارات التي تقع على عاتق صاحب اإلمتیاز

إن عملیة تقسیم المؤسسة إلى وحدات  :الخوصصة بتقسیم المؤسسة إلى وحدات مستقلة –ه 

لمؤسسة تمهیدا لخوصصتها، وتعتبر عملیة التقسیم في ذاتها مستقلة على أنها عملیة إعادة هیكلة ا

أسلوبا من أسالیب الخوصصة، ألنها تنطوي على بیع األصول التي وجب من المالئم التخلص 

  :منها، وهو ما یعني خوصصة جزئیة للمؤسسة، ویرتبط اإلجراء بأحد األسلوبین التالیین

اس الحجم أو على أساس حجم وحدات على أسأسلوب مباشر من خالله یتم تقسیم المؤسسة إلى 

  ؛النشاط

وأسلوب غیر مباشر ینطوي على تقسیم المؤسسة إلى وحدات یمكن تسمیتها مؤسسات تابعة  

  .تعمل تحت مظلة مؤسسات قابضة
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تحدث هذه الطریقة عندما تعاني المؤسسة : إضافة إستثمارات خاصة جدیدة في المؤسسة -و 

رأسمالها، وتكون الدولة غیر راغبة في إضافة المزید من رأس  المراد خوصصتها من قصور في

  .المال إلى المؤسسة التي تملكها، لذلك تفتح باب المساهمة أمام شركات القطاع الخاص

یعتبر البیع للعاملین واإلدارة خوصصة داخلیة یحصل العاملون : البیع للعاملین واإلدارة -ي 

  :ة معینة منها، وتتمتع هذه الطریقة بعدد من المزایا منهاواإلدارة على كل المؤسسة أو على نسب

 تعتبر هذه الطریقة مناسبة لتحویل ملكیة الشركات التي یصعب بیعها؛ -

 .1تعتبر أداة فعالة لتوسیع قاعدة الملكیة -

  التقنیات الحدیثة لتحفیز وتشجیع المؤسسة العمومیة اإلقتصادیة –رابعا 

ل وٕانهیار سعر صرف الدوالر األثر البارز في ظهور إصالحات لقد كان لسقوط أسعار البترو      

 12 – 86، حیث صدر القانون رقم 1986مست اإلقتصاد الوطني أهمها إصالحات سنة 

حیث تم إدخال إصالح جذري  ،المتعلق بنظام البنوك والقرض 1986أوت سنة  19الصادر في 

لقواعد الكالسیكیة للنظام البنكي وتوحید المبادئ العامة واعلى الوظیفة البنكیة من أجل إرساء 

اإلطار القانوني الذي یسیر النشاط الخاص لكل المؤسسات المالیة، وتم إعتماد ذلك بإدخال 

مقاییس الربحیة والمردودیة واألمان في تسییر البنوك التجاریة خاصة في مجال منح القروض بكل 

. 2خل عالم تسییر البنوك التجاریة الجزائریةومن هنا ظهر الخطر البنكي كمفهوم جدید د ،أنواعها

فهذه اإلصالحات إستهدفت عصرنة الجهاز المصرفي بتعمیم وتوسیع فروعها، كما إستهدفت 

    .3تنشیط آلیة القرض وٕاعطاء دور أكبر للمجلس الوطني للقرض

                                                 
 .442، مرجع سابق، ص شیماء مبارك -  1

ة، دراسة تحلیلیة ورؤیة مستقبلی –عبد اللطیف، المؤسسة اإلقتصادیة الجزائریة في ظل اإلصالحات المالیة والمصرفیة بلغرسة  - 2

لة اإلجتماعیة، كلیة العلوم العلمي الدولي األول حول سلوك المؤسسات اإلقتصادیة في ظل رهانات التنمیة المستدامة والعدا ىالملتق

 .2012نوفمبر  21و 20اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي 

العلمي  رضوان، العالقة بین البنك والمؤسسة على ضوء اإلصالحات المالیة والنقدیة الجاریة في الجزائر، الملتقى سوامس - 3

ات اإلقتصادیة في ظل رهانات التنمیة المستدامة والعدالة اإلجتماعیة، كلیة العلوم اإلقتصادیة الدولي األول حول سلوك المؤسس

 .2012نوفمبر  21و 20والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي 
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واسع ، طّبقت الجزائر برنامج إصالحي 1986باإلضافة إلى هذه اإلصالحات البنكیة لسنة      

بموجب القانون  1988مّس جمیع القطاعات اإلقتصادیة بما فیها البنوك التجاریة وهذا منذ سنة 

حیث أدخلت مفاهیم جدیدة مثل اإلستقاللیة والربحیة  1988جانفي  12المؤرخ في  01 – 88رقم 

  .والمردودیة ومبدأ المتاجرة على أنماط التسییر العمومیة اإلقتصادیة

وك هي مؤسسات مالیة عمومیة إستفادت من هذا القانون وتفاعلت مع هذه بما أن البن     

 – 88ورقم  01 – 88لذلك فإن المصادقة على القانونین رقم  ،اإلجراءات وطبقت هذه المفاهیم

یشكل بالنسبة للبنوك الجزائریة مرحلة أساسیة وٕانتقالها إلى اإلستقاللیة یمنحها بالفعل القدرة  04

لتزام في السوق حسب قواعد المتاجرة، وبهذا أصبحت البنوك تتمتع باإلستقاللیة وحتى التدخل باإل

نسبیا في منحها قروض إنجاز المشاریع ومتابعتها لدیونها وتسییر شؤونها الداخلیة والخارجیة 

  .المباشرة وغیر المباشرة

دیة صالحیات منح للمؤسسات العمومیة اإلقتصا 01 – 88الجدیر بالذكر، أن القانون رقم      

  :1واسعة في مجال إتخاذ القرار نذكر منها ما یلي

  حریة إختیار الشكل التنظیمي المناسب وأسعار منتجاتها وقنوات توزیعها؛ – 1

  تحدید أنظمة األجور وتعویض الموظفین عن طریق العقود الجماعیة؛ – 2

  حریة إبرام العقود دون اللجوء إلى تصریح من الوصایة؛ – 3

تدخل أي هیئة رسمیة أو غیر رسمیة في تسییرها ما عدا الحاالت التي نص علیها منع  – 4

  ؛01 – 88القانون التجاري الجزائري أو القانون رقم 

    . اإلعتراف بحق المؤسسات في إختیار أسالیب التمویل التي تتماشى مع مصالحها – 5

لم تكن  1990الحات سنة من هنا نستنتج، أن المنظومة المصرفیة والمالیة قبل إص     

بالمستوى المطلوب، حیث كانت مهمة البنوك التجاریة إداریة بحتة حیث تمثل دورها في كونها 

مجرد بیوت العبور والمحاسبة للتدفقات النقدیة من الخزینة إلى المؤسسات العمومیة اإلقتصادیة 

                                                 
  .سوامس رضوان، مرجع سابق -  1



156 
 

إلقتصادیة من حیث وظیفة ومن هذه األخیرة إلى الخزینة مما أثر سلبا نوعا ما على المؤسسة ا

  .1التمویل اإلستغاللي واإلستثماري

التي أصبحت المالك الوحید  03 – 88لقد أنشئت صنادیق المساهمة بموجب القانون رقم      

للمؤسسات، وقد كلفت هذه الصنادیق بتسییر حافظة المؤسسات العمومیة اإلقتصادیة، كما كلفت 

الدولة من خالل الرقابة اإلستراتیجیة على حصص  بممارسة حق ملكیة المؤسسات نیابة عن

  .2األسهم التي تملكها

  1990اإلصالحات المالیة والمصرفیة بعد سنة 

وتماشیا  ،قصور اإلصالحات السالفةإن الرغبة في تجاوز سلبیات المرحلة السابقة وتفادي      

كانت البدایة  ،العالمي مع سیاسة اإلنفتاح على إقتصاد السوق ومحاولة اإلندماج في اإلقتصاد

بقانون النقد والقرض والذي أعاد التعریف كلیة لهیكل النظام المصرفي الجزائري في محاولة 

  .لمواكبة التشریع المصرفي الساري المفعول في البلدان األخرى ال سیما المتطورة منها

ا للقیام بدورها بالنسبة للمؤسسات المالیة والمصرفیة فقد جددت الصالحیات المخولة له     

ومزاولة نشاطها في ظل نظام إقتصاد السوق، وهو ما إنعكس على المؤسسة العمومیة 

اإلقتصادیة، حیث یمكن تلخیص هاته اإلصالحات المالیة والمصرفیة بموجب قانون النقد والقرض 

   : 3فیما یهّم المؤسسة العمومیة اإلقتصادیة كما یلي 1990لسنة 

  ام البنوك؛تحویر أو تعدیل مه – 1

  إنشاء هیاكل جدیدة للمراقبة البنكیة؛ – 2

  عدم التخصص البنكي؛ – 3

  إنشاء السوق النقدي؛ – 4

  إستقاللیة البنك المركزي؛ – 5

  دخول البنوك األجنبیة وظهور البنوك الخاصة؛ – 6

                                                 
 .مرجع سابقعبد اللطیف، بلغرسة  -  1

 .مرجع سابقوامس رضوان، س -  2

 .المرجع السابقطیف، لعبد البلغرسة  -  3
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  إنشاء السوق المالي المتمثل في بورصة الجزائر؛ – 7

  ة عمومیة؛خزین –ترشید العالقة بنك مركزي  – 8

  .مؤسسات إقتصادیة –تفعیل العالقة بنوك تجاریة  – 9

  أثر اإلصالحات المالیة والمصرفیة على المؤسسة اإلقتصادیة الجزائریة: خامسا

، األثر التسویقي )2(، األثر اإلنتاجي )1(تتمثل آثار هذه اإلصالحات في األثر التمویلي      

  :1كما یلي) 5(ي واألثر التأهیل) 4(، األثر الجبائي )3(

  األثر التمویلي – 1

ال یمكن اإلستغناء عن التمویل المصرفي للمؤسسة اإلقتصادیة فهي تعتمد علیه في عملیة      

  المالیة والمصرفیة  اإلنشاء وفي عملیة التوسیع أو في فترات العسرة، لذلك فإن إصالح المؤسسة

  :على المؤسسة اإلقتصادیة المتمثلة فیما یلية مالیا بموجب قانون النقد والقرض له آثاره الجلیّ 

إستفادت المؤسسة اإلقتصادیة في ظل إصالح المنظومة المالیة  :التطهیر المالي – 1 – 1

المتعلقین  نوالمعاییر المحددة في القانونی  المصرفیة بإمتیاز التطهیر المالي وذلك وفقا لإلجراءات

والقانون رقم  1991مارس  16المؤرخ في  27 – 91م بالتطهیر المالي والمتمثالن في القانون رق

المحددان لمعاییر التطهیر المالي للمؤسسة اإلقتصادیة،  1991أوت  28المؤرخ في  02 – 91

مؤسسة إقتصادیة تابعة لصندوق  20ملیون دینار جزائري لـ  6340حیث جندت البنوك مبلغ 

الحسابات الجاریة المشتركة المتأتیة  حملیون دینار جزائري لصال 5696, المساهمة، فضال عن

ملیون دینار  57036, من مساهمات الدولة في إطار اإلنتقال إلى اإلستقاللیة أي بمجموع

 2816في المقابل إستفادت المؤسسات من تحویل الدیون إلى سندات الخزینة بقیمة  .جزائري

  .ملیون دینار جزائري

لمحاسبي على المؤسسة أن تكون حساباتها یفرض التطهیر ا :التطهیر المحاسبي – 2 – 1

لكي تستفید من معامالت وتسهیالت البنوك  ،مصادق علیها من طرف محافظ الحسابات

  .والمؤسسات المالیة األخرى في عملیة التمویل

  

                                                 
  .مرجع سابقعبد اللطیف، بلغرسة  -  1
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یبنى هذا التقویم على إعادة المؤسسة تقییم إستثماراتها وأصولها في : مخطط التقویم – 3 – 1

رأسملة موجوداتها، ویشترط في ذلك مصادقة مجلس إدارة المؤسسة العمومیة  إطار عملیة إعادة

  .اإلقتصادیة

  األثر اإلنتاجي – 2

إن سعي المؤسسة الدؤوب من أجل تحسین اإلنتاج ورفع اإلنتاجیة وتقلیل التكالیف المباشرة      

لجزائر فرصة وغیر المباشرة یجعل من البنوك في ظل اإلصالحات اإلقتصادیة التي عرفتها ا

حیث أن عملیة تمویل المسار اإلنتاجي من مرحلة التموین إلى  ،متاحة للمؤسسة اإلقتصادیة

یجعل من الوظیفة اإلنتاجیة للمؤسسة اإلقتصادیة الجزائریة  ،مرورا بالمراحل المختلفةمرحلة البیع 

ح البنوك وٕادخال أكثر تطورا وعصرنة في ظل المنافسة الشرسة للمنتوجات األجنبیة، ذلك أن إصال

قواعد األورتودوكسیة البنكیة وتطبیق مفهوم الخطر البنكي واإلعتماد على الفعالیة اإلنتاجیة 

كل ذلك وٕان ظهر كشروط قاسیة إال أنه یمثل عوامل تحفیز  .والبحث عن الجدوى اإلقتصادیة

تاجیتها وترتقي لكي تحّسن من جودة إنتاجها وٕان وعناصر تشجیع للمؤسسة اإلقتصادیة الجزائریة

بمنتوجاتها إلى مستوى المعاییر الدولیة لكي تنافس مثیالتها األجنبیة في الداخل وتزاحم منافسیها 

في الخارج، ولن یكون لها ذلك إال بعصرنة الجهاز اإلنتاجي وتأهیل الطاقم البشري وتأمین المورد 

حیث سسة اإلقتصادیة الجزائریة المالي، لذلك فإن اإلصالحات المالیة المصرفیة كانت محفزة للمؤ 

  ".إیزو"إستفادت الكثیر من المؤسسات الجزائریة من شهادة المطابقة الدولیة 

  األثر التسویقي – 3

إن اإلصالحات اإلقتصادیة التي عرفتها الجزائر وٕانفتاحها على اإلقتصاد العالمي والدخول      

العصرنة والتجدید من خالل عملیة في نظام السوق، فرض على المؤسسة المالیة والمصرفیة 

التوسیع وتطبیق إستراتیجیة كسر التقلید، حیث أصبحت لدیها تقنیات تمویل المؤسسات اإلقتصادیة 

في مرحلة ما بعد اإلنفتاح من خالل اإلهتمام بالمفهوم التسویقي للمنتوج وعدم التوقف عند المفهوم 

مؤسسات وكذا المعارض وتقنیات ترقیة المنتوج حیث مولت البنوك الحواالت اإلشهاریة لل ،البیعي

إشهاریا وٕاعالنیا في الداخل والخارج، كما وفّرت للمؤسسات إمكانیات تسویق منتوجاتها محلیا 
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ودولیا، مما أّهلها لتكوین رقم أعمال معتبر وتحقیق مستوى أرباح مرتفع مما ساعدها على توسیع 

  .نشاطها

ي هذا الصدد، نجد القرض المستندي والقروض التصدیریة من أمثلة التقنیات البنكیة ف     

من مجمل القروض البنكیة الموجهة  % 34إلى  2001وقروض اإلسناد، حیث إرتفع حجمها سنة 

  .للمؤسسة اإلقتصادیة الجزائریة

  األثر الجبائي – 4

للدولة، اإلستراتیجیة العامة للسیاسة المالیة  إن جبایة المؤسسة اإلقتصادیة تدخل ضمن     

وعلیه، فإن اإلصالحات المتعلقة بها قد أّثرت على الجانب الجبائي للمؤسسة اإلقتصادیة الجزائریة 

  :من خالل

عن طریق  ،رفع القدرات التنافسیة للمؤسسات اإلقتصادیة تطبیقا لبرنامج وٕاستراتیجیة النمو –أ 

نبیة المنافسة وتخفیض الرفع من الحواجز الجمركیة المفروضة على منتوجات المؤسسات األج

  حواجز عملیة التصدیر؛

التنویع في الضرائب المباشرة وخاصة الضرائب على المشتریات سواء أكان للحد من الطلب  –ب 

عن طریق (أو لزیادة الطلب إلیجاد الحافز على النهوض في حالة الكساد ) بزیادة هذه الضرائب(

برنامج نمو  ثر السلبي واآلخر اإلیجابي علىحیث ال یخفى في هذه الحالة األ ،)تخفیض الضرائب

  .وتطویر وتوسیع المؤسسة اإلقتصادیة الجزائریة

  األثر التأهیلي – 5

ة في اإلقتصادیالعمومیة برنامج تأهیل المؤسسة  علىأّثرت اإلصالحات المالیة والمصرفیة      

هدف إقتصادي ومالي  حیث یصبح لها ،الجزائر قصد تحسین موقعها في إطار اإلقتصاد التنافسي

على المستوى الدولي، وال یتحقق ذلك إال من خالل تبني المؤسسة في حد ذاتها إلجراءات 

وٕاصالحات داخلیة على جمیع المستویات، فهدف برنامج تأهیل المؤسسة ال یتعلق فقط بجانب 

هیئات المؤسساتیة  اإلدارة أو التسییر للمواد، األسواق المالیة والتشغیل، إنما یخص أیضا مجموعة ال

  .المحیطة أو المتعاملة مع المؤسسة
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فبرنامج التأهیل إذن، هو عبارة عن مجموعة اإلجراءات التي تحّث على تحسین تنافسیة      

المؤسسة، أي أن هذا البرنامج منفصل عن سیاسة ترقیة اإلستثمارات من جهة، وحمایة المؤسسة 

  .التي لها صعوبات من جهة أخرى

على مسار المؤسسة ة القول، فإن اإلصالحات المالیة والمصرفیة لها آثار متمیزة خالص     

اإلقتصادیة تمویلیا من حیث الموارد، إنتاجیا من حیث الوظیفة، تسویقیا من حیث المنافذ، جبائیا 

من حیث المحیط وتأهیلیا من حیث العوامل، لذلك وجبعلى المؤسسة اإلقتصادیة في الجزائر ورفعا 

    :1ات ومتطلبات إقتصاد السوق وجب علیها إنتهاج إستراتیجیات التكیف التالیةلتحدی

إتباع سیاسة أكثر دینامیكیة في مجال تنمیة الموارد المالیة وتنویع مصادرها من تمویل ذاتي  – 1

  ومصرفي وبورصي؛

  اإلستمرار في تبني سیاسة إنتاجیة متطابقة وتسمو إلى المعاییر الدولیة؛ – 2

  قیة المنتجات والخدمات وتلمیع صورة العالمة التجاریة؛تر  – 3

منها أكثر تحسین العالقات مع البنوك والمؤسسات المالیة خاصة منها البورصة بالتقرب  – 4

  والتعمق في فهمها؛

  .تطویر العالقات مع الزبائن باإلستجابة إلى رغباتهم والتكیف مع تطلعاتهم – 5

شركات القابضة العمومیة لتعویض صنادیق المساهمة التي تم ال 1995كما أنشئت في سنة      

حلها، حیث كانت تهدف هذه العملیة إلى تعزیز إستقاللیة المؤسسات ووضع هیكلیة تنظیمیة 

حیث أصبحت تابعة كفرع إقتصادي إلى الشركات القابضة  ،جدیدة تحكم نشاط المؤسسات

  .ب قواعد القانون العاموتخضع ألحكام القانون التجاري وقابلة لإلفالس حس

في محاولة للتالؤم مع معطیات السوق، أقرت وزارة الصناعة والمناجم خطة جدیدة إلعادة      

أقطاب صناعیة عمومیة كبرى عن  10هیكلة النسیج الصناعي الوطني، ویتعلق األمر بإنشاء 

مؤسسة وذلك  18طریق الدمج، إنطالقا من مؤسسات تسییر مساهمات الدولة ویصل عددها إلى 

، لتشكل أسسا للنمو عن طریق تشجیع إقامة شبكة من المؤسسات الصغیرة 2014مع نهایة سنة 

والمتوسطة حول هذه األقطاب تشتغل في إطار المناولة، مما سیدفع إلى تحري دینامیكیة أكثر 

                                                 
 .مرجع سابقعبد اللطیف، بلغرسة  -  1
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تطابق بما یلخلق الثروة ومناصب الشغل وفي نفس الوقت البحث عن تقلیص تكالیف الید العاملة 

كما ینتظر من الحجم اإلقتصادي الجدید لألقطاب الصناعیة، أن . 1مع شروط المنافسة في السوق

یسمح لها بمفاوضة تنافسیة لعملیات الشراكة، بما یسمح لها بالتواجد والمحافظة على مكانتها في 

   . 2السوق

    

  الفرع الثالث

  الجیل الجدید لإلصالحات الخاصة بالمؤسسة

  إلقتصادیةالعمومیة ا 

  

السوق  أتطرق في هذا الفرع إلى الحدیث عن تشجیع تنافسیة المؤسسات ع إ والعودة إلى     

للقطاع  ، مع تحدید شروط عصرنة األداء التمویلي)أوال(كأولویة في ظل شح الموارد المالیة 

  ).ثانیا(اإلقتصادي 

  الذهاب نحو المزید من التنافسیة والسوق - أوال

طار، یرجع األستاذ ووزیر المالیة األسبق عبد اللطیف بن أشنهو، المصاعب التي في هذا اإل     

، إلى 1999ملیار دوالر عام  ,637عرفها اإلقتصاد الوطني الذي بلغ دیونا عمومیة وصلت إلى 

عدم إنضباط إقتصاد الدولة وسخاء الدولة الحامیة، الشيء الذي أّثر سلبا على اإلستثمار األحسن 

مما كبح النمو اإلقتصادي الذي تأثر بدوره من التصرفات السلبیة الموروثة لدى البنوك للموارد، 

  .والمؤسسات من حیث تغطیة الدین العام بصورة أولویة

من هذا المنطلق، تتجلى العودة إلى السوق كأولویة في ظل شح الموارد المالیة، وهو ما      

الحالیة، نحو تعمیق اإلصالحات بمحاولة تخلیص یفّسر إتجاه السلطات العمومیة مطلع األلفیة 

العام اإلقتصادي والمالي الموروث عن حقبة سبعینیات القرن الدولة من تبعات تسییر الشأن 

   .الماضي

                                                 
، أثر إستراتیجیة التصنیع على التشغیل بالجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم اإلقتصادیة، معهد عبد القادرمشدال  -  1

 .160، ص 1999زائر، قتصادیة، جامعة الجالعلوم اإل

 .14مرجع سابق، ص  ،تجربة الجزائر في اإلنتقال إلى إقتصاد السوق وٕاشكالیة تطور الصناعة ،عبد القادرمشدال  -  2
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باإلضافة إلى ذلك، تطرح مشكلة الدین العام والدین الخارجي بصورة خاصة، تحدیان      

  :1أساسیان

المؤسسات العمومیة التي تعاني ثقل الدیون، وٕامكانیة مواصلة كیفیة التعامل مع  :التحدي األول

  عملیة تطهیرها المالي؛

یتمثل في كیفیة التعامل مع اآلثار السلبیة للدیون المقومة بالعملة الصعبة، التي  :التحدي الثاني

یرتبط حجمها بقیمة صرف الدینار الذي عرف تقهقرا، مما یعني مواجهة المؤسسات العمومیة 

  .اصة على حد سواء، لمشكلة عویصة تتمثل في خسائر الصرفوالخ

لمواجهة هذه اإلشكالیات، إتبعت السلطات العمومیة حل تمثل في التطهیر المالي للمؤسسات      

العمومیة، في حین طرح إطالق برنامج التأهیل لیشمل القطاع الخاص أیضا، فالتطهیر المالي 

موارد صندوق التطهیر الذي إستفاد من أموال إعادة هیكلة للمؤسسات العمومیة إعتمد أوال، على 

ملیار دوالر للتطهیر المالي  3,8حیث تم تخصیص مبلغ (وٕاعادة جدولة الدین الخارجي 

ملیار دوالر  14,7خصص له مبلغ  للمؤسسات العمومیة، في حین برنامج تأهیل القطاع الخاص

، وبلغ 1997إلى سنة  1991ا بین سنة ، وذلك خالل كامل الفترة م)1995و 1994بین سنتي 

لصالح  % 38ملیار دینار، منها أكثر من  712حجم التطهیر لصالح المؤسسات العمومیة 

  .لتغطیة خسائر صرف البنوك، وجزء فقط إستخدم لتسدید الدیون % 25المؤسسات و

لقرض، فقد إعتمدت بنك الجزائر، جراء العمل بقانون النقد وا) تمویالت(نظرا لتراجع تسبیقات      

 1994الخزینة العمومیة في تغطیة عجزها، على موارد صندوق التطهیر خالل الفترة ما بین سنة 

فالخزینة العمومیة إستدانت أمام الخارج من أجل دعم المؤسسات والبنوك، كما . 1998إلى سنة 

و اإلقتصادي في أن اإلستدانة خدمت اإلستهالك ولیس اإلستثمار، وهو ما یفسر ضعف معدل النم

  . 2البالد

 1997سنة  الجدیر بالذكر، أن بعد إستخدام أموال صندوق التطهیر، لجأت الدولة مع بدایة     

إلى اإلستدانة الداخلیة، وذلك عن طریق إصدار سندات الخزینة لصالح البنوك، وقد شملت عملیة 

                                                 
 .16، ص سابقمرجع  ،، أثر إستراتیجیة التصنیع على التشغیل بالجزائرعبد القادرمشدال  -  1

 .17، ص نفسه مرجع ،التشغیل بالجزائر أثر إستراتیجیة التصنیع على ،عبد القادرمشدال  -  2
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والمستثمرات عمومیة اإلقتصادیة عن طریق الخزینة إعادة شراء دیون المؤسسات ال 1التطهیر المالي

الشيء الذي ضّخم من حجم الدین العمومي الداخلي الذي إنتقل  ،2الفالحیة وٕاعادة رسملة البنوك

لیتراجع  2000دیسمبر  31ملیار دینار في  1023إلى  1995ملیار دینارنهایة سنة  438,7من 

  .2003ملیار دینار نهایة  982 إلى

یات المالیة والمعلومات اإلقتصادیة، رأت السلطات العمومیة في إنطالقا من هذه المعط     

الجزائر أنه ال یمكن اإلستمرار في هذا اإلتجاه في اإلنفاق المكلف لإلقتصاد الوطني، فقررت 

العمل على تخلي الدولة عن صیغ التمویل السابقة وعملت على اإلنسحاب لصالح صیغ تمویل 

، والحرص على تحدید تكلفة الدین واإلقتصاد في الموارد من اإلستثمار العمومي بأقل التكالیف

أجل تخصیصها ألهداف إجتماعیة أكثر نفعا، ثم اإلنسحاب من ضمان القروض الممنوحة من 

  .قبل البنوك، حیث یكون على هذه األخیرة  مسؤولیة تغطیة مخاطر القرض

اد السوق، بواسطة تنشیط كذلك رأت السلطات العمومیة ضرورة دعم اإلقتصاد نحو إقتص     

، والتي عرفت العمل بإعادة تجدید سندات 1995اإلصالحات اإلقتصادیة المعمول بها منذ 

الخزینة، وٕانشاء السوق اإلبتدائیة والسوق الثانویة لقیم الدولة وبروز مختصین في قیم الخزینة، 

  .إضافة إلى العمل بقیم السوق فیما یتعلق بمكافئة سندات الخزینة

ملیار دینار، مما یعد  150هذه العملیة، سمحت للخزینة العمومیة بإقتصاد ما یصل إلى      

نجاحا في العودة إلى آلیات السوق في صرف الموارد، ویشجع على المرور إلى إجراءات جدیدة 

   :  3، ویخص األمر2000األول من سنوات  داعمة لإلتجاه إلى المزید من السوق خالل النصف

                                                 

بلغت تكلفة التطهیر المالي للمؤسسات العمومیة،  2004إلى سنة  1990تجدر اإلشارة، أن خالل كامل الفترة ما بین سنة  - 2

ئیسي، ملیار دوالر كمبلغ ر  21,763ملیار دوالر أي ما یقابل  1049,475سندات إعادة شراء الدیون تصل إلى : الحصیلة التالیة

ملیار دوالر، لیصل مجموع التغطیة إلى  3,536ملیار دینار أي ما یقابل  286,017والفوائد الناجمة عنها تصل إلى 

  .ملیار دوالر 25,299ملیار دینار أي ما یقابل  1317,492

مبلغ األساسي، أما الفوائد ملیون دوالر بالنسبة لل 844ملیار دینار أي ما یقابل  38,9إستهلكت عملیات إعادة الرسملة مبلغ  - 2

ملیار دینار أي ما یعادل  49,634ملیون دوالر، بإجمالي یصل إلى  169ملیار دینار أي ما یقابل  10,734المترتبة فبلغت 

 26,311ملیار دینار ما یقابل  1367,126ملیار دوالر، حیث وصل إجمالي التطهیر المالي للمؤسسات العمومیة إلى  1,012

  .ملیار دوالر

 .18مرجع سابق، ص ، ، أثر إستراتیجیة التصنیع على التشغیل بالجزائرعبد القادرمشدال  -  3
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على تقیید آلیة تمویل إعادة رسملة المؤسسات العمومیة بواسطة الدیون في نفقات العمل  – 1

  المیزانیة، وأن ال تتكفل بها الخزینة بصورة آلیة كما حصل في القترة السابقة؛

العمل على التسدید المسبق للدیون العمومیة الداخلیة والخارجیة، مما یستهدف تخفیف عبء  – 2

  خدمة الدیون؛

ء إلى صیغة القروض السندیة التي توفرها السوق المالیة، والعمل على الحد من اللجو  – 3

اإلقتراض من الخارج، وهي العملیة التي نّشطت السوق المالیة من جهة، ووفرت ظروف إقراض 

جدیدة تستعمل ألول مرة في الجزائر، من خالل اللجوء إلى اإلدخار العام عوض طلب القروض 

  .البنكیة

ظ، أن هذه العملیة إستفادت منها العدید من المؤسسات العمومیة الكبرى وهي مؤسسة المالح     

منها شركات الخ، ثم في مرحلة ثانیة إستفادت ...سونطراك، إتصاالت الجزائر، صیدال وسونلغاز

كل هذه التمویالت . كبرى من القطاع الخاص على غرار سیفیتال، رویبة وألیانس للتأمینات

دخار العام الوطني لصالح تمویل برامج التطویر للمؤسسات الكبرى، وهي وسیلة سمحت بتعبئة اإل

  .ناجعة لتمویل اإلقتصاد عن طریق البورصة

بالنسبة لعصرنة األداء التمویلي للقطاع اإلقتصادي الوطني، یرى األستاذ عبد اللطیف بن      

  :الطریقتین فیما یليأشنهو أنه یجب العمل بطریقتین لضمان تحقیق ذلك وتتمثل هاتین 

رسم الحدود بین ما یتم تمویله عن طریق المیزانیة وما یتم تمویله عن طریق : الطریقة األولى

  السوق؛

  . تحدیث أداءات القطاع المالي الذي یتولى مهمة توجیه الموارد لمن یستحقها فعال: الطریقة الثانیة

رد للمؤسسات األكثر كفاءة، حتى یمكن بناءا على ما سبق، أصبح المطلوب هو توجیه الموا     

هذه المعطیات تستقى من السوق مباشرة، . 1تحسین مستویات خلق الثروة ودعم إتجاهات النمو

                                                 
على الرغم من العمل على تحسین فعالیة القطاع العام اإلقتصادي من خالل التدخالت العمومیة التي عرفها إصالح هذا  - 1

ففیما یتعلق . ة وأثرها على أداء الصناعة كان دون ما هو منتظرالقطاع، بالذهاب إلى المزید من السوق، إال أن النتائج اإلقتصادی

بالنمو، فالسوق الوطنیة مازالت بعیدة عن قدراتها، وذلك بالنظر إلى ما تم ضخه من إستثمارات عمومیة، خالل أكثر من عشریة 

مسألة : طة أساسا بمسألتینمن زمن التعافي من آثار أزمة التسعینیات، خاصة مع تزاید ضغوط صندوق النقدالدولي المرتب

 .اإلستعمال الفعلي لموارد القطاع العام ومسألة وضع أسس إصالح تخدم تطویر القطاع الخاص وتحسین المردودیة في اإلقتصاد
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وتسمح بدفع المتعاملین نحو المزید من التنافسیة، وهو الهدف األسمى من اإلنتقال إلى إقتصاد 

  .السوق

  اإلقتصاديشروط الذهاب نحو عصرنة األداء التمویلي للقطاع 

األسبق بن أشنهو إلى أربعة إن شروط تطویر األداء التمویلي یصنفها وزیر المالیة الجزائري      

   :1شروط تتمثل فیما یلي

وجوب أن یعود للسوق ما وجب تمویله عن طریق السوق، بمعنى إنسحاب الدولة : الشرط األول

نیة الموجهة للمعوزین وذوي الدخل من تمویل برامج السكن مثال، إال ما تعلق بالبرامج السك

الضعیف فقط، ویتعلق األمر كذلك بالذهاب نحو صیغة لتمویل النمو، باإلعتماد على خطة 

إلعادة تمركز األصول العمومیة، كما یعني األمر أیضا، تحریك عناصر أخرى للسوق ذات الصلة 

  كاإلستثمار الدولي المباشر وتطویر أسواق رؤوس األموال؛

ضرورة الخروج من النموذج التمویلي الموازني كأسلوب وحید لتمویل حاجیات : ثانيالشرط ال

  المصالح العمومیة والعائالت والمؤسسات على حد السواء؛

ضبط التسییر األحسن للحدود بین التمویل العمومي والتمویل الخاص، وذلك في : الشرط الثالث

مترو : التجهیز العمومي ونخص بالذكر منهاالمشاریع التي تتطلب تمویال مختلطا، مثل مشاریع 

غرب والمسجد األعظم، كما یتعلق األمر أیضا  –الجزائر، تحلیة میاه البحر، الطریق السیار شرق 

. الخ...باإلعتناء بالمساعدات العمومیة الموجهة لتجهیز المؤسسات الصناعیة، الزراعیة والصیدیة

بدائل وٕاجراءات حدیثة تسمح بإنتشار لتشغیل یتطلب هذا النوع من التدخل في صالح اإلستثمار وا

  ؛ت النشاط وعبر مختلف مناطق الوطنالمؤسسات في مختلف قطاعا

وجوب التدخل في صالح المؤسسات العمومیة اإلقتصادیة والبنوك إلستعادة : الشرط الرابع

طال، مواردها، خاصة تلك التي تخضع ألسعار إداریة، كقطاع الطاقة ممثال في مؤسسة نف

الخ، نفس الشيء مع البنوك التي تضطلع بمهمة القوة العمومیة في تطهیر المؤسسات، ...سونلغاز

إلى تسجیل تمویل عجز  2005وهو ما دفع بالسلطات العمومیة بدایة من قانون المالیة لسنة 

                                                 
 .19مرجع سابق، ص  ،أثر إستراتیجیة التصنیع على التشغیل بالجزائر، عبد القادرمشدال  -  1
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لبنوك المؤسسات العمومیة في المیزانیة العامة للدولة، مما یحرر موارد البنوك التي تعود إلى ا

  .نفسها

في نفس اإلطار، یرتبط الموضوع بضرورة تطویر القطاع المالي الذي یشمل البنوك      

والمؤسسات المالیة والمصرفیة، البورصة، المؤسسات الرهنیة والتأمینات، من خالل تطویر أداءاتها 

إطار إنفتاح واألداء التعدیلي للدولة عن طریق الخزینة، عن طریق هیئات اإلستشراف البنكي في 

األخرى كلجنة متابعة نشاط ) الضبط(هذه القطاعات المالیة، باإلضافة إلى هیئات التعدیل 

البورصة والمدیریة العامة للخزینة، وعلى مستوى بنك الجزائر، مركزیة عدم الدفع ومركزیة 

كل هذه الهیئات ینتظر منها العمل معا على مستوى كل األسواق وبالنسبة لكل . المخاطر

  .المنتجات، بهدف بلوغ المقاییس العالمیة

یعتبر قطاعي الطاقة واإلتصاالت السلكیة واآلسلكیة مثاال في اإلنفتاح وفي تكریس قواعد      

السوق، فقانون المحروقات الجدید حاول التكیف مع التنافسیة الكبیرة التي تواجهها الجزائر في 

نقل التكنولوجیا لتطویر هذه القطاعات، التي تتجه  میدان جلب اإلستثمارات والخبرة األجنبیة وفي

ومن ناحیة تنظیم السوق، یتمیز قطاع الطاقة دائما . نحوى تطویر إستثماراتها في الخارج أساسا

باإلحتكار العمومي داخلیا واإلنفتاح الكبیر نحو الخارج، وقد تدعم بتأسیس سلطة ضبط الطاقة 

من حیث فرض المقاییس الوطنیة على المتعاملین ورعایة  والمناجم التي أسند لها دورا تعدیلیا

  .التنافسیة بینهم

في المقابل، من خالل تطبیق قواعد السوق والقدرة التعدیلیة للدولة، تم فرض ما یعرف      

، وذلك على كل برمیل نفط یتعدى 2006أوت  01بالضریبة على األرباح اإلستثنائیة بدایة من 

دوالرا للبرمیل، وهو ما جاء تكیفا مع التطور السریع واإلستثنائي الذي  30متوسط سعره الشهري 

إنتاج الشركات العالمیة العاملة عرفته األسعار على المستوى الدولي، الشيء الذي رفع من قیمة 

  .1بالجزائر

في نفس اإلطار، عرف قطاع المواصالت السلكیة واآلسلكیة نفس المسار التعدیلي، الذي      

 فتاحا جزئیا، وعلى الرغم من ذلك فقد سمح بتغیر كبیر في السوق من حیث عدد ونوعیةیعرف إن

                                                 
 .20مرجع سابق، ص  ،ة التصنیع على التشغیل بالجزائرأثر إستراتیجی، عبد القادرمشدال  -  1
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حیث أن قواعد العملتغیرت بسرعة، وٕاتجهت نحو تطبیق . المتعاملین وكذا في طبیعة اإلستهالك

وقد . المعاییر الدولیة لتعدیل األسواق فیما یتعلق باألسعار والنوعیة ووفرة المنتجات والخدمات

هائلة في البحر المتوسط حیث عرف القطاع  السوق الجزائریة على أنها تمتلك مقدرات نموظهرت 

وهي خطوة  03 – 2000مع صدور القانون رقم  2000البدایات األولى لإلنفتاح مطلع عام 

وقد صاحب فتح السوق للمنافسة، التفریق بین البرید . جدیدة البد منها نحو إقتصاد السوق

ة صیاغةالنصوص القانونیة وتنصیب سلطة الضبط للبرید والمواصالت، وقد تم واإلتصاالت وٕاعاد

     . 1إستهداف التقلیص من التأخر وضمان التنافسیة وتنوع اإلقتصاد

المالحظ مما سبق، أنه من حیث توجیهات السیاسة اإلقتصادیة، فإن الفترة حتى نهایة سنة      

عملیات السوق وذلك من خالل تبني القوانین الجدیدة تشهد توجها نحو المزید من التحریر ل 2005

الخ، باإلضافة إلى التوقیع على ...بواسطة القنوات الغازنقل لإلستثمار، الخوصصة وللكهرباء و 

إتفاقیة التبادل الحر مع اإلتحاد األوربي، التي دخلت حیز التطبیق بدایة من األول سبتمبر سنة 

، من خالل 2ت تغیرا واضحا وتراجعا عن الوجهة اللیبرالیةغیر أن التطورات اآلحقة عرف .2005

لصالح  51/49إعادة النظر في القوانین التي تم إعتمادها لعل أبرزها إعتماد قاعدة اإلستثمار 

  .3المستثمر الوطني، مما یظهر حالة من عدم التجانس في توجیهات السیاسة اإلقتصادیة للدولة

  اإلقتصادیة العودة إلى مبادئ الوطنیة: ثانیا

الوطنیة " إلى الیوم، وقد شهدت العودة إلى مبادئ 2006من العام یتعلق األمر بالمرحلة      

  :أو ما أطلقت علیه السلطات العمومیة بإصالح نظام السوق من خالل 4"اإلقتصادیة

                                                 
  .20سابق، ص مرجع  ،أثر إستراتیجیة التصنیع على التشغیل بالجزائر، عبد القادرمشدال  -  1

2 -  MEBTOUL (A), Le Développement Economique de l’Algérie, Ouvrage collectif, Casbah 

Edition, Alger, 2011, P 53.  
ملیار دوالر، قطاع  72ملیار دوالر، ساهم فیه قطاع المحروقات بـ  160مثال، بلغ الناتج الداخلي الخام  2009سنة في  - 3

ملیار دوالر، وهو ما یعني أن مستوى إنشاء الثروة  من قبل المؤسسات ال  53ملیار دوالر وباقي القطاعات بـ  35المؤسسات بـ 

  .MEBTOUL (A), Ibid, P 57اخلي الخام، بالمائة من الناتج الد 22یتعدى حوالي 

 . 21، ص سابقمرجع  ،أثر إستراتیجیة التصنیع على التشغیل بالجزائر، عبد القادر مشدال -  4
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إعادة النظر في إصالح تحریر قطاع المحروقات، حیث یمنح الحق لمؤسسة سونطراك أن  - أوال

ارس إحتكارها الطبیعي في صالح الدولة، على كل المشاریع التي یستثمر فیها األجانب، تم

  بالمائة منها؛ 51بإكتسابها لحصة 

 70، الذي یكرس مبدأ األفضلیة الوطنیة، حیث یمنح 2009قانون المالیة التكمیلي لسنة  -  ثانیا

بالمائة للمتعاملین  51ع التجاریة، وبالمائة لألجانب في المشاری 30بالمائة للمتعاملین الوطنیین و

دة إلى بالمائة لألجانب في المشاریع اإلستثماریة للقطاعات األخرى مع توسیع القاع 49الوطنیین و

  ؛2010البنوك بدایة من سنة 

المتعلق بتنظیم الصفقات  2010جویلیة  11صدور المرسوم الرئاسي المؤرخ في  - ثالثا

سنوات، حیث إنتقل هامش األفضلیة  10الساري المفعول منذ تنظیم العمومیة، الذي راجع جذریا ال

بالمائة في عروض إنجاز المشاریع العمومیة، كما یجبر النص  25بالمائة إلى  15الوطنیة من 

إنجازها بمنتوج أیضا اللجوء حصریا إلى المناقصات الوطنیة في حال أن الخدمة المطلوبة یمكن 

  ؛أو مؤسسة جزائریة

ما إنتهجت السلطات العمومیة، إستراتیجیة تصنیعیة جدیدة ترتكز على قواعد السوق، ك -  رابعا

  :وذلك إنطالقا من مبدأین أساسیین یتمثالن فیما یلي

یعتمد على فكرة أن حجم المؤسسة الصناعیة العمومیة یجب أن یتوسع إلى مستوى : المبدأ األول

مسبقا، بحیث یصل إلى قدرة تغطیة أحسن األقطاب الصناعیة الكبرى في میادین تم إختیارها 

. 1للطلب الداخلي عن طریق اإلنتاج الوطني، بما یعني العمل بمستوى إنتاجي وتكنولوجي أعلى

هذه األقطاب بإمكانها أن تدفع إلى تكوین شبكة من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، التي تعمل 

  .في إندماج معها عن طریق المناولة

                                                 
التحدي الذي یواجه القطاع اإلقتصادي یتمثل في بناء قواعد التنافسیة خارج قطاع المحروقات، فبالرغم من بلوغ مستوى  - 1

ت المالیة الكبرى، إال أن طبیعة اإلقتصاد الوطني یبقى غیر متنوع ویخضع لصدمات سعر البترول ویسجل اإلستقرار في التوازنا

مستویات عالیة نسبیا لنسبة البطالة، بالرغم من أسعار الطاقة المنخفضة داخلیا، وتراجع قیمة الدینار، إال أن ذلك لم یغیر من واقع 

لقطاع اإلنتاجي ویظهر أن الجزائر ما زالت في حاجة إلى إعادة بناء قاعدتها عدم تنافسیة اإلقتصاد مما یساهم في تخلف ا

 .   23عبد القادر مشدال، مرجع سابق، ص . اإلقتصادیة التنافسیة لسوقها الداخلیة
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بط بتوسیع الشراكة مع الخارج، وذلك لجلب التكنولوجیا من جهة، واإلستفادة من یرت: المبدأ الثاني

أسواق منتجات الشركات األجنبیة، من أجل الرفع من قدرات التصدیر نحو الخارج من جهة 

وهو ما تجسد في الواقع من خالل قطب المیكانیك الجدید المقام بوالیة وهران المقام بشراكة . أخرى

 20بالمائة لیصل إلى  12الفرنسیة، الذي إنطلق بمستوى إندماج وطني بـ " رونو"مع شركة 

  .2015بالمائة مع نهایة 

كما أن تطویر اإلندماج الوطني، سیدفع إلى إستثمارات جدیدة وطنیة وبالشراكة حیث تم      

الغاز إطالق إنشاء عدد من األقطاب الصناعیة األخرى، على غرار األسمدة واألمونیاك والنسیج و 

  .المسال

لجأت السلطات العمومیة على إسترجاع بعض الوحدات الصناعیة المخوصصة، على  - خامسا

لصالح الطرف الجزائري،  51/49غرار مصنع الحجار للحدید والصلب في إطار تطبیق قاعدة 

وهو ما یعني تأمیم الشركات الهامة التي بإمكانها المساهمة في تخفیض اإلستیراد المفرط 

   .1الت قطاعات إستراتیجیةلمدخ

  

  المبحث الثاني

  أسالیب تطور تنظیم العون االقتصادي الخاص 

  
إن حریة التجارة والمنافسة وجهان ال ینفصمان، فیمكن الجزم أن من یتمتع بحریة المنافسة      

 كل من یتمتع بحریة التجارة مهما كانت طبیعته القانونیة، فال یمكن الحدیث عن منافسة تجاریة

في . بدون تجارة حرة، ففي ظل هذا النسق األخیر تنمو المنافسة وتترعرع وتؤتي ثمارها المرجوة

المقابل، إذا كانت المنافسة من هذه الوجهة هي الوسیلة األساسیة لتحریك هذا النسق، فإن الحریة 

    .2العنصر الوحید التنافسیة تعتبر أهم عنصر لبلوغ وضعیة تنافسیة إن لم یكن

                                                 

 .22، مرجع سابق، ص ،تجربة الجزائر في اإلنتقال إلى إقتصاد السوق وٕاشكالیة تطور الصناعة، رعبد القادمشدال  -  1

دراسة مقارنة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة العلوم  القانونیة  –تیورسي محمد، قواعد المنافسة والنظام العام اإلقتصادي  - 2

 .70، ص 2011واإلداریة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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ترقیة وضمان بعض الحقوق،  إن إشراف الدولة على تنظیم التجارة الخارجیة وسهرها على     

كما یوحي هذا المبدأ أن الدولة لم تتخلى كلیة في المیدان اإلقتصادي، بل تراقب العدید من 

، اء والغازالنشاطات اإلقتصادیة وأخص بالذكر هنا، النشاطات اإلستراتیجیة كالمحروقات، الكهرب

البحري والنقل الجوي بعد التراجع عن فتحه لإلستثمار فیه وكذلك النشاطات المقننة كنشاط  النقل

فنالحظ هنا أن دور الدولة تحول من دولة متدخلة إلى دولة . الخ...واألجهزة الحساسة األنترنت

ان ضابطة منظمة فقط عن طریق تحدیدها لقواعد اللعبة، لتترك المجال مفتوحا للمنافسة بین األعو 

     . 1اإلقتصادیین

إن هذا المبدأ یمنح حریة واسعة لألشخاص لممارسة نشاطاتهم لتحقیق مصالحهم، فوفق هذا      

المبدأ تلتزم الدولة بعدم التدخل في اإلقتصاد ومزاحمة الخواص، وتقیید حریة مزاولة األنشطة إال 

 مخططلعمومیة من التنظیم اة هو منع السلطة الالمنافسف من مبدأ حریة في حدود ضیقة، فالهد

غیر أن إعتبارات كثیرة تستدعي، في كثیر من األحیان، تدخل الدولة في اإلقتصاد . 2لإلقتصاد

في حمایة حریة األفراد والقیام بالوظائف المتعلقة وبعدم اإلكتفاء بدورها التقلیدي الذي ینحصر 

للمساس به والتقیید من قبل السلطة باألمن والدفاع والقضاء، مما یجعل مبدأ حریة التجارة عرضة 

     .3العامة

  

  المطلب األول

  حریة المبادرة الخاصة تكریس 

  

تشمل مبادئ تكریس حریة المبادرة الخاصة المبادئ الدستوریة، ال سیما بعد أن عرفت تكریسا      

الفرع ( 2016واضحا من طرف المشرع الدستوري الجزائري من خالل دستور الجزائر لسنة 

، باإلضافة إلى مبادئ تكریس حریة المبادرة الخاصة الواردة في مختلف النصوص القانونیة )ولاأل

  ).الفرع الثاني(والتنظیمیة 

                                                 
 .14جراي یمینة، مرجع سابق، ص  -  1

 .10جراي یمینة، مرجع نفسه، ص  -  2

 . 29یف، مرجع سابق، ص كتو محمد الشر  -  3
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  الفرع األول

  المبادئ الدستوریة 

  

، باإلضافة )أوال(تشمل هذه المبادئ الدستوریة المبادئ المتعلقة بتحریر األنشطة اإلقتصادیة      

  ).ثانیا( ممارسة المنافسة الحرةة بى المبادئ المتعلقإل

  المبادئ المتعلقة بتحریر األنشطة االقتصادیة: أوال

مبدأ ضمان الملكیة الخاصة لوسائل ، )1(مبدأ حریة االستثمار والتجارة تشمل هذه المبادئ      

              ) ت الضبطاهیئإستحداث (حیاد اإلدارة ومبدأ ) 3( مبدأ حریة االستثمار ،)2( اإلنتاج

  مبدأ حریة االستثمار والتجارة  - 1

ركیزة أي نظام لیبرالي لما یسمح به من تحریر المبادرة  1یشكل مبدأ حریة االستثمار والتجارة     

تطلق بموجبه حریة األشخاص في ممارسة األعمال مهما كانت طبیعتها، فهو مبدأ  2الفردیة،

ویشكل دعامة أساسیة للنشاط االقتصادي  3.الفرنسیة یعكس األفكار اللیبرالیة التي أتت بها الثورة

  . الحر وأمرا مسلما به في الدول التي تنتهج نظام اقتصاد السوق

، سیطرت من شتراكياال نظامالبالنسبة للوضع في الجزائر بالرغم من إتباعها لفترة طویلة      

والت جذریة، أرغمتها على خالله على الحقل االقتصادي، إال أن ظاهرة العولمة فرضت علیها تح

 فتح المجال للمبادرة الخاصة، بتكریس المشرع الدستوري الجزائري مبدأ حریة اإلستثمار والتجارة

حریة اإلستثمار والتجارة معترف " نصهاب 20164من دستور الجزائر لسنة  43بموجب المادة 

  ."بها، وتمارس في إطار القانون

                                                 
مبدأ حریة التجارة " 1996المعّدل لدستور الجزائر لسنة  2016كان یطلق على هذا المبدأ قبل التعدیل الدستوري لسنة  - 1

 .  منه 37المادة " والصناعة

ق، فرع الدولة بوجملین ولید، سلطات الضبط اإلقتصادي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقو  - 2

 .02، ص 2007اإلداریة، جامعة الجزائر، والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم 

 . 10ص  مرجع سابق،جراي یمینة،  -  3

 .2016مارس  07 في، صادر 14لدستوري، ج ر عدد یتضمن التعدیل ا 2016مارس  06مؤرخ في  01 – 16قانون رقم  -  4
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تأكید المشرع الدستوري على تبني الجزائر اقتصاد السوق، نستنتج من خالل هذه المادة،      

وتأكید نیته على تكریس النصوص القانونیة ذات الطابع اللیبرالي واإلقرار بحریة المنافسة، 

فالمنافسة الحرة مسألة مالزمة لإلستثمار والتجارة، فال یتحقق االعتراف بحریة النشاط التجاري 

   .1التنافسواإلستثماري في محیط ال یسوده 

ثم قام  1995تجدر اإلشارة إلى أن المشرع الجزائري قد اعترف بمبدأ حریة المنافسة منذ سنة      

، بمعنى أنه كّرس 1996بعد سنة من ذلك باإلعتراف بمبدأ حریة التجارة والصناعة في دستور 

 ،س في ذلكإقتصاد السوق بموجب نصوص قانونیة لم یكرسها دستوریا وهو األصل واألسامبادئ 

وغایة المشرع في ذلك ربما التعجیل واإلسراع بإنتهاج نظام اإلقتصاد السوق قبل أن تتاح له 

القائل بوجوب إحترام القاعدة  فرصة تعدیل الدستور، غیر أن ذلك یبقى مخالف للمبدأ الدستوري

 المشرع الدستوري كدأهذا، وقد . األدنى للقاعدة التي تعلوها إحتراما لمبدأ التدرج الهرمي للقوانین

تكریسه وتوسیع مفهومه لیشمل حریة إنجاز مختلف المشاریع اإلستثماریة وممارسة مختلف 

  . منه 43المادة  2016األنشطة التجاریة بموجب دستور 

الجدیر بالذكر، أن مبدأ حریة اإلستثمار والتجارة یترتب عنه أن یكون من حق أي شخص      

ویجب أن یكون النشاط . أن یستثمر أو یمارس التجارة بكل حریةسواء كان طبیعي أو معنوي، 

اإلقتصادي من األمور التي یستقل بها الخواص أصال، دون أن یكون للدولة حق التدخل في 

   2.ذلك

كما قام المشرع الجزائري بتوسیع مجال التدخل لفائدة القطاع الخاص، من خالل الشروع في      

ام االقتصادي، عن طریق خوصصة المؤسسات العمومیة التقلیص من حجم القطاع الع

  .3االقتصادیة

                                                 
   .14جراي یمینة، مرجع سابق، ص  -  1

 .12، ص نفسهجراي یمینة، مرجع  -  2

 .10، ص نزلیوي صلیحة، مرجع سابق -  3
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غیر أن اإلعتراف بمبدأ حریة اإلستثمار والتجارة لألعوان اإلقتصادیین الخواص لیس مطلقا،      

بمعنى أنه ال یستلزم منع الدولة أو فروعها من مباشرة بعض األنشطة اإلقتصادیة، فحریة المبادرة 

في هذا الصدد، ال . د القطاع العام ولكن تمنع القضاء على القطاع الخاصالخاصة ال تمنع وجو 

یجب أن ینظر إلى مبدأ حریة التجارة والصناعة نظرة مطلقة بوصفه مانعا ألي تدخل تجاري أو 

صناعي للدولة أو لفرع من فروعها، بل یجب أن ال نغفل تدخلها في النشاط اإلقتصادي، عن 

كن أن یبلغه تدخل الدولة في النشاط اإلقتصادي على نحو ال یؤدي طریق تحدید المدى الذي یم

  .1إلى تقیید حریة الخواص في ممارسة اإلستثمار والتجارة

إن موضوع اإلعتراف بمبدأ حریة اإلستثمار والتجارة یقتضي اإلقرار بحریة المنافسة، 

اف بحریة النشاط اإلستثماري فال یتحقق اإلعتر . فالمنافسة الحرة مسألة مالزمة لإلستثمار والتجارة

كما أن  .2و التجاري ما لم یضمن حق القیام بهذا النشاط في نظام تسوده المزاحمة والتنافس

المنافسة الحرة تفترض أن یلعب كل متنافس دوره بدون عوائق أو قیود وأن یعمل على بث 

تنع الدولة أیضا عن ولذا یفرض مبدأ المنافسة الحرة أن تم ،3وتشجیع حریة التنافس في السوق

تقیید المنافسة أو تفضیل هذا المتنافس على حساب غیره وذلك كأن تقدم له مثال مساعدات مالیة 

اإلخالل بقواعد المنافسة  الخ، مما یؤدي إلى...أو إعفاءات جمركیة أو ضریبیة أو تحفیزات مادیة 

عة على الدولة فإنه یفرض على إضافة إلى الشروط التي یفرضها مبدأ حریة التجارة والصنا. الحرة

األعوان اإلقتصادیین الخواص إحترام هذا المبدأ عند ممارسة حریتهم في التجارة والصناعة فیمنع 

مثال اإلتفاق الذي یمتنع به شخص عن ممارسة نشاط إقتصادي كأن یتنازل عن مهنته أو تجارته 

وسعر منتوجه، وهو ما یطلق  أو حصته في السوق أو تخفیض رقم أعماله أو اإلنقاص من جودة

كل ذلك  ،4فهذا اإلتفاق باطل بطالنا مطلق لتعارضه مع النظام العام" اإللتزام بعد المنافسة"علیه 

  .ما لم یكن شرط عدم المنافسة مقررا لمدة محددة ومبررا بمصلحة مشروعة

                                                 
 .34، ص سابقكتو محمد الشریف، مرجع  -  1

 .33، ص نفسهكتو محمد الشریف، مرجع  -  2

 .71تیورسي محمد، مرجع سابق، ص  -  3

 .33كتو محمد الشریف، مرجع سابق، ص  -  4
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ة عامة بإعتبار مجلس الدولة الفرنسي یعتبر فیه حریة التجارة والصناعة، حریهناك قرار ل     

تنظیم هذه الحریة من اختصاص التشریع ویستند هذا التفسیر إلى القرار الذي إتخذه في قضیة 

إنتهاك حریة التجارة والصناعة "حین إستخدم عبارة  1951في  سنة  Daudjinacدوجیناك 

یع ، حیث إعتبر حریة التجارة والصناعة من الحریات التي یضطلع التشر "المضمونة بالتشریع

التي تعتبرها من الضمانات  1958من دستور  34بتحدیدها وتنظیمها، وذلك حسب المادة 

التي من ضمنها حریة التجارة "األساسیة الممنوحة للمواطنین لممارسة الحریات العامة 

كما إعتبر المجلس الدستوري الفرنسي هذه الحریة في عداد القواعد الدستوریة وذلك  ."والصناعة

بشأن التأمیمات التي وقعت آنذاك، حیث كرس المرتبة  1982جانفي  16لصادر في في مقرره ا

الدستوریة لحریة المبادرة الخاصة وٕاعتبرها ركیزة أساسیة لحریة التجارة والصناعة وهو ما یترتب 

عنه أن المشرع ال یحق له أن یقید هذه الحریة بكیفیة إستبدادیة وتعسفیة وٕاال عّد مخالفا ألحكام 

   .17891من إعالن حقوق اإلنسان والمواطن لسنة  04دة الما

یترتب على األخذ بمبدأ حریة اإلستثمار والتجارة أن یكون من حق كل شخص تجسید      

مختلف المشاریع اإلستثماریة وممارسة األنشطة التجاریة عبر مختلف قطاعات النشاط، بكل حریة 

ي الساریة المفعول، ویجب أن یكون النشاط بشرط مراعاة قوانین التجارة والضبط االقتصاد

االقتصادي من األمور التي یستقل به الخواص أصال دون أن یكون للسلطات العمومیة حق 

كما یعتبر هذا الحق من المبادئ الدستوریة التي تفرض نفسها على البرلمان . التدخل في ذلك

للسلطة التشریعیة وهو ما ذهب بمعنى أن یكون التشریع بشأنها من صمیم الصالحیات الموكلة 

إلیه مجلس الدولة الفرنسي، ومن الحریات العامة التي تقید اإلدارة، وهو أیضا من القوانین العادیة 

  .2التي یجب أن تحكم عالقات األشخاص فیما بینهم

ارة یستتبع هذا األمر، أن السلطة التنفیذیة ال یمكنها أن تقوم بمحض إرادتها بتقیید حریة التج     

فلیس لها مثال أن تتحكم في دخول مهنة معینة من طرف الخواص أو تحول دون إنشاء 

                                                 
 .32، ص سابقكتو محمد الشریف، مرجع  -  1

 .32، ص وموضع نفسهكتو محمد الشریف، مرجع  -  2
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مؤسسات، فاإلدارة لیس لها صالحیة المنع أو الحد من إنشاء المؤسسات فیما عدا تنفیذ تشریع 

   .1صادر عن البرلمان ینص على ذلك

ع، أن تنشئ المؤسسات العامة كذلك ال یمكن لإلدارة مبدئیا ما لم یكون ذلك تطبیقا للتشری     

مارس  6التي تنافس مؤسسات القطاع الخاص، وقد فسر مجلس الدولة في قراره الصادر في 

قانون أالرد بكیفیة تستبعد المؤسسات العامة من مجال تطبیقه، إستنادا إلى رأیه القائل أن  1914

افسة الحرة، وهو ما یستدعي القانون السابق یستلزم حریة ممارسة المهن في إطار قائم على المن

أن تبتعد األشخاص العامة من المشاركة المباشرة في ذلك حتى ال تزیف وتشوه المنافسة بما لها 

الخاص بتنظیم الآلمركزیة في  1982مارس  02من إمتیازات وسلطات، هذا اإلتجاه أكده قانون 

النشاط اإلقتصادي  فرنسا، حیث نص على أن یكون تدخل الجهات والعماالت والبلدیات في

بطریقة غیر الطریقة الكالسیكیة المتمثلة في إنشاء المرافق العامة مراعیا لمبدأ حریة التجارة 

        .2والصناعة

    مبدأ ضمان الملكیة الخاصة لوسائل اإلنتاج - 2

یعتبر حق الملكیة من أهم الحقوق العینیة األصلیة على أساس أنه یخول لصاحبه الحق في     

ألنظمة متع والتصرف في ماله كیفما شاء ومتى شاء على أن ال یخالف في ذلك القوانین واالت

بأنه حق جامع، بمعنى أنه یجمع جمیع السلطات في ید المالك وحق  زالساریة المفعول، ویتمی

مانع أي یمنع الغیر في مشاركة المالك في سلطاته وصالحیاته وحق دائم یدوم مع الشخص إلى 

  .3لینتقل إلى خلفه العام بعد ذلك غایة وفاته

الذي كّرس  1989فیفري  23من هذا المنطلق، فإنه بمجرد صدور الدستور الجزائري بتاریخ      

، تغیرت سیاسة الدولة من النظام اإلشتراكي إلى نظام بشكل صریح الحق في الملكیة الخاصة

قانون الثورة الزراعیة وكذا القانون إقتصاد السوق، أین تم صدور عدة قوانین تم من خاللها إلغاء 

                                                 
 .33، ص سابقكتو محمد الشریف، مرجع  -  1

 .33، ص وموضع نفسهكتو محمد الشریف، مرجع  -  2

رحایمیة عماد الدین، الوسائل القانونیة إلثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في  -  3

 .05، ص 2014لوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الع
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وذلك بغیة رد اإلعتبار  ،المتعلق باإلحتیاطات العقاریة البلدیة والقانون المتعلق باألمالك الوطنیة

ألمالك العقاریة الخاصة وتحریرها من القیود التي ال طالما عطلت أصحاب العقارات من 

  .1بع آنذاكاإلستثمار في أموالهم نظرا للمنهج المتّ 

الملكیة الخاصة " منه على أن 52في المادة  19962دستور الجزائر لسنة كما تضمن      

الذي تطرق إلى كیفیة  3المتعلق بالخوصصة 22 – 95، باإلضافة إلى األمر رقم "مضمونة

تحویل الملكیة العامة من الدولة إلى الخواص طبقا لما جاء في المادة األولى منه التي نصت على 

  : عني الخوصصة القیام بمعاملة أو معامالت تجاریة تتجسدت"...أنه 

إما في تحویل ملكیة كل األصول المادیة أو المعنویة في مؤسسة عمومیة أو جزء منها،  -

أو كل رأسمالها أو جزء منه، لصالح أشخاص طبیعیین أو معنویین تابعین للقانون 

 الخاص،

بیعیین أو معنویین تابعین وٕاما في تحویل تسییر مؤسسات عمومیة إلى أشخاص ط -

للقانون الخاص، وذلك بواسطة صیغ تعاقدیة یجب أن تحدد كیفیات تحویل التسییر 

 ."وممارسته وشروطه

إن عملیات نقل الملكیة العامة إلى الملكیة الخاصة تهم مجموعة من المؤسسات العمومیة      

  ات الواردة في المادة الثانیة من األمر التابعة للقطاعات التنافسیة التي تمارس نشاطاتها في القطاع

  

  

                                                 
 .07، ص سابقرحایمیة عماد الدین، مرجع  -  1

، 1996دیسمبر  07مؤرخ في  438 - 96 رقم رئاسي مرسوم بموجب صادر الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة دستور - 2

 10مؤرخ في  03 – 02، متمم بقانون رقم 1996دیسمبر  08 في، صادر 76عدیل الدستور، ج ر عدد یتعلق بإصدار نص ت

، ج ر عدد 2008نوفمبر  15المؤرخ في  19 – 08وبقانون رقم  2002أفریل  14 في، صادر 25، ج ر عدد 2002أفریل 

یتضمن التعدیل الدستوري،  2016رس ما 06مؤرخ في  01 – 16قانون رقم ، معدل ومتمم ب2008نوفمبر  16، صادر في 63

 .2016مارس  07 في، صادر 14ج ر عدد 

 .، ملغى، مرجع سابق22 – 95أمر رقم  -  3
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  المتعلق  195 – 98باإلضافة إلى المرسوم التنفیذي رقم  ،المشار إلیه 1المتعلق بالخوصصة

  .2بتحدید قائمة المجموعة األولى من المؤسسات العمومیة التي ستخضع للخوصصة

هي للمؤسسات العمومیة المتعلق بالقانون التوجی 01 – 88ما یالحظ على القانون رقم      

بمعنى نقل الملكیة العامة إلى الملكیة الخاصة  ،3اإلقتصادیة أنه لم یتضمن خیار الخوصصة

تكون الممتلكات التابعة لهذه المؤسسة العمومیة "منه على أنه   23حیث تنص المادة 

ي التجارة ما اإلقتصادیة قابلة للتنازل عنها والتصرف فیها وحجزها حسب القواعد المعمول بها ف

ویمكن . عدا جزءا من األصول الصافیة التي تساوي مقابل قیمة الرأس مال التأسیسي للمؤسسة

التصرف في هذه الممتلكات وبیعها طبقا لقواعد القانون التجاري غیر أنه ال یمكن في أي حال 

دیة أو الهیئات من االحوال أن یقتني اآلالت والتجهیزات المنتجة إال المؤسسات العمومیة اإلقتصا

العمومیة ومراكز البحث والتنمیة المنصوص علیها في الفصلیسن األول والثالث من الباب 

  ."الثالث، بإستثناء اآلالت والتجهیزات غیر الصالحة أو محل التجدید

أن التنازل عن أسهم المؤسسة أو أصولها ال یكون خارج  ،نالحظ من خالل نص المادة     

ن التنازل یكون من مؤسسة عامة إقتصادیة إلى مؤسسة عامة إقتصادیة أخرى، القطاع العام أي أ

    4.بمعنى ال یمكن فتح الرأس مال إلى الخواص وطنیین كانوا أو أجانب

                                                 
یهم هذا األمر المؤسسات التابعة للقطاعات "على أن  ملغى، مرجع سابق،، 22 – 95من أمر رقم  02تنص المادة  -  1

  :التنافسیة التي تمارس نشاطاتها في القطاعات اآلتیة

الصناعات  –التجارة والتوزیع  –الفندقة والسیاحة  –الدراسة واإلنجاز في مجاالت البناء واألشغال العمومیة وأشغال الري  -

  .النسیجیة، والصناعات الزراعیة الغذائیة

الورق،  الخشب ومشتقاته،  اإللكترونیة،الكهربائیة،  المیكانیكیة،  : الصناعات التحویلیة في المجاالت اآلتیة -

   ،الكیمیائیة    ،البالستیك ،أعمال الخدمات المینائیة والمطاریة  –النقل البري للمسافرین والبضائع  -الجلود– 

 ."الصناعات الصغیرة والمتوسطة والمؤسسات المحلیة الصغیرة والمتوسطة –التأمینات 

ئمة المجموعة األولى من المؤسسات العمومیة التي د قایحد ،1998یونیو  07، مؤرخ في195 – 98تنفیذي رقم مرسوم  -  2

 .1998یونیو  10، صادر بتاریخ 41، ج ر عدد ستخضع للخوصصة

 .81مرجع سابق، ص  ،أولد رابح صفیة، مبدأ حریة التجارة والصناعة في الجزائر -  3

 .82، ص نفسهزائر، مرجع أولد رابح صفیة، مبدأ حریة التجارة والصناعة في الج -  4
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شهدت المؤسسة العمومیة اإلقتصادیة إنفتاح على المبادرة  1994بصدور قانون المالیة لسنة      

نه على جواز بیع جزء من أصول المؤسسة العمومیة سواء م 24الخاصة، طبقا لما ورد في المادة 

منه الترخیص ببیع أصول  25كما تضمنت المادة . ما تعلق بوسائل اإلنتاج أو الوحدات بأكملها

كما تم وفقا لهذا القانون عرض خمسة صنادیق للبیع ومع  %49أو أسهم للخواص وصلت نسبة 

   .1ذلك لم یتم إیجاد مشتري لها

من  ،ن لصدور قانون المالیة التكمیلي بالغ األثر في تكریس مبدأ الملكیة الخاصةكما كا     

خالل النص على الحق القانوني للرأسمال الخاص من أجل إكتساب أشیاء تابعة ألصول المؤسسة 

العمومیة، أین سمح بمشاركة شخص معنوي أو طبیعي من القانون العام أو القانون الخاص في 

  . عي للمؤسسة العامة اإلقتصادیة وأخضع ذلك لقواعد القانون التجاريالرأسمال اإلجتما

نستنتج مما سبق، أن هذا التكریس القانوني للملكیة الخاصة هو عنصر أساسي في كل نظام    

    .2قانوني لفائدة اإلستثمار الخاص

لهذا . الفشلإن محاولة التحول إلى القطاع الخاص بدون سیاسة وبال إجراءات أمر مقدر له      

علیها أن تختار الطریقة األنسب و  ،ق عدیدة للتحول إلى القطاع الخاصتجد الدول نفسها أمام طر 

في ذلك، ویتوقف اختیار الدولة للطریقة المتبعة في التحول على مدى نیة و رغبة الدولة في 

جد الدولة نفسها وبهذا ت. التحول إلى القطاع الخاص، والرغبة في التحول دفعة واحدة أم بالتدرج

أمام ثالث إستراتیجیات أساسیة للتحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص و هي إلى جانب 

  .3التفویض أو التوكل للقطاع الخاص واإلحالل تقوم بإنهاء ملكیة الدولة

یتم التحول هنا و  ،المؤسسات أو األصول المملوكة لهاهنا ترفع الدولة یدها على بعض      

الملكیة دفعة أو مرة واحدة،و یشمل هذا التحول المؤسسات و األصول المستمرة في العمل بإنهاء 

كما تمس األراضي  و  ،من مشاكل و هذا حسب رغبة الحكومةو إنتاج إن كانت تعاني أو ال تعاني 

                                                 
 .82، ص سابقة والصناعة في الجزائر، مرجع أولد رابح صفیة، مبدأ حریة التجار  -  1

 .82نفسه، ص وموضع أولد رابح صفیة، مبدأ حریة التجارة والصناعة في الجزائر، مرجع  -  2

ماجستیر في مراد محفوظ، التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص، دراسة حالة الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ال - 3

 .  42العلوم االقتصادیة، فرع التسییر، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، ص 
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و المباني و األصول األخرى المملوكة لمؤسسات ال تستخدمها فبیعها سیساعد المؤسسة على 

  .ماراتها في أنشطة مباشرة لهااستثتركیز 

یمكن إنهاء ملكیة الدولة لمؤسساتها تلك المؤسسات و األصول التي كانت بحوزة القطاع      

أو  ،لیین ألنهم هم القدر على إدارتهاالخاص واألفراد و تم تأمیمها، فترد إلى أصحابها األص

  .أو الرجوع في التأمیم باعتبار ذلك رد الحق ألصحابه،

  :بع هذه اإلستراتیجیة الطرق الثالثة التالیةوتت   

  التصفیة ،الهبة ع،البی -

   البیع - أوال

  : وهي تشمل التقنیات التالیة

  البیع التجاري للمؤسسة، -أ 

  بیع المؤسسة لإلدارة والعمال، - ب 

  . بیع المؤسسة عن طریق طرح أسهمها لالكتتاب - ج 

   الهبة - ثانیا

لدولة بتقدیم المؤسسات كهدیة إلى موظفین أو عمال أو جمهور أو في هذه الطریقة تقوم ا     

لیتمكنوا جمیعا أن یهتموا بصورة المؤسسة أحسن من الدولة و في نفس  المسیر أو الجمع بینهما،

تحصلوا على المؤسسة كهبة أن یتحملوا الدیون الرأسمالیة السابقة  یفرض إلى  من ،الوقت

  .منهاللمؤسسة و المشاكل التي تعاني 

قد أثبتت هذه الطریقة نجاعتها في مختلف الدول ،فمثال قامت بریطانیا بمنح مؤسسة ل     

وفي سنوات محدودة تحولت  ،لمدیرین ألي مقابل إسترلیني واحدإلى خمسة من ا" هوفركرافت"

ملیون إسترلیني إلى أكثر من نصف ملیون إسترلیني  3خسارة المؤسسة التي كانت تزید عن 

  1.أرباح

  

  

                                                 
 .50مراد محفوظ، مرجع سابق، ص  -  1
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  التصفیة - ثالثا

تتم عملیة تصفیة المؤسسة العامة في حال حدوث خسائر كبیرة و انعدام الجدوى في مواصلة      

النشاط االقتصادي أو وجود منافسة شدیدة أو في حال عدم قدرة المؤسسة على التالؤم مع 

  .الظروف السوق المستجدة

تنظیم للمشروع، فیعاد النظر في إمكانیة التصفیة هنا ال تعني إعادة التأهیل أو إعادة      

تحت ملكیة جدیدة، وٕانتاج سلعة جدیدة، أو تقدیم (استخدامها مرة أخرى و لكن بأسلوب آخر 

  ).     …خدمات جدیدة 

ن یهتمون بشراء المشروع عن طریق البیع هذه الطریقة بسبب عدم وجود مشتریتلجأ الدولة ل     

والتي یتوقع عدم تحسنها في المستقبل و مع وجود توقعات  ،بهابسبب األوضاع الصعبة التي تمر 

  .متشائمة حول إمكانیة إعادة تنظیم أو هیكلة المؤسسة بغرض استمرار العمل فیه 

تعاني من مشاكل عویصة یصعب قد نجد في الدول النامیة الكثیر من المؤسسات التي      

أسلوب و طریقة استخدامها و إن كان من فالطریقة األنسب لهذه المؤسسات هو تغییر   ،حلها

  1.األحسن تغییر نوعیة الخدمة أو المنتج المقدم سابقا

  مبدأ حریة االستثمار -3

 فيمن أي وقت مضى ویعول علیه إلى حد بعید  له دور مهم أكثر إن مبدأ حریة اإلستثمار     

تیجة تقلص حقل نشاط الدولة ، نالثروة وٕانشاء مناصب الشغل تجسید المشاریع اإلستثماریة وتكثیف

وٕاحتكارها لبعض األنشطة اإلقتصادیة وتوسیع أبعاده وٕانشاء الهیاكل الداعمة له وٕارفاق ذلك 

بتطویر المبادرة الخاصة في كل القطاعات ومكافحة كل ما من شأنه إعاقتها من أجل الحصول 

لى تعریف اإلستثمار بكونه وقد إتفقت معظم التعاریف ع ،2على إنتاجیة ذات جودة، وتنافسیة قویة

ال یعدو أن یكون سوى رأسمال نقدي أو عیني، مادي أو معنوي، مملوك من طرف أفراد أو "

                                                 
 .51، ص مراد محفوظ، مرجع سابق -  1

اجستیر في الحقوق، فرع قانون والع سهیلة، الجوانب القانونیة لمفهوم مناخ األعمال في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الم - 2

 . 01، ص 2011، الجزائر، 1امعة الجزائر األعمال، كلیة الحقوق، بن عكنون، ج
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أشخاص معنویة وطنیة أو أجنبیة، بغرض المساهمة في نشاط إقتصادي وتجاري في بلد معین 

  .1بقصد الحصول على عوائد مجزیة

بإحداث تحول قانوني عطاءه المكانة التي تلیق به قام المشرع الجزائري بإمن هذا المنطلق،      

وذلك عن  2عمیق، الذي ال یمكن أن یكون كامال دون تقریر إطار قانوني مالئم لمناخ اإلستثمار

من دستور الجزائر لسنة  43وذلك بموجب المادة  طریق تجسید مبدأ حریة اإلستثمار دستوریا

نالحظ من  ،"ف بها، وتمارس في إطار القانونحریة اإلستثمار معتر "التي تنص على أّن  2016

 خالل هذه المادة أن المشرع الدستوري إعترف بحریة اإلستثمار، وترك مسألة تنظیم هذه الحریة

الذي یهدف إلى تحدید النظام المطبق  ،3المتعلق بترقیة االستثمار 09 - 16بصدور القانون رقم 

  .في النشاطات اإلقتصادیة إلنتاج السلع والخدماتعلى اإلستثمارات الوطنیة واألجنبیة المنجزة 

منه، كل  2یقصد باإلستثمار وفق المفهوم الجدید الذي أتى به هذا القانون ال سیما المادة      

أو إعادة /إقتناء أصول تندرج في إطار إستحداث نشاطات جدیدة، وتوسیع قدرات اإلنتاج و

لمشرع الجزائري من ذلك، هو تشجیع إستثمار فهدف ا. التأهیل، المساهمات في رأسمال شركة

    .4واألجنبیة وتوجیهها نحو إستثمارات جدیدة رؤوس األموال الوطنیة

                                                 
 .09، ص سابقوالع سهیلة، مرجع  -  1

مجمل األوضاع القانونیة واإلقتصادیة والسیاسیة واإلجتماعیة التي تتم فیها عملیة تقدیم وتوظیف "یقصد بمناخ اإلستثمار  -  2

  :موال الوطنیة أو األجنبیة والذي یكون إما في إطاررؤوس األ

  إقتناء أصول من أجل إستحداث نشاطات جدیدة أو توسیع قدرات اإلنتاج، أو إعادة التأهیل أو الهیكلة؛ -

  المساهمة النقدیة أو العینیة في رأسمال الشركة؛ -

 .09، والع سهیلة، مرجع نفسه، ص "معین أو في إطار عملیة الخوصصة الكلیة أو الجزئیة وهذا بغرض تحقیق هدف -

، المتعلق بتطویر 2001 غشت 20مؤرخ في  03 – 01رقم  أمر بحریة اإلستثمار في كما أوردت نفس األحكام المتعلقة - 3

، 2006یولیو  15مؤرخ في  08 – 06أمر رقم ، المعدل والمتمم بموجب 2001غشت  22، صادر في 47ستثمار، ج ر عدد اال

تنجز ""منه بقولها  04/01، مرجع سابق، المادة 09 – 16والملغى بموجب قانون رقم  2006 یولیو 14، صادر في 47ج ر عدد 

 ."االستثمارات في حریة تامة مع مراعاة التشریع والتنظیمات المتعلقة بالنشاطات المقننة وحمایة البیئة

 .74، مرجع سابق، ص شبوطي حكیم -  4
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االستثمارات تنجز في حریة تامة في أنشطة اقتصادیة مختلفة بعدما كانت ممنوعة في هذه      

 03موجب المادة كما سبق ذكره، وذلك ب 121 - 93رقم السابق السیما في المرسوم التشریعي 

تنجز اإلستثمارات المذكورة في أحكام هذا القانون في ظل إحترام القوانین "والتي جاء فیها 

والتنظیمات المعمول بها، السیما تلك المتعلقة بحمایة البیئة، وبالنشاطات والمهن المقننة، 

أن المشرع  ،ةغیر أن ما یالحظ على هذه الماد ،"وبصفة عامة بممارسة النشاطات اإلقتصادیة

أوجد من خاللها قیدا آخر یمس بحریة االستثمار عند نصه على ضرورة مراعاة القوانین المتعلقة 

بالنشاطات المقننة، ویقصد بالنشاطات المقننة تلك التي نظمها القانون، وطریقة تنظیم المشرع لها 

  .2متفاوتة من نشاط إلى آخر

لتسجیل لدى الوكالة الوطنیة لتطویر اإلستثمار وفق هذه اإلستثمارات تخضع قبل إنجازها ل     

حتى تتمكن من اإلستفادة من اإلمتیازات التي یمنحها هذا  ،كیفیات تحدد عن طریق التنظیم

  .القانون

باإلنشاء  تستفید من المزایا التي یمنحها هذا القانون مختلف أنواع اإلستثمارات المتعلقة     

ادة التأهیل المتعلقة بالنشاطات والسلع التي لیست محل إستثناء من أو إع/وتوسیع قدرات اإلنتاج و

وبالنسبة  ،مع إحترام سقف المبالغ المشترطة لإلستثمارات التي ستحدد عن طریق التنظیم ،3المزایا

لإلستثمارات محل إستثناء فهذه األخیرة یتم تحدیدها عن طریق قوائم النشاطات والسلع المستثناة 

   . 4تي یطلق علیها القوائم السلبیةمن المزایا وال

لقد قام المشرع الجزائري بتحدید طبیعة اإلستثمارات التي تكون قابلة لإلستفادة من مزایا هذا      

القانون، وهي السلع بما فیها تلك المجددة التي تشكل حصصا عینیة خارجیة تدخل في إطار 

                                                 
ضمن األنشطة االقتصادیة الخاصة بإنتاج "...:على أنه ، مرجع سابق،12 – 93 رقم تشریعيرسوم من م تنص المادة األولى - 1

 ".السلع أو الخدمات غیر المخصصة صراحة للدولة أو لفروعها، أو ألي شخص معنوي معین صراحة بموجب نص تشریعي

 .35جراي یمینة، مرجع سابق، ص  -  2

، یحدد قائمة النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من المزایا 2007 ینایر 11مؤرخ في  08 – 07رقم مرسوم تنفیذي  - 3

 ینایر 14 في، صادر 04ستثمار، ج ر عدد ، والمتعلق بتطویر اإل2001 غشت 20المؤرخ في  03 – 01رقم المحددة في األمر 

 .، ملغى2007

 .، مرجع سابق09 – 16من قانون رقم  05أنظر المادة  -  4
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والتوطین من إجراءات التجارة الخارجیة  عملیات نقل النشاطاتمن الخارج، حیث تعفى هذه السلع

وتعد أیضا إستثمارات قابلة لإلستفادة من المزایا، السلع التي تكون موضوع . البنكي عند الجمركة

رفع خیار شراء المستأجر في إطار اإلعتماد اإلیجاري الدولي، بشرط إدخال هذه السلع إلى التراب 

  .09 – 16من القانون رقم  06بالمادة الوطني في حالة جدیدة وهذا طبقا لما ورد 

إن المزایا التي یمنحها هذا القانون والموجهة لفائدة اإلستثمارات التي تستوجب شروط هذا      

 القانون متنوعة فهي تتعلق بالمزایا المشتركة لكل اإلستثمارات القابلة لإلستفادة، المزایا اإلضافیة

باإلضافة إلى المزایا اإلستثنائیة  ،نشئة لمناصب الشغلأو الم/لفائدة النشاطات ذات اإلمتیاز و

الخاصة لإلقتصاد الوطني وذلك بعد تسجیلها لدى الوكالة الوطنیة  لفائدة اإلستثمارات ذات األهمیة

لتطویر اإلستثمار، هذا التسجیل الذي یتوج بشهادة تسلم على الفور للمستثمر المستفید تمكنه من 

على أهمها  ولعلّ  ،له الحق فیها لدى كل اإلدارات والهیئات المعنیةالحصول على المزایا التي 

اإلطالق طلب الحصول على العقار الصناعي الذي یمكنه من تجسید مشروعه وهذا إستنادا لما 

  .المشار إلیه 09 – 16الفقرة األخیرة من القانون رقم  08ورد بالمادة 

وتبناها التي جاء بها األمر  هذا القانون علیهاحافظ ي تال ةالمهم حكامفي هذا اإلطار، األ     

عتبر ضمانة قویة من السلطات ونیة حقیقیة للنهوض باإلستثمار إن طّبق حقیقة ت ،03 – 01رقم 

مكلفة بتنفیذ هذا القانون  في الواقع، وهو منح المستثمر الذي یرى أنه قد غبن من إدارة أو هیئة

أو تجرید من الحقوق، الحق في التقدم  وع إجراء سحببشأن اإلستفادة من المزایا أو كان موض

بطعن أمام لجنة طعن تحدد تشكیلتها وتنظیمها وسیرها عن طریق التنظیم، باإلضافة إلى حقه في 

  .09 – 16من القانون رقم  11اللجوء إلى الجهة القضائیة المختصة طبقا لما جاء بالمادة 

تثمارات القابلة لإلستفادة منها زیادة على التحفیزات تتنوع وتتمایز المزایا الممنوحة لإلس     

في القانون العام، ما بین مزایا تتعلق بمرحلة الجبائیة وشبه الجبائیة والجمركیة المنصوص علیها 

اإلنجاز ومزایا تتعلق بمرحلة اإلستغالل، هذین النوعین من المزایا تستفید منها إستثمارات أخرى 

طق الجنوب والهضاب العلیا، وكذا كل منطقة أخرى تتطلب تنمیتها على أن تكون منجزة في منا

   .1مساهمة خاصة من قبل الدولة

                                                 
 .، مرجع سابق09 – 16من قانون رقم  14إلى  12اد من أنظر المو  -  1
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باإلضافة إلى مزایا مرحلة اإلنجاز ومرحلة اإلستغالل الممنوحة لإلستثمارات المقبولة بموجب      

المنشة لمناصب أو /هذا القانون، منح هذا القانون مزایا إضافیة  لفائدة النشاطات ذات اإلمتیاز و

الشغل ومزایا أخرى إستثنائیة لفائدة اإلستثمارات ذات األهمیةالخاصة لإلقتصاد الوطني، والشيء 

المهم أكثر هو أن اإلستفادة من مزایا معینة ال یلغي أو یتعارض مع اإلستفادة من مزایا أخرى 

  .نص علیها هذا القانون ویستجیب المشروع المراد إنجازه لشروطها

الحظ مما سبق، أن المزایا واإلمتیازات الجبائیة والجمركیة والمزایا اإلضافیة التي منحها م ج ن     

في إطار هذا القانون متعددة ومختلفة حسب أنماط ومواقع اإلستثمارات، حیث تمنح هذه 

ات نظام اإلستثمار النظام العام، النظام اإلستثنائي، : 1اإلمتیازات حسب عدة أنماط تتمثل فیما یلي

التي تمثل أهمیة خاصة لإلقتصاد الوطني، النظام الخاص بالجنوب الكبیر والنظام المتعلق 

  .2بالمناطق الحرة ونظام اإلتفاقیات

                 ) ت الضبطاهیئإستحداث (حیاد اإلدارة  – 4

، كما ال والتدخل لحل قضایا المجتمع حیاد اإلدارة العامة ال یعني جمودها أو عدم المبادرة     

 یعني الترفع والعدوانیة، ولكن یعني إنعدام العطفة واإلعتبارات الشخصیة في ممارسة المهام العامة

كما یعطي الحیاد ضمانا  .من أجل تحقیق أهداف المجتمع، وٕالتزام أعوان اإلدارة بمبدأ الصرامة

   .3إلستقاللیة ومصداقیة للإلدارة

یمقراطیة، فهذه األخیرة ال تعني فقط أسلوب ممارسة الحكم هو جوهر النظریة الد فلفظ الحیاد     

بالمفهوم التقلیدي أو القاعدي وهو الشعب، بل هي شكل من أشكال الوجود، حیث تكونت هذه 

النظریة من عدة مبادئ كالمساواة، سیادة القانون، مبدأ الفصل بین السلطات، مصدر 

                                                 
  .یعني الحد األدنى من المزایا التي تستفید منها اإلستثمارات مهما كانت طبیعتها والمنطقةالتي تأسس فیها: النظام العام -  1

 .مى بمناطق التوسع اإلقتصاديیطبق هذا النظام على المناطق التي أعطیت لها أولویة في التنمیة أو ما یس: النظام اإلستثنائي -

 .97و 96ص . ، مرجع سابق، صي حكیمویخص اإلستثمارات الهامة واإلستراتیجیة، شبوط: نظام اإلتفاقیات -  2

مبدأ حیاد الموظف العمومي في العملیة اإلنتخابیة، دفاتر السیاسة والقانون، عدد بهلولي أبو الفضل محمد وفوغولو الحبیب،  -  3

 .408، ص 2011خاص، أفریل 
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ي وجوب تصرف الهیئات اإلداریة بفلسفة إیجابیة فكل هذه المبادئ في تطبیقها تعن. الخ...السیادة

   .1هي مبدأ الحیاد

وهو من الضمانات الهادفة إلى  ،إن مبدأ حیاد اإلدارة جاء ضمن مسعى تجسید دولة القانون     

التسییس المطلق لإلدارة والنتائج السلبیة له على عمل اإلدارة وعلى الوظیفة العامة خاصة في ظل 

  .2نظام تعددي

إن أهم ما یمیز اإلصالح اإلقتصادي والنتائج المترتبة عنه ظهور فكرة الضبط اإلقتصادي      

وذلك راجع ألثر تطور النشاط اإلقتصادي على النظام  ،3في األنظمة الدستوریة الحدیثة

  .4السیاسي

 ،تعتبر السلطات اإلداریة المستقلة بمثابة سلطات مكلفة بمهمة ضبط النشاط االقتصادي

تكفل الدولة "ها نصب 2016من دستور الجزائر لسنة  03الفقرة  43بقا لما ورد في المادة وهذا ط

، فهي ال تكتفي بالتسییر وٕانما تراقب نشاط معین في المجال االقتصادي، لتحقیق "ضبط السوق

  5.التوازن

حتى یتسنى لهذه الهیئات أداء مهامها في ضبط السوق خولت إلیها االختصاصات التي 

ائدة سابقا لإلدارة التقلیدیة، فبعد انسحاب الدولة من تسییر الشؤون االقتصادیة والمالیة، كانت ع

  .ُخّوَل هذا االختصاص للسلطات الضبط المستقلة، التي لها سلطة اتخاذ القرارات
                                                 

مبدأ حیاد اإلدارة العامة في القانون الجزائري، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة بوحفص سیدي محمد،  -  1

 .38، ص 2007الحقوق، جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان، 

 .11بن عیشة عبد الحمید، مرجع سابق، ص  -  2

ورا مهما أّثر فعلیا على الحیاة السیاسیة، فهو أساس وجود السلطة  المطلقة فیالبدایة، عرف النظام اإلقتصادي عبر التاریخ تط - 3

من هنا، كان لظهور مبدأ الحیاد وتركیبه على الجهاز اإلداري ناتج عن . وٕازدهاره فیما بعد جعله أصل وجود السلطة المقیدة قانونیا

فأهم حدث ساهم في هذه العملیة اإلقتصاد الذي . ضرورة اإلصالح أحداث تاریخیة فاقت إرادة السلطة وفرضت على هذه األخیرة

 . أّثر على التنظیم اإجتماعي، فهو أساس الدولة بمفهومها الحالي
4 - Michel (M), « L’état du droit », Collection, « critique du droit », 2, P.U. de Gronoble, François 

Maspéro, P. 68.  
آلیة لإلنتقال من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة، الملتقى الوطني حول : سلطات الضبط المستقلة نزلیوي صلیحة، - 5

ایة، أیام سلطات الضبط المستقلة في المجال اإلقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم اإلقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بج

 .05، ص 2007ماي  24و 23
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فمثال الصالحیات التي كانت تؤول لوزیر التجارة سابقًا، استحوذ علیها مجلس المنافسة، 

  .بط مستقلةباعتباره هیئة ض

كما فقد وزیر المالیة الصالحیات المخولة له في المجال المصرفي، والتي تعود حالیا 

  . الختصاص مجلس النقد والقرض

بهذا فإن الهیئات اإلداریة المستقلة استخلفت السلطة التنفیذیة في جملة من المجاالت، إذ 

مثال ما جاء به قانون المنافسة ف. حدث نقل لمراكز ممارسة السلطة التنظیمیة وتوزیع السلطة

الجزائري،  الذي تضمن إنشاء هیئة إداریة مستقلة تتمتع بسلطة قمعیة، تسمح لها بأداء مهامها في 

بعدما كان االختصاص القمعي یؤول . ضبط السوق على أحسن وجه وهي مجلس المنافسة

   1.للقاضي الجزائي فقط

) كالقطاع المصرفي(ضبط القطاعات الحساسة مة هكذا خولت للهیئات اإلداریة المستقلة مه

بعدما أثبتت اإلدارة التقلیدیة عجزها عن ضبطها، وخولت لهذه الهیئات سلطة توقیع العقوبات 

ة واتخاذ القرارات، مما یطرح بعض اإلشكاالت المتعلقة بمحدودیة اختصاص الهیئات القضائی

یدة محل شكوك ونقاشات لتحدید مدى یجعل هذه الهیئات الجدو . والتنفیذیة في بعض المجاالت

التشریعیة، (دستوریة اختصاصها، مادام أنها ال تمثل سلطة رابعة إلى جانب السلطات األخرى 

  ).التنفیذیة، القضائیة

بهذا تم تبني الهیئات اإلداریة المستقلة في النظام السیاسي اإلداري الجزائري، رغم اإلشكاالت 

    2.زال مناقشتها محال للبحوث والدراساتالتي طرحتها عند وجودها، وال ت

  المبادئ المتعلقة بممارسة المنافسة الحرة - ثانیا

ومفهوم مبدأ تحریر ) 1(نتطرق في هذا الموضوع إلى تحدید مفهوم مبدأ حریة المنافسة    

  :كما یلي) 2(األسعار 

  

                                                 
 .19جع سابق، ص نزلیوي صلیحة، مر  -  1

 .19، ص وموضع نفسهنزلیوي صلیحة، مرجع  -  2
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 مبدأ حریة المنافسة – 1

التي تضمن أغلب الدساتیر  1لحریة المبادرة الخاصةتعتبر حریة المنافسة قیمة حقوقیة ردیفة      

الفقرة األخیرة  43في المادة  2016الحالیة الحق في ممارستها ومن بینها الدستور الجزائري لسنة 

وأساس ذلك أن حق األشخاص في . "یمنع القانون اإلحتكار والمنافسة غیر النزیهة"منها بقولها 

 یتأتى إال إذا كان مؤطرا بضمانات قانونیة ناجعة قویة، یقع نشاطهم كفاعلین إقتصادیین ال ةمزاول

مخالفة أحكام رتكب ومن ثم، فإنه ال یحق لم. رعلى رأسها القانون األساسي للدولة وهو الدستو 

إنطالقا من كون اإلستثناء  شترطة داخل قطاع نشاط معین،خیرة غیر مالمنافسة الدفع بأن هذه األ

  2.ال بنص قانونيمن هذه األحكام ال یصیر إ

تعتبر المنافسة ركنا أساسیا من أركان اقتصاد السوق الحر وعنصرا فعاال لضمان استمراریة      

كل شيء بحیث أصبح من أهداف العون اإلقتصادي  حصرت، فالعولمة هذا النظام االقتصادي

 رفضقصاء و ت السوق حمایة له من اإلمقاومة المنافسة الشرسة والنجاعة في التعاطي مع معطیا

، وقد الزمت المنافسة النشاط اإلقتصادي على 3السوق وتغیر رغبات ومیوالت المستهلك

لما تحققه من كفاءة وذلك  ،4الخصوص حتى إتصفت بكونها أحد الشروط اآلزمة إلحترافه

، سواء بالنسبة للمستهلكین الذین یحصلون 5بما تعكسه من منافع لكافة أطراف السوقإقتصادیة و 

سلع أو الخدمات بأسعار أقل وجودة أعلى، أو بالنسبة للمنتجین من خالل ما تدعمه على ال

المنافسة من الحصول على نصیب أكبر من السوق عالوة على ما توفره من حافز الستمراریة 

التطویر واالبتكار مما یساعدهم على توسیع نطاق أسواقهم رأسیا وأفقیا، أو بالنسبة للمجتمع ككل 

  .لمنافسة من استخدام أمثل للموارد المتاحةلما توفره ا

                                                 
 .84تیورسي محمد، مرجع سابق، ص  -  1

 .84، ص نفسهتیورسي محمد، مرجع  -  2

 .12، مرجع سابق، ص شیایكي سعدان -  3

 .410حماش سیلیة وساوس خیرة، مرجع سابق، ص  -  4

ق التنافسیة وحمایة المستهلك، أعمال الملتقى الوطني المنافسة وحمایة ناصري نبیل، تنظیم المنافسة الحرة كآلیة لضبط السو  -  5

 .141، ص 2009نوفمبر  18، 17بجایة، المستهلك، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، 
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دیمقراطیة ویكرس الحریات  من هذا المنطلق، فمن الطبیعي القول أن دستورا یقوم على مبادئ     

ویظهر . أشكالها، یفصح عن كون النظام اإلقتصادي المتبع فیه هو نظام اإلقتصاد الحر بمختلف

أو  1دیباجته والتي تعتبر حد ذاتها أحكاما دستوریة ذلك من الفقرات والبنود العریضة المتضمنة في

  .المشار إلیها 43ما جسدته مواده ولعل أبرزها المادة 

تجدر اإلشارة، أن على الرغم من عدم اإلشارة الصریحة لمبدأ حریة المنافسة في أغلب      

أن هذا المبدأ قد الدساتیر المشهورة، إال أن كثیرا بل أغلبیة الفقه وخاصة الفقه الفرنسي یرون 

إرتقى إلى مصاف الحریات اإلقتصادیة العامة التي یجب أن یعهد إلى الدستور بكفالتها، إعتبارا 

، والذي أضفى علیه 2أن الحق في المنافسة یعتبر جزء ال یتجزأ من حریة إنجاز المشاریع عموما

الصادر عن هذا  136 رقم المجلس الدستوري قیمة دستوریة في أكثر من حكم كان أشهرها القرار

، والمتعلق بكیفیة تطبیق قوانین التأمیمات المتعلق بالتأمیمات 19823ینایر  16المجلس بتاریخ 

والتي تجسد حریة القیام بالمشاریع، وفي حكم موالي وبمناسبة بحث القانون الخاص بالوقایة من 

ن حریة المشروعات تتمتع الرشوة وتحقیق الشفافیة للحیاة اإلقتصادیة، یؤكد المجلس وبوضوح أ

بقیمة دستوریة لكنها لیست عامة ومطلقة، إذ أنه یجوز للمشرع أن یفرض علیها قیودا تقتضیها 

   .4المصلحة العامة ما دام أنه لیس من نتیجة هذه القیود تشویه نطاق هذه الحریة

عموما بشأن مبدأ حریة المشروعات الفرنسي من خالل تحلیل قضاء المجلس الدستوري      

یالحظ أنه یغطي جمیع أوجه النشاط اإلقتصادي، بمعنى أنه یتوسع لیشمل جمیع الحریات 

                                                 
إن الشعب الجزائري ناضل ویناضل دوما في سبیل ": على مایلي ، مرجع سابق،2016تضمنت دیباجة دستور الجزائر لسنة  -  1

والقدرة على تحقیق العدالة االجتماعیة، والمساواة، وضمان ...ویعتزم أن یبني بهذا الدستور مؤسسات...لحریة والدیمقراطیة ا

 ".الحریة لكل فرد، في إطار دولة دیمقراطیة وجمهوریة

حریة ممارسة  – 2 حریة إقامة المشروعات – 1: تضم حریة المشروعات ثالثة أنواع من الحریات اإلقتصادیة األخرى هي -  2

 .  حریة المنافسة – 3أوٕاستغالل نشاط المشروع االقتصادي 
 17، صادر في 299المتعلق بالتأمیمات، ج ر ص  1982ینایر  16مؤرخ في  136قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم  - 3

 .1982ینایر 
 .85تیورسي محمد، مرجع سابق، ص  -  4



189 
 

المتفرعة عنه، والتي تعتبر حریة المنافسة عمودها الفقري، فذلك كله یشكل سندا قویا ال ریب فیه 

  .1إلضفاء القیمة الدستوریة عل هذه األخیرة

مة دستوریة یبقى من إختصاص المؤسس ة كقیالجدیر بالذكر، أن تنظیم حریة المنافس     

إلى القوانین  شأنها في ذلك شأن جمیع الحریات األخرى، والتي یعهد الدستور صراحة الدستوري

  .  بحمایتها ووضع القواعد الخاصة بالضمانات األساسیة لممارسة هذه الحریات

 .Franc. Sاألستاذ  تعني المنافسة من المنظور اإلقتصادي وفق التعریف الذي أعطاه     

Walker   للمنافسة بأنها العمل للمصلحة الشخصیة للشخص وذلك بین البائعین والمشترین في

ویمكن أن یستنتج من هذا التعریف أن أي شخص یعمل لمصلحته الذاتیة في . أي منتج وأي سوق

. ه لآلخرینالتبادل والتداول، من اجل الحصول على أقصى فائدة من غیره مقابل أقل شیئ یمنح

وتؤدي هذه الفكرة إلى ضرورة إعالء وسیادة حریة التفاوض أو حریة التعاقد القائمة على مبدأ 

   .2تنازع المصالح في العقود

یحّصل ضمنیا من هذا التعریف أیضا، ضرورة تخلیص مجاالت األعمال واألنشطة      

األشخاص في التفاوض وانتزاع ما االقتصادیة من الممارسات والسلوكیات الرامیة إلى تقیید حریة 

وقد أورد البعض تعریفا للمنافسة، بأنها ذلك التسابق بین . یحقق مصالحهم من األطراف اآلخرین

األعوان اإلقتصادیین من أجل تحدید وٕاختیار أفضل المتعاملین، من هنا تظهر لنا المحصلة 

بأنها الكفاح بین األعوان النهائیة من التعریف اإلقتصادي الذي أعطي لموضوع المنافسة، 

    .3اإلقتصادیین المتماثلة أعمالهم من أجل الحصول على أكبر حصة ممكنة في السوق

كما تتحقق المنافسة وفق المنظور القانوني، بحظر كل فعل من شأنه إعاقة التجارة، بإعتبار      

أو اإلتفاق الذي یبرم  أن المنافسة تتعطل عند إعاقة التجارة بغض النظر عن مصدرها سواء العقد

وعلى حسب لورد دینغ، فإن كل فرد بالمجتمع مخول لإلشتغال بأي عمل وبأي . إرادیا بین التجار

طریقة یعتقد أنها تحقق مصلحته، شریطة أال تكون مخالفة للقانون، بإعتبار أن كل عقد یعیق 

                                                 
 .85ص موضع نفسه، تیورسي محمد، مرجع و  -  1

 .09كتو محمد الشریف، مرجع سابق، ص  -  2

 .09كتو محمد الشریف، مرجع نفسه، ص  -  3
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اقة للتجارة، وعلیه فإن حریته في اإلتجار والعمل ویقیده في تجارته لمصلحة اآلخرین یعتبر إع

مناط المنافسة هو حظر األفعال والممارسات التي من شأنها إعاقة التجارة إفساحا لممارستها 

   .1والعمل بحریة وٕاختیار

المالحظ على هذا التعریف للمنافسة أنه تعریف بالمفهوم العكسي أو السلبي، ال یركز على      

فالمنافسة . ن مداها، في حین أنه یجب التركیز علیهاالمنافسة ذاتها حیث یبین فقط ما یضیق م

سلوك صادر عن األعوان اإلقتصادیین الذین ینشطون في نفس السوق، بهدف الحصول على 

أكبر حصة منه بواسطة تطویر المنتجات وتخفیض األسعار مع مراعاة القوانین واألنظمة المعمول 

بار حریة كل شخص في التجارة والصناعة نالحظ من هذا التعریف أنه یأخذ بعین اإلعت. بها

وحریة التعاقد وحقه في منافسة غیره، مع ضرورة الخضوع للقوانین واألنظمة المعمول بها، ویحقق 

مع األخذ في  .2التوافق بین حق كل شخص في المنافسة وٕالزامیة الخضوع لقانون المنافسة

نى المنافسة من أجل المنافسة، وٕانما الحسبان أن المعول علیه لیس المنافسة في حد ذاتها، بمع

اآلثار التي ترتبها على األداء االقتصادي من زاویة المنافع التي تعود لیس فقط على األعوان 

االقتصادیین ذاتهم بل على المستهلكین وعلى الحركیة والفعالیة االقتصادیة، وهذا متوقف في واقع 

مع، والتي یمكن أن تتراوح بین سوق المنافسة األمر، على نماذج المنافسة المعتمدة في كل مجت

  . التامة وسوق احتكار القلة وسوق المنافسة االحتكاریة واالحتكار

الجدیر بالذكر، أن المنافسة الحرة باعتبارها مبدأ أساسیا لتنظیم الحیاة االقتصادي، قد ینظر      

طور والتقدم االقتصادي ومن ثم إلیها كشرط ضروري والزم لالقتصاد وبدونه ال یمكن أن یتحقق الت

كما قد ینظر إلى المنافسة . فإن المنافسة تعتبر هدفا وغایة البد من تحقیقها والمحافظة علیها

     .3باعتبارها وسیلة ضمن وسائل أخرى، یمكن االستعانة بها لتحقیق التقدم والفعالیة االقتصادیة

مع صدور  1995دأ المنافسة الحرة في سنة الجدیر بالذكر، أن المشرع الجزائري قد كرس مب     

قانون المنافسة في إطار جملة اإلصالحات التي تبنتها الجزائر تماشیا مع النظام الحر أو ما 
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یطلق علیه بنظام إقتصاد السوق، لیتم سنة بعد ذلك تكریس مبدأ حریة التجارة والصناعة في المادة 

تجارة والصناعة مضمونة، وتمارس في حریة ال"والتي تنص على أن  1996من دستور  37

لیعلن في األخیر تكریسه الصریح لهذا المبدأ وذلك بموجب التعدیل الدستوري لسنة " إطار القانون

  ."یمنع القانون اإلحتكار والمنافسة غیر النزیهة"الفقرة األخیرة منها بقولها  43في المادة  2016

المنافسة تستمد وجودها من مبدأ حریة التجارة نستنتج من هذین النصین الدستوریین، أن      

والصناعة، فكما یقول البعض إن قوانین المنافسة تستلهم أحكامها من مبادئ حریة التجارة 

فالمنافسة الحرة ما هي في الحقیقة إال تعبیرا عن حریة التجارة والصناعة، . 1والصناعة والمساواة

. 2ط من إختیاره ودون رقابة أو ترخیص مسبقوالتي یقصد بها حریة كل شخص مزاولة أي نشا

وحریة  مبادرة الخاصةأن تأكد أن حریة البعد  أساسي أصبحت المنافسة أمرا طبیعیا ومبدمن هنا أ

  .المنافسة وجهان لعملة واحدة

التي تعمل على القضاء على اإلحتكار  ستثمار،دستور یضمن حریة التجارة واإلفإعتبارا بأن ال     

یر المنافسة وترقیتها وتؤدي إلى السماح لألعوان اإلقتصادیین ممارسة مختلف وتسمح بتطو 

األنشطة اإلقتصادیة بدون قیود أو عقبات في جو تسوده الشفافیة والنزاهة، كان لزاما على المشرع 

أن یوفر لممارسة هذا النشاط، شروط وجوده وبقائه، حتى ال یكون الحق في المنافسة وسیلة 

ه المنافسة، وهو ما یستوجب حمایتها بمنع مختلف الممارسات المنافیة التي تترتب للقضاء على هذ

وتأكیدا لمبدأ المنافسة الحرة، أنشأ مجلس للمنافسة، یعمل على محاربة . 3عن اإلخالل بقواعدها

بموجبها یفرض عقوبات  كل ما یمس ویخل بالمنافسة الحرة، وهذا عن طریق تخویله سلطة قمعیة

    .كل عون اقتصادي أخّل بالمنافسةمالیة على 

إن األنظمة القانونیة تأخذ غالبیتها بمبدأ اإلقتصاد الحر، ویترتب على األخذ بهذا المبدأ،      

إعمال مبدأ المنافسة في األسواق التجاریة والمالیة والصناعیة وغیرها، في إطار ما یملیه القانون، 

المجال القانوني بواسطة مبدأ أساسي وهو حریة التجارة  فالمنافسة الحرة فكرة إقتصادیة أدخلت إلى
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كما تهدف الخوصصة إلى  .1والصناعة، الذي أعطى للنشاط التنافسي أساسه القانوني والشرعي

بناء إقتصاد قائم على أساس قواعد المنافسة، أین یكون للدولة دور المنظم، مما یسمح بتحقیق 

  .2الفعالیة اإلقتصادیة

الذي  1791فإن مبدأ المنافسة الحرة في فرنسا قد كّرس بموجب القانون الصادر في لإلشارة،      

قرر حریة كل شخص في ممارسة التجارة، أو مباشرة المهنة أو الفن أو الحرفة التي یراها مناسبة 

   3.له

دأ حریة فمبدأ المنافسة الحرة یعد مبدأ عاما من مبادئ القانون ویعد بمثابة التطبیق العملي لمب     

الذي  1791یونیو  17التجارة والصناعة، وقد عّزز المشرع الفرنسي ذات المبدأ بإصداره قانون 

  .ألغى مجالس الطوائف

والذي عرف  1973كما أكد ذات المشرع مبدأ المنافسة الحرة بالقانون الصادر في دیسمبر      

بقیمة  1983ینایر  16بتاریخ  بقانون رواییه والدي حاز بمقتضى حكم المجلس الدستوري الصادر

  .دستوریة ال یمكن إلغاؤه بقانون

  األسعار مبدأ حریة – 2

لقد كان للدولة سلطة في تقیید التاجر أو المنتج في كیفیة تحدید األسعار، بالرغم من حقه في      

وضع السعر حسب السوق، وشروط البیع المعمول بها، بأن یعرض هذا السعر في األخیر 

 66من قبل الجهة المختصة في الدولة وهي وزارة التجارة، وهو ما جاء به المرسوم رقم  للمصادقة

حیث  4المتعلق بالمنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام التصدیق على األسعار 114 –

تعتبر موضوعة تحت نظام التصدیق على األسعار جمیع " نصت المادة األولى منه على أنه

وعا لقرارات من وزیر التجارة تنص على أن أسعارها المطبقة عند المنتجات التي تكون موض

                                                 
 .08، ص محمد الشریف، مرجع سابقكتو  -  1
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اإلنتاج، ستحدد بموجب مقرر وتنطبق أحكام هذا المرسوم كذلك وضمن نفس الشروط على 

  ."أسعار جمیع الخدمات

حیث شمل هذا القید  ،حریة التجار والمنتجین في وضع وتحدید األسعار هذه المادةقیدت      

كما أنه تكریس لسلطة الدولة في تنظیم أسعار المواد والسلع  ،ت على السواءالمنتجات والخدما

     .1وحتى الخدمات

تندرج عملیة تحریر األسعار في إطار بناء اقتصاد السوق، بحیث یجب التخفیف من حجم 

من أجل ذلك وفي  ،2تدعیم الدولة لألسعار ألسباب سیاسیة أو اجتماعیة، وتفادي أخطار التضخم

ة أولى في الذي یمكن اعتباره خطو  3المتعلق باألسعار 12 - 89صدر القانون رقم  1989 سنة

یخضع " منه التي نصت على أنه 3كرس حریة األسعار استنادا للمادة  تحریر األسعار، حیث

حالة العرض أو الطلب   :وضع نظام األسعار وٕاعداد التنظیم الخاص بهما للمقاییس التالیة

المنافسة الحرة عن طریق  أن المشرع كرس میدانیا مبدأ ،ل هذه المادة، نالحظ من خال..."

نظام االسعار الحرة وفق قاعدة السوق وهي العرض والطلب، كما وضع المشرع نظام ه إعتماد

  .4التصریح باألسعار، وكذلك نظام األسعار المقننة بعدما كان القانون المنظم ألسعار السوق

قارنة المتعلقة بالمنافسة واألسعار، نجد أن معظمها قد عرفت إن تفحص التشریعات الم     

تحوالت جذریة فیما یخص تحدید األسعار من مرحلة التنظیم والمراقبة إلى مرحلة التحریر، وهو ما 

  5.یشكل أهم مظاهر التوجه نحو الخیار اللیبرالي في اإلقتصاد العالمي

والذي ألغى قانون األسعار،  6متعلق بالمنافسةال 06 – 95رقم  مرتجدر اإلشارة إلى أن األ     

مبدأ  مبدأ المنافسة الحرةإلى جانب یعتبر خطوة مهمة في التحریر الحقیقي لألسعار، حیث أقّر 

                                                 
 .36جراي یمینة، مرجع سابق، ص  -  1

 .07، مرجع سابق، ص نزلیوي صلیحة -  2

، ملغى بموجب 1989 یولیو 19، صادر في 29األسعار، ج ر عدد یتعلق ب ،1989 یولیو 5مؤرخ في  12 – 89قانون رقم  - 3

 .، مرجع سابق، المعدل المتمم03 – 03األمر رقم 

 .97أولد رابح صفیة، مبدأ حریة التجارة والصناعة في الجزائر، مرجع سابق، ص  -  4
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تحدد بصفة حرة أسعار السلع والخدمات "منه والتي جاء فیها  4وذلك طبقا للمادة  1األسعار حریة

  . "اعتمادا على قواعد المنافسة

نص هذا القانون على شفافیة األسعار حیث جاء تحت عنوان شفافیة الممارسة التجاریة،  كما     

ریة األسعار وهو ما وتتمثل في إشهار األسعار والفوترة، كما یعاقب القانون كل إخالل بمبدأ ح

كما تضمن . المتعلق بالمنافسة السالف ذكره 06 – 95من األمر رقم  64و 63 جاء في المادتین

قانون حق التاجر في عرض سلعته وخدماته إلى الجمهور، بمعنى حق الدخول إلى السوق هذه ال

   .2أو ممارسة حریة العرض دون أي قید، وهو ما أكده القانون التجاري إلى جانب قانون المنافسة

نفس المبدأ  06 – 95الملغي لألمر رقم  3المتعلق بالمنافسة 03 - 03كما أقّر األمر رقم 

ن كان المبدأ العام هو حریة األسعار، إال أن المشرع الجزائري قد أورد استثناء تضمنته غیر أنه وإ 

یمكن تقنین أسعار السلع والخدمات التي "التي تنص على أنه  03-03من األمر رقم  5المادة 

كما یمكن . تعتبرها الدولة ذات طابع استراتیجي بموجب مرسوم، بعد أخذ رأي مجلس المنافسة

ابیر استثنائیة للحد من ارتفاع األسعار في حالة ارتفاعها المفرط بسبب اضطراب خطیر اتخاذ تد

للسوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموین داخل قطاع نشاط معین، أو في منطقة جغرافیة 

  ".معینة، أو في حاالت االحتكارات الطبیعیة

ال   ال تنظیم األسعار، أصبحتفالمالحظ هو أن الدولة بعدما كانت تتدخل باستمرار في مج

  :4تتدخل لتنظیم األسعار إال في حالتین وهما

ذلك في القطاعات والمناطق التي ال تتوفر أو لم تعد و : في األحوال العادیة الهیكلیة – 1

أو فعلي ...) غاز، میاه، كهرباء(تتوفر على شروط ممارسة المنافسة، إما لوجود إحتكار قانوني 

صیدلیة، (، أو في حالة التنظیم اإللزامي لنشاط معین )مناطق بعیدة(التموین أو نظرا لصعوبات 
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في هذه األحوال فإن تدخل الدولة وفق نصوص قانونیة مع الحصول على موافقة مجلس ...). نقل

  .المنافسة على أن تكون المدة في هذه الحاالت غیر محددة

إستثائیة خاصة، والتي قد تؤدي  هذه الحالة تبررها ظروف: في الظروف غیر العادیة – 2

إلى إرتفاع أو إنخفاض فاحش في األسعار مما یتطلب تدخل السلطات اإلداریة المختصة من أجل 

أشهر كحد أقصى بعد  06إتخاذ إجراءات مؤقتة لمواجهة هذه األزمة الظرفیة التي قد تصل إلى 

     .1أخذ رأي مجلس المنافسة في ذلك

عار یعتبر أمرا حتمیا، فال یعتبر ذلك إنتقاصا منه، بل إن الحفاظ إن تقیید مبدأ تحریر األس

على نشاط السوق وحمایة السیر العادي للمنافسة الحرة، یتطلب ضبط والتحكم في كل ما من 

  .2شأنه التأثیر سلبا على اإلقتصاد الوطني

ت في نفس الصدد، فإن تطبیق مبدأ تحریر األسعار وما قد یصاحبه من إهدار للمقاوال

نظرا لعجزها عن خوض حرب المنافسة باألسعار بما یستلزمه ذلك من  ،الصغرى على الخصوص

جودة عالیة حتى تستطیع منتوجاتها الصمود في وجه منتوجات بقیة المقاوالت الصغرى التي 

وهو ما ینطبق على الجزائر بدخولها غمار منطقة التبادل الحر  ،یتكون منها النسیج اإلقتصادي

ومواجهة المنافسة األجنبیة یستدعي قیامها بمهمة التدریب لمقاوالتها قصد تقویتها وٕانتقاء  مستقبال

    .3ما یستطیع منها مواجهة هذه الظاهرة

لإلشارة، فإنه یمكن للحكومة في فرنسا أن تقوم بتنظیم األسعار وذلك في حالة وجود أزمة أو      

  .ظروف استثنائیة
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  الفرع الثاني

  قانونیةلبادئ االم 

  

المتعلقة ، باإلضافة إلى المبادئ )أوال(یتعلق األمر بالمبادئ المتعلقة بتحریر القطاع المالي      

  ).ثانیا( مبادرة الخاصةبتحریر ال

  المبادئ المتعلقة بتحریر القطاع المالي: أوال 

ٕانشاء بورصة و ) 1(تحریر المجال المصرفي ترتبط المبادئ المتعلقة بتحریر القطاع المالي ب     

  ).2( الجزائر

   تحریر المجال المصرفي - 1

نظرًا للدور الذي یلعبه القطاع المصرفي في سبیل توفیر الظروف المالئمة التي تسمح       

للنظام اإلقتصادي بالنمو، في ظل وضع یتمیز باإلستقرار و الثبات، إلى جانب الدور الذي یلعبه 

اد السوق، و عولمة مالیة متزایدة سمتها األساسیة إندماج في ظل إنفتاح داخلي واسع على إقتص

  .1وترابطها األسواق المالیة الدولیة

ت اإلصالحات المهمة التي شهدها اإلقتصاد الوطني ظهور القانون رقم من هذا المنطلق، بدأ     

معتبرا البنوك بمثابة مؤسسات عامة ذات طابع إقتصادي، تتمتع بقدر كبیر من  122 – 86

إلستقاللیة الذاتیة وتخضع إلى قواعد القانون الخاص بدال من القواعد غیر المالوفة التي كانت ا

  .تخضع لها في ظل النظام اإلقتصادي المخطط

إعتبر هذه اإلصالحات جزئیة غیر كافیة، بإعتبار أنه یستحیل الجزائري غیر أن المشرع      

األمر الذي  ،3قانونیة ذات طابع إشتراكي إدراج نصوص قانونیة ذات طابع لیبرالي ضمن نصوص

ا قفزة نوعیة معترفا بها كونه المتعلق بالنقد والقرض محدث 10 – 90إستلزم إصدار القانون رقم 

                                                 
یر القطاع المصرفي، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط إقرشاح فاطمة، إختصاصات مجلس النقد والقرض في تنظیم وتأط - 1

 .180صادي والمالي، مرجع سابق، ص المستقلة في المجال اإلقت

، 1986أوت  20في  ، صادر34، یتعلق بنظام البنوك والقرض، ج ر عدد 1986أوت  19مؤرخ في  12 – 86قانون رقم  - 2

 . 1988ینایر  13، صادر في 02، ج ر عدد 1988ایر ین 12مؤرخ في  06 – 88بقانون رقم  المعدل والمتمم

 .198، ص في القانون الجزائري، مرجع سابق ولد رابح صافیة، المركز القانوني للمقاولة الخاصة -  3
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محددا اإلطار العام لممارسة  ،ملموسة لكافة اإلصالحات التي عرفتها البالدالحقیقیة و الة اإلنطالق

البنك المركزي وتجسید مبدأ المنافسة في ممارسة المهنة  المهنة المصرفیة في الجزائر وٕاستقاللیة

المصرفیة بالسماح للخواص بتأسیس بنوكا خاصة وطنیة وأجنبیة، ولقد سایر المشرع هذا اإلتجاه 

  .10 – 90الملغي للقانون رقم  11 – 03في األمر رقم 

ومؤسسات مالیة من القانون السالف الذكر، إمكانیة إنشاء بنوك  91كما أعطت المادة      

وبعد إستیفائها  لها على ترخیص من قبل مجلس النقد والقرضخاصة في الجزائر، وذلك بعد حصو 

لكل الشروط التي حددتها أنظمة مجلس النقد والقرض، ومباشرة بعد صدور هذا النص قدمت 

بكة العدید من الطلبات للحصول على تراخیص إلنشاء العدید من البنوك الخاصة، بذلك تدعمت ش

منها بنك البركة  ،1مؤسسات مالیة 07بنكا و  22البنوك في الجزائر حیث تم إنشاء حوالي 

وهو بنك مختلط سعودي جزائري، اإلتحاد البنكي، سیتي بنك  1990الجزائري الذي أسس في 

City Bank المؤسسة العامة ،Société Générale ،...الخ.   

ة إدارة رئیسیة في المجال اإلقتصادي بموجب قانون النقد لقد أصبحت البنوك التجاریة الجزائری     

والقرض، تتالءم مع التغیرات اإلقتصادیة والمالیة، وهو ما یمثل رهانا أساسیا لیس بالنسبة لمسألة 

     2.وجودها ومستقبلها فحسبن بل حتى بالنسبة لنجاحها في اإلنتقال نحو إقتصاد السوق

  بورصة الجزائر إنشاء - 2

هد الســوق المالیــة فــي الوقــت الحــالي تطــورا متســارعا، نظــرا للتطــور الــذي أدخلتــه العوامــل تشــ     

الصــناعیة والتكنولوجیــة، ممــا ســاهم فــي زیــادة كفــاءة أداء البنــوك والمؤسســات المالیــة، بحیــث تســاهم 

هیئــة الســوق المالیــة فــي حمایــة االســتثمار فـــي البورصــة، والعمــل علــى تــوفیر المعلومــات المتعلقـــة 

الجهــات المصــّدرة لألســهم المتداولــة فــي ســوق رأس المــال، إلــى جانــب المحافظــة علــى حســن ســیر ب

  .3سوق رأس المال، عن طریق سن التنظیمات القانونیة لضمان ذلك

                                                 
 .103أوبایة ملیكة، مرجع سابق، ص  -  1

 .198ص  ،ة في القانون الجزائري، مرجع سابقولد رابح صافیة، المركز القانوني للمقاولة الخاص -  2

  .245مزاولي محمد، مرجع سابق، ص  -  3
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 10 – 93یتجسد ذلك من خالل حرص المشرع الجزائري بموجب المرسوم التشریعي رقم      

د البورصة بكافة اآللیات والوسائل القانونیة لممارسة على تزوی 1المتعلق ببورصة القیم المنقولة

بتدخل المهنیین في ضبط قطاع والسماح  مهامها، بعیدا عن ضغوطات المتعاملین االقتصادیین

  .نشاطهم، إلى جانب تكییف تدخل الدولة في النشاط االقتصادي بما یالءم احتیاجات السوق

ولة أو المنتوجات المالیة األخرى التي تتم في إطار حمایة االدخار المستثمر في القیم المنق     

  .اللجوء العلني لالدخار، والسیر الحسن لسوق القیم المنقولة وشفافیتها

تكمن أهمیة المعامالت في البورصة في أن المشرع حدد القائمین على تنفیذها ونّبه لخطورة      

ألسرار سوق رأس المال، ال سیما أن هذه العملیات، حیث أنها تستوجب قدرا عالیا من المعرفة 

موضوع البورصیة یكون في اغلب األحیان أمواال طائلة، بحیث یؤدي أدنى خطأ في تنفیذها إلى 

  .2خسائر یصعب في أغلب األحیان تداركها

كما قام المشرع من أجل تجسید فتح حقیقي لبورصة الجزائر بإنشاء لجنة تنظیم ومراقبة      

من المرسوم التشریعي السالف الذكر، تقوم بالسهر على  20جب المادة عملیات البورصة بمو 

السیر الحسن لسوق البورصة وتسییر سوق القیم المنقولة، والقیام بسن تشریعات تتعلق بنشاطات 

  :البورصة كما یلي

  رؤوس األموال التي یمكن استثمارها في عملیات البورصة؛    -

  والقواعد المهنیة التي تطبق علیهم؛ اعتماد الوسطاء في عملیات البورصة -

  نطاق مسؤولیة الوسطاء ومحتواها والضمانات التي یجب اإلیفاء بها اتجاه زبائنهم؛ -

إنشاء صندوق لضمان التزامات الوسطاء في عملیات البورصة حیال زبائنهم، ویمّون هذا  -

  الصندوق بمساهمات إجباریة یقدمها الوسطاء في عملیات البورصة؛

                                                 
 ماي 23، صادر في 34لمنقولة، ج ر عدد ، یتعلق ببورصة القیم ا1993ماي  23مؤرخ في  10 – 93مرسوم تشریعي رقم  - 1

 04 – 03وبقانون رقم . 1996 ، صادر في03، ج ر عدد 1996في جان 10مؤرخ في  10 – 96معدل ومتمم بأمر رقم . 1993

 .2003 فیفري 19، صادر في11، ج ر عدد 2003ري فیف 17في  مؤرخ

 .246مرجع سابق، ص لي محمد، او مز  -  2
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شروط والقواعد التي تحكم العالقات بین المؤتمن المركزي على السندات والمستفیدین من ال -

  خدماته؛ 

  القواعد المتعلقة بحفظ السندات، وتسییر وٕادارة الحسابات الجاریة للسندات؛  -

  القواعد المتعلقة بتسییر نظام التسویة وتسلیم السندات؛  -

  .ة السنداتشروط التأهیل وممارسة نشاط حفظ وٕادار  -

قد أّهل القانون اللجنة لممارسة السلطة التنظیمیة في اختصاص شركة تسییر بورصة القیم، ل     

من خالل المصادقة على المقررات التي تتخذها هذه الشركة في إطار تسییر وٕادارة المعاالت حول 

  .القیم المنقولة

صوص تشریعیة وتنظیمیة تخص إعالم كما أجاز القانون لّلجنة أن تقدم للحكومة مقترحات ن     

حاملي القیم المنقولة والجمهور، وتنظیم بورصة القیم المنقولة وسیرها والوضعیة القانونیة للوسطاء 

  .1في عملیات البورصة

كما تتمتع اللجنة باالختصاص التنظیمي الفردي تلك الصالحیات التنظیمیة التي تتخذها      

لذاته، وهي متعددة بتعدد االختصاصات  - بیعیا أو معنویاط –اللجنة وتخص شخصا قانونیا 

 :2التنظیمیة العامة منها على سبیل المثال

 اعتماد الوسطاء في البورصة؛ -

تقدیر الضمانات المقدمة في ملف اعتماد الوسیط ، خاصة فیما یتعلق بالتنظیم والوسائل التقنیة  -

  والمالیة؛

  االستثمار ذات رأس المال المتغیر؛اعتماد القوانین األساسیة لشركات  -

  اعتماد مشاریع أنظمة الصنادیق المشتركة للتوظیف من أجل تأسیسها ؛ -

  توافق على إدماج هیئات التوظیف الجماعي للقیم المنقولة أو انفصالها أو حلها؛ -

                                                 
بن زیطة عبد الهادي، نطاق إختصاص السلطات اإلداریة المستقلة، دراسة حالة لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة وسلطة  -  1

صادي والمالي، طني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال اإلقتالملتقى الو المواصالت السلكیة واآلسلكیة، الضبط للبرید و 

  .165مرجع سابق، ص 

 .167، مرجع سابق، ص بن زیطة عبد الهادي -  2
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  إصدار مقررات قبول القیم المنقولة في عملیات التداول أو شطبها؛ -

  القیم المنقولة من جدول األسعار؛إصدار مقررات شطب  -

  .تحدد قواعد حساب العموالت التي تحصلها شركة تسییر بورصة القیم المنقولة -

یمكن القول أن االختصاص التنظیمي یمتد على كل المتدخلین في البورصة، وهم شركة      

ؤتمن المركزي، تسییر بورصة القیم حیث تملك سلطة تنظیمیة علیها، وتحدد قواعد عموالتها، الم

فتحدد عالقاته مع المستفیدین منه، الوسطاء من حیث اعتمادهم ومساهمتهم ونشاطهم 

ومسؤولیاتهم  المصدرون للقیم وهم الشركات وغیرها، فتقتضي مختلف الضمانات قبل اإلصدار 

وبعده، وأخیرا یمتد االختصاص كذلك على هیئات التوظیف من خالل الموافقة علیها واعتمادها 

  .تنظیمهاو 

بالتالي فإن االختصاص التنظیمي لّلجنة واسع وشامل، وهو ما یمكنها من إحكام سیطرتها      

 .على كل المتدخلین من أجل السیر الحسن للبورصة

إن هذه الشمولیة في االختصاص تتأكد وتتدعم عندما نعلم أن اللجنة بإمكانها اقتراح      

. تنظیم البورصة وسیرها، والوسطاء، وٕاعالم الجمهور نصوص تشریعیة وتنظیمیة للحكومة، تخص

هذه الوظیفة تكون مالئمة لكون أن اللجنة بحكم تشكیلتها وصالحیاتها وموقعها تعد األنسب لتقدیر 

وضعیة البورصة القانونیة والمهنیة، ومعاینة النقائص التنظیمیة، وبالتالي فإن أي اقتراح سیكون 

  .نتیجة دراسة میدانیة

  المبادئ المتعلقة بتحریر النشاط االقتصادي  -ثانیا 

) 2( تحریر التجارة الخارجیة ،)1( تقلیص حجم القطاعات اإلستراتیجیةتشمل هذه المبادئ       

  ).3(والضمانات الممنوحة لإلستثمار األجنبي 

  تقلیص حجم القطاعات اإلستراتیجیة - 1

تدخل في كل القطاعات اإلقتصادیة، والمالحظ إن األعوان اإلقتصادیین الخواص ال یمكنهم ال     

أن هذه الفكرة ثابتة في كل قوانین اإلستثمار التي سبقت مرحلة اإلنفتاح اإلقتصادي للجزائر، بدءا 
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على أن  2/1المادة التي نصت  1المتضمن قانون االستثمارات 284 – 66من القانون رقم 

في القطاعات الحیویة لإلقتصاد الوطني تعود  المبادرة الخاصة بتحقیقها لمشاریع االستثمارات"

  .2"للدولة والهیئات التابعة لها

المتعلق بتوجیه اإلستثمارات اإلقتصادیة الخاصة  1988جاء قانون اإلستثمارات لسنة  ثم     

متمیزا عن كل النصوص السابقة في هذا المجال، حیث قام ألول مرة بتحدید مضمون  3الوطنیة

  .4ة، وذلك بإعتماد مفهوم جدید وهو النشاطات اإلستراتیجیةالنشاطات المحتكر 

فإعتبر هذا القانون النشاطات المحتكرة هي تلك النشاطات اإلستراتیجیة المتعلقة بتسییر      

منه التي نصت  05األمالك الوطنیة، حیث قام بتحدید عدد من هذه النشاطات من خالل المادة 

رات اإلقتصادیة الخاصة الوطنیة في النشاطات المعتبرة ال یمكن إنجاز اإلستثما"على أنه 

إستراتیجیة بموجب القانون المتضمن المخطط والتشریع المعمول به، والسیما منها النشاطات 

المتعلقة بالنظام المصرفي والتأمینات والمناجم والمحروقات والصناعة القاعدیة للحدید والصلب 

ل البحري وبصفة عامة كافة النشاطات المتعلقة بتسییر والنقل الجوي والسكك الحدیدیة والنق

أنه بإستثناء النشاطات اإلستراتیجیة المحددة  ،نستنتج من خالل هذه المادة. "األمالك الوطنیة

قانونا والنشاطات المحددة في قوانین خاصة والمتعلقة بتسییر األمالك الوطنیة منها توزیع الكهرباء 

الخ، فإن باقي النشاطات، أي النشاطات ذات األولویة ...ذاعة والتلفزة والغاز، توزیع المیاه، اإل

والنشاطات العادیة كلها مفتوحة أمام المتعاملین اإلقتصادیین الخواص لإلستثمار فیها، كما تم 

                                                 
سبتمبر  02، صادر في 75تثمارات، ج ر عدد ، یتضمن قانون اإلس1966سبتمبر  15مؤرخ في  284 – 66قانون رقم  - 1

 .، ملغى1966

 .115أ حریة التجارة والصناعة، مرجع سابق، ص أولد رابح صفیة، مبد -  2

، 28الوطنیة، ج ر عدد یتعلق بتوجیه االستثمارات االقتصادیة الخاصة  1988یولیو  12مؤرخ في  25 – 88قانون رقم  - 3

  .1988 یولیو 13صادر في 

تیر في القانون، فرع قانون األعمال، كلیة أوبایة ملیكة، مبدأ حریة اإلستثمار في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجس - 4

 . 100، ص 2005الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 



202 
 

إلغاء كل األحكام التنظیمیة التي تخول المؤسسات اإلشتراكیة  2011 – 88بموجب المرسوم رقم 

  .  ادي إحتكار أي نشاط إقتصادي أو إحتكار للتجارةذات الطابع اإلقتص

من دستور  18كما تأكد دستوریا تقلیص حجم النشاطات اإلستراتیجیة من خالل نص المادة      

التي قلصت كثیرا من عدد  ،)1996و 1989في كل من دستوري  17تقابلها المادة ( 2016

ت علیه في المرحلة السابقة في ظل دستور النشاطات المعتبرة أمالكا عمومیة مقارنة مع ما كان

الملكیة العامة هي ملك المجموعة الوطنیة وتشمل باطن األرض "، حیث جاء فیها 1976

والمناجم والمقالع والموارد الطبیعیة للطاقة والثروات المعدنیة الطبیعیة والحیة، في مختلف 

ل النقل بالسكك الحدیدیة والنقل كما تشم. مناطق األمالك الوطنیة البحریة والمیاه والغابات

      . "البحري والجوي والبرید والمواصالت السلكیة واآلسلكیة وأمالكا أخرى محددة في القانون

األمالك المحددة في القانون هي تلك النشاطات التي توصف بأنها ذات طابع مرفقي إن      

  .2ات وصناعة األسلحة والمتفجراتكتوزیع الكهرباء والغاز والماء، واستغالل الموانئ والمطار 

ظهرت في نهایة الثمانینیات مرحلة تقلص دائرة النشاطات المحتكرة أو اإلسترتیجیة وهي على      

عكس المرحلة السابقة أین كانت النشاطات المحتكرة هي األصل وغیر المحتكرة إستثناء، فإنه 

تكرة إستثناء یرد على األصل العام خالل هذه المرحلة تم عكس المعادلة لتصبح النشاطات المح

   .3وهو النشاطات الحرة

لإلشارة، فإن القوانین الصادرة خالل هذه الفترة متفقة مع القوانین السابقة إلحتوائها على فكرة      

إحتكار الدولة لبعض النشاطات، مع تمیزها بإستعمال مصطلح واحد وهو النشاطات المخصصة 

واإلستراتیجیة، وهو ما یالحظ عند ذكر هذه النشاطات في كل من  لتعني به النشاطات الحیویة

                                                 
، یتضمن إلغاء جمیع األحكام التنظیمیة التي تخول المؤسسات اإلشتراكیة 1988 أكتوبر 18مؤرخ في  201 – 88رقم  مرسوم - 1

  .1988أكتوبر  19 ، صادر في42لتجارة، ج ر عدد ر لذات الطابع اإلقتصادي التفرد بأي نشاط إقتصادي أو إحتكا

، مبدأ حریة التجارة والصناعة أساس قانوني للمنافسة الحرة، الملتقى الوطني حول حریة المنافسة في كسال زایدي سامیة - 2

 .50ص  ،2013أفریل  04و 03القانون الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باجي مختار، عنابة، یومي 

 .102أوبایة ملیكة، مرجع سابق، ص  -  3
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وفي  12 – 93وفي المرسوم التشریعي رقم  ،1المتعلق بالنقد والقرض 10 – 90القانون رقم 

  . المتعلق بتطویر اإلستثمار 03 – 01األمر 

مین یرخص لغیر المقی"على أنه الملغى من قانون النقد والقرض  183/1تنص المادة      

بتحویل رؤوس األموال إلى الجزائر لتمویل أیة نشاطات إقتصادیة غیر مخصصة صراحة للدولة 

، "أو المؤسسات المتفرعة عنها أو ألي شخص معنوي مشار إلیه صراحة بموجب نص قانوني

أن المشرع الجزائري وضع شرط أمام المستثمر األجنبي الذي یرید  ،نالحظ من خالل هذه المادة

یتمثل في عدم إمكانیة اإلستثمار في النشاطات المخصصة للدولة بصریح  ،ر في الجزائراإلستثما

وهو ما یمكن أن یؤدي إلى تعمیق الغموض والتوسیع  ،النص والمعتبرة إستراتیجیة دون تحدیدها

  .من نطاق هذا النشاطات المخصصة

نون النقد والقرض دائرة غیر أن النشاط المهم والملفت لإلنتباه الذي قّلص من خالله قا     

 ،منه 91النشاطات المخصصة أو اإلستراتیجیة هو تحریر النشاط المصرفي وذلك بموجب المادة 

التي نصت على إمكانیة إنشاء بنوك ومؤسسات مالیة خاصة في الجزائر، وذلك بعد حصولها 

أنظمة النقد  على ترخیص من قبل بنك الجزائر وبعد استجابتها لكل الشروط المنصوص علیها في

    .2والقرض

ما یالحظ على هذا القانون أنه لم یمیز بین البنوك الخاصة والبنوك العامة بحیث جعلها      

كما أنه لم یحدد . تخضع لنفس النظام، كما أكد على مبدأ المنافسة بین البنوك الخاصة والعامة

   .3وطنیا أو أجنبیا الطرف المنافس، مما یستنتج أن المنافس إما أن یكون مستثمر خاص

المشار إلیه من حریة االستثمار لكل من  12 – 93كما استثنى أیضا المرسوم التشریعي رقم      

وذلك طبقا لما ورد  ،المستثمر الوطني واألجنبي النشاطات المخصصة للدولة باعتبارها إستراتیجیة

عي النظام الذي یطبق على یحدد هذا المرسوم التشری"في المادة األولى منه والتي جاء فیها 

االستثمارات الوطنیة الخاصة وعلى االستثمارات األجنبیة التي تنجز ضمن األنشطة االقتصادیة 

                                                 
 . ، مرجع سابق10 – 90قانون رقم  -  1
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الخاصة بإنتاج السلع أو الخدمات غیر المخصصة صراحة للدولة أو لفروعها أو ألي شخص 

ذا المرسوم ، نالحظ من خالل نص هذه المادة، أن ه"معنوي معین صراحة بموجب نص تشریعي

قد سایر ما سبقه من نصوص قانونیة على غرار قانون النقد والقرض، حیث أبقى على الغموض 

ید القطاعات الذي شمل فكرة النشاطات المخصصة للدولة ولفروعها، لتكون بذلك مسألة تحد

      .1ها، مسألة إستراتیجیة تتوقف على طبیعة االختیارات السیاسیة الجوهریة للدولةالمخصصة ل

إن إزالة هذا الغموض الذي یكتنف مدلول النشاطات المخصصة أو اإلستراتیجیة للدولة،      

منه التي أعطت وصفا للملكیة العامة  17/2دستور السیما المادة یمكن إزالته بالرجوع إلى أحكام ال

وي، البرید النقل بالسكك الحدیدیة، النقل البحري والج: بحیث جعلتها تنحصر في النشاطات اآلتیة

والمواصالت السلكیة واآلسلكیة بإعتبارها أمالكا عمومیة ومادامت كذلك، فهي نشاطات تأخذ شكل 

في المقابل تم إخراج القطاعات الصناعیة القاعدیة للحدید والصلب وكذلك قطاع  .اإلحتكارات

    .2البنوك والتأمینات

تضمن أحكاما جدیدة  3ترقیة اإلستثمارالمتعلق ب 09 – 16الجدیر بالذكر، أن القانون رقم      

حول موضوع النشاطات المخصصة من خالل قیامه بإلغاء المبدأ الذي كان سائدا في السیاسة 

اإلقتصادیة الجزائریة الذي یمنع المستثمر الخاص الوطني أو األجنبي على السواء من اإلستثمار 

عن طریق فتح جمیع القطاعات  في بعض القطاعات المسماة إسترتیجیة او حیویة أو مخصصة،

اإلقتصادیة لإلستثمار فیها دون إشارة ألي إستثناء لبعض القطاعات، حیث جاء في المادة 

یهدف هذا القانون إلى تحدید النظام المطبق على اإلستثمارات الوطنیة "منه على أن  4األولى

نالحظ أن هذه المادة لم . "واألجنبیة المنجزة في النشاطات اإلقتصادیة إلنتاج السلع والخدمات

تقم ولو ضمنیا بتحدید القطاعات اإلستراتیجیة المستثناة من حریة الخواص في ممارسة اإلستثمار 

عبر مختلف األنشطة االقتصادیة، بل بالعكس قامت بتمكین األعوان االقتصادیین الوطنیین أو 

                                                 
 .104، ص أوبایة ملیكة، مرجع سابق -  1

 .79، ص ائر، مرجع سابقالتجارة والصناعة في الجز ، مبدأ حریة صفیة أولد رابح -  2
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ضعة الحتكار الدولة وذلك األجانب الولوج لممارسة النشاطات اإلقتصادیة دون أن یجعلها خا

أو /لحیویتها وخصوصیاتها، بل ذهبت أبعد من ذلك بعدم نصها على نظام منح اإلمتیاز و

 – 01الرخصة لممارسة بعض األنشطة النوعیة وذات الخصوصیة مثلما نّص علیه األمر رقم 

   .   المتعلق بتطویر اإلستثمار المادة األولى منه 03

ذا االنفتاح على مختلف النشاطات التي كانت مخصصة للدولة، حتى الجدیر بالذكر، أن ه     

لو تقلص وانحصر في قطاعات معینة إال أن ذلك ال یمنع وجود الكثیر منها ما زالت محتكرة 

  :التالیة ونیة خاصة ولعّل ذلك یعود لألسباببحكم نصوص قان

ن للدولة اإلنسحاب منها توجد نشاطات سیادیة معینة ال یمك :المتعلق بالسیادة السبب     

إلرتباطها بالسیادة الوطنیة، والمصالح العلیا للبالد، فالجزائر حریصة على إحتكار هذه القطاعات 

على غرار مختلف دول العالم بإختالف وتنوع أنظمتها اإلقتصادیة رأسمالیة كانت أو إشتراكیة، 

ف الدولة ممثلة في بنك الجزائر وتتركز هذه االنشطة في إصدار العملة النقدیة الوطنیة من طر 

والتي تنص  1المتعلق بالنقد والقرض 11 – 03من األمر رقم  2وهذه طبقا لما جاء في المادة 

یعود للدولة إمتیاز إصدار . تتكون العملة النقدیة من أوراق نقدیة وقطع نقدیة معدنیة"على أن 

متیاز البنك المركزي دون سواه الذي ویفّوض ممارسة هذا اإل. العملة النقدیة عبر التراب الوطني

   ."، ویخضع ألحكام هذا األمر"بنك الجزائر"یدعى في صلب النص ضمن عالقاته مع الغیر 

نالحظ من خالل هذه المادة أن ممارسة نشاط إصدار العملة النقدیة من صمیم إحتكار الدولة      

عتبار العملة الوطنیة رمز من رموز وذلك بإ ،مفوضة في ذلك بنك الجزائر لممارسة هذا اإلمتیاز

الدولة فال یكون ألي عملة قیمتها القانونیة واإلبرائیة إال إذا صدرت من طرف الجهة المختصة في 

یكون لألوراق النقدیة والقطع النقدیة " بقولها 2من نفس األمر 04الدولة وهذا ما أكدته المادة 

  ."سعر قانوني ولها قوة إبرائیة غیر محدودةالمعدنیة التي یصدرها بنك الجزائر دون سواها، 

تتصف بعض النشاطات التي تتمیز باألهمیة اإلقتصادیة في تنمیة  :اإلستراتیجي السبب     

البالد لمساهمتها الكبیرة في جلب عائدات مالیة كبیرة من العملة الصعبة بالطابع اإلستراتیجي، 

                                                 
 .، مرجع سابق11 – 03رقم  أمر -  1

 .، مرجع سابق11 – 03أمر رقم  -  2



206 
 

ط المرتبط بالمحروقات والذي تمارسه الشركة ویأتي في مقدمة هذه النشاطات في الجزائر النشا

بإسم الدولة ولفائدتها طبقا لما جاء في المادة " سونطراك"الوطنیة للبحث والتنقیب عن المحروقات 

والشراكة في هذه القطاع هي إستثناء على  ،1المتعلق بالمحروقات 07 – 05من القانون رقم  02

تم اإلستثمار في هذا النشاط وفق قاعدة إستثمار مبدأ إحتكار النشاطات اإلستراتیجیة لذلك 

لصالح الشركة الجزائریة، وهذا راجع لما یتطلبه هذا النشاط من رؤوس أموال كبیرة  51/49

  .وتكنولوجیا عالیة

الجدیر بالذكر، أّن النشاطات اإلقتصادیة المرتبطة بالدفاع الوطني كصناعة األسلحة والعتاد      

      .3الت حكر على الدولة دون غیرها ویمارسه لمصلحتها وزیر الدفاع الوطنيماز  2الحربي والذخیرة

ویتجسد في إحتكار الدولة إلمتیاز تحصیل الضرائب والرسوم واألتاوات  :الجبائي السبب     

  .الخ...ومبالغ المخالفات والطوابع

حدیدیة والنقل البحري ویتجسد في إحتكار الدولة لنشاط النقل بالسكك ال :المرفق العام سبب     

  . والنقل الجوي الذي تم فتحه لإلستثمار الخاص ثم تم تجمیده

  

  

  

  

  

                                                 
 19، صادر في 50، یتعلق بالمحروقات، ج ر عدد 2005أبریل  28مؤرخ في  07 – 05من قانون رقم  02جاء في المادة  - 1

الذي یمیز نشاط الدولة، إلى تطبیق مبدأ الحركیة والقابلیة للتكیف  یؤدي إنشاء هذا اإلطار المؤسساتي"على أنه  ،2005 یولیو

تفید سونطراك، وهكذا، تس. ومنه یعید لهذه األخیرة إحدى صالحیاتها التي كانت تمارسها سونطراك، شركة ذات أسهم، من قبل

التخلي عن مهمة تعاكس وتعرقل مهمتها اإلقتصادیة الطبیعیة، بموجب هذا القانون، من تقویة متزایدة  شركة ذات أسهم، بعد

 ". ها األساسي في خلق الثروات لصالح الجماععة الوطنیةودیمومة دور 

 ینایر  22 ، صادر في06الحربي واألسلحة والذخیرة، ج ر عدد ، یتعلق بالعتاد 1997 ینایر 21مؤرخ في  06 – 97أمر رقم  -  2

1997. 
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فبغض النظر عن هذه النشاطات القلیلة التي إعتبرت مخصصة بموجب نصوص قانونیة      

خاصة فإنه تم فتح باقي النشاطات اإلقتصادیة األساسیة أمام اإلستثمار الخاص على  1تشریعیة

بعدها تم تحریر  ،19953فتح نشاط التأمینات في سنة  ،19902المصرفي في سنة  غرار النشاط

   ،20005ثم نشاط المواصالت السلكیة واآلسلكیة في سنة  ،19984نشاط النقل الجوي في سنة 

بعد ذلك  ،20027نشاط إنتاج وتوزیع الكهرباء والغاز في سنة  ،20016النشاط المنجمي في سنة 

ثم النشاطات المرتبطة بالمحروقات في سنة  ،20048الكبریت في سنة ذلك نشاط إنتاج التبغ و 

2006.  

  تحریر التجارة الخارجیة - 2

یتجلى تحكم واحتكار الدولة للتجارة الخارجیة في مجال االستیراد، إذ شرعت الجزائر في ذلك 

لتصدیر التي مباشرة بعد االستقالل، عندما قامت بتأمیم كلي للتجارة الخارجیة بإستثناء تجارة ا

 بموجب ذلك  وتجسد، 9المتضمن تحریر تجارة التصدیر 11 – 74بقیت حرة إستنادا لألمر رقم 

                                                 
 .106، ص أوبایة ملیكة، مرجع وموضع نفسه -  1

 .، ملغى1990أبریل  18، صادر في 16عدد  ج ر، یتعلق بالنقد والقرض، 1990 أبریل 14مؤرخ في  10 – 90ون رقم قان -  2

، معدل ومتمم 1995مارس  08 ، صادر في13تأمینات، ج ر عدد ، یتعلق بال1995ینایر  25مؤرخ في  07 – 95أمر رقم  -  3

 .2006مارس  12 ، صادر في15 ، ج ر عدد2006یر فبرا 20مؤرخ في  04 – 06بقانون رقم 

، صادر في 48، ج ر عدد ، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالطیران المدني1998جوان  27مؤرخ في  06 – 98قانون رقم  - 4

 .، المعدل والمتمم1998جوان  28

آلسلكیة، ج صالت السلكیة وا، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید وبالموا2000غشت  05مؤرخ في  03 – 2000قانون رقم  - 5

 .2000أوت  06 ، صادر في48ر عدد 

، 2001جویلیة  04 ، صادر في35المناجم، ج ر عدد یتضمن قانون  ،2001یولیو  03رخ في مؤ  10 – 01قانون رقم  -  6

 .المعدل والمتمم

 ، صادر في08القنوات، ج ر عدد  ، یتعلق بالكهرباء وتوزیغ الغاز بواسطة2002فبرایر  05مؤرخ في  01 – 02قانون رقم  -  7

 .2002فیفري  06

توزیعها، ج ر ، یتضمن نشاطات صنع المواد التبغیة وٕاستیرادها و 2004أكتوبر  18مؤرخ في  331 – 04مرسوم تنفیذي رقم  -  8

 .2004 أكتوبر 20، صادر في 66عدد 

 فیفري 15، صادر في 14، ج ر عدد التصدیر، یتضمن تحریر تجارة 1974 جانفي 30مؤرخ في  11 – 74أمر رقم  - 9

1974. 
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، وتم 1، المتعلق بشروط إستیراد البضائع1974جانفي  30المؤرخ في  12 – 74 األمر رقم

منه على  14، حیث نصت المادة 1976 دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة تكریسه أكثر بموجب

  ".یشمل احتكار الدولة بصفة ال رجعة فیها، التجارة الخارجیة وتجارة الجملة"ه أن

المتعلق باحتكار  02 - 78تجسیدا لمبدأ احتكار الدولة للتجارة الخارجیة صدر القانون رقم 

إستیراد وتصدیر المواد "حیث نصت المادة األولى منه على أن  2الدولة للتجارة الخارجیة

، نالحظ من خالل هذه المادة احتكار الدولة "ات بكل األنواع من مهام الدولةوالتجهیزات والخدم

كما جعل هذا القانون إبرام العقود . التام للتجارة الخارجیة، وذلك باتساعه لكل المواد والخدمات

الخاصة باستیراد أو تصدیر البضائع والخدمات مع المؤسسات األجنبیة من قبیل االختصاص 

  .3أو إحدى هیئاتها، واستبعاد المقاولة الخاصة من هذا المجالالمطلق للدولة 

تشمل هذه الهیئات كل من المؤسسات اإلشتراكیة الوطنیة، الدواوین والمؤسسات اإلشتراكیة 

ذات الطابع الصناعي والتجاري أو اإلداري، الهدف من ذلك هو دعم إستقالل اإلقتصاد الوطني 

المواد الضروریة المستوردة لتلبیة الحاجات الوطنیة، تجنبا وترقیة الصادرات من ناحیة، وضمان 

من هنا نستنتج أّن ال مجال للخواص لمنافسة الدولة في مجال التجارة . للمضاربة من ناحیة أخرى

فالمقاولة الخاصة مضطرة للعبور وجوبا أمام القطاع العام في كل تعامالتها التجاریة . الخارجیة

     .4تبعیة دائمة للدولة مع الخارج، فهي في وضعیة

                                                 
فیفري  15، صادر في 14، ج ر عدد ، المتعلق بشروط إستیراد البضائع1974جانفي  30مؤرخ في  12 – 74رقم  أمر -  1

1974. 

 14، صادر في 07ار الدولة للتجارة الخارجیة، ج ر عدد یتعلق بإحتك ،1978 فبرایر 11مؤرخ في  02 – 78قانون رقم  -  2

 .1978 رایرفب

 .12، ص نزلیوي صلیحة، مرجع سابق -  3

 .27جراي یمینة، مرجع سابق، ص  -  4
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إال أن السیاسة االحتكاریة التي انتهجتها الدولة بعد االستقالل لم تصمد طویال أمام تفاقم 

حجم الدیون الخارجیة، وتحت ضغط صندوق النقد الدولي، اضطرت الجزائر تطبیق برنامج 

  .1تصحیح هیكلي شرعت بموجبه في تحریر التجارة الخارجیة بصفة تدریجیة

المتعلق بممارسة إحتكار الدولة للتجارة  29 - 88صدر القانون رقم  1988سنة  ففي

الذي قلص من احتكار الدولة للتجارة الخارجیة، حیث سمح للمؤسسات الخاصة الوطنیة  2الخارجیة

     .بالتدخل في مجال التجارة الخارجیة، لكن قیده بشرط الحصول على رخصة االستیراد

بدایة التسعینات إتجهت الجزائر إلى تبني نوع من الحریة في مجال  الجدیر بالذكر، أنه في

التجارة الخارجیة، بمعنى إضفاء نوع من المرونة على القطاع، خاصة بعدما لها أن النزعة 

الحمائیة التي إنتهجتها منذ فترة طویلة تتعارض مع فلسفة ومبادئ منظمة التجارة العالمیة 

  .3ى بكل السبل من أجل اإلنظمام إلى هذه المنظمةومهامها، خاصة أن الجزائر تسع

المتعلق بشروط التدخل في مجال  37 – 91جاء المرسوم التنفیذي رقم من هذا المنطلق، 

، الذي فتح مجال التجارة الخارجیة أمام كل مؤسسة تنتج سلعا وخدمات مسجلة 4التجارة الخارجیة

طبیعي أو معنوي یمارس وظیفة تاجر في السجل التجاري، وكل مؤسسة عمومیة، و كل شخص 

  . بالجملة مسجل في السجل التجاري، یعمل لحسابه أو لحساب الغیر بما في ذلك اإلدارة

المتعلق بشروط القیام  03 - 91وقد تم التحریر الفعلي للتجارة الخارجیة بصدور النظام رقم 

یمكن ألي "منه على أنه  ، حیث تنص المادة األولى5بعملیات إستیراد سلع للجزائر وتمویلها

شخص طبیعي أو معنوي مسجل قانونا في السجل التجاري أن یقوم ابتداء من أول أبریل 

                                                 
  .13، ص سابقالرجع ، المنزلیوي صلیحة -  1

 ، صادر في29ار الدولة للتجارة الخارجیة، ج ر عدد یتعلق بممارسة إحتك ،1988 یولیو 19مؤرخ في  29 – 88قانون رقم  - 2

 .، ملغى1988 یولیو 20

جارة ربیحة، مدى الحمایة القانونیة للمستهلك من المنتوجات المستوردة، أعمال الملتقى الوطني المنافسة وحمایة المستهلك، ح - 3

  .41، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ص ، قاعة المحاضرات، كلیة الحقوق2009نوفمبر  18، 17أیام 

 . ، مرجع سابق37 – 91مرسوم تنفیذي رقم  -  4

 .، مرجع سابق03 – 91رقم  نظام -  5
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باستیراد أیة منتوجات أو بضائع لیست ممنوعة وال مقیدة، وذلك بمجرد أن یكون له  1991

  ". محل مصرفي ودون أیة موافقة أو رخصة قبلیة

واحد وهو التسجیل في السجل التجاري من أجل  نستنتج إذن أن المشرع وضع شرط ضروري

مقیدة، دون تحدید هاته القیام بعملیة استیراد المنتوجات على أن تكون هذه األخیرة غیر ممنوعة أو 

وهل یمكن بالتالي اعتبار فتح مجال التجارة  المنتجات المقیدة، وما طبیعة القید الواقع علیها،

  .یین هو تحریر صریح لهذا المجالدالخارجیة أمام المتعاملین االقتصا

استعمل بنك الجزائر أثناء المرحلة االنتقالیة الصعبة التي عاشتها الجزائر، جمیع سلطاته 

لیجسد بموجب النظام المذكور أعاله، تحریر التجارة الخارجیة، على غرار التشریع الذي لم ینص 

متعلق بالقواعد العامة المطبقة ال 04 – 03بعد صدور األمر رقم  20031على ذلك إال في سنة 

تنجز : " منه على أنه 2، الذي نص صراحة في المادة 2على عملیات إستیراد البضائع وتصدیرها

عملیات استیراد المنتوجات وتصدیرها بحریة، تستثنى من مجال تطبیق هذا األمر عملیات 

  ".  قاستیراد وتصدیر المنتوجات التي تخل باألمن و بالنظام العام واألخال 

أقر المشرع الجزائري بصریح العبارة مبدأ حریة اإلستیراد  ،فبموجب أحكام هذا القانون     

وبالتالي مبدأ التبادل الحر الذي یعتبر من أحد المبادئ األساسیة لمنظمة التجارة  ،والتصدیر

لسلع والخدمات العالمیة في مجال التجارة الخارجیة ما بین الدول، وهو مبدأ یقوم على أساس تنقل ا

  .3بین الدول بكل حریة دون فرض قیود أو إجراءات تحد من هذا النشاط

                                                 
 .29جراي یمینة، مرجع سابق، ص  -  1

ت إستیراد البضائع وتصدیرها، یتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیا ،2003یولیو سنة  19مؤرخ في  04 – 03أمر رقم  -  2

 .، معدل ومتمم2003 یولیو 20، صادر في 43ج ر عدد 

 .41، ص ، مرجع سابقحجارة ربیحة -  3
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لإلشارة، فإن هذه اإلصالحات واكبتها إمتیازات مختلفة على مستوى اإلعفاءات الجمركیة،      

أین تم في العدید من المرات تخفیض معدل التعریفات الجمركیة، كما تم التخفیض من قیمة العملة 

   .1یة، بهدف إسترجاع التوازن الخارجي، ومن ثم تحقیق تنافسیة أكثر لإلقتصادالوطن

أفریل  22في نفس اإلطار، فإن إبرام الجزائر إتفاق الشراكة مع اإلتحاد األوربي بإسبانیا في      

 05 – 05بموجب القانون رقم  2005، والذي تمت المصادقة علیه في أفریل 2002سنة 

مظهرا آخر لتحریر  ،2المتوسطي لتأسیس الشراكة -  ى اإلتفاق األوروالمتضمن التصدیق عل

  .وتكریس صریح لمبدأ حریة اإلستیراد والتصدیر 3التجارة الخارجیة

بهذه الطریقة تم تحریر التجارة الخارجیة بعد أن بقیت ولفترة تخضع لتنظیمات انفرادیة صادرة 

  .4من الدولة

  االستثمار األجنبي ضمانات – 3

ضمانات ممنوحة  09 – 16من القانون رقم  21لقد أقّر المشرع الجزائري بموجب المادة      

للمستثورین في إطار إحترام أحكام اإلتفاقیات الثنائیة والجهویة والمتعددة األطراف الموقعة من قبل 

 الدولة الجزائریة، حیث یتلقى األشخاص الطبیعیون والمعنویون األجانب معاملة منصفة وعادلة

فیما یخص الحقوق والواجبات المرتبطة بإستثماراتهم، هذه الضمانات الهامة، تفوقها ضمانات أكبر 

بأن جعل المشرع الجزائري هذه الضمانات غیر قابلة للتعدیل أو المراجعة أو اإللغاء حتى ولو تم 

مستثمر ذلك مراجعة هذا القانون حمایة لإلستثمار المنجز في إطار هذا القانون، إال إذا طلب ال

  .صراحة

                                                 
 .29سابق، ص المرجع الجراي یمینة،  -  1

، یتضمن التصدیق على اإلتفاق األورو المتوسطي لتأسیس شراكة بین 2005 أفریل 26مؤرخ في  05 – 05قانون رقم  - 2

وم لموقع بفالونسیا یالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة من جهة، والمجموعة األوربیة والدول األعضاء فیها من جهة أخرى، ا

رفقة به، ج ر ، والوثیقة النهائیة الم07إلى رقم  01روتوكوالت من رقم بوال 06إلى رقم  01، وكذا مالحقه من رقم 2002 أفریل 22

 .2005 أفریل 27، صادر في 30عدد 

 .42حجارة ربیحة، مرجع سابق، ص  -  3

 .19، ص ، مرجع سابقنزلیوي صلیحة -  4
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زیادة على القواعد التي تحكم نزع الملكیة، ال یمكن أن تكوناإلستثمارات المنجزة موضوع      

یترتب على هذا اإلستیالء . في التشریع المعمول بهإستیالء إال في الحاالت المنصوص علیها 

ء في نص غیر أن إستعمال المشرع لمصطلح اإلستیال. ونزع الملكیة تعویض عادل ومنصف

فضفاض نوعا ما، وهو ما قد یزرع الریبة ویزعزع ثقة  09 – 16من القانون رقم  23المادة 

  .المستثمر األجنبي في حمایة ملكیة مشروعه الخاص

في نفس اإلطار، خّص المشرع الجزائري المستثمر األجنبي بضمنات قضائیة تتولى الجهات      

وذلك عند حدوث أي خالف بین المستثمر األجنبي  القضائیة المختصة إقلیمیا الفصل فیها،

والدولة الجزائریة یتسبب فیه المستثمر، أو بسبب إجراء إتخذته الدولة الجزائریة في حقه، غیر أن 

مصدرها وجود إتفاقیات ثنائیة أو متعددة األطراف أبرمتها  ،هذه الضمانات تطرأ علیها إستثناءات

ویتعلق األمر بالمصالحة والتحكیم مع  ،ائل البدیلة لحل النزاعاتالدولة الجزائریة تتعلق بأحد الوس

الذي یفضل اللجوء  ،ما هو معلوم ما توفره هذه الوسائل البدیلة من ضمانات للمستثمر األجنبي

إلیها عوض اللجوء إلى القضاء الذي یبقى دائما محل ریبة وشك من إنحیازه لصالح الطرف 

د فیها إتفاق مع المستثمر ینص على بند تسویة یسمح للطرفین الوطني، أو في الحالة التي یوج

باإلتفاق على تحكیم خاص، خاصة أن هذا األخیر أصبح الحل المفضل لحل النزاعات التي یكون 

فیها أحد األطراف أجنبي نظرا لما یوفره من ربح الوقت وتخفیض التكالیف ویعطي ثقة وضمان 

  .أكبر للمستثمر األجنبي

مما تقدم أن المشرع الجزائري قام بتغطیة اإلستثمار عن طریق المعاهدات الدولیة نالحظ      

     .1الثنائیة أو المتعددة األطراف والمتعلقة بتشجیع وضمان اإلستثمار

ضمانة تحویل  09 – 16من القانون رقم  25كما منح المشرع الجزائري بموجب المادة      

ة عنه بعد تسعیرها من طرف بنك الجزائر بإنتظام، كما یشمل الرأسمال المستثمر والعائدات الناجم

ضمان التحویل أیضا المداخیل الحقیقیة الصافیة الناتجة عن التنازل وتصفیة اإلستثمارات ذات 

كما تقبل كحصص . 2مصدر أجنبي حتى وٕان كان مبلغها یفوق الرأسمال المستثمر في البدایة

                                                 
 .95مرجع سابق، ص  شبوطي حكیم، -  1

 . ، مرجع سابق09 – 16رقم  الفقرة األخیرة من قانون 25المادة  -  2
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للفوائد وأرباح األسهم المصرح بقابلیتها للتحویل طبقا  خارجیة، إعادة اإلستثمار في الرأسمال

  .للتشریع والتنظیم المعمول بهما

في إطار القانون الدولي، طرأت على حق الدولة في نزع الملكیة قیود عدة، نشأت من أعراف      

األجنبیة  ومواثیق دولیة تبنتها بعد ذلك القوانین والتشریعات الوطنیة للدولة المستضیفة لالستثمارات

في إطار النظم القانونیة لحمایة وأمن االستثمارات األجنبیة، لحمایتها من كل أشكال وأنواع 

  1.اإلجراءات التي تمس بحق الملكیة العقاریة المباشرة وغیر المباشرة

الجدیر بالذكر، أن هذه القیود تدخل ضمن مجموعة القواعد والمبادئ التي استقر علیها      

ومن بینها االلتزام بعدم  ،ولي ضمانا للحد األدنى للحمایة المقررة لألموال األجنبیةالقانون الد

معاملة هذه األموال معاملة تمییزیة غیر متساویة مع تلك التي یتمتع بها المستثمر الوطني أو أقل 

إذا  عن الحد المعترف به في العرف الدولي، واإللتزام بعدم مباشرة هذه اإلجراءات من طرف الدولة

سبق لها أن أبرمت أي إتفاق أو عقد إلتزمت بموجبه بصفة صریحة ومباشرة باإلمتناع عن مباشرة 

  .أي إجراء یمس بالملكیة كالتأمیم أوالتسخیر المصادرة أو نزع الملكیة

العلة مما یبق ذكره، أن مبدأ عدم التمییز والمساواة ومبدأ إحترام اإللتزامات السابقة، تسري      

  .2جانب وأمالكهم، ویقومان على عنصر حسن النیة والقصد في اإلضرار باألجنبيعلى األ

تجدر اإلشارة، إلى أن إعمال مبدأ عدم التمییز یؤدي إلى إعمال مبدأ المساواة وهو یجد      

مرجعه في المصادر الدولیة والمصادر الداخلیة للدول، وتطبیقا لهذا المبدأ إعترض وزیر الخارجیة 

، على التأمیمات التي أجرتها تشیكوسلوفاكیا ضد 1947عام  « Petit pierre »على  السویسري

األموال المملوكة للسویسریین لكونها تتضمن تمییزا ضدهم، وٕاعترضت الوالیات المتحدة األمریكیة 

على التأمیمات الرومانیة للمشروعات الصناعیة المملوكة لألجانب ومن بینهم  1948عام 

ونها استثنت من هذه اإلجراءات الممتلكات السوفیاتیة، ألنها تتضمن إخالال بقاعدة األمریكیون لك

  .المساواة وعدم التمییز

                                                 
حسین نوارة، الحمایة القانونیة لملكیة المستثمر األجنبي في الجزائر، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، التخصص القانون،  -  1

 . 114، ص 2013كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

 .114نفسه، ص  وموضع جعحسین نوارة مر  -  2
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یعتبر مبدأ عدم التمییز أهم صورة من صور المساواة الحقیقیة بین المستثمرین، وتجسیدا      

التحكمیة أو  حقیقیا للحمایة التي تضمنها كل النصوص القانونیة من المعاملة التعسفیة أو

التقصیریة بالمقارنة مع المستثمر الوطني، وهو حق لحمایة حق المستثمر األجنبي وقید یقع 

كحاجز على حق الدولة في اللجوء إلى إجراءات نزع الملكیة والتأمیم واإلجراءات المماثلة عند 

فالقانون الجزائري . ةممارستها لسلطاتها السیادیة في مواجهة األمالك بكل أنواعها المادیة والمعنوی

نص صراحة على عدم إمكانیة أن تكون اإلستثمارات المنجزة موضوع أیة مصادرة إداریة إال في 

وهو ما كرسه الدستور . الحاالت المنصوص علیها قانونا ویترتب علیه تعویضا عادال ومنصفا

ر عن مالكها، إال الجزائري صراحة في أحكامه، على أنه ال یمكن نزع الملكیة الخاصة بغض النظ

في إطار القانون ویترتب على هذا النزع تعویضا قبلیا عادال ووضع إستثناء على هذا المبدأ وهو 

وهو مبدأ مستقر في القانون الدولي، ألنه یدخل في مضمون الحد األدنى  .1شرط المنفعة العامة

من تطبیقه الصحیح إال  لمعاملة األجانب على إقلیم الدولة المستضیفة لهم، إذ ال یمكن التأكد

    .2بالنظر إلى الظروف المحیطة باإلستثمار األجنبي وبمالبسات اإلجراءات المتخذة في حد ذاتها

بتاریخ  « British Petroleum »مثال على ذلك، ما أكدته هیئة التحكیم في قضیة      

ائمة على مبدأ السیادة الد LAGARGREN، حیث إستند المحكم السویدي 10/10/1973

لیخلص إلى عدم شرعیة التأمیم الذي تم على الشركة المذكورة، وٕان قرار لیبیا بالتأمیم یرتكز على 

إعتبارات سیاسیة نتیجة الرغبة اإلنتقامیة ضد بریطانیا تواطؤا مع إیران، وأن القرار یتسم بكونه 

  .3تعسفیا وتمییزیا منتهكا بذلك القانون الدولي العام

الهیئات الدولیة التحكیمیة على شرط عدم التمییز بین المستثمرین بسبب كما أكدت بعض      

عندما قررت محكمة العدل  « Oscar chin case »الجنسیة ومنها لجنة التحكیم في دعوى 

صورة التفرقة الممنوعة القائمة على أساس الجنسیة تتضمن معاملة مختلفة ": الدولیة مایلي

  ."إلى مجموعات وطنیة مختلفة بسبب الجنسیة بین أشخاص ینتمون

                                                 
 .284بلحارث لیندة، مرجع سابق، ص  -  1

 .116حسین نوارة، مرجع سابق، ص : نقال عن -  2

 .116، ص حسین نوارة، مرجع وموضع نفسه -  3
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المتعلق  03 – 01بالنسبة للوضع في الجزائر، تنص المادة األولى من األمر رقم      

باإلستثمار، على أن تخضع كل اإلستثمارات الوطنیة واألجنبیة المنجزة في النشاطات اإلقتصادیة 

رخصة لألحكام واإلجراءات أو ال/المنتجة للسلع والخدمات، التي تنجز في إطار منح اإلمتیاز و

على مبدأ المعاملة دون تمییز على أساس  14نفسها ویطبق علیها النظام نفسه، ویؤكد في المادة 

یعامل األشخاص الطبیعیون والمعنویون األجانب بمثل ما یعامل به األشخاص "المساواة كما یلي 

ویعامل . ت الصلة باالستثمارالطبیعیون والمعنویون الجزائریون في مجال الحقوق والواجبات ذا

  ...."جمیع األشخاص الطبیعیین والمعنویین األجانب نفس المعاملة

كما یعتبر إلتزام الدولة بمبدأ عدم مخالفة وٕاحترام إلتزاماتها الخاصة التي أبرمتها من قبل أو      

من حسن سیر بعد إبرام عقد اإلستثمار األجنبي من أهم مبادئ القانون الدولي العام، الذي یض

وٕاستقرار التعامالت الدولیة، بمعنى أن تتقید الدولة بما تعهدت به من إلتزام حیال الدول بمقتضى 

اإلتفاقیات أو المعاهدات الدولیة لتنظیم وحمایة وترقیة اإلستثمارات األجنبیة، أو بموجب أي إتفاق 

فاقیة الدولیة من أجل الحد أو خاص أو عقد له رابطة أو عالقة بالعقد الخاص باإلستثمار أو باإلت

المنع الكلي من حقها في إسترجاع ممتلكاتها التي تحصل علیها المستثمر األجنبي طیلة مرحلة 

إستثماره على إقلیمها، ما لم تتطرأ ظروف جدیدة تجیز لها التحلل من إلتزاماتها الدولیة أو العقدیة 

هذا اإللتزام شخصیا، أو تضرر أحد رعایاها رغما عن الدولة األخرى المتضررة من جراء اإلخالل ب

ولقد أكدت هذا المبدأ  .1المستثمرین، سواء مباشرة أو بعد عرضه على القضاء أو التحكیم الدولي

عدة إتفاقیات دولیة وكّیفته على أنه قید مؤكد لحمایة أمالك األجانب، ومن بینها اإلتفاقیة المبرمة 

اإلستثمارات التي كانت محل إلتزام خاص من "على أنه  10/1بین الجزائر وٕایطالیا في المادة 

إحدى الدولتین حیال المواطنین واألشخاص المعنویین للدولة األخرى، تخضع لمضمون هذا 

اإللتزام في خاصة ما إذا كان هذا األخیر یحتوي على أحكام أكثر إمتیازا من تلك المشار إلیها 

  ."في هذا اإلتفاق

  

  

                                                 
 .128حسین نوارة، مرجع سابق، ص  -  1
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  المطلب الثاني

  ة التنظیمإزال 

  

، باإلضافة إلى تطبیق )الفرع األول( تشمل إزالة التنظیم إزالة الرقابة على القطاع الخاص     

  ).الفرع الثاني(قواعد القانون الخاص 

  

  الفرع األول

  إزالة الرقابة على القطاع الخاص 

  

ة لإلعتماد تتعلق إزالة الرقابة على القطاع الخاص حل وٕالغاء النصوص والهیئات المنظم     

  ).ثانیا(، وٕازالة النصوص المقیدة لحریة اإلستثمار )أوال(

  حل وٕالغاء النصوص والهیئات المنظمة لالعتماد - أوال

حل الهیئات و  )1( إلغاء شرط االعتماد المسبقتشمل إزالة الرقابة على القطاع الخاص      

  ).2( المكلفة باالعتماد

  إلغاء شرط االعتماد المسبق – 1

حصر وتقیید  )مرحلة إنتهاج النظام اإلشتراكي(تمیزت مرحلة ما قبل اإلنفتاح اإلقتصادي لقد 

المشرع الجزائري المتعاملین الخواص أشخاصا طبیعیین كانوا أو معنویین، وطنیین أم أجانب 

لإلستثمار في مختلف قطاعات النشاط بإستثناء بعض القطاعات الهامشیة، وتقیید حجم 

شرط آخر إلزامي یتمثل في الحصول على وثیقة االعتماد المسبق قبل إنجاز االستثمار، أضاف 

حیث نصت  .1أي مشروع استثماري، وهذا ما یحد من إرادة المستثمرین من االستثمار في الجزائر

إن األشخاص الطبیعیین "على مایلي  2المتعلق باالستثمارات 284 – 66من األمر رقم  4المادة 

وذلك عن طریق الحصول على الرخصة ...ریین أو األجانب یمكنهمأو المعنویین الجزائ

   ...".المسبقة

                                                 
 .14، ص ، مرجع سابقنزلیوي صلیحة -  1

 .، ملغى، مرجع سابق284 – 66أمر رقم  -  2



217 
 

المتعلق باإلستثمار على إجباریة الحصول على اإلعتماد  11 – 82كما إشترط القانون رقم 

المسبق بعد اإلستجابة لجملة من الشروط واألشكال حددها القانون نفسه بغیة إنجاز أي مشروع 

ال ینجز أي "منه التي نصت على أنه  13دا لما جاء في نص المادة إستثماري، وهذا إستنا

مشروع إستثمار بقصد اإلنشاء أو التوسیعات الجدیدة یبادر به في إطار أحكام هذا القانون إال 

نستنتج من نص هذه  .1"بعد إعتماد مسبق إجباري یمنح وفقا للشروط واألشكال المحددة أدناه

قد أعطى للهیئات المكلفة باإلعتماد سلطة تقدیریة واسعة في قبول  أن المشرع الجزائري ،المادة

، كما جعل من اإلعتماد المسبق إجباري في جمیع قطاعات النشاط 2مشروع اإلستثمار أو رفضه

المراد اإلستثمار فیها، كما ربط ذلك بجملة من الشروط واألشكال تضمنها نص القانون یستوجب 

  . ة لها من أجل ضمان تحقیق مشروعهعلى المستثمر الخاص اإلستجاب

وعلى هذا األساس، یتضح جلیا أن االستثمار الخاص في الجزائر طوال هذه الفترة عانى من 

  .اإلقصاء والتهمیش، فلم یسمح له بالتدخل سوى في قطاعات ثانویة، وأخضع لنظام رقابة صارم

الذي أسندت  10 - 90ن رقم كما منح المشرع الجزائري لمجلس النقد والقرض بموجب القانو    

صالحیة إبداء الرأي بالمطابقة في كل مشروع استثماري أجنبي یقام  ،185إلیه من خالل المادة 

یجب على المجلس أن یبدي رأیه في مدى تطابق كل "في الجزائر حیث جاء فیها على أنه 

ام بأي نشاط ألي قبل القی 183تحویل یسري طبقا لألحكام التنظیمیة المتخذة بمقتضى المادة 

  ."إستثمار

أنه ال یمكن ألي مستثمر غیر مقیم أن یباشر باستثمار أمواله  ،نالحظ من خالل هذه المادة     

إذ یتمتع المجلس . في الجزائر إال بعد موافقة مجلس النقد والقرض عن طریق إبداء رأیه بالمطابقة

  .3واعتماد االستثمار األجنبي في الجزائربسلطة تقدیریة في منح قرار المطابقة من عدمه، ومراقبة 

                                                 
 .، مرجع سابق11 – 82ون رقم قان -  1

 .32جراي یمینة، مرجع سابق، ص  -  2

 .33، ص جراي یمینة، مرجع نفسه -  3
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إضافة لما كان یتمتع به مجلس النقد والقرض بإبداء الرأي بالمطابقة، له أیضا صالحیة مراقبة    

من قانون النقد  184/2و  183/2واعتماد االستثمار األجنبي في الجزائر وذلك طبقا للمادتین 

     .1تثمار الخاص أخضع لنظام رقابة صارموالقرض، من هذا المنطلق یمكن اعتبار أن االس

المتعلق بترقیة االستثمار، تم  12 – 93الجدیر بالذكر، أنه بصدور المرسوم التشریعي رقم      

إزالة جل العقبات التي كانت تعترض حریة المستثمرون الخواص وطنیین أو أجانب في إنجاز 

لى رأسها ضرورة الحصول على الموافقة مشاریعهم االستثماریة عبر مختلف قطاعات النشاط، وع

المسبقة أو إبداء رأي بالمطابقة ومراقبة وٕاعتماد اإلستثمار األجنبي بالجزائر، حیث جاء بالمادة 

تنجز اإلستثمارات بكل حریة مع مراعاة التشریع والتنظیم "من المرسوم المشار إلیه على أنه  03

تثمارات قبل إنجازها موضوع تصریح باإلستثمار المتعلقین باألنشطة المقننة، وتكون هذه اإلس

نالحظ من خالل هذه المادة أن المشرع الجزائري اعترف للخواص  ."لدى الوكالة المذكورة أدناه

بحریة االستثمار في حدود القانون، بعدما كانوا ال یستثمرون إال في قطاعات ثانویة، وتجرید 

   .2عتماد المسبق للمستثمر األجنبيمجلس النقد والقرض من صالحیة تنظیم ومنح اال

نزع صالحیة إبداء الرأي بالمطابقة  12 – 93كما ترتب عن صدور المرسوم التشریعي رقم      

ومنح االعتماد المسبق للمستثمر األجنبي التي كان یتمتع بها مجلس النقد والقرض، وهذا طبقا لما 

... تلغى جمیع األحكام السابقة ... ین عدا القوان"منه التي جاء فیها  49نصت علیه المادة 

والفقرة الثانیة من  183الفقرة الثانیة من المادة  – 3: ... السیما المتعلقة  منها بما یأتي

  ."المتعلق بالنقد والقرض...  10 – 90من القانون رقم  184المادة 

رفت مرحلة جدیدة أن حریة اإلستثمار األجنبي في الجزائر ع ،نالحظ من خالل هذه المادة     

فكان التحول من اإلجراءات المعقدة  لإلعتماد  ،ومهمة من إزالة التنظیم وتبسیط في اإلجراءات

إلى إجراءات شكلیة ال تتعدى حدود التصریح باإلستثمار وهو ما یؤدي بنا للحدیث عن الجدید 

ار بالنسبة الذي لم یعد یشترط سوى التصریح باإلستثم ،03 – 01الذي أتى به األمر رقم 

                                                 
 .33، ص جراي یمینة، مرجع وموضع نفسه -  1

 .18، ص ، مرجع سابقنزلیوي صلیحة -  2
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تخضع "التي تنص على أنه  4/2لإلستثمارات التي إستفادت من اإلمتیازات فقط وهذا طبقا للمادة 

اإلستثمارات التي تستفید من مزایا هذا االمر قبل إنجازه، إلى تصریح باإلستثمار لدى الوكالة 

إجراء یتعلق  أنه لم یعد هناك ،نالحظ من خالل هذه المادة. "أدناه 6المذكورة في المادة 

وٕاقتصر االمر على مجرد التصریح باإلستثمار أما  ،الخاص بالرخصة أو اإلعتماد أمام المستثمر

الوكالة المعنیة، حیث أصبح هذا األخیر متحررا من النصوص السابقة بحیث أصبح ال یخضع إال 

         .1لإلجراءات القانونیة العادیة التي یتضمنها القانون التجاري

  الهیئات المكلفة باالعتمادحل  - 2

فرضت الدولة سیطرتها في مجال االستثمارات عن طریق فرض إجراءات صارمة، بعدما      

إنشاء اللجنة الوطنیة لالستثمارات تم داریة لمراقبة االستثمار الخاص، متمثلة في استحداث أجهزة إ

ولجان جهویة تعمل  ره، المتعلق باالستثمارات السالف ذك 284 – 66وذلك بموجب األمر رقم 

  .  2وصایتها تحدد مهامها عن طریق التنظیم

كل من الدیوان الوطني الملغى  11 – 82كما أوجد المشرع الجزائري بموجب القانون رقم      

 98 – 83رقم  3والمنظم بموجب المرسوم ،لتوجیه االستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسیقه

وهو ما یطرح التساؤل كیف  .4خصیة المعنویة واالستقالل الماليوهو مؤسسة عمومیة تتمتع بالش

یمكن أن یتم إنشاء هیئة بهذا المستوى مع تمكینها من الشخصیة المعنویة واالستقالل المالي في 

وقت كانت الجزائر لم تحرر االستثمار وال القطاع الخاص أصال على غرار ما جاء به دستور 

دل حقیقة على القیود التي كانت واردة على حریة ممارسة وهو ما ی .؟1989الجزائر لسنة 

                                                 
  .88، مرجع سابق، ص في الجزائر أولد رابح صفیة، مبدأ حریة التجارة والصناعة -  1

 .44ص  مرجع نفسه، ،ة والصناعة في الجزائرح صفیة، مبدأ حریة التجار أولد راب -  2

، یتضمن إنشاء الدیوان الوطني لتوجیه اإلستثمار الخاص الوطني ومتابعته 1983 ینایر 29في  مؤرخ 98 – 83مرسوم رقم  -  3

 .، ملغى1983 فبرایر 01، صادر في 05تنسیقه، ج ر عدد و 

تنشأ مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع "على أنه  ، مرجع نفسه،98 – 83وم رقم تنص المادة األولى من المرس - 4

، ویدعى "الدیوان الوطني لتوجیه اإلستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسیقه"بالشخصیة المعنویة واإلستقالل المالي، تسمى 

  ".“الدیوان“في صلب النص 
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اللذان یجدان مصدرهما في مبدأ حریة التجارة والصناعة  ،األنشطة اإلقتصادیة والمبادرة الخاصة

  .1989ذین رأوا النور والتجسید الفعلي من خالل إقرارهم في دستور لوال

یر المكلف بالتخطیط والتهیئة العمرانیة واللجان كما أنشأ اللجنة الوطنیة لالعتماد یترأسها الوز      

، وبعد ذلك تم إنشاء مجلس 99 – 83رقم  1الوالئیة لالعتماد یترأسها والي الوالیة بموجب المرسوم

الذي أسندت إلیه صالحیة إبداء الرأي بالمطابقة  10-90النقد والقرض بموجب القانون رقم 

  .ي یقام في الجزائر كما سبق ذكرهومراقبة وٕاعتماد كل مشروع استثماري أجنب

تم حل مختلف الهیاكل اإلداریة  كنتیجة طبیعیة إللغاء النصوص القانونیة المنظمة لالعتماد     

في مجال االستثمار، قصد تبسیط اإلجراءات وٕازالة العراقیل كالدیوان الوطني لتوجیه ومتابعة 

وذلك بموجب المرسوم رقم  2اللجان الوالئیةاإلستثمار الخاص الوطني، اللجنة الوطنیة لإلعتماد و 

، وتم تعویض كل 11 - 82المتضمن إلغاء التنظیم الصادر تطبیقا للقانون رقم  1953 – 88

تدعى وكالة ترقیة ومتابعة االستثمار بموجب  ،تضطلع بترقیة اإلستثمار 4هذه الهیاكل بهیئة مرنة

تنشأ "ستثمار في مادته السابعة التي جاء فیها المتعلق بترقیة اإل 12 – 93المرسوم التشریعي رقم 

" الوكالة"لدى رئیس الحكومة وكالة لترقیة اإلستثمارات ودعمها ومتابعتها، ویشار إلیها فیما یلي 

".  

أصبحت تعرف وكالة ترقیة اإلستثمارات بالوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار بموجب األمر      

تنشأ لدى رئیس الحكومة وكالة وطنیة لتطویر  «فیها من والتي جاء 06المادة  03-01رقم 

والتي خولت لها صالحیة تلقي التصریحات ، » الوكالة"اإلستثمار تدعى في صلب النص 

                                                 
ن االعتماد الوالئیة وعملها، ج ، المتضمن إنشاء لجنة االعتماد الوطنیة ولجا1983 ینایر 29مؤرخ في  99 – 83مرسوم رقم  - 1

 . 1983فبرایر  01 ، صادر في05ر عدد 

 .34جراي یمینة، مرجع سابق، ص  -  2

مؤرخ في  11 – 82، المتضمن إلغاء التنظیم الصادر تطبیقا للقانون رقم 1988 أكتوبر 11مؤرخ في  195 – 88مرسوم رقم  -  3

، ج 1988یولیو  12مؤرخ في  25 – 88قانون رقم إلقتصادي الخاص الوطني، الملغى بالالمتعلق باإلستثمار ا 1988 تغش 21

 .1988أكتوبر  12 ، صادر في41ر عدد 

 .89، مرجع سابق، ص في الجزائر أولد رابح صفیة، مبدأ حریة التجارة والصناعة -  4
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ولتسهیل مهامها تم إحداث داخل الوكالة شباك  .1باالستثمار، بعد إلغاء شرط االعتماد المسبق

 2.داء للمستثمر الشروع في إنجاز مشروعهوحید ال مركزي ینشأ على مستوى كل والیة یسهل األ

  .03 – 01من االمر رقم  24وهذا طبقا للمادة 

  ر وٕانشاء هیاكل دعم المؤسسات ص مالنصوص المقّیدة لحریة االستثما تقلیص - ثانیا

توسیع نسیج المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  ،)1(إزالة تسقیف حجم االستثمارشمل ذلك ی     

، )5(، تحریر اإلدخار الخاص )4(، إزالة اإلحتكار )3( نع التركیز اإلقتصاديإلغاء أحكام م، )2(

 ٕانشاء هیاكل إداریة لدعمو ) 6(إستحداث الوكالة لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

  ).8(باإلضافة إلى إنشاء غرفة التجارة والصناعة ) 7( المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

  إزالة تسقیف حجم االستثمار - 1

إستجابة للمتطلبات الجدیدة لإلنفتاح اإلقتصادي للجزائر قامت الدولة باالنسحاب بصفة 

تدریجیة من تنظیم االستثمارات التي أخضعتها لنظام قانوني استثنائي، لتصبح بعد ذلك خاضعة 

 25 – 88إلجراءات بسیطة من شأنها تشجیع الخواص لالستثمار، أهمها صدور القانون رقم 

جیه اإلستثمارات اإلقتصادیة الخاصة الوطنیة المشار إلیه الذي لم یقید األعوان المتعلق بتو 

اإلقتصادیین الخواص بالنسبة للحد األقصى لمبلغ اإلستثمار، وهو ما یعني بالضرورة تحریر 

النشاط اإلقتصادي وتحریر اإلدخار الخاص إلى جانب إلغاء األحكام الخاصة بمنع التركیز األفقي 

لنشاط مثل حیازة أعمال متعددة من قبل مستثمر واحد، بمعنى أن القانون سمح والعمودي ل

  .وبالرأسمال الذي یرغبه دون تقییده بحد أقصى ،3للمستثمر بإنشاء أكثر من مشروع واحد

  توسیع نسیج المؤسسات الصغیرة والمتوسطة – 2

مرتبط بطبیعةاألنظمة یعرف نسیج المؤسسات الصغیرة والمتوسطة توسعا وٕانتشارا الفتا،      

اإلقتصادیة اللیبرالیة المعتمدة، وثورة المعلومات وتبني سیاسة إنفتاح السوق، ویعود هذا التزاید إلى 

  :األسباب الرئیسیة التالیة

                                                 
 .19، مرجع سابق، ص نزلیوي صلیحة -  1

 .20، مرجع سابق، ص صلیحةوي نزلی -  2

 .90أولد رابح صفیة، مبدأ حریة التجارة والصناعة في الجزائر، مرجع سابق، ص  -  3
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إرتفاع حجم الخدمات بسبب ثورة المعلومات واإلتصال هذا ما شّجع على ظهور  -

 المؤسسات الصغیرة ذات الطابع الخدماتي؛

 اإلبتكارات في مجال الخدمات الحدیثة في األسواق المحلیة والدولیة؛إرتفاع  -

زیادة نمو السكان هذا ما أدى إلى عدم قدرة الدولة على تلبیة كل طلبات سوق العمل  -

 .خاصة بعد زیادة التوجه نحو إقتصاد السوق

إزدیاد نشاط األعمال الخاصة بعد إتجاه العدید من الدول نحو خوصصة المؤسسات  -

 .مومیةالع

المتضمن القانون التوجیهي لتطویر المؤسسات  02 – 17من القانون رقم  05طبقا للمادة      

تعّرف المؤسسة الصغیرة والمتوسطة، مهما كانت طبیعتها القانونیة، "فإنها  1الصغیرة والمتوسطة

  :أو الخدمات/بأنها مؤسسة مؤسسة إنتاج السلع و

 شخصا،) 250(ین إلى مائتین وخمس) 1(تشّغل من واحد  -

مالییر دینار جزائري، أو ال یتجاوز مجموع ) 4(ال یتجاوز رقم أعمالها السنویة أربعة  -

 دینار جزائري،) 1(حصیلتها السنویة، ملیار 

 ."أدناه 3تستوفي معیار اإلستقاللیة كما هو محدد في النقطة  -

فما أكثر  % 25بمقدار  یقصد بالمؤسسة الصغیرة والمتوسطة كل مؤسسة ال یمتلك رأسمالها     

من قبل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرى، ال ینطبق علیها تعریف المؤسسات الصغیرة 

  .المشار إلیه 02 – 17الفقرة األخیرة من القانون رقم  05والمتوسطة وهذا طبقا لنص المادة 

ا تتمیز المؤسسات ص م بخصائص تتمیز بصغر الحجم ومحدودیة التخصص في العمل مم     

باإلضافة إلى سرعة  ،یساعدها في التكیف مع األوضاع اإلقتصادیة والضآلة النسبیة لرأس المال

                                                 
، یتضمن القانون التوجیهي لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ج ر 2017 ینایر 10مؤرخ في  02 – 17رقم قانون  -  1

 ، 2017ینایر  11 ، صادر في02 عدد
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كما تتوفر على هیكل تنظیمي بسیط یعتمد على مستوى إشراف  ،1اإلستجابة لحاجیات السوق

ل بسیط، باإلضافة إلى إحتوائها على نظام معلوماتي غیر معّقد یتالءم مع نظام القرار المّتخذ داخ

إلى جانب  كبدیل جدید نسیج المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وفي سبیل تطویر .2هذه المؤسسات

المؤسسة اإلقتصادیة التي تساهم في إنشاء الثروة وٕاحداث مناصب الشغل وتوفیر مختلف 

 02 – 17أقّر المشرع الجزائري بموجب القانون رقم  ،الحاجیات لألفراد والعائالت والمؤسسات

واجب توفرها في المؤسسة الصغیرة والمتوسطة وأنواعها حتى یمكن لها اإلستفادة من الشروط ال

عامل كحد  250أحكام هذا القانون، وذلك بأن یتراوح عدد عمالها ما بین عامل واحد كحد أدنى و 

أقصى، ویستوي األمر في ذلك بأن تكون في حالة نشاط وترید توسیع نشاطها أو أن تكون قید 

ك بموجب تصریح تشخیصي یحدد نموذجه بموجب قرار صادر عن الوزیر المكلف التأسیس وذل

المشار  02 – 17من القانون رقم  06وهذا طبقا لما ورد بالمادة  ،بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

  .إلیه

لتكثیف نسیج المؤسسات الصغیرة في سبیل ترقیة المناولة، بإعتبارها األداة المفضلة      

ّر المشرع الجزائري سیاسة ترقیة وتطویر لهذه األداة بهدف تعزیز تنافسیة اإلقتصاد والمتوسطة، أق

الوطني، وأسند تنفیذ هذه المهمة إلى الوكالة التي سیتم إستحداثها لهذا الغرض أیضا من أجل 

تنفیذ سیاسة الدولة في مجال تطویر المناولة وفي تقویة تكامل القدرات الوطنیة للمناولة في عّدة 

جاالت ترتبط إرتباط وثیق بطبیعة نشاط المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، كما تسهر الوكالة على م

تقدیم الدعم التقني والمادي لفائدة م ص م المناولة لمطابقة منتوجاتها، وذلك في إطار سیاسة 

  .3تطویر المناولة الوطنیة

                                                 
العلمي الدولي األول حول  ىالملتق والمتوسطة، سهام، الشراكة األجنبیة كأداة لتأهیل المؤسسات الجزائریة الصغیرة عبد الكریم - 1

سلوك المؤسسات اإلقتصادیة في ظل رهانات التنمیة المستدامة والعدالة اإلجتماعیة، كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم 

 .03ص  ،2012نوفمبر  21و 20، یومي ورقلة التسییر، جامعة قاصدي مرباح،

، مجلة األبحاث اإلقتصادیة، "2013 – 2005المؤسسات الصغیرة والمتوسطة كمحرك للتنمیة في الجزائر "قاشي خالد،  - 2

 .15، ص 2015، جوان 12، العدد 2جامعة البلیدة 

 .، مرجع سابق02 – 17من قانون رقم  33إلى  30المواد من  -  3
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ا المؤسسات ص م والتي كانت في سبیل توفیر المعلومة اإلقتصادیة التي لطالما عانت منه     

في كثیر من األحیان عثرة أمام تطورها وترقیة نشاطاتها بما یواكب اإلصالحات اإلقتصادیة التي 

نظاما لإلعالم  02 – 17من القانون رقم  34تبنتها الجزائر، أقّر المشرع الجزائري بموجب المادة 

ن أداة لإلستشراف والمساعدة على اإلقتصادي حول المؤسسات ص م، تكّلف الوكالة بوضعه ویكو 

إتخاذ القرار، في المقابل تلزم مختلف الهیئات واإلدارات ذات الصلة بااقطاع اإلقتصادي على 

بتزوید منظومة اإلعالم اإلقتصادي حول الم ص م التي تشرف علیها الوكالة بكل  ،الخصوص

تیة واألرشیف ومختلف التحقیقات المعلومات المحّینة المتضمنة في بطاقیات وفي وسائلها المعلوما

 . 1والدراسات واإلحصائیات المنجزة من طرف هذه الهیئات

  إلغاء أحكام منع التركیز اإلقتصادي - 3

أمام مبدأ حریة التجارة والصناعة وتشجیع اإلستثمار الذي یسود اإلقتصاد العالمي بشكل عام      

سوق من أجل مزاولة العمل التجاري، حیث ومن بینه اإلقتصاد الجزائري، یقبل التجار على ال

تضطر طائفة منهم إلى مغادرة السوق ألي سبب كان، ویأتي دور اإلندماج والسیطرة أو التكیز 

فیعمل اإلندماج أو التركیز على تقلیل عدد . اإلقتصادي في إقامة التوازن في ظل الظروف العادیة

لیه الدول من إهتمام لسن التشریعات التي ما تو  التجار أو حجم ممارسة العمل التجاري في ظل

  .2تساعد على جذب اإلستثمارات

یقوم التركیز اإلقتصادي بطرق منها اإلندماجات وعملیات اإلستیالء والمشاریع المشتركة      

  .وغیرها من أشكال إختیار السیطرة، مثل حاالت اإلدارة المتشابكة

  :3اع من اإلندماج أو التركیز وهيالبد من اإلشارة إلى أن هناك ثالثة أنو      

  اإلندماج األفقي الذي یكون بین التجار المتنافسین؛ – 1

                                                 
 .مرجع سابق ،02 – 17من قانون رقم  36و 35مادتین أنظر إلى ال -  1

الشناق معین فندي، اإلحتكار والممارسات المقیدة للمنافسة في ضوء قوانین المنافسة واالتفاقیات الدولیة، الطبعة األولى، دار  - 2

 .185، ص 2010الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

 .187الشناق معین فندي، مرجع نفسه، ص  -  3



225 
 

اإلندماج الرأسي الذي یكون بین التجار المتكاملین الذین یعملون على مستویات مختلفة في  – 2

  السوق؛

  .اإلندماج التجمیعي الذي یتم بین تجار یمارسون أعماال تجاریة مختلفة – 3

صد بحجم التركیز اإلقتصادي المطلوب ، الحجم الذي تخضع عنده عملیة التركز یق     

اإلقتصادي للرقابة المنصوص علیها في التشریع، بحیث ال تؤدي عملیة التركیز إلى قیام إحتكار 

مشروعیة التجمیع بعین  1المتعلق بالمنافسة 03 – 03وقد أخذ األمر رقم . یؤثر سلبا على السوق

أخرجه من الممارسات المقیدة للمنافسة الممنوعة، وأخضعه للرقابة للتأكد من عدم اإلعتبار، إل

تقییده للمنافسة، ومراقبة التجمیع لیست موجهة لكل العملیات التركیزیة بل هي مقررة للعملیات 

مما یفهم أن  %40حدا یفوق  03 – 03من األمر رقم  18الواسعة النطاق التي تبلغ طبقا للمادة 

الملغى قد حدد  06 – 95، وكان األمر رقم 2ت التي تقل عن ذلك ال تخضع للرقابةالعملیا

  .من المبیعات المنجزة في السوق الداخلیة %30المبیعات بـ 

في تنظیمه  1986من المرسوم بالقانون الصادر سنة  38قد أخذ المشرع الفرنسي في المادة ل     

لق، حیث حدد سقفا معینا لعملیة التركیز تخضع للمنافسة، بمعیار تبادلي على أساس نسبي ومط

ویتمثل ذلك السقف في قیام المشروعات أطراف . الصفقة عنده للرقابة على التركز الغقتصادي

من إجمالي المبیعات أو المشتریات أو أیة صفقات تتم في السوق  %25التركز مجتمعة بتحقیق 

أو خدمات یمكن أن تحل محل بعضها  المحلي أو في جزء منه، یكون محلها سلعا أو أمواال

وقد . بعضا، أي أن تكون المشروعات أطراف التركز تنتج سلعا یمكن أن تحل محل بعضها بعضا

تبنى قانون المنافسة األوروبي معیار أن یتعدى المشروع بأعماله الخمسة ملیارات یورو أوروبي 

قابة، ولم یأخذ بمعیار النسبة في حتى یمكن إعتباره في حالة تركز تستحق الر ) ملیار یورو 05(

       3.السوق

                                                 
 .، مرجع سابق03 – 03أمر رقم  -  1

 .207كتو محمد الشریف، مرجع سابق، ص  -  2

 .190الشناق معین فندي، مرجع سابق، ص  -  3
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  إزالة االحتكار    - 4

في سبیل إزالة االحتكارات العمومیة بصفة تدریجیة، دخلت الجزائر مرحلة اإلصالحات 

حیث صدر  ،1االقتصادیة، وفتح معظم النشاطات التي كانت محفوظة للدولة أمام المبادرة الخاصة

موجبه ألغى احتكار المؤسسات العامة للنشاط االقتصادي، حیث ، الذي ب201-88المرسوم رقم 

تلغى صراحة األحكام التنظیمیة التي تخول المؤسسات "تنص المادة األولى منه على أنه 

اإلشتراكیة ذات الطابع اإلقتصادي التفرد بأي نشاط إقتصادي أو إحتكار تسویق منتوجات أو 

  ."یة مخالفةخدمات، وذلك ما لم تكن هناك أحكام تشریع

لكن الجدیر بالذكر، أن تطبیق هذا المرسوم الذي یرمي إلى تحقیق أفكار لیبرالیة، بإزالة 

إحتكار المؤسسات العامة للنشاط اإلقتصادي، یتعارض والنظام القائم في الجزائر وفقا لدستور سنة 

ى مختلف ، الذي كان یهدف إلى تكریس المبادئ اإلشتراكیة وتعزیز سیطرة الدولة عل1976

المجاالت بما فیها اإلقتصادیة، لذا كان البد من إزالة هذا الغموض وتهیئة المحیط القانوني 

   .2لتحریر النشاط اإلقتصادي أمام المبادرة الخاصة

حیز التنفیذ، لم یشیر إلى إتباع النهج االشتراكي، ونص بصفة غیر  1989فبدخول دستور 

منه على أنه  31نهج الیبرالي لإلقتصاد حیث تنص المادة مباشرة على سلوك الدولة الجزائریة ال

تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنین والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة "

العقبات التي تعوق تفتح شخصیة اإلنسان، وتحول دون مشاركة الجمیع الفعلیة في الحیاة 

أنها هیئت المحیط  ،، نستنتج من خالل هذه المادة3"السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة

القانوني لتحریر النشاط االقتصادي أمام المبادرة الخاصة، مع ضمان المساواة بین المواطنین في 

الحیاة السیاسیة  تطویرفي ممارسة مختلف األنشطة اإلقتصادیة مع الدعوة لمشاركة الجمیع الفعلیة 

  .یةواإلقتصادیة واإلجتماعیة والثقاف

                                                 
 .21جراي یمینة، مرجع سابق، ص  -  1

 .21، ص نزلیوي صلیحة، مرجع سابق -  2

 .، المعدل والمتمم، مرجع سابق438 – 96دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة صادر بموجب أمر رئاسي رقم  -  3
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بهذه الوسیلة الدستوریة، تمكن المشرع الجزائري بالقیام بمجموعة من اإلصالحات التي أدت 

نذكر منها على سبیل المثال ال . إلى فتح نشاطات كانت ولوقت مضى من احتكار الدولة

  : الحصر

الذي سمح للخواص بإنشاء بنوك أو مؤسسات  1990صدور قانون النقد والقرض في سنة 

 90من القانون رقم  45إذ تنص المادة . ما كان إنشاءها من صالحیات الدولة ال غیرمالیة، بعد

  :یتخذ المجلس القرارات الفردیة اآلتیة" المتعلق بالنقد والقرض على أنه  10 -

الترخیص بإنشاء البنوك والمؤسسات المالیة الجزائریة واألجنبیة وتعدیل هذه  -أ

  . ..."الترخیصات والرجوع عنها

لى أیضا مظاهر انسحاب الدولة من مختلف قطاعات النشاطات ویظهر ذلك على تتج

أین تم منح حریة ممارسته من طرف األشخاص الخواص طبیعیون  ،الخصوص في مجال اإلعالم

كانوا أو معنویون على السواء شریطة احترام بعض الضوابط الوطنیة وذلك بموجب القانون رقم 

التي نصت صراحة على أنه  3، وهذا طبقا لنص المادة لغىالم 1المتعلق باإلعالم 90-07

یمارس حق اإلعالم بحریة مع احترام كرامة الشخصیة اإلنسانیة ومقتضیات السیاسة الخارجیة "

یمارس الحق في اإلعالم خصوصا من خالل "منه على أنه  4كما جاء بالمادة ". والدفاع الوطني

نشرها األشخاص الطبیعیون المعنویون الخاضعون العناوین واألجهزة التي ی: ... ما یأتي

  .كما أصبح إصدار النشریات الدوریة حرا یشترط فقط التصریح المسبق. "للقانون الجزائري

كما فتح قانون االستثمارات المجال أمام الخواص، مع التقلیل من اإلجراءات الصارمة التي 

ة مع مراعاة التشریع والتنظیم المتعلقین كانت سائدة سابقا، وأصبحت االستثمارات تنجز بكل حری

لیتم بعد ذلك صدور مختلف النصوص القانونیة التي حررت عددا من  .باألنشطة المقننة

  .، والذي لم تعد تحتكره الدولة لنفسها1995النشاطات، منها قطاع التأمینات في سنة 

                                                 

، ملغى 1990أفریل  04، صادر في 14، یتعلق باإلعالم، ج ر عدد 1990 أفریل 03مؤرخ في  07 – 90قانون رقم  -  1

 .2012ینایر  15، صادر في 02، یتعلق باإلعالم، ج ر عدد 2012 ینایر 12مؤرخ في  05 – 12قانون عضوي رقم الب
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ل أعطت الحریة لم تقتصر الدولة على تحریر النشاطات ذات الطابع االقتصادي فقط، ب

الذي  1996لممارسة بعض النشاطات ذات الطابع المرفقي وفقا لما تبناه دستور الجزائر لسنة 

نذكر منها على سبیل . نص صراحة على مبدأ حریة التجارة والصناعة وتشجیع المبادرة الخاصة

هي للتعلیم المتضمن القانون التوجی 05 – 99المثال قطاع التعلیم العالي بموجب القانون رقم 

قطاع المواصالت السلكیة والالسلكیة   ،04 - 2000، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1العالي

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید وبالمواصالت السلكیة  03 – 2000بموجب القانون رقم 

ضمن قانون المت 10 – 01، نفس األمر بالنسبة لقطاع المناجم من خالل القانون رقم 2واآلسلكیة

  . 3المناجم

الذي یحدد  07 – 05بموجب القانون رقم  2005كما تم تحریر قطاع التعلیم في سنة      

، وقطاع المیاه بموجب 4القواعد العامة التي تحكم التعلیم في مؤسسات التربیة والتعلیم الخاصة

  .5المتضمن قانون المیاه 12 – 05القانون رقم 

  تحریر االدخار الخاص - 5

سبتمبر  08المؤرخ في  25لقد مّكن بنك الجزائر المقاولة الخاصة بموجب النظام رقم      

، المحدد لشروط فتح وتسییر الحسابات بالعملة الصعبة لألشخاص المعنویة، حیازة موارد 1990

                                                 
 07 ، صادر في24وجیهي للتعلیم العالي، ج ر عدد ، یتضمن القانون الت1999 أبریل 04رخ في مؤ  05 – 99قانون رقم  -  1

دیسمبر  10 ، صادر في75، ج ر عدد 2000دیسمبر  06مؤرخ في  04 – 2000، معدل ومتمم بالقانون رقم 1994أفریل 

 .، المعدل والمتمم2000

سلكیة واآلسلكیة، ج لقواعد العامة المتعلقة بالبرید وبالمواصالت ال، یحدد ا2000 غشت 05مؤرخ في  03 – 2000قانون رقم  - 2

 .2000 غشت 6، صادر في 48ر عدد 

، معدل 2001 یولیو 4، صادر في 35، یتضمن قانون المناجم، ج ر عدد 2001یولیو  3مؤرخ في  10 – 01قانون رقم  - 3

 .2007مارس  07 صادر في ،16، ج ر عدد 2007مارس  01مؤرخ في  02 – 07ومتمم باألمر رقم 

ات التربیة والتعلیم الخاصة، ، یحدد القواعد العامة التي تحكم التعلیم في مؤسس2005غشت  23مؤرخ في  07 – 05أمر رقم  - 4

 . 2005 غشت 28، صادر في 59ج ر عدد 

 .2005سبتمبر  04 ، صادر في60، یتضمن قانون المیاه، ج ر عدد 2005غشت  04مؤرخ في  12 – 05قانون رقم  -  5
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مالیة بالعملة األجنبیة في الحسابات المصرفیة وذلك دون إذن مسبق، حیث ال یمیز في ذلك بین 

  .1سة العامة والمقاولة الخاصةالمؤس

  استحداث الوكالة الوطنیة لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة – 6

المتضمن إنشاء الوكالة  165 – 05أنشئت هذه الوكالة بموجب المرسوم التنفیذي رقم      

 ، وهي مؤسسة همومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة واإلستقالل2وتنظیمها وسیرها

  .المالي، موضوعة تحت إشراف وزیر المؤسسات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

تتجلى أهمیة هذه الوكالة في الدفع بعجلة تنمیة العون اإلقتصادي الخاص السیما      

  :3المشروعات الصغیرة والمتوسطة فیما یلي

كل والصعوبات التي دراسة كافة المعطیات واألمور المرتبطة بهذا القطاع الحیوي وبحث المشا –أ 

تواجهه والعمل على وضع الحلول المناسبة لها بالتنسیق مع الجهات المختصة، بإعتبار أن تنمیة 

  .هذا النوع من المؤسسات تمثل إحدى القضایا الهامة لدفع وتیرة التنمیة

ت توفیر قاعدة من البیانات واإلحصاءات المتنوعة التي یمكن أن تستفید منها هذه المؤسسا –ب 

  .لتطویر أعمالها في مجاالت التسویق والقوى العاملة واإلنتاج واإلدارة وغیرها

اإلستعانة بمجموعة من الخبراء المتخصصین لتقدیم المشورة والنصح حول كافة األمور التي  –ج 

  .تهم هذه المؤسسات في المجال التسویقي، الفني، اإلداري، التمویلي وغیرها

قانون لإلغاء القانون المنشئ لها وهو ا تبقى ساریة المفعول حتى بعد هذه الهیئة العمومیة     

 – 17الملغى بموجب القانون رقم  18 – 01التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة رقم 

منه على أن النصوص التنظیمیة المتخذة لتطبیقهذا القانون  38هذا األخیر نّص في المادة  ،02

ومنها النص  02 – 17لى غایة صدور النصوص التنظیمیة للقانون رقم تبقى ساریة المقعول إ

التنظیمي للوكالة التي إستحدثها المشرع الجزائري التي أطلق علیها هیئة عمومیة ذات طابع 

                                                 
 .91، مرجع سابق، ص في الجزائر أولد رابح صفیة، مبدأ حریة التجارة والصناعة -  1

، یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لتطویر المؤسسات الصغیرة 2005ماي  03مؤرخ في  165 – 05مرسوم تنفیذي رقم  -  2

 .2005ماي  04 ، صادر في32وسیرها، ج ر عدد  والمتوسطة وتنظیمها

، "مجد"شر والتوزیع جواد نبیل، إدارة وتنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، الجزائریة للكتاب والمؤسسة الجامعیة للدراسات والن - 3

 .  113، ص 2006
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دون تحدید تسمیتها، غیر أن المتوقع بعد صدورالمرسوم " بالوكالة"خاص، وٕاكتفى بدعوتها 

ا ال یخرج عن ما هو مقرر بالنسبة للوكالة الوطنیة لتطویر التنفیذي الذي ینظمها أن موضوعه

، تكلف هذه 1اإلستثمار المشار إلیها أعاله مع إقرار تعدیالت أخرى على مهامها وتنظیمها وسیرها

الوكالة بتنفیذ إستراتیجیة تطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في مجال اإلنشاء واإلنماء 

، وترقیة اإلبتكار وتدعیم المهارات والقدرات النوعیة والجودةوالدیمومة، بما في ذلك تحسین 

المشار  02 – 17من القانون رقم  18التسییریة لهذا النوع من المؤسسات طبقا لما جاء بالمادة 

  .إلیه

في نفس اإلطار، یتم تمویل عملیات دعم ومساعدة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة،      

، وكذا نفقات تسییر الوكالة، عن طریق حساب التخصیص المنصوص علیها في هذا القانون

الذي عنوانه الصندوق الوطني لتأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  302 – 124رقم  الخاص

   .2ودعم اإلستثمار وترقیة التنافسیة الصناعیة

م مهمتها دع ،یساعد هذه الوكالة في تنفیذ مهامها مراكز دعم وٕاستشارة ومشاتل مؤسسات     

إنشاء المؤسسات وٕانماؤها وٕاحتضانها في البدایات األولى إلنشائها أو المراحل األولى لمشروع 

  . 02 – 17من القانون رقم  20وهذا إستنادا إلى ما ما ورد بالمادة  ،توسعتها

  هیاكل إداریة لدعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطةإنشاء  – 7

فائدة دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیتها في تتمثل هذه الهیاكل اإلداریة الموجهة ل   

الصندوق الوطني لتأهیل المؤسسات ، )1( مراكز التسهیل للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة إنشاء

صندوق  ،)3( صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، )2( الصغیرة والمتوسطة

 الوكالة الوطنیة لتطویر اإلستثمارو  )4( ضمان قروض إستثمارات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

  ).6( األخذ بفكرة حاضنات أو مشاتل المؤسساتو  )5(

  

  

                                                 
 . ، مرجع سابق02 – 17من قانون رقم  18أنظر المادة  -  1

 .نفسه، مرجع 02 – 17من قانون رقم  19المادة  -  2
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  مراكز التسهیل للمؤسسات الصغیرة والمتوسطةإنشاء  – 1 – 7

إن مركز التسهیل یتدخل من أجل مساعدة حاملي المشاریع وأصحاب المبادرة الخاصة بالطرق    

  :1التالیة

 اإلستقبال والتوجیه؛ -

 اإلعالم؛ -

 :التكوین في مجال -

  كیفیة إنشاء وتسییر مؤسسة؛ -

  كیفیة إعداد مخطط األعمال؛-

  التسویق؛-

  .المحاسبة والمالیة-

  :المرافقة في میادین -

  تخطي العراقیل التي تواجه حاملي المشاریع في مرحلة اإلجراءات اإلداریة؛ -       

  سة؛المرافقة في عملیة تكوین وتأهیل المؤس -       

  المرافقة في تحضیر مخطط األعمال؛ -       

  المرافقة في تقدیم الملف المالي؛ -       

  .المرافقة في مرحلة إنطالق النشاط والتسویق -       

  :2كما تتجلى مهام مركز التسهیل للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة فیما یلي     

 اولون واإلشراف على متابعتها؛دراسة الملفات التي یقدمها حاملو المشاریع أو المق -

مساعدة المستثمرین على تخطى العراقیل التي تواجههم أثناء مرحلة تأسیس اإلجراءات  -

 اإلداریة؛

                                                 

، یحدد الطبیعة القانونیة لمراكز تسهیل المؤسسات الصغیرة 2003فیفري  25مؤرخ في  79 – 03مرسوم تنفیذي رقم  -  1

  .2003فیفري  26، صادر في 13والمتوسطة ومهامها وتنظیمها، ج ر عدد 

 .، مرجع نفسه79 – 03مرسوم تنفیذي رقم  -  2
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تجسید إهتمامات أصحاب المؤسسات في أهداف عملیة وذلك بتوجیههم حسب مسارهم  -

 المهني؛

 مرافقة أصحاب المشاریع والمقاولین في میداني التكوین والتسییر؛ -

شجیع نشر المعلومة بمختلف وسائل اإلتصال المتعلقة بفرص اإلستثمار والدراسات ت -

 القطاعیة واإلستراتیجیة والدراسات الخاصة بالفروع؛

تقدیم خدمات في مجال اإلستشارة في وظائف التسییر والتسویق وٕاستهداف األسواق وتسییر  -

م المؤسسات الصغیرة الموارد البشریة وكل األشكال األخرى المحددة في سیاسة دع

 والمتوسطة؛

 دعم تطویر القدرة التنافسیة؛ -

 .المساعدة على نشر التكنولوجیات الجدیدة -

إن مهام مراكز التسهیل للمؤسسات والخدمات والمساعدة التي یقدمها تتوخى تحقیق أهدافه      

  :1المتمثلة فیما یلي

 وضع شباك یتكیف مع إحتیاجات منشئي المؤسسات والمقاولین؛ -

ضمان تسییر الملفات التي تخض بمساعدات الصنادیق المنشأة لدى وزارة الصناعة  -

 والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة اإلستثمار؛

 تشجیع تطویر التكنولوجیات الجدیدة لدى أصحاب المشاریع والمقاولین؛ -

 مكان إلتقاء بین عالم األعمال والمؤسسات واإلدارات المركزیة أو المحلیة؛ -

 یر ثقافة التقاول؛تطو  -

الحث على تثمین البحث عن طریق توفیر جو التبادل بین حاملي المشاریع ومراكز البحث  -

 وشركات اإلستشارة ومؤسسات التكوین واألقطاب التكنولوجیة والصناعیة والمالیة؛

 تشجیع تطویر النسیج اإلقتصادي المحلي؛ -

 ترقیة تعمیم المهارة وتشجیعها؛ -

 ریة وعقلنة إستعمال الموارد المالیة؛تثمین الكفاءات البش -

                                                 
1  - www.industrie.gov.dz سا 20.30، على الساعة د 2016مارس  09، تاریخ اإلطالع على الموقع. 
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 نشر األجهزة الموجهة لمساعدة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودعمها؛ -

 .  مرافقة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لإلندماج في اإلقتصاد الوطني والدولي -

  الصندوق الوطني لتأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة – 2 – 7

وهو أیضا موضوع تحت وصایة وزیر  2006ون المالیة لسنة أنشئ الصندوق بموجب قان     

 – 06من المرسوم التنفیذي رقم  04المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وٕاستنادا إلى نص المادة 

، فإنه هناك شروط یجب أن 1المحدد لكیفیات سیر حساب التخصیص الخاص بالصندوق 240

  :تتمثل فيتتوفر في المؤسسة حتى تستفید من برنامج التأهیل و 

  أن تكون المؤسسة خاضعة للقانون الجزائري؛ – 1

  في حالة نشاط منذ سنتین على األقل؛ – 2

  .   أن تكون في وضعیة مالیة مستقرة – 3

، 2وتحدیدهاالمادیة وغیر المادیة یشمل التأهیل، إجراء عملیة تشخیص إلحتیاجات المؤسسة      

واألجهزة واألدوات المكتبیة التي تحتاجها المؤسسة وفقا  اإلستفادة من تأهیل مادي یتمثل في العتاد

لنتائج التشخیص الخاص بها، كما تستفید من التأهیل المعنوي ویتمثل في إدخال التقنیة ونظم 

التسییر واإلدارة الحدیثة یشرف علیها خبیر معتمد لدى الوكالة الوطنیة لتأهیل المؤسسات الصغیرة 

  .والمتوسطة

  :3ص م فیما یلي ؤسساتمالداف الرئیسیة للبرنامج الوطني لتأهیل تتمثل األه     

 وضع مخطط أعمال لتطویر تنافسیة المؤسسات الجزائریة الصغیرة والمتوسطة؛ -

 إعداد وتنفیذ سیاسة وطنیة لتأهیل الم ص م؛ -

  .التفاوض حول مخططات ومصادر تمویل برنامج التأهیل -

  ة والمتوسطةصندوق ضمان قروض المؤسسات الصغیر  – 3 - 7

                                                 
 302 – 124، یحدد كیفیات سیر حساب التخصیص الخاص 2006جویلیة  04مؤرخ في  240 – 06مرسوم تنفیذي رقم  - 1

 .2006 جویلیة 09 ، صادر في45، ج ر عدد "متوسطةالصندوق الوطني لتأهیل المؤسسات الصغیرة وال"الذي عنوانه 

 .09عبد الكریم سهام، مرجع سابق، ص  -  2

 .10عبد الكریم سهام، مرجع نفسه، ص  -  3



234 
 

المتضمن إنشاء الصندوق وتحدید  373 – 02أنشأ الصندوق بموجب المرسوم التنفیذي رقم      

، وهو مؤسسة عمومیة موضوع تحت وصایة وزیر المؤسسات الصغیرة 1قانونه األساسي

والمتوسطة، یتمتع بالشخصیة المعنویة واإلستقالل المالي، یتولى هذا الصندوق ضمان القروض 

تستفید منها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة كما هو محدد في المرسوم السالف الذكر، كما التي 

یتولى منح ضمانات للمؤسسات التي تنجز إستثمارات بعد إستیفائها لمعاییر كاألهلیة للقروض 

، باإلضافة إلى ملیون دج 50على أن یحدد المستوى األدنى للقروض القابلة للضمان بـ  ،2البنكیة

من  21ها في ترقیة المؤسسات الناشئة في إطار المشاریع المبتكرة وهذا طبقا لما ورد بالمادة مهمت

  .المشار إلیه 02 – 17القانون رقم 

  صندوق ضمان قروض إستثمارات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة – 4 - 7

ساسي المتضمن القانون األ 134 – 04أنشأ هذا الصندوق بموجب المرسوم الرئاسي رقم      

ملیون دج،  30، إستنادا لهذا المرسوم فإن الصندوق هو شركة ذات أسهم برأسمال قدره 3للصندوق

، ویهدف الصندوق إلى  %60من رأسمال وتساهم الخزینة بـ  % 40تساهم فیه البنوك بنسبة 

ضمان تسدید القروض البنكیة التي تستفید منها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لتمویل 

   .   4ارات، التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالیة المساهمة في الصندوقاإلستثم

  الوكالة الوطنیة لتطویر اإلستثمار – 5 – 7

   المتعلق بترقیة اإلستثمار، 12 – 93أنشئت الوكالة إبتداءا بموجب المرسوم التشریعي رقم      

الستثمار، ثم أصبحت تعرف وكالة تضطلع بترقیة اإلستثمار الخاص تدعى وكالة ترقیة ومتابعة او

المتعلق بتطویر  03-01ترقیة اإلستثمارات بالوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار بموجب األمر رقم 

                                                 
، یتضمن إنشاء صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغیرة 2002نوفمبر  11مؤرخ في  373 – 02مرسوم تنفیذي رقم  -  1

 . 2002نوفمبر  13 ، صادر في74األساسي، ج ر عدد والمتوسطة وتحدید قانونه 

أوشن لیلى، الشراكة األجنبیة والمؤسسات اإلقتصادیة الجزائریة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون التعاون  -  2

 .139، ص 2011الدولي، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

صندوق ضمان قروض إستثمارات ، یتضمن القانون األساسي ل2004أبریل  19مؤرخ في  134 – 04مرسوم رئاسي رقم  - 3

 .2004أبریل  28 ، صادر في27لمتوسطة، ج ر عدد المؤسسات الصغیرة وا

 .140سابق، ص المرجع الأوشن لیلى،  -  4
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، وهي مؤسسة عمومیة إداریة تتمتع بالشخصیة المعنویة واإلستقالل المالي اإلستثمار السالف ذكره

الخاص ، وفي سبیل تطویر القطاع إلیه المشار 09 – 16من القانون رقم  26طبقا لنص المادة 

  :1مجاالت كبیرة متمثلة في أصبحت تمارس مهامها بالتنسیق مع اإلدارات والهیئات المعنیة في

ترقیة الفرص  –ترقیة اإلستثمارات في الجزائر والترویج لها في الخارج  –تسجیل اإلستثمارات 

دعم  –ة تأسیس الشركات وٕانجاز المشاریع تسهیل ممارسة األعمال ومتابع –واإلمكانات اإلقلیمیة 

تأهیل المشاریع التي  –اإلعالم والتحسیس في مواقع األعمال  –المستثمرین ومساعدتهم ومرافقتهم 

تمثل أهمیة خاصة لإلقتصاد الوطني والمعدة على أساس إتفاقیة متفاوض علیها بین المستثمر 

وٕاعداد إـتفاقیة اإلستثمار التي تعرض على والوكالة التي تتصرف بإسم الدولة وذلك بتقییمها 

المساهمة في تسییر نفقات دعم اإلستثمار طبقا  –المجلس الوطني لإلستثمار للموافقة علیها 

تسییر حافظة المشاریع السابقة لهذا القانون وهي اإلستثمارات التي یفوق أو  –للتشریع المعمول به 

والخاضعة للموافقة المسبقة من طرف ) 5.000.000.000(یساوي مبلغها خمسة مالییر دینار 

  .المجلس الوطني لإلستثمار من أجل الحصول على المزایا

في المقابل، تقوم الوكالة بتحصیل أتاوة بعنوان معالجة ملفات اإلستثمار، سواء من قبل      

  .مصالحها الخاصة أو مراكز التسییر، یحدد مبلغها وكیفیات تحصیلها عن طریق التنظیم

لقد زّودت الوكالة بأربع مراكز مستحدثة تضم مجموع المصالح المؤهلة لتقدیم الخدمات      

الضروریة إلنشاء المؤسسات ودعمها وتطویرها، وكذا إلنجاز المشاریع ویكون لقرارات أعضاء هذه 

 –ا مركز تسییر المزای: المراكز الحجیة أمام الغدارات التابعة لها، وتتمثل هذه المراكز كاآلتي

تحدد . مركز الدعم إلنشاء المؤسسات ومركز الترقیة اإلقلیمیة –مركز إستیفاء اإلجراءات 

من  27هذه المراكز وتنظیمها وسیرها عن طریق التنظیم وهذا طبقا لما جاء بالمادة صالحیات 

      .المشار إلیه 09- 16القانون رقم 

  األخذ بفكرة حاضنات أو مشاتل المؤسسات – 6 - 7

تكّلف مشاتل المؤسسات بدعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الناشئة وٕاحتضانها وهي مهمة      

هي و . المشار إلیه 02 – 17من القانون رقم  20أسندها إلیها المشرع الجزائري بموجب المادة 

                                                 
 .، مرجع سابق09 – 16من قانون رقم  26المادة  -  1
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تقنیة جدیدة لدعم وتشجیع الصناعات الصغیرة والمتوسطة الخاصة في مرحلة التأسیس واإلنطالق 

وتدعى هذه اآللیة المستحدثة بحاضنة األعمال أو ما یطلق علیها بالجزائر بمشاتل . غیلوالتش

مجموعة متكاملة من الخدمات والتسهیالت وآلیات "والتي یمكن تعریفها بأنها  ،1المؤسسات

المساندة واإلستشارة، توفرها مؤسسة ذات كیان قانوني لدیها الخبرات اآلزمة والقدرة على 

وتقدم هذه المؤسسة خدمات لحاملي فكرة مشروع . لحركة الضروریة لنجاح مهامهااإلتصاالت وا

الذین یملكون مواهب المبادرة الخاصة والعمل الحر والذین یرغبون البدء بإقامة مؤسساتهم 

الصغیرة بهدف تخفیف أعباء مرحلة اإلنطالق، ویشترط على المؤسسات المحتضنة ترك 

زمنیة المحددة، والخروج من الحاضنة إلفساح المجال أمام الحاضنة بعد إنتهاء الفترة ال

      .2"مؤسسات صغیرة أخرى في مراحل التأسیس األولى لإلستفادة منها

حاضنات األعمال هي منظومة تكاملیة تعتبر كل مشروع صغیر كأنه ولید یحتاج إلى  إنّ      

مه منذ مولده لتحمیه من المخاطر لذلك یحتاج إلى حضانة تض. الرعایة الفائقة واإلهتمام الشامل

التي تحیط به وتمده بطاقة اإلستمراریة، وتدفع به تدریجیا بعد ذلك قویا قادرا على النمو ومؤهال 

  .للمستقبل ومزودا بمسببات وآلیات النجاح

. تجدر اإلشارة، إلى أن حاضنات األعمال والمشروعات الصغیرة، تعود إلى حقبة السبعینات     

الفكرة في الوالیات المتحدة األمریكیة أوائل الستینات، وتطورت في الثمانینات حیث حیث بدأت 

إنتقلت بعد ذلك إلى دول اإلتحاد األوربي ثم إلى دول جنوب شرق آسیا حیث إعتبرت الحاضنات 

حاضنة مشروعات  2000یبلغ عددها حالیا في العالم حوالي . من أهم آلیات النمو اإلقتصادي لها

  .3نواعها المختلفةصغیرة بأ

  :أهم الصعوبات التي تواجه المشروع الصغیر هي   

 صعوبة المهارة اإلداریة والقدرة على المبادرة؛ -

                                                 
، 13، ج ر عدد مؤسساتیتضمن القانون األساسي لمشاتل ال ،2003فیفري  25مؤرخ في  78 – 03مرسوم تنفیذي رقم  - 1

 .2003فیفري  26صادر بتاریخ 

 .116ص واد نبیل، مرجع سابق، ج -  2

 .118، ص جواد نبیل، مرجع سابق -  3
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 الحاجة إلى التمویل واإلقتراض؛ -

 البیروقراطیة وصعوبة اإلجراءات اإلداریة؛ -

 .النقص في الخبرات والمهارات -

  :تحدیدها كاآلتي أما المراحل الضروریة لإلنطالقة الناجحة فیمكن     

 تحدید المنتج أو الخدمة التي ستقوم المؤسسة بتقدیمها إلى السوق؛ -

 ؛)الهدف(دراسة أولیة للمشروع تحدد إتجاه المشروع  -

 وضع خطة عمل تفصیلیة؛ -

 . إخضاع التنفیذ إلى التجربة -

ن من هذا المنطلق، تحتاج المؤسسات الصغیرة والمتوسطة إلى مساعدة ملموسة حتى تتمك     

من تخطي صعوبات اإلنطالق، في هذا المجال یبرز دور الحاضنات من أجل زیادة فرص النجاح 

  :1وأبرزها

 توفیر مكان إلدارة المؤسسة المحتضنة، یؤجر بأسعار بسیطة؛ -

 توفیر مكان لإلنتاج وتقدیم الخدمات ضمن الحدود التي تسمح بها إمكانیات الحاضنة؛ -

ال، موظفة إستقبال، مطبخ صغیر، حاسوب، فاكس، قاعة إستقب(خدمات إداریة مشتركة  -

تلكس، هاتف عادي ودولي، إذا إستدعى األمر، الربط اإللكتروني بشبكات المعلومات 

 وتقدم هذه الخدمات بكلفتها للمؤسسة المحتضنة؛) الدولیة

معلومات تفصیلیة حول كیفیة التسجیل لدى الدوائر الحكومیة والمساعدة على تخطي  -

 الصعوبات؛

 اإلستشارة لدراسة السوق، حسب نوع المنتج وحجم السوق؛/لمساعدةا -

 المساعدة في وضع خطة العمل التفصیلیة؛ -

المساعدة على وضع تفاصیل الموازنة، وتحدید مستلزمات التمویل والقروض والسیولة  -

 .المالیة

                                                 
 .116ص مرجع نفسه، جواد نبیل،  -  1
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ضنة الحا –كما توجد عدة أنوع من حاضنات المؤسسات وتتمثل في الحاضنة اإلقلیمیة      

 –الحاضنة البحثیة  –حاضنة التقنیة  –حاضنة القطاع المحدد  –الحاضنة الصناعیة  –الدولیة 

  .حاضنة األنترنت

  :1لإلشارة، تجد حاضنات المؤسسات مصادرها المالیة والفنیة في     

 ؛...)البنوك –وزارة الصناعة واإلستثمار  –وزارة المالیة (جهات تمویلیة  -

 ؛)الجامعات –یات المهنیة الجمع(جهات دعم فني  -

 ؛)الشركات الكبرى(جهات تسویقیة  -

، والتي یمكن أن تحدد خریطة اإلستثمار )ووزارة التجارة –غرف التجارة (جهات تنسیقیة  -

 والمشروعات، باإلضافة إلى توفیر الخبرات اآلزمة إلنجاح عمل الحاضنة؛

ن للقطاع الخاص بآلیات على الرغم من أن أغلب الحاضنات تنشأ بدعم حكومي، لكن یمك -

  .رأس المال المخاطر وغیره في المساهمة في إنشاء الحاضنات على أساس  ربحي

    غرفة التجارة والصناعة إنشاء – 8

غرفة التجارة والصناعة طوال تاریخها الطویل خاصة بعد بروز مرحلة اإلنفتاح  أنّ  ال شكّ      

عم جهود الدولة التنمویة في كافة المجاالت كإمداد اإلقتصادي بالجزائر، تقوم بإسهامات متمیزة لد

المؤسسات والمستثمرین والمتعاملین اإلقتصادیین بالمقترحات العملیة البناءة لتطویر حركیة التنمیة 

الصناعیة وترقیة مناخ األعمال بالبالد، فغرفة التجارة والصناعة وهي تقدم خدماتها للمؤسسات 

وعات الصغیرة والمتوسطة والمشاریع الكبیرة عامة كانت أو خاصة، اإلقتصادیة ال تفرق بین المشر 

من هنا نستنتج أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  .2فهي تقدم خدماتها لجمیع هذه المنشآت

تستفید بصورة أو بأخرى من كافة الخدمات التي  ،الخاصة ومختلف مشاریع المبادرة الخاصة

قطاعات النشاط االقتصادي المختلفة الصناعیة والتجاریة تقدمها الغرفة للمؤسسات العاملة في 

  . والخدماتیة

                                                 
 .119جواد نبیل، مرجع سابق، ص  -  1

 .121جواد نبیل، مرجع نفسه، ص  -  2
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في هذا اإلطار، فإن غرفة التجارة والصناعة في إطار سعیها لتطویر القطاعات اإلقتصادیة      

والمشاریع اإلستثماریة بما یضمنه من مؤسسات صغیرة ومتوسطة فإنها تقوم بتقدیم الخطط 

  :1التالیة

ات میدانیة حول النشاط الصناعي عن طریق البیانات التي یتم توزیعها على إجراء دراس –أ 

  المؤسسات الصناعیة؛

إن دخول القطاع الخاص میادین جدیدة متنوعة في النشاط الصناعي تطلب من غرف  –ب 

التجارة والصناعة مضاعفة جهودها في مجال المتابعة المیدانیة لهذه األنشطة اإلستثماریة للوقوف 

صعوبات العمل ومتطلبات التطویر، في هذا المجال فهي تسعى دائما عن طریق لجانها على 

المختلفة والمسؤولین فیها ومن الزیارات المیدانیة التي تقوم بها للمناطق الصناعیة ومناطق النشاط 

  إلى زیادة التسهیالت المقدمة لهذه المناطق؛

واألعوان اإلقتصادیین وأصحاب المبادرات  تمثیل المؤسسات والشركات التجاریة والصناعیة –ج 

الخاصة، في اللجان الحكومیة والهیئات والمؤسسات بهدف التنسیق مع أجهزتها، في الشؤون 

المتصلة بتطویر العمل في القطاع الخاص الصناعي والتجاري وقطاع الخدمات، ووضع الحلول 

  المناسبة للمشاكل والصعوبات التي تواجهها؛

یر وٕاتاحة سبل التمویل المناسبة والمالئمة ألوضاع المؤسسات الصغیرة السعي لتوف –د 

والمتوسطة من خالل المساهمة في تأسیس البنوك ومختلف المؤسسات المالیة المتخصصة في 

میدان االستثمار وٕاقامة مشاریع الخواص، األمر الذي یساعد على تشجیع االستثمار في األنشطة 

أكد الغرف في العدید من المناسبات على ضرورة قیام البنوك بدورها الصناعیة والخدماتیة، كما ت

في تقدیم قروض قصیرة وطویلة األجل بتفضیالت خاصة لتمویل اإلستثمار في هذه المشاریع، 

إضافة إلى توفیر الخدمات اإلقتصادیة األخرى مثل توفیر دراسات الجدوى اإلقتصادیة 

  .    مویل اآلزم لتطویر صادرات المؤسساتواإلستثماریة، كما تساهم في تقدیم الت

  

                                                 
 .121ص ، جواد نبیل، مرجع سابق -  1
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على الصعید الوطني، تمثل الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة المستحدثة بموجب المرسوم      

المعدل والمتمم، وغرف التجارة والصناعة المستحدثة بموجب المرسوم  941 – 96التنفیذي رقم 

دوائرها اإلقلیمیة، المصالح العامة لقطاعات المعدل والمتمم في إطار  932 – 96التنفیذي رقم 

التجارة والصناعة والخدمات لدى السلطات العمومیة، وهي مؤسسات عمومیة ذات طابع صناعي 

وتجاري، تتمتع بالشخصیة المعنویة واإلستقالل المالي وتوضع تحت وصایة الوزیر المكلف 

  .بالتجارة

 :3یة التالیةبهذه الصفة، تظطلع الغرف بالمهام األساس     

 تمثیل الشركات؛ -

 تنشیط وترقیة ودعم الشركات؛ -

 تكوین وتعلیم وتأهیل الشركات؛ -

 .التحكیم والوساطة والمصالحة -

تتكون غرف التجارة والصناعة  الجزائریة من أجهزة منتخبةومن مصالح إداریة، تخضع      

ح اإلداریة فهي خاضعة للسلطة أما المصال. األجهزة المنتخبة للسلطة السلمیة التي یمارسها الرئیس

للسلطة السلمیة التي یمارسها المدیر العام بالنسبة للغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة والمدیر 

  .4بالنسبة لغرفة التجارة والصناعة بالوالیة

  

  

  

                                                 
، 16، یتضمن إنشاء الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة، ج ر عدد 1996مارس  03مؤرخ في  94 – 96نفیذي رقم مرسوم ت - 1

، 61، ج ر عدد 2000أكتوبر  14مؤرخ في  312 – 2000تنفیذي رقم المرسوم ال، معدل ومتمم ب1996مارس  06صادر في 

 22، صادر في 77، ج ر عدد 2010دیسمبر  21مؤرخ في  319 – 10تنفیذي رقم المرسوم ال، وب2000أكتوبر  18صادر في 

 .2010دیسمبر 

، المتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة، معدل ومتمم بالمرسوم 1996مارس  03مؤرخ في  93 – 96مرسوم تنفیذي رقم  - 2

 .2000أكتوبر  18 ، صادر في61، ج ر عدد 2000بر أكتو  14مؤرخ في  311 – 2000التنفیذي رقم 

3 -  .CACI.dzwww  سا 21على الساعة  2016سبتمبر  14: اإلطالع على الموقع تاریخ. 

4  - Op. Cit ,www.CACI.dz 
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  الفرع الثاني

  تطبیق قواعد القانون الخاص 

  

، باإلضافة إلى اللجوء إلى نظام التعاقد )أوال(یتعلق األمر بتطبیق قواعد القانون التجاري      

  ).ثاني(

 قواعد القانون التجاري - أوال

الكتساب صفة التجار یجب أن یقوم الشخص بممارسة األعمال التجاریة وقد نصت المادة      

یعد تاجرا كل من یباشر عمال تجاریا ویتخذه حرفة معتادة "األولى من القانون التجاري على أن 

المعدل للقانون التجاري، عدلت هذه المادة وأصبح نصها  27 – 96ر األمر رقم وبصدو . "له

یعد تاجرا كل شخص طبیعي أو معنوي یباشر عمال تجاریا ویتخذه مهنة معتادة له، ما "كالتالي 

  ."لم یقض القانون بخالف ذلك

حد، إذ شمل یتضح لنا من خالل نص المادة أنه أشمل وأوسع من سابقه وأدق منه في آن وا     

الشخص الطبیعي والمعنوي الذي یتخذ األعمال التجاریة مهنة له، كما إستبدل المشرع كلمة حرفة 

بكلمة مهنة وهذه األخیرة أوسع في معناها من الحرفة إذ المهنة تشمل المهن والحرف، كما أن 

ع النشاطات الحرفة توحي إلى الذهن تلك الصناعات البسیطة، بینما إمتهان التجارة یشمل جمی

  .1الحیویة في المجال التجاري والصناعي

في هذا الصدد، فإذا تكرر العمل بصفة مستمرة ودائمة بحیث یظهر الشخص للغیر بمظهر      

صاحب المهنة التجاریة أو بمعنى آخر یجب أن یباشر الشخص األعمال التجاریة بشكل إعتیادي 

  .2على وجه اإلمتهان

  

  

                                                 
دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة فضیل نادیة، القانون التجاري الجزائري، األعمال التجاریة، التاجر، المحل التجاري،  -  1

 .154المركزیة، بن عكنون، الجزائر، ص 

 .155فضیل نادیة، مرجع سابق، ص  -  2
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. في أربع فئات كبیرة وفقا لطبیعة األعمال التي یقومون بها مهنیا یمكن تصنیف التجار     

  :1وهناك تفریق إلعطاء جدول المهن التجاریة، بدون أن تكون لهذا التفریق قیمة قانونیة

  مؤسسات التوزیع المكلفة ببیع المواد األولیة للصانعین، والسلع للمستهلكین؛ – 1

  ا في الحیاة الیومیة إسم صناعي؛مؤسسات اإلنتاج یحمل المستثمر فیه – 2

  مؤسسات الخدمات، المتنوعة للغایة، ومن بینها للناقلین المكان األهم؛ – 3

المؤسسات المساعدة التي تزاول تجارة العملة أو اإلعتماد أو تساعد التجار في التعاقد على  – 4

  .األعمال

قتصادیین الخواص، من المقصود من هذا التصنیف، هو توضیح أن جمیع األعوان اإل     

مستثمرین ومتعاملین خواص وذو المشاریع والمؤسسات الخاصة وأصحاب المبادرة الخاصة في 

مختلف قطاعات النشاط، یحملون صفة التاجر، بإعتبارهم یمارسون نشاطاتهم على سبیل اإلعتیاد 

متمثال في  أو شخصا معنویا 2والقصد واإلستقاللیة، سواء كان شخصا طبیعیا أي مقاول فردي

شكل مؤسسة أو مشروع، ویلتزمون بكافة اإللتزامات الموقعة على التجار، وبالتالي هم یخضعون 

  .في ذلك إلى قواعد القانون التجاري

تجدر اإلشارة، إلى أن فكرة المقاولة في القانون التجاري تحمل معنى واسعا، یتمثل في فكرة      

ن الشيء الذي یهم القانون التجاري هو إستغالل التاجر اإلستغالل التي تقوم بها المقاولة، أل

كما أن المقاولة ال یمكن أن تكون شخصا قانونیا یكتسب حقوقا . للرأسمال الذي یقدمه أو یقترضه

  .3ویتحمل إلتزامات إال إذا أعد لها نظام خاص ووضع في شكل مالئم

كل شخص طبیعي أو "اري على أّن من القانون التج 09فالمشرع الجزائري قد نص في المادة      

معنوي له صفة التاجر ملزم بمسك دفتر الیومیة یقید فیه بیوم عملیات المقاولة وأن یراجع على 

من القانون التجاري الفرنسي  09/01كما تتنص المادة . ..."األقل نتائج هذه العملیات شهریا

                                                 
 –المنافسة  –الملكیة الصناعیة  –محاكم التجارة   –ر وقوجال لویس، المطول في القانون التجاري، التجار . ج، روبلو. ریبیر - 1

 .  141، ص 2007، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، )الفرنسيقانون المجموعة األوربیة والقانون (

 .231ولد رابح صافیة، المركز القانوني للمقاولة الخاصة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  -  2

 .87ص  ولد رابح صافیة، المركز القانوني للمقاولة الخاصة في القانون الجزائري، مرجع نفسه، -  3
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هذا بالنسبة للمقاولة ..." اولةالمیزانیة تصف بشكل ممیز الحقوق والدیون في المق"على أّن 

  .1أما بالنسبة للمقاولة الجماعیة، فإن حساباتها ممزوجة مع حسابات الشخص المعنوي. الفردیة

الجدیر بالمالحظة، أن هناك من یأخذ بمفهوم المشروع كمعیار للتجاریة، ویعني ذلك حصول      

لى الفصل بین رأس المال والعمال العمل على وجه التكرار والتنظیم، أي كنشاط مستمر وقائم ع

  .2بعكس الحرفي

یرى غالبیة الفقه الحدیث أن المشروع هو المعیار القانوني السلیم للتجاریة، إذ من السهل      

وه . التعرف إلیه من طریقة العمل بالتكرار، ومن خالل المظاهر الخارجیة والتعامل وهي التنظیم

ط دقیق، تخضع معه بعض األعمال للقانون التجاري، كلما بذلك یكفل إتساع نطاق التجاریة بضاب

تجاوزت إطارها التقلیدي كاألعمال الزراعیة حین تتجاوز اإلنتاج الفردي وتتم على وجه المشروع 

  .3كنشاط إنتاجي

أهمیة هذا المعیار هي التي دعت المشرع الفرنسي لألخذ به في النص على تجاریة  فلعلّ      

لبترول، خروجا عن األصل وهو إستبعاد العملیات اإلستخراجیة كالزراعة من إستخراج المعادن وا

نطاق القانون التجاري، مع اإلشارة دائما إلى أن معیار المشروع لیس هو الضابط الوحید إلى 

جانب معیار المضاربة ومعیار التداول ومعیار الشكل، وٕان كان الرابط الهام للتجاریة في القانون 

  .     زالت التجاریة تثبت بنص القانون لبعض األعمال المنفردة الوضعي، إذ ال

الجدیر بالمالحظة، أن مفهوم المشروع لم یستقر بعد، إذ یأخذه البعض بمفهوم واسع أساسه      

التكرار، لیندمج بذلك مع مفهوم اإلحتراف أو المهنة كشرط لصفة التاجر، مع إختالف العنصر 

الشخصي للحرفة أو المهنة التي تستند في جوهرها إلى المهارة المادي للمشروع عن العنصر 

  .كعنصر هام إلى جانب عنصر اإلعتیاد والتكرار

                                                 
 .91، ص الجزائري، مرجع سابقولد رابح صافیة، المركز القانوني للمقاولة الخاصة في القانون  -  1

المؤسسة التجاریة والعقود الواردة  –) الدفاتر التجاریة والسجل التجاري(التجارة والتاجر  –بوذیاب سلمان، القانون التجاري في  - 2

 . 89، ص 1995ؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، النظریة العامة للشركات، الم –علیها 

 .89نفسه، ص  وموضع بوذیاب سلمان، مرجع -  3
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إن الخلط بین مفهوم المشروع والمهنة من قبل البعض، یقصد منه الربط بین النظرة المادیة      

الراهن في لبنان  وهذا لیس هو التفسیر. والشخصیة، لما یراد أن یكون علیه القانون التجاري

    .1ومصر وفرنسا، حیث یعتد بتغلیب نظریة العمل التجاري أي النظریة المادیة للقانون التجاري

بالنسبة للشركات التي یكون موضوعها تجاریا فإنها تعتبر من التجار، والمقصود بموضوع      

یشترط ذكره قانون الشركة هو الهدف الذي أسست من أجله ویمكن معرفته من عقد الشركة الذي 

الشركات عند تأسیسها، كما یطلق قانون الشركات عموما على هدف أو موضوع الشركة غایات 

الشركة سواء تعلق األمر بشركة التضامن أو الشركة ذات المسؤولیة المحدودة أو شركة المساهمة، 

بمعنى . جاریاإذ یشترط في ذلك كله، أن یكون هدف الشركة الذي أنشئت من أجله یعتبر عمال ت

آخر أن تكون تأسست لكي تمارس أحد األعمال الواردة في قانون الشركات أو القانون التجاري، أو 

في هذه الحالة . أنها ستمارس أعماال تتشابه بصفاتها وغایتها مع األعمال التجاریة بطبیعتها

لواجبات الملقاة على تكتسب الشركة عند اكتمال تأسیسها صفة التاجر وبالتالي علیها االلتزام با

   .2عاتق التاجر وتخضع ألحكام القانون التجاري كأحكام الصلح الواقي وأحكام اإلفالس

أما إذا كانت الغایة أو الهدف من إنشاء الشركة ممارسة األعمال المدنیة كأعمال الزراعة      

الشركة صفة  مثال وبیع المحصول الناتج عن االستغالل الزراعي ففي هذه الحالة ال تكتسب

  .التاجر، إنما تعتبر شركة مدنیة وبالتالي ال تلتزم بالتزامات التاجر

      التعاقد لجوء إلى نظامال – ثانیا

لقد شهدت المؤسسة العمومیة االقتصادیة، االنتقال من المرحلة التنظیمیة إلى المرحلة  

وكمثال على اإلطار التعاقدي . التعاقدیة، ویتجلى ذلك في مجال العقود وعالقة المؤسسة بعمالها

ما تمثل في عقود اإلستخدام البحریة وسائر العقود المختصة بالتجارة البحریة كاإلتفاقات 

                                                 
 .90، ص بوذیاب سلمان، مرجع سابق -  1

، اریةسامي محمد فوزي، شرح القانون التجاري، مصادر القانون التجاري، األعمال التجاریة، التاجر، المتجر، العقود التج - 2

  . 104، ص 1997، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ودار مكتبة التربیة، بیروت، لبنان، الجزء األولى
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والمقاوالت على أجور البحارة وبدل خدمتهم أو إستخدامهم للعمل على بواخر تجاریة، وهي تعتبر 

   .1ل هذه العقود تجاریةكذلك أعماال تجاریة بشرط أن تكون السفینة تجاریة لكي تعتبر مث

في فترة مضت وحد المشرع النظام القانوني المطبق على العقود دون التمییز ما إذا كانت      

المؤسسة إداریة أو تجاریة، فكل كیان تابع للدولة إال وكان العقد الذي یبرمه خاضعًا لقانون 

فالدولة أحكمت  .3مؤسسة العامةفبذلك وضعت الدولة حدا للحریة التعاقدیة لل ،2الصفقات العمومیة

لكن بصدور القانون . قبضتها على المؤسسة العامة وما على هذه األخیرة إال إتباع التوجیهات

، أخضع هذه األخیرة للقانون المدني 01 - 88التوجیهي للمؤسسات العمومیة االقتصادیة رقم 

من  07لما جاء في المادة  ، وهذا إستنادا4والتجاري، وبذلك أصبحت تتمتع بحریة في التعاقد

المتعلق بالقانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة اإلقتصادیة حیث جاء فیها  01 – 88القانون رقم 

طبقا لقواعد ... تتمتع المؤسسات اإلقتصادیة العامة باألهلیة القانونیة الكاملة، تشترط وتلتزم "

  ...."التجارة 

التعاقد، بمعنى حریة التاجر أو الصانع أو المؤسسة بیع  تبدأ الحریة التعاقدیة من حریة رفض     

أو عدم بیع مواد تجارته أو صناعته، وحریة تقدیم خدمة أو عدم تقدیمها ثم یمتد إلى حلریة 

التفاوض حول شروط العقد أي حریة المتعاقدین تحدید شروط البیع أو الخدمات المقدمة، من ثمن 

حریة إختیار من یتعاقد معه التاجر أو الصانع أو المؤسسة  كما تتضمن حریة التعاقد كذلك. وأجل

أي حریة إختیار المورد والمشتري، من هنا نخلص إلى أن حریة التعاقد تحتوي على جوانب كثیرة 

من حریة التجارة والصناعة، لذا فإن القانون المدني یوصف أحیانا بأنه الركیزة األساسیة للنظام 

  .5ن حقیقي لقطاع األعمالالقانوني البیرالي أو قانو 

                                                 
 .68سامي فوزي محمد، مرجع سابق، ص  -  1

، 15العمومي، ج ر عدد ، ینظم الصفقات العمومیة التي یبرمها المتعامل 1982 أبریل 10مؤرخ في  145 – 82مرسوم رقم  -  2

 .1982 أبریل 13صادر في 

 .38جراي یمینة، مرجع سابق، ص  -  3

  .17، ص مرجع سابق یحة،نزلیوي صل -  4

 .46كتو محمد الشریف، مرجع سابق، ص  -  5
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كما عمد المشرع إلى توحید النظام القانوني المطبق على عالقات العمل، أین أخضعها  

لنظام قانوني استثنائي، فالدولة نظمت األمور ولم یكن للمؤسسة أن تتفاوض مع عمالها، إلى أن 

لدولة من تنظیم أین حّضر النسحاب ا  ،1المتعلق بعالقات العمل 11 – 90صدر القانون رقم 

  .عالقة العمل، حیث حل محل التوجیهات والتنظیمات أسلوب جدید یتمثل في العقد

التنفیذیة   هذا وقد استفاد المجال المصرفي أیضا من ظاهرة إزالة التنظیم، لما تخلت السلطة

مجسدة في وزیر المالیة، عن اختصاصها في تحدید نسبة الفوائد على القروض ِلُیحَوَل هذا 

إلى جانب العدید من المجاالت األخرى، التي تراجعت فیها الدولة وانسحبت  .2الختصاص للبنوكا

  . تدریجیًا من حقل التنظیم وتحریر النشاط االقتصادي

كما تم تبسیط اإلجراءات الخاصة بممارسة النشاط اإلقتصادي وأخضعها للعقد حیث تنص 

یثبت العقد الرسمي لسجل التجاري على أنه المتعلق با 22 – 90من القانون رقم  2/3المادة 

أهلیة الشخص المعني القانونیة ویشهد على أقواله وتأكیداته، ویسلم هذا العقد الضابط 

من نفس  11، كما تنص المادة "العمومي الموضوع تحت رقابة القاضي المكلف بالسجل التجاري

صفته ضابطا عمومیا التحقیق في یتولى مأمور السجل التجاري الذي یتصرف ب"القانون على أنه 

مطابقة شكل الشركة التجاریة لألحكام القانونیة المعمول بها وفي الدفع الفعلي لحصة رأسمال 

ویسلم وصل التسجیل في السجل . المطلوبة قانونا وفي إختیار الشركة مقرا رئیسیا حقیقیا لها

، نستنتج من "ة في ذلكالتجاري، وهذا الوصل صالح ما لم یعترض علیه أي شخص له مصلح

أن الضابط العمومي یتمتع بسلطة تقیدة ولیست سلطة تقدیریة في تسلیم  ،خالل هذه األحكام

   .3الوصل في السجل التجاري، ویقوم بمهامه تحت الرقابة القضائیة

كما نستخلص من هذه األحكام أن اإلصالحات اإلقتصادیة التي باشرتها الجزائر ترمي إلى 

اإلقتصادي الذي یسمح للمقاولة الخاصة بالمبادرة، كما یغیر من دور الدولة في  تغییر النظام

                                                 
 .1990 أبریل 25، صادر في 17ت العمل، ج ر عدد ، یتعلق بعالقا1990 أبریل 11مؤرخ في  11 – 90قانون رقم  -  1

 .39ابق، ص جراي یمینة، مرجع س -  2

 .91، مرجع سابق، ص في الجزائر أولد رابح صفیة، مبدأ حریة التجارة والصناعة -  3
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 ،1اإلقتصاد لینتقل دورها إلى تنظیم النشاط اإلقتصادي وفق میكانزمات وقواعد جدیدة ومتطورة

  . تواكب السرعة في إبرام المعامالت التجاریة والمقاوالتیة

  

       

   

  

  

  

  

  

          

  

  

  

  

  
                                                 

 .91ریة التجارة والصناعة في الجزائر، مرجع سابق، ص أولد رابح صفیة، مبدأ ح -  1
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  انيالباب الث

  المساءلة القانونیة للعون اإلقتصادي

  في إطار قانون المنافسة 

  والممارسات التجاریة 
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  الباب الثاني

  المساءلة القانونیة للعون اإلقتصادي في إطار قانون

  المنافسة والممارسات التجاریة 

  
سة والممارسات في سبیل تنظیم المنافسة تنظیما قانونیا للحد من الممارسات المقیدة للمناف     

التجاریة، فقد تدخل المشرع الجزائري لحمایة األعوان اإلقتصادیین من األضرار الناجمة عن 

المنافسة غیر المشروعة من قبل بعض المنافسین في مجال اإلنتاج، التوزیع والخدمات، فقد سمح 

  .لمختصةالقانون لألطراف المعنیة بتقدیم شكوى في حال اإلخالل بالمنافسة إلى الجهة ا

یحرص القانون على إقامة نظریة عامة للحق في المنافسة، تشمل حمایة ما یتصل بها سواء      

حمایة سابقة على اإلعتداء، أم الحقة علیه، وال تكون حمایته ألمور متفرقة تمس جانبا من القیم 

النماذج التي حماها بنصوص خاصة، كتلك التي تحمي براءات اإلختراع واألسماء التجاریة، و 

الصناعیة والعالمات التجاریة والسلع والخدمات وغیرها، وٕانما یجب أن تمتد الحمایة إلى جمیع 

عناصر المنافسة ووسائلها في كافة مظاهرها، فهي تشمل كل المخالفات سواء أكانت إتفاقیات 

فافیة مقیدة للمنافسة، أو إساءة إستخدام لمركز مسیطر على السوق أو كانت ممارسات مخلة بش

ونزاهة الممارسات التجاریة، وتكفل حمایة األعوان اإلقتصادیین والمؤسسات في كافة األنشطة 

اإلقتصادیة إستجابة للحقائق اإلقتصادیة، في حدود الغایات التي یتطلع إلیها مبدأ المنافسة الحرة 

أن تكریس  ،حرمن المتعارف علیه في الدول ذات االقتصاد ال .)الفصل األول( الشریفة والنزیهة

وال یكون ذلك  .مبدأ المنافسة الحرة یعتبر من أهم العوامل التي تؤدي إلى خلق بیئة تنافسیة وفعالة

 إال في إطار التزام جمیع األشخاص الذین یمارسون نشاطا اقتصادیا في السوق بأحكام القانون،

م یتردد المشرع في منح سوق لوبغیة القضاء على كل ممارسة من شأنها المساس بالسیر العادي لل

ة وصالحیة الطعن في القرارات لمنافساصالحیة تطبیق قانون واإلداریة ت القضائیة العادیة ئاالهی

  ).الفصل الثاني(الصادرة عن السلطات اإلداریة المستقلة 
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  الفصل األول

  المساءلة اإلداریة للعون اإلقتصادي
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  صل األولالف

  عون اإلقتصاديالمساءلة اإلداریة لل

  
یعد سن تشریعات متعلقة بالمنافسة كاألمر المتعلق بالمنافسة وقانون الممارسات التجاریة      

خطوة متقدمة في تطویر المنظومة القانونیة اإلقتصادیة وتوفیر مناخ مالئم لإلستثمار واألعمال، 

زاهة المعامالت وأحد الضمانات لسیر آلیات السوق بصفة عادیة، وبما یحافظ على شرف ون

التجاریة وبالتالي حریة التجارة والصناعة، لكن هذه الخطوة تظل غیر كافیة ما لم یصحبها عزم 

  .على تنفیذ أحكام هذه النصوص القانونیة بصفة فعالة وتأمین المهام المتولدة عنها

داریة تضطلع بهذه المهمة الجهات المختصة المؤهلة قانونا، والمتمثلة في السلطات اإل     

المختصة ویتعلق األمر بمصالح وزارة التجارة ومجلس المنافسة عند اإلخالل بالممارسات التجاریة 

لقد أدى التحول من االحتكار العمومي لإلنتاج إلى نظام اقتصاد السوق من و  .)المبحث األول(

إعادة النظر  خالل إرساء قواعد المنافسة وحریة التجارة والصناعة وحمایة الملكیة الخاصة، إلى

في وظائف الدولة وعالقتها باالقتصاد عن طریق الفصل التام بین وظائفها كعون اقتصادي 

من  ،ووظائفها الجدیدة المنوطة بها بصفتها سلطة عامة ضابطة للنشاط االقتصادي ومراقبة له

اإلدارة  تتمیز باالستقاللیة والحیاد عن ،خالل استحداث هیئات قطاعیة مكلفة بالضبط االقتصادي

 داخل القطاع المعنیة بهالنجاعة ورقابة المنافسة مهمتها تنظیم السوق وٕارساء قواعد الفعالیة و 

  ).    المبحث الثاني(وردع الممارسات المنافیة لها 

  

  

  

  

  

  

    



252 
 

  المبحث األول

  لعون اإلقتصاديلالتقلیدیة المساءلة اإلداریة 

  التصديامتیازات السلطة العامة لوزارة التجارة في ( 

  )للممارسات المقیدة للمنافسة 

  

لقد كانت اإلدارة إلى وقت غیر بعید محتكرة كل السلطات بما فیها تلك المتعلقة بالمجال      

وذلك وفق التقسیمات التقلیدیة لنظریة التنظیم اإلداري والنهج االقتصادي . واالقتصادي التجاري

والتخطیط له، وتكریس الملكیة الجماعیة لوسائل المتبع القائم على  تدخل الدولة في االقتصاد 

اإلنتاج، فأسندت مهمة الرقابة بصفة حصریة إلى هیئات إداریة عمومیة ممثلة في وزارة التجارة 

والمعاینة ومصالحها الخارجیة مهمتها تنظیم المنافسة التجاریة في السوق، وٕاجراء الرقابة والتحقیق 

  ). المطلب الثاني( للممارسات المنافیة للمنافسة الحرة في السوق والمتابعة والردع ).المطلب األول(

                                        

  المطلب األول

   التحقیق ومعاینة المخالفات

  

تعتبر إدارة التجارة أداة في ید الدولة لتنظیم المنافسة وترقیتها وتطبیق القواعد المنظمة      

ات التجاریة، وردع األعوان االقتصادیین المخالفین لها وجبرهم على لمختلف األنشطة والممارس

العدول عن ارتكابها، من خالل المهام المسندة إلیها والصالحیات المخولة لها لما تتمتع به من 

هاته . )الفرع األول( امتیازات السلطة العامة التي تستمدها من الشخصیة المعنویة للدولة

تكامل ومنّسق بین الهیاكل اإلداریة لوزارة التجارة المكلفة بمراقبة الصالحیات موزعة بشكل م

الفرع ( ومتابعة سیر النشاطات التجاریة في السوق، فتتجلى هذه الصالحیات في التحقیق والمعاینة

  .    )ثانيال
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  الفرع األول

  الموظفون المؤهلون للتحقیق والمعاینة وحدود صالحیاتهم

  

تضطلع وزارة التجارة عن طریق مصالحها المركزیة والخارجیة بموجب المهمة التي أوكلها      

ایتها، بوظیفة رقابة وتنظیم سوق السلع والخدمات وتنظیم المنافسة فیه وحم 1إلیها المشرع الجزائري

 2وضمان تطبیق القواعد المحددة للممارسات التجاریة، وذلك تحت إشراف ومسؤولیة وزیر التجارة

المكلف بضبط وتیرة السوق وتموین االقتصاد، فهي تستعین في سبیل تحقیق ذلك بموظفیها 

ة إلجراء التحقیقات والتحریات ومعاین القانونیة في حدود صالحیاتهم )أوال( المؤهلون قانونا

  ).ثانیا(المخالفات 

  الموظفون المؤهلون للتحقیق والمعاینة - أوال

  الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات  02 – 04من القانون رقم  49طبقا لنص المادة      

  :للقیام بالتحقیقات ومعاینة مخالفات الممارسات التجاریة هم 3التجاریة، فإن الموظفون المؤهلون

  ،4شرطة القضائیة المنصوص علیهم في قانون اإلجراءات الجزائیةضباط وأعوان ال -

 ،5المستخدمون المنتمون إلى األسالك الخاصة بالمراقبة التابعون لإلدارة المكلفة بالتجارة -

                                                 
لتجارة، ج ر عدد ا، یتضمن تنظیم اإلدارة المركزیة في وزارة 2002دیسمبر  21مؤرخ في  454 – 02مرسوم تنفیذي رقم  -  1

 .2002دیسمبر  22 في، صادر 85

 22 في، صادر 85، یحدد مهام وزیر التجارة، ج ر عدد 2002دیسمبر  21مؤرخ في  453 – 02مرسوم تنفیذي رقم  -  2

 .2002دیسمبر 

معاینة حددت نفس الموظفون المؤهلون للقیام بالبحث و  ، مرجع سابق،12 – 89من قانون رقم  37أالحظ أن المادة  -  3

المخالفات للتنظیم الخاص باألسعار والمعامالت التجاریة، مع وجود فرق بسیط یتمثل في إضافة أي عون آخر للدولة مؤهل عن 

یكلف بالبحث عن " :طریق التنظیم وٕاعفاء األعوان التابعون لمصالح اإلدارة الجبائیة رغم أهمیة دورهم، حیث نصت على ما یلي

  :ر ومعاینتهاالمخالفات لتنظیم األسعا

  أعوان مصالح مراقبة األسعار برتبة مفتشین رئیسیین للتجارة ومفتشي ومراقبي األسعار والتحقیقات االقتصادیة، -

 ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في قانون اإلجراءات الجزائیة، - 

  ". وأي عون آخر للدولة مؤهل عن طریق التنظیم - 

4 - BRUST (J.) et KOVAR (R.), Droit de la concurrence, Economica, Paris, 1981, P. 331. 
5 - Ibid, P. 331. 
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 األعوان المعنیون التابعون لمصالح اإلدارة الجبائیة،  -

 .ل المعینون لهذا الغرضعلى األق 14أعوان اإلدارة المكلفة بالتجارة المرتّبون في الصنف  -

یجب أن یؤدي الموظفون التابعون لإلدارة المكلفة بالتجارة واإلدارة المكلفة بالمالیة الیمین وأن      

  .یفوضوا بالعمل طبقا لإلجراءات التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها

م هذا القانون، أن یجب على الموظفین المذكورین أعاله، خالل القیام بمهامهم، وتطبیقا ألحكا     

  .یبینوا وظیفتهم وأن یقدموا تفویضهم بالعمل

یمكن الموظفین المذكورین أعاله، إلتمام مهامهم، طلب تدخل وكیل الجمهوریة المختص      

  .إقلیمیا ضمن احترام القواعد المنصوص علیها في قانون اإلجراءات الجزائیة

ي أحاط الموظفون المؤهلون بالتحقیقات االقتصادیة ما تجدر اإلشارة إلیه، أن المشرع الجزائر      

بحمایة كافیة أثناء أدائهم لمهامهم، وذلك بتوقیع عقوبات جزائیة ومدنیة ضد كل عون اقتصادي 

یقوم بمعارضة المراقبة والقیام بالعرقلة وارتكاب كل فعل من شأنه منع تأدیة مهامهم، أو القیام 

أو عنف أو اعتداء جسدي أثناء تأدیتهم مهامهم أو بسبب بإهانتم وتهدیدهم أو كل شتم أو سب 

) 6(بالحبس من ستة  02 – 04من قانون رقم  53وظائفهم، فیعاقب علیها طبقا لنص المادة 

إلى ملیون دینار ) دج 100.000(، وبغرامة من مائة ألف دینار )2(أشهر إلى سنتین 

  . ، أو بإحدى هاتین العقوبتین)دج 1.000.000(

ا أنه في حالتي اإلهانة والعنف، تتم المتابعات القضائیة ضد العون االقتصادي المعني كم     

من طرف الوزیر المكلف بالتجارة أمام وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا، بغض النظر عن 

  . 1المتابعات التي باشرها الموظف ضحیة االعتداء

إجراء التحقیقات والتحریات ومعاینة بللموظفون المؤهلون  القانونیة صالحیاتالحدود  -ثانیا 

  المخالفات

الموظفون المؤهلون المكلفون بالتحقیق في  02 – 04خّول المشرع الجزائري بموجب القانون      

، حجز السلع )1(تتمثل في تفحص المستندات والوسائل المخالفات ومعاینتها بصالحیات واسعة 

  :نوردها كما یلي) 3(وملحقاتها  ، الدخول إلى المحالت التجاریة)2(والبضائع 

                                                 
 .، مرجع سابق02 – 04من قانون رقم  54المادة  أنظر -  1
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  تفحص المستندات والوسائل – 1

یمكن للموظفین المؤهلون للقیام بالتحقیقات االقتصادیة اإلطالع على كل الوثائق والمستندات      

اإلداریة أو التجاریة كالوصوالت والفواتیر أو الكشوف المالیة أو المحاسبیة، باإلضافة إلى أیة 

غناطیسیة أو معلوماتیة كاألقراص المضغوطة أو الدعائم اإللكترونیة، دون أن وسائل أو أجهزة م

  .یمنعوا من ذلك بحجة السر المهني

إن المشرع الجزائري لعلمه الیقین باألهمیة البالغة لسریة أعمال العون االقتصادي المنافس      

لتمتعه بحق المحافظة على في إستراتیجیته، وحمایة أوضاعه االقتصادیة والصناعیة والتجاریة، و 

أسرار نشاطه، منح للموظفین المؤهلون بالتحقیقات االقتصادیة صفة الضابطة العدلیة في تطبیق 

وذلك للدور الذي سیلعبه الموظف . أحكام القوانین المتعلقة بتنظیم المنافسة والممارسات التجاریة

اإلطالع على جمیع السجّالت  في إجراء التحریات والكشف عن وجود إخالل بالمنافسة، وكذلك

والملّفات والوثائق لدى المؤسسة أو العون االقتصادي المعني وذلك بغرض حجب أي معلومات 

  .   1بحجة السریة

یمكن للموظفین المؤهلون أن یشترطوا الحصول على هذه المستندات والوسائل حیثما وجدت      

یحررونه لهذا الغرض إذا كانت مهمة الذي  2ومهما كانت طبیعتها، وتضاف في محضر الحجز

  .وذات دلیل إثبات قوي أو ترجع في نهایة التحقیق

أو محاضر إعادة المستندات المحجوزة وتسلم نسخة /تحرر، حسب الحالة، محاضر الجرد و     

  .3من المحاضر إلى مرتكب المخالفة

  :حجز السلع والبضائع – 2

حقیقات االقتصادیة حجز السلع والبضائع وذلك في یمكن للموظفین المؤهلون للقیام بالت     

یمكن حجز "السالف الذكر بقولها  02 – 04من قانون رقم  39حاالت معینة نصت علیها المادة 

 20و 14و 13و 11و 10البضائع موضوع المخالفات المنصوص علیها في أحكام المواد 

                                                 
 .241، مرجع سابق، ص معین فنديالشناق  -  1

2 - BRUST (J.), et KOVAR (R.), Droit de la concurrence, op. cit, P. 332. 
 .، مرجع سابق02 – 04ن قانون رقم م 50ادة الم أنظر -  3
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یمكن حجز العتاد من هذا القانون، كما  28و) 7و 2( 27و 26و 25و 24و 23و 22و

نستخلص من هذه ". والتجهیزات التي استعملت في ارتكابها مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة

  :المادة المخالفات التي تكون محل حجز للسلع والبضائع وهي

  ؛رةبیع سلعة أو تأدیة خدمة بین األعوان االقتصادیین دون فاتو  -

لمعامالت التجاریة المتكررة والمنتظمة بیع سلعة أو تأدیة خدمة دون وصل التسلیم في ا -

 ؛األعوان االقتصادیین المرخص لهم وفیما بین

 ؛لتي تحددها القوانین المعمول بهاممارسة األعمال التجاریة دون اكتساب الصفة ا -

 ؛ؤها قصد التحویلإعادة بیع المواد األولیة في حالتها األصلیة إذا تم اقتنا -

 ؛ة طبقا للتشریع المعمول بهالمقننعدم احترام نظام األسعار  -

غیر  القیام بتصریحات مزیفة بأسعار التكلفة قصد التأثیر على أسعار السلع والخدمات -

 ؛الخاضعة لنظام حریة األسعار

 ؛فاء زیادات غیر شرعیة في األسعارالقیام بكل ممارسة أو مناورة ترمي إلى إخ -

ة أو فواتیر مزّیفة، إتالف الوثائق دفع أو استالم فوارق مخفیة للقیمة، تحریر فواتیر وهمی -

 ؛وط الحقیقیة للمعامالت التجاریةالتجاریة والمحاسبیة أو تزویرها قصد إخفاء الشر 

 ؛مستوردة أو مصنعة بصفة غیر شرعیةحیازة منتوجات  -

 ؛لمبرر لألسعارحیازة مخزون من المنتوجات بهدف تحفیز االرتفاع غیر ا -

 ؛لشرعیة للعون االقتصادي قصد بیعهالتجارة ا حیازة مخزون من منتوجات خارج موضوع -

ارتكاب ممارسات تجاریة غیر نزیهة ومخالفة لألعراف التجاریة النظیفة واالعتداء على  -

 ؛صالح عون أو عدة أعوان اقتصادیینم

تقلید العالمات الممیزة لعون اقتصادي منافس أو تقلید منتوجاته أو خدماته أو اإلشهار  -

 ؛زرع شكوك وأوهام في ذهن المستهلكسب زبائن هذا العون إلیه بالذي یقوم به، قصد ك

 ؛نظیم السوق وٕاحداث اضطرابات فیهااإلخالل بت -

 .  ممارسة اإلشهار التضلیلي -
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یجب على الموظفون المؤهلون تحریر محضر جرد المواد المحجوزة وفق اإلجراءات التي      

طلب تدخل وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا تحدد عن طریق التنظیم، ویمكن لهم إلتمام مهامهم، 

  . 1ضمن احترام القواعد المنصوص علیها في قانون اإلجراءات الجزائیة

   :الدخول إلى المحالت التجاریة وملحقاتها – 3

لقد منح المشرع الجزائري الموظفون المؤهلون بالتحقیقات االقتصادیة ومعاینة المخالفات      

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،  02 – 04ون رقم من قان 52بموجب المادة 

حریة الدخول إلى المحالت التجاریة والمكاتب والملحقات وأماكن الشحن أو التخزین وذلك بحضور 

، باستثناء المحالت السكنیة التي یتم 2صاحب المحل أو ممثله، وبصفة عامة إلى أي مكان

  .جراءات الجزائیةدخولها طبقا ألحكام قانون اإل

فتبعا لما سبق ذكره، ال یحق للمحققین زیارة األماكن السكنیة، لكن إذا ظهرت معطیات عن      

وجود وثائق أو أشیاء تفید وتكمل عملیة التحقیق، فإنهم یخطرون وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا 

  . 3للحصول على إذن مكتوب بتفتیش المحالت السكنیة

لمحققین ممارسة عملهم خالل نقل البضائع، ویمكنهم كذلك عند القیام بمهامهم، كما یمكن ل     

  .4فتح أي طرد أو متاع بحضور المرسل أو المرسل إلیه أو الناقل

  التحقیق والمعاینة: ثانیا

انطالقا من الصالحیات الواسعة التي أوكلها المشرع الجزائري لمصالح وزارة التجارة المركزیة      

الخارجیة من أجل السهر على حسن سیر المنافسة في السوق وحسن سیر النشاطات منها أو 

التجاریة، ومن أجل ضمان ذلك فإن أهم المهام التي یجب علیها الحرص للقیام بها تحدید ووضع 

، الّسهر على توجیه وتنسیق ووضع برامج الرقابة االقتصادیة 5وسائل لمتابعة ومراقبة األسواق

                                                 
 .، مرجع سابق02 – 04من قانون رقم  51المادة  أنظر -  1

2 - BRUST (J.) et KOVAR (R.), Droit de la concurrence, op. cit, P. 333. 

األعمال، كلیة الحقوق، عیساوي محمد، القانون اإلجرائي للمنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون  -  3

 . 38، ص 2005جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

 .، مرجع سابق02 – 04من قانون رقم  52/2أنظر المادة  -  4

 .، مرجع سابق454 – 02تنفیذي رقم من مرسوم  03أنظر المادة  -  5
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التنفیذ، القیام بتحقیقات للمصلحة الوطنیة تتعلق بانحرافات في السوق الوطنیة وقمع الغش حّیز 

، باإلضافة إلى إنجاز التحقیقات واستدعاء تدخل فرق 1وما لها من تأثیر على االقتصاد الوطني

  . 2خاصة عند الضرورة وتنظیم ووضع فرق خاّصة للقیام بمهام التحقیق

تحریك  ملیة التحقیق ومعاینة المخالفات تمر بالمراحل التالیةفانطالقا مما سبق ذكره، فإن ع     

  :كما یلي) 3(وتبلیغ المحاضر ) 2(، إجراءات التحقیق ومعاینة المخالفات )1(التحقیق 

  تحریك التحقیق – 1

إما عن طریق قیام الموظفون المؤهلون للقیام بالتحقیقات  ،قد یحرك التحقیق بطریقتین     

ة المخالفات بالبحث والتحري عن المخالفات الماسة بحریة المنافسة وشفافیة االقتصادیة ومعاین

وذلك في إطار تنفیذ رزنامة التحقیقات والبرنامج المعد مسبقا من  ،ونزاهة الممارسات التجاریة

طرف مصالح وزارة التجارة كما سبق ذكره، وٕاما عن طریق تحریك التحقیق بناء على تلقي شكوى 

فیتم فتح تحقیق . عون اقتصادي متضرر من الممارسات المقیدة للمنافسةممن له مصلحة ك

ومعاینة المخالفات واقتراح العقوبة المناسبة، ثم إحالة الملف على وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا 

  .02 – 04من القانون رقم  60مع مراعاة أحكام المادة 

  إجراءات التحقیق ومعاینة المخالفات – 2

عند التثبت من  02 – 04من القانون رقم  49لموظفون المؤهلون المذكورین في المادة یقوم ا     

مباشرة إجراءات التحقیق ومعاینة  ،وجود مخالفات ألحكام قانون المنافسة والممارسات التجاریة

، إنجاز تقاریر التحقیق ومحاضر المخالفات )أ(التحري والمعاینة  المخالفات على النحو التالي

  :)ب(

  التحري والمعاینة –أ 

ال یشترط قانون المنافسة والممارسات التجاریة عموما على الموظفون المؤهلون للتحقیق      

اإلذن القضائي المسبق من أجل القیام بزیارة المحالت التجاریة، أو تفحص المستندات اإلداریة أو 

                                                 
 .سابق، مرجع 454 – 02من مرسوم تنفیذي رقم  04أنظر المادة  -  1

في وزارة التجارة، ، یحدد المصالح الخارجیة 2003نوفمبر  05مؤرخ في  409 – 03تنفیذي رقم من مرسوم  09أنظر المادة  -  2

 .2003نوفمبر  09في  ، صادر68ج ر عدد 
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لتي قد توجد داخل المؤسسة أو التجاریة أو المحاسبیة، أو أیة وسائل مغناطیسیة أو معلوماتیة ا

المحل التجاري للعون االقتصادي، فیمكن لهم استالمها حیثما وجدت، أو حجز السلع أو البضائع، 

  .باستثناء المحالت السكنیة التي یشترط المشرع الجزائري الحصول على إذن مكتوب لتفتیشها

وظفون المؤهلون قانونا للقیام مباشرة وعلیه، یكلف مدیر الهیئة اإلداریة المكلفة بالتحقیق الم     

ببدء التحقیق، حیث یحدد لهم بدقة حدود صالحیاتهم ویزّودهم بكل الوسائل القانونیة والمادیة، من 

أجل إعداد التحقیق وفق ما هو محدد قانونا وتفادي أي تقصیر قد ینقص من قیمته ویشكك في 

ها، ونؤكد أن القانون یمنح الموظفون وذلك في إطار صالحیاتهم التي سبق توضیح. مصداقیته

المؤهلون للتحقیق كامل الحق في الحصول على كّل المعلومات التي ترتبط بموضوع التحقیق، 

  .              1)الخ..الحجز، التنقل، التفتیش، االستجواب الشفوي(أینما كانت وبأي طریقة یرونها مناسبة 

  اتتقاریر التحقیق ومحاضر المخالفإنجاز  –ب 

فإنه یكلف الموظفون   02 – 04الفقرة األولى من القانون رقم  55طبقا لنص المادة      

المؤهلون بإجراء التحقیقات االقتصادیة ومعاینة المخالفات، باختتام التحقیقات المنجزة بتقاریر 

ما لم تحقیق یحدد شكلها عن طریق التنظیم ما یحیلنا إلى التنظیم لمعرفة أشكالها ومضامینها، ك

یتضمن هذا النص مدى إلزامیة كتابة هذه التقاریر ومدى حجیتها، مما یثیر التساؤل عن مدى 

وجوب إعدادها وحاالت ذلك، على غرار محاضر المخالفات التي أحاطتها نفس المادة بنوع من 

  .التفصیل والبیان

التجاریة في كما یجب علیهم تثبیت المخالفات المنصوص علیها في قانون الممارسات      

محاضر تبّلغ إلى المدیر الوالئي المكلف بالتجارة الذي یرسلها إلى وكیل الجمهوریة المختص 

المتعلقة بغرامة  02 – 04من القانون رقم  60إقلیمیا، مع مراعاة األحكام الواردة في المادة 

  .2المصالحة

افة أو قید في الهوامش، تبین المحاضر التي یحررها الموظفون المؤهلون دون شطب أو إض     

تواریخ وأماكن التحقیقات المنجزة والمعاینات المسجلة، وتتضمن هویة وصفة الموظفین الذین قاموا 

                                                 
 .41عیساوي محمد، مرجع سابق، ص  -  1

 .، مرجع سابق02 – 04من قانون رقم  55المادة  أنظر -  2
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بالتحقیقات وتحمل توقیعهم تحت طائلة البطالن، كما تبین هویة مرتكب المخالفة أو األشخاص 

ویكون ذلك بعد إعالمه بضرورة  المعنیین بالتحقیقات ونشاطهم وعناوینهم وتوقیع مرتكب المخالفة

الحضور عند التاریخ والمكان المحددین لتحریر المحضر، وفي حالة غیابه أو رفضه التوقیع أو 

  .1معارضته غرامة المصالحة المقترحة ویقید ذلك في محضر المخالفة

اقب كما یتولوا تصنیف المخالفات وبیان العقوبات المقترحة من طرفهم عندما یمكن أن تع     

المخالفة بغرامة المصالحة، وفي حالة الحجز، تبین المحاضر ذلك وترفق بها وثائق جرد 

  .المنتوجات المحجوزة

أیام ابتداء من تاریخ نهایة ) 8(على المحققین تحریر محاضر المخالفات في ظرف ثمانیة    

لموظفین الذین ، وتكون المحاضر المحررة تحت طائلة البطالن إذا لم توقع من طرف ا2التحقیق

  .   عاینوا المخالفة

  .3لمحاضر وتقاریر التحقیق حجیة قانونیة حتى یطعن فیها بالتزویر   

تسجل المحاضر وتقاریر التحقیق المحررة من طرف المحققین المؤهلین قانونا، في سجل    

  .4مخصص لهذا الغرض مرقم ومؤشر علیه حسب األشكال القانونیة

  تبلیغ المحاضر – 3

تثبت المخالفات "الفقرة الثانیة منها على أنه  02 – 04من القانون رقم  55تنص المادة      

للقواعد المنصوص علیها في هذا القانون في محاضر تبّلغ إلى المدیر الوالئي المكلف بالتجارة 

 60الذي یرسلها إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا، مع مراعاة األحكام الواردة في المادة 

  ."ن هذا القانونم

، فإن المحاضر المحررة ترسل مباشرة إلى 02 – 04من القانون  60بالتمعن في نص المادة      

المدیر الوالئي المكلف بالتجارة، إذا تبین له أن عناصر المخالفة متوفرة، أن یقبل من األعوان 

                                                 
 . ، مرجع سابق02 – 04من قانون رقم  57و 56المادتین  أنظر -  1

 .نفسه، مرجع 02 – 04من قانون  57ة الماد أنظر -  2

 .نفسه، مرجع 02 – 04من قانون  58ة الماد أنظر -  3

 .نفسه، مرجع 02 – 04من قانون  59ة الماد نظرأ -  4
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غرامة تقل أو تساوي اإلقتصادیین المخالفین بمصالحة، إذا كانت المخالفة المعاینة في حدود 

  .1إستنادا إلى المحضر المعد من طرف الموظفین المؤهلین) 1.000.000(ملیون 

 1.000.000(في حالة ما إذا كانت المخالفة المسجلة غرامة تفوق ملیون دینار جزائري      

ن ، یمكن الوزیر المكلف بالتجارة، أ)دج 3.000.000(وتقل عن ثالثة مالیین دینار جزائري ) دج

یقبل من األعوان االقتصادیین المخالفین بمصالحة، استنادا إلى المحضر المعد من طرف 

  .الموظفین المؤهلین، والمرسل من طرف المدیر الوالئي للتجارة

  .2تنهي المصالحة المتابعات القضائیة     

، فإن )دج 3.000.000(أما إذا كانت المخالفة المسجلة تفوق ثالثة مالیین دینار جزائري      

المحضر المعد من طرف الموظفین المؤهلین یرسل مباشرة من طرف المدیر الوالئي للتجارة إلى 

  .وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا قصد المتابعات القضائیة

  

  الثاني مطلبال

  متابعة المخالفات

  

مركزیة منها انطالقا من امتیازات السلطة العامة التي تتمتع بها مصالح وزارة التجارة ال     

والخارجیة، فإن المتابعات اإلداریة التي تقوم بها هذه المصالح اإلداریة لمواجهة األعوان 

االقتصادیین عن الممارسات المقیدة للمنافسة والمخلة بالسیر الحسن للنشاطات التجاریة في 

المنظمة  تعتبر من صمیم مهامها من خالل التطبیق الصحیح والسلیم للنصوص القانونیة ،السوق

الذي یحدد القواعد المطبقة على  02 – 04ولقد نص القانون رقم . للمنافسة والممارسات التجاریة

الممارسات التجاریة على جملة من اإلجراءات اإلداریة لمتابعة المخالفات المسجلة من طرف 

ملف على وكیل ، كما یمكن لها إحالة ال)الفرع األول(هلون بالتحقیقات االقتصادیة الموظفون المؤ 

  ). الفرع الثاني(یتعذر علیها قبول المصالحة الجمهوریة عندما 

  

                                                 
 . 128مرجع سابق، ص ، 02 – 04والقانون  03 – 03، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا لألمر حمد الشریفكتو م -  1

 . ، مرجع سابق02 – 04من قانون رقم  61انظر المادة  -  2
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   الفرع األول

  اإلجراءات التحفظیة اإلداریة

  

، الغلق اإلداري للمحالت )أوال(ریة في حجز البضائع والتجهیزات تتمثل هذه اإلجراءات اإلدا     

  ). ثالثا(، باإلضافة إلى إجراء المصالحة )ثانیا(

  حجز البضائع والتجهیزات – أوال

إذا تبین للمحققین االقتصادیین أثناء قیامهم بالتحقیق ومعاینة المخالفات االقتصادیة وجود      

من  391بضائع أو عتاد أو تجهیزات استعملت الرتكاب المخالفات المنصوص علیها في المادة 

عدم تسلیم فاتورة : ال الحصروالتي نذكر بعض منها على سبیل المثال  ،02 – 04القانون رقم 

للمعامالت التجاریة التي تتم بین األعوان االقتصادیین، االمتناع عن تسلیم الفاتورة للموظفین 

المؤهلون للتحقیق عند أول طلب لها، إعادة بیع المواد األولیة الموجهة للتحویل على حالتها 

  .حقوق الغیر حسن النیةاألصلیة الخ، فیمكن إذن للمحققین الحجز علیها مع مراعاة 

إذا كان من بین األشیاء المحجوزة مواد سریعة التلف أو مطلوبة في السوق، فیتم بیعها من      

طرف محافظ البیع بالمزایدة بناءا على قرار صادر عن الوالي وباقتراح من المدیر الوالئي المكلف 

تي تتسم بالتعقید وطول المدة ومراعاة بالتجارة، وذلك دون المرور باإلجراءات القضائیة المسبقة ال

یودع المبلغ الناتج عن بیع هذه السلع . للوضعیة االستثنائیة التي توجد علیها هذه المواد المحجوزة

  . لدى أمین خزینة الوالیة إلى غایة صدور قرار العدالة

طار العمل كما یمكن تحویلها مجانا إلى الهیئات ذات الطابع االجتماعي واإلنساني في إ     

التضامني، أو إتالفها من قبل مرتكب المخالفة وبحضور المصالح المؤهلة وتحت مراقبتها إذا 

  .2إقتضت الضرورة ذلك

، في حالة 02 – 04من القانون رقم  40الحجز قد یكون عینیا أو إعتباریا طبقا للمادة      

ظفون المؤهلون للتحقیقات للسلع والبضائع والتجهیزات، یكلف المو ) المادي(الحجز العیني 

                                                 
 .، مرجع سابق02 – 04م قانون رق -  1

 .نفسه، مرجع 02 – 04من قانون رقم  43/1أنظر المادة  -  2
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الذي له األولویة بحراسة السلع والتجهیزات  ،االقتصادیة العون االقتصادي الذي ارتكب المخالفة

من القانون رقم  39التي استعملت في ارتكاب المخالفات االقتصادیة المنصوص علیها في المادة 

  .1لشمع األحمربشرط أن یمتلك محالت لتخزینها، وذلك بعد تشمیعها با 02 – 04

عندما یتحقق المحققین أن العون االقتصادي المخالف ال یملك محالت للتخزین، یقومون      

بطریقة موالیة تخویل إدارة أمالك الدولة تخزین المواد المحجوزة في أي مكان تراه مناسبا وتحت 

  .تكون التكالیف المرتبطة بالحجز على عاتق مرتكب المخالفة. 2حراستها

في حالة الحجز االعتباري للسلع والتجهیزات، وهي الحالة التي ال یمكن فیها للموظفین      

المحققون الحصول على السلعة واستالمها من مرتكب المخالفة من أجل الحجز علیها، فتحدد قیمة 

من طرف خبیر مؤهل في مجال تقدیر السلع والبضائع المحجوزة وذلك على  3المواد المحجوزة

  .4البیع المعتمد من طرف مرتكب المخالفة أو بالرجوع إلى سعر السوقأساس سعر 

المتعلقتین بالحجز  02 – 04من القانون  42و 41من خالل التمعن في نص المادتین      

العیني والحجز االعتباري على التوالي، نستنتج أن تحدید قیمة المواد المحجوزة على أساس سعر 

  : سوق یتم في الحالتین اآلتیتینالبیع أو بالرجوع إلى سعر ال

قدیم السلع موضوع الحجز حالة الحجز االعتباري التي ال یمكن فیها لمرتكب المخالفة ت -

  ؛لسبب ما

حالة الحجز العیني التي ال یمكن فیها لمرتكب المخالفة تقدیم المواد المحجوزة الموضوعة  -

 .تحت حراسته

إلى أمین خزینة الوالیة لالحتفاظ به إلى غایة صدور ففي كلتا الحالتین یدفع المبلغ المحصل      

  ).02 – 04من القانون رقم  43و 42المادتین (قرار العدالة 

                                                 
 .سابق، مرجع 02 – 04من قانون رقم  41/1أنظر المادة  -  1

 .نفسهمرجع  ،02 – 04من قانون رقم  41/2أنظر المادة  -  2

الجهة المختصة أو الشخص المؤهل  ، مرجع سابق،02 – 04أالحظ أن المشرع الجزائري لم یشیر من خالل القانون رقم  - 3

بتحدید قیمة المواد المحجوزة في حالة الحجز االعتباري، والذي قد یكون في اعتقادي خبیر مؤهل في مجال تقدیر السلع والبضائع 

 .المحجوزة
4 - BRUST (J.) et KOVAR (R.), Droit de la  concurrence, op.cit, P. 332. 
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  الغلق اإلداري للمحالت التجاریة – ثانیا

إن الموظفون المؤهلون للتحقیقات االقتصادیة لهم كامل الصالحیات في اقتراح غلق المحل      

رتكب لمخالفة اقتصادیة تمس بحریة المنافسة والتنظیم الحسن التجاري للعون االقتصادي الم

  :1للنشاطات التجاریة المتمثلة في

  ؛ان االقتصادیین دون تقدیم فاتورةبیع سلع أو تأدیة خدمات بین األعو  -

إبرام معامالت تجاریة متكررة ومنتظمة مع نفس الزبون دون تقدیم وصل التسلیم، وعدم  -

 ؛الشهریةحریر الفاتورة اإلجمالیة ت

أو في أجل عدم تقدیم العون االقتصادي الفاتورة للموظفین المؤهلین عند أول طلب لها،  -

 ؛تحدده اإلدارة المعنیة

 ؛اریة دون اكتساب الصفة القانونیةممارسة األعمال التج -

 ؛تم اقتناؤها قصد التحویلبیع المواد األولیة على حالتها األصلیة إذا  -

 ؛ع والخدمات المقننةسعار بیع السلعدم احترام أ -

فاء زیادات غیر القیام بتصریحات مزیفة بأسعار التكلفة قصد التأثیر على األسعار وٕاخ -

 ؛شرعیة في األسعار

دفع أو استالم فوارق مخفیة للقیمة، تحریر فواتیر وهمیة أو فواتیر مزیفة أو إتالف الوثائق  -

 ؛روط الحقیقیة للمعامالت التجاریةالتجاریة والمحاسبیة وٕاخفائها أو تزویرها قصد إخفاء الش

حیازة منتوجات غیر شرعیة، وتخزین المنتوجات للرفع من قیمتها أو حیازتها خارج موضوع  -

 ؛شرعیة للعون االقتصادي قصد بیعهالتجارة ال

ون أو القیام بممارسات تجاریة غیر نزیهة من خالل اعتداء عون اقتصادي على مصالح ع -

 ؛نعدة أعوان اقتصادیین آخری

من  27في المادة ارتكاب إحدى الممارسات التجاریة غیر النزیهة المنصوص علیها  -

 ؛02 – 04القانون 

                                                 
، مرجع 02 – 04من قانون رقم  53و 28و 27و 26و 25و 24و 23و 22و 20و 14و 13و 11و 10المواد  أنظر - 1

 .سابق
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 ؛القیام بكل إشهار تضلیلي -

القیام بمعارضة المراقبة التي یقوم بها المحققین المؤهلین، وذلك بالقیام بالعرقلة وٕاتیان فعل  -

 .من شأنه منع تأدیة مهام التحقیق

لمختص إقلیمیا قرار الغلق المؤقت بناء على إقتراح من المدیر الوالئي المكلف یتخذ الوالي ا   

  :1، وذلك وفق اإلجراءات اإلداریة اآلتیة02 – 04من القانون رقم  46بالتجارة طبقا للمادة 

یصدر والي الوالیة قرارا بالغلق المؤقت للمحل التجاري بناءا على اقتراح من المدیر الوالئي  -

  ؛2جارةالمكلف بالت

 ؛یوما) 30(ؤقتة ال تتجاوز ثالثین یجب أن یكون الغلق لمدة م -

مفعول إبتداءا یبّلغ قرار الغلق للمعني باألمر طبقا للشروط القانونیة للّتبلیغ، ویكون ساري ال -

 ؛من تاریخ التّبلیغ

قرار الغلق قابل للّطعن فیه أمام الجهات القضائیة المختصة بواسطة دعوى اإللغاء أمام  -

، وٕاذا قضت جهة الطعن بإلغاء قرار الغلق فإنه یحق للعون 3محكمة اإلداریة الجهویةال

االقتصادي المتضرر رفع دعوى التعویض عن الضرر الناتج عن غلق محله التجاري 

 ). 46/3المادة (

في حالة إعادة العون االقتصادي ارتكاب إحدى المخالفات االقتصادیة المشار إلیها أعاله،      

صدور عقوبة في حقه منذ أقل من سنة بشأن نفس المخالفات، تضاعف عقوبة الغلق المؤقت رغم 

یوما، كما یمكن للقاضي  أن یمنع العون من ممارسة ) 60(للمحل التجاري لتصل إلى ستون 

ویمكن أن تضاف إلى هذه العقوبات عقوبة حبس . نشاطه بصفة مؤقتة أو شطب سجله التجاري

  .4نة واحدةمن ثالثة أشهر إلى س

  

                                                 
 .51عیساوي محمد، مرجع سابق، ص  -  1

2  -  KHELLOUFI (R.), « A propos de l’article 75 de la loi N° 95 – 06 du 25 – 01 – 1995 relative a la 

concurrence, ou une nouvelle approche de la décision administrative ? », Idara, N° 02, 1995, P. 147. 
3 - Ibid, P. 150. 

 .، مرجع سابق02 – 04من قانون رقم  47المادة  أنظر -  4
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  المصالحة – ثالثا

تعبر المصالحة إجراءا ودیا إلنهاء المتابعة ضد األعوان االقتصادیین المرتكبین لمخالفات      

، یقترحه الموظفون المؤهلون بالتحقیق في 02 – 04أوردتها نصوص القانون رقم  1اقتصادیة

طبقة على الممارسات التجاریة، حدود الغرامات المنصوص علیها في القانون المحدد للقواعد الم

ویقبله المدیر الوالئي المكلف بالتجارة أو وزیر التجارة من األعوان االقتصادیین عند قبولهم إجراء 

  :2المصالحة إذا تحققت الشروط اآلتیة

یقبل المدیر الوالئي المكلف بالتجارة من األعوان االقتصادیین المخالفین بمصالحة، إذا  -

) دج 1.000.000(معاینة في حدود غرامة تقل أو تساوي ملیون دینار كانت المخالفة ال

  ؛المعد من طرف الموظفین المؤهلین استنادا إلى المحضر

یقبل الوزیر المكلف بالتجارة من األعوان االقتصادیین المخالفین بمصالحة إذا كانت الغرامة  -

مة تفوق ملیون دینار المسجلة بالمحضر المعد من طرف المحققین المؤهلین في حدود غرا

 ؛)دج 3.000.000(ثة مالیین دینار وتقل عن ثال) دج 1.000.000(

أن ال یكون العون االقتصادي مرتكب المخالفة في حالة العود، بارتكابه لمخالفات تمس  -

 . السالف الذكر 02 – 04بحسن سیر النشاطات التجاریة الواردة بالقانون 

جزائري قد منح الحق لألعوان االقتصادیین المخالفین، بمعارضة الجدیر بالذكر، أن المشرع ال     

غرامة المصالحة المقترحة من طرف المحققین االقتصادیین المسجلة بمحضر المخالفة، وذلك أمام 

مدیر التجارة بالوالیة أو وزیر التجارة، وذلك بشرط احترام المدة القانونیة إلبداء معارضتهم والمحددة 

  .م إبتداءا من تاریخ تسلیم المحضر لصاحب المخالفةأیا) 8(بثمانیة 

في هذه الحالة، یمكن لمدیر التجارة بالوالیة ووزیر التجارة حسب الحالة من خالل إعمال      

سلطتهم التقدیریة إزاء طلب األعوان االقتصادیین المخالفین بإعادة النظر في مبلغ غرامة 

العقوبات المالیة المنصوص علیها في أحكام هذا  المصالحة، إمكانیة تعدیلها وذلك في حدود

  .القانون

                                                 
1 - BRUST (J.) et KOVAR (R.), Droit de la concurrence, op.cit, P. 337. 

 .، مرجع سابق02 – 04من قانون رقم  60المادة  أنظر -  2
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  %20تنتج المصالحة آثار تتمثل في استفادة األعوان االقتصادیین المخالفین من تخفیض      

  .1من مبلغ الغرامة المحتسبة، ویستتبع ذلك انتهاء المتابعة القضائیة

 45ة لدى مصالح الجبایة في أجل یجب أن یدفع العون االقتصادي المخالف مبلغ الغرام     

یوما من تاریخ الموافقة على المصالحة وٕاال اعتبرت ملغاة ویحال الملف على وكیل الجمهوریة 

  . 2المختص إقلیمیا قصد المتابعات القضائیة

ال یمكن اقتراح المصالحة من طرف المحققون المؤهلون وال قبولها من طرف وزیر التجارة      

  :3الئي للتجارة في الحاالت التالیةوكذا المدیر الو 

إذا كانت المخالفة المسجلة بمحضر التحقیق في حدود غرامة تفوق ثالثة مالیین دینار  -

   ؛4)دج 3.000.000(

حالة العود، وذلك عند ارتكاب العون االقتصادي لمخالفة أخرى رغم صدور عقوبة في حقه  -

 .منذ أقل من سنة

 

   الفرع الثاني

  وكیل الجمهوریةإحالة الملف إلى 

  

تخضع مخالفات أحكام "على أنه  02 – 04الفقرة األولى من قانون رقم  60تنص المادة      

، وعلیه فإن الفصل في المخالفات التي تمس بالقواعد "هذا القانون الختصاص الجهات القضائیة

  .قضاءالمطبقة على الممارسات التجاریة التي یتضمنها هذا القانون تكون من اختصاص ال

  

                                                 
 .، مرجع سابق02 – 04من قانون رقم  61المادة  أنظر -  1

 .نفسه، مرجع 02 – 04من قانون رقم  الفقرة األخیرة 61المادة  أنظر -  2

 .نفسه، مرجع 02 – 04من قانون رقم  62و) الفقرة األخیرة( 60المادتین  أنظر -  3

نالحظ أن المشرع الجزائري لم ینص عن اإلجراء المناسب التخاذه إذا كان مبلغ الغرامة یساوي ثالثة مالیین دینار  -  4

 .، هل هو إجراء للمصالحة، أم إحالة الملف على وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا قصد المتابعة القضائیة)دج 3.000.000(
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یتلقى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا محاضر المعاینة المثبتة للمخالفات، المرسلة له من      

طرف المدیر الوالئي المكلف بالتجارة، ویقرر بناءا على سلطته التقدیریة إما بحفظها أو إحالتها 

  .1إلى المحكمة للفصل فیها قضائیا

  :وكیل الجمهوریة في الحاالت المحددة كما یلي یحال ملف التحقیق في المخالفات إلى     

، فإن المدیر )دج 3.000.000(عندما یكون مبلغ المخالفة یفوق ثالثة مالیین دینار  -

الوالئي للتجارة یرسل الملف مباشرة إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا قصد المتابعة 

  .2القضائیة

یوما من تاریخ المصالحة دون أن ) 45( انتهاء المدة القانونیة المحددة بخمسة وأربعون -

 .3یقوم العون االقتصادي بدفع الغرامة المقترحة

 .4حالة العود -

إن موضوع المتابعات القضائیة للمخالفات التي تمس بحریة المنافسة وحسن سیر النشاطات      

مبحث الثاني التجاریة والعقوبات الصادرة بشأنها، سیكون محل توّسع وٕاثراء وذلك عند تناولنا لل

ضمن دور السلطات القضائیة المختصة في مواجهة األعوان االقتصادیین عن الممارسات المقیدة 

     . للمنافسة

  

  المبحث الثاني

  المساءلة اإلداریة المستحدثة لسلطات الضبط االقتصادي

  

فقین بغیة المحافظة على المصلحة العامة ومراعاة مقتضیات المرفق العام ومصالح المرت     

مستقلة كبدیل  صاحب إنسحاب الدولة الجزائریة من الحقل اإلقتصادي إحداث سلطات إداریة

، حیث لم للهیئات اإلداریة التقلیدیة من خالل تعویض القرارات اإلداریة بأدوات الضبط اإلقتصادي

                                                 
 .130، مرجع سابق، ص 02 – 04والقانون  03 – 03قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا لألمر  ،لشریفمحمد اكتو  -  1

 .، مرجع سابق02 – 04الفقرة األخیرة من قانون رقم  60المادة  أنظر -  2

 .نفسه، مرجع 02 – 04من قانون رقم  الفقرة األخیرة 61المادة  أنظر -  3

 .نفسه، مرجع 02 – 04 من قانون رقم 62المادة  أنظر -  4
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ور جدید الجزائر المتحكم الوحید في السوق بل شهدت تحوال في وظائفها التقلیدیة، حیث عهد لها د

أصطلح على تسمیته بمصطلح الضبط والذي یرتبط بالمحافظة على التوازنات اإلقتصادیة في 

  . الدولة وتوفیر الفضاء المالئم لممارسة األنشطة اإلقتصادیة

القطاعات التي  العدید منء سلطات ضبط مستقلة على مستوى صاحب هذا التغیر إنشا     

ى المنافسة، وهي تصور جدید إلدارة مستقلة، ولیست شهدت نوعا من التحرر واالنفتاح عل

بالمفهوم التقلیدي تسعى إلى تمكین جمیع المتعاملین االقتصادیین من الوصول إلى السوق 

ي وحارسة لحسن واالستفادة من میزاته، وتكرس الدور الجدید للدولة كمنظمة للنشاط االقتصاد

  .سیره

ام شروط النشاط سواء منها المسبقة أو أثناء مباشرته، هو احتر  ،هدف هذه السلطات المستقلة     

،أي أن اختصاصها یكون وتنظیم المنافسة وذلك على مستوى كل قطاع اقتصادي تشرف علیه

  .عمودي بشكل

تعتبر سلطات الضبط بمثابة هیئات إداریة مستقلة تتمتع بصالحیات واسهة في المجال      

، ورقابي قمعي مما یبعد إداري تنظیميحیات ذات طابع اإلقتصادي والمالي، كونها تتمتع بصال

    .تدخل الدولة المباشر في هذا المجال

المطلب (أتطرق في هذا المبحث إلى دراسة اإلطار التنظیمي لسلطات الضبط اإلقتصادي      

  ).المطلب الثاني(، باإلضافة إلى تبیان نظام تدخل هذه السلطات )األول

   

  المطلب األول

  التنظیمي لسلطات الضبط االقتصادي اإلطار 

  

 أتطرق في هذا المطلب إلى توضیح الطرق القانونیة إلستحداث سلطات الضبط اإلقتصادي     

، ثم تبیان التركیبة )الفرع األول( السیما عن طریق النص التشریعي أو باإلحالة على التنظیم

ركیبتها الوظیفیة وصالحیاتها في وضع بالتطرق إلى تركیبتها العضویة وت القانونیة لهذه السلطات

  ).الفرع الثاني( نظامها الداخلي الخاص بها
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  الفرع األول

  الطرق القانونیة الستحداث سلطات الضبط االقتصادي 

  

طریقة إنشاء سلطات الضبط اإلقتصادي إلى معلرفة درجة ومدى یهدف البحث في      

. ذلك بالتطرق إلى القیمة المعیاریة للنص المنشئإستقاللیتها إتجاه السلطة أو الجهة المنشئة، و 

ففي ظل غیاب نص دستوري یفصل في طریقة إنشاء هذه السلطات ومدى كونها من إختصاص 

التشریع أو التنظیم، فإن الرغبة المبدئیة في منح أكبر مجال إلستقاللیة هذه السلطات جعلت 

انة مبدئیة إلستقاللیتها دون إستبعاد وهو ما قد یشكل ضم ،)أوال( المشرع یختص بهذا اإلنشاء

 حجم ومستوى المجاالت القانونیة المخصصة للتنظیم، والتي قد تشكل إعاقة لهذه اإلستقاللیة

     .  )ثانیا(

  االستحداث بقانون - أوال

مدى باإلضافة إلى ) 1(ضمان لمبدأ االستقاللیة بإعتباره لنص التشریعي یشمل ذلك التطرق ل     

  ).2( نص التشریعي المنشئ للسلطاتدستوریة ال

  النص التشریعي ضمان لمبدأ االستقاللیة – 1

على عكس الهیئات اإلداریة العامة والتي عادة ما یرجع اختصاص إنشائها للسلطة التنفیذیة،      

من دستور الجزائر  140من المادة  28وال یعود للمشرع إال تحدید اختصاص فئاتها طبقا للفقرة 

یشرع البرلمان في المیادین التي یخصصها له الدستور، "التي تنص على أنه  20161لسنة 

ومن هنا، حبذا لو یتم ، ..."إنشاء فئات المؤسسات –) 28: ... وكذلك في المجاالت اآلتیة

ویكون ذلك  2تعدیل هذه المادة وتوسیع إختصاص البرلمان إلنشاء السلطات اإلداریة المستقلة

من الدستور في فقرتها األولى التي تمنح للبرلمان اختصاص  141مادة بصفة صریحة، وحتى ال

التشریع بقوانین عضویة، فإنها تتحدث عن اختصاصه بتنظیم السلطات العمومیة وعملها وال 

إضافة إلى المجاالت "تتحدث عن إنشاء السلطات اإلداریة حیث تنص هذه الفقرة على مایلي 

                                                 
 .2016مارس  07 ، صادر في14لدستوري، ج ر عدد ، یتضمن التعدیل ا2016مارس  06مؤرخ في  01 – 16قانون رقم  -  1

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص - دراسة مقارنة  –، ضبط سوق القیم المنقولة الجزائري تواتي نصیرة - 2

 .163، ص 2013ة مولود معمري، تیزي وزو، العلوم السیاسیة، جامعالقانون، كلیة الحقوق و 
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الدستور، یشرع البرلمان بقوانین عضویة في المجاالت المخصصة للقوانین العضویة بموجب 

، من خالل هاتین المادتین نستنتج أن إختصاص ..."تنظیم السلطات العمومیة وعملها -: اآلتیة

  .المشرع یخرج عن إنشاء هذا النوع من السلطات اإلداریة المستقلة

لمستقلة في القانون الجزائري، غیر أن تحلیل النصوص القانونیة المنشئة للسلطات اإلداریة ا     

یوحي بوجود عنصر مشترك بخصوص طریقة إنشائها وهو الطابع التشریعي للنص المنشئ، 

خاصة إذا رأینا إلى ذلك من زاویة مجاالت نشاط هذه السلطات، وهي نشاطات قطاعیة تخضع 

  1.لالختصاص التشریعي لتأسیس دستوریة هذه السلطات

فإنها توحي باختصاص البرلمان للتشریع في  2016من دستور  140استنادا إلى المادة      

  :المجاالت اآلتیة

 نظام إصدار النقود ونظام البنوك والقرض والتأمینات؛ -

 النظام العام للمیاه؛ -

 .النظام العام للمناجم والمحروقات -

 اختصاص المشرع بإنشاء سلطات إداریة مستقلة تضبط المجاالتب هیمكن تبریر وهو ما      

لغویا یوحي بوجود نسق منتظم وعناصر متداخلة " نظام"المشار إلیها، كما أن تفسیر كلمة 

ومترابطة تتحرك في إطار منسجم ومتكامل، وهو ما یمّكن من إدراج سلطات الضبط ضمن هذا 

المفهوم، إذ أنها تعد عنصرا مشكال لسیر هذا النظام، ومن هنا، یمكن أن نستنتج أن مصطلح 

من الدستور، یشمل القواعد العامة التي تحكم سیر هذا النظام  140الوارد في المادة " امالنظام الع"

  2.وكل العناصر التي تدخل في تركیبته وسیره وكذلك ضبطه

بهذه الطریقة تمكن المشرع الجزائري من إنشاء كل من مجلس النقد والقرض واللجنة      

من  14ني المنشأ والمنظم لهما، أحكام الفقرة المصرفیة، حیث أدرج ضمن مقتضیات النص القانو 

یشرع البرلمان في المیادین التي یخصصها له "من الدستور التي تنص على أنه  140المادة 

                                                 
بوجملین ولید، سلطات الضبط االقتصادي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع الدولة  - 1

 .37، ص 2007والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم اإلداریة، جامعة الجزائر، 

 .39، ص ن ولید، مرجع نفسهبوجملی -  2
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نظام إصدار النقود، ونظام البنوك والقرض  –) 14... الدستور، وكذلك في المجاالت اآلتیة 

من نفس  23روقات، فاعتمادا على الفقرة ، أما وكالتا المناجم وسلطة ضبط المح..."والتأمینات

یشرع البرلمان في المیادین التي یخصصها له الدستور، وكذلك "المادة التي تنص على مایلي 

     .    ..."النظام العام للمناجم والمحروقات –) 23... في المجاالت اآلتیة 

من دستور  140المادة الجدیر بالمالحظة، أن المشرع الجزائري اكتفى باإلشارة لعموم      

من  22، في مقتضیات النص المنشئ لسلطة ضبط المیاه، رغم نص الفقرة 2016الجزائر لسنة 

یشرع البرلمان في المیادین التي یخصصها له "نفس المادة على النظام العام للمیاه بقولها 

  ...."النظام العام للمیاه –) 22: ... الدستور، وكذلك في المجاالت اآلتیة

 140أما فیما یتعلق بالسلطات اإلداریة األخرى، فقد جعل المشرع الجزائري من روح المادة      

من الدستور، أساسا دستوریا للتشریع في مجال إنشاء سلطات الضبط، واستنادا إلى ذلك، قام 

بإنشاء لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة، مجلس المنافسة وسلطة ضبط البرید والمواصالت 

من  28لكیة واآلسلكیة، واألجدر من ذلك، یمكن إدراج إنشاء هذه السلطات ضمن عموم الفقرة الس

من الدستور المشار إلیها، والتي تنص على االختصاص التشریعي للبرلمان بإنشاء  140المادة 

  .فئات المؤسسات كما سبق توضیحه

لمستقلة بموجب نص تشریعي، خروجا عن المبدأ العام المتضمن إنشاء السلطات اإلداریة ا     

من الدستور، فإن مجلس  140بمعنى وفق قانون صادر عن البرلمان استنادا لنص المادة 

      2:وهو ما یثیر التساؤالت التالیة 1المنافسة قد تم إنشاءه بموجب أمر رئاسي،

 03مر رقم هل یتعلق األمر بطبیعة االستقاللیة النسبیة الممنوحة لهذه الهیئة، خاصة أن األ – 1

والغریب أن مجلس  3المتعلق بالمنافسة ربط مجلس المنافسة رئاسیا برئیس الحكومة، 03 –

                                                 
 .2003یولیو  20 ، صادر في43لمنافسة، ج ر عدد ، یتعلق با2003یولیو  19مؤرخ في  03 – 03أمر رقم  -  1

 .40بوجملین ولید، مرجع سابق، ص  -  2

لب تنشأ لدى رئیس الحكومة سلطة إداریة تدعى في ص"على أنه  ، مرجع سابق،03 – 03من أمر رقم  23تنص المادة  - 3

 ."، تتمتع بالشخصیة القانونیة واالستقالل المالي"مجلس المنافسة"النص 
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 95المنافسة قد تم إنشاؤه في جمیع األحوال بموجب أوامر رئاسیة، وهو ما یستشف من األمر رقم 

  المتعلق بالمنافسة الملغى ؟؛  06 –

مال طریقة التشریع باألوامر خالل الفترة أم أن األمر یتعلق بمجرد بروز وتزاید استع – 2

االنتقالیة، خاصة أن األرضیة المتضمنة الوفاق الوطني والتي یعتمدها النص في تأشیراته، أعادت 

  ؟؛ 1989بعث هذه الطریقة في التشریع بعد أن استبعدها دستور 

إنشاء مجلس أم أن األمر یقتصر على مجرد تقلید للمشرع الفرنسي ال غیر، عندما قام ب – 3

  .المنافسة عن طریق أمر ؟

استثناء آخر یمكن مالحظته حول الكیفیة التي تعامل بها المشرع الجزائري الستحداث      

السلطات اإلداریة، خاصة ما تعلق بسلطة ضبط النقل، أین تم إنشائها بموجب قانون المالیة ولیس 

ان، فكیف یمكن ترجمة اللجوء إلى عن طریق قانون عادي وفقا لالختصاصات التشریعیة للبرلم

حیث اعتبر أن " خلوفي"قانون المالیة إلنشاء السلطات اإلداریة، هذا اإلشكال أجاب عنه األستاذ 

سبب استغالل قانون المالیة إلنشاء سلطة إداریة معینة، هو مسایرة لرأي مجلس الدولة الفرنسي، 

تجابة لمشاكل معینة في فترات معینة في الذي اعتبر أن هذه السلطات ال یمكن أن تنشأ إال اس

  1.إطار سیاق معین

  مدى دستوریة النص التشریعي المنشئ للسلطات  – 2

لقد فصل المجلس الدستوري الفرنسي ولو بصورة ضمنیة بشأن مبدأ وجود السلطات اإلداریة      

یبدي أبدا أیة  المستقلة، وذلك بمناسبة فحصه للنصوص األولى المتعلقة بإنشائها، ذلك أنه لم

في المقابل حدد بطریقة دقیقة، القواعد التي تسمح بضمان وحدة . مالحظة بشأن مدى دستوریتها

  .السلطة التنظیمیة، وذلك بتأطیر استعمالها من طرف المشرع

من  21في هذا اإلطار، فإن أول صعوبة في النظام الدستوري الفرنسي تأتي من المادة      

  .من الوزیر األول المالك الوحید للسلطة التنظیمیة على المستوى الوطنيالدستور، التي تجعل 

                                                 
 . 40، ص بوجملین ولید، مرجع سابق -  1
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، فصل المجلس الدستوري في هذه 1987جانفي  17دیسمبر و 17في قراریه المؤرخین في      

ال تشكل أیة عقبة أمام منح القانون سلطة تنظیمیة لسلطات  21المسألة، معتبرا أن أحكام المادة 

  .إداریة مستقلة

فیما یتعلق بطبیعة هذه السلطة، فحسب المجلس الدستوري الفرنسي فإنها ال یمكن أن تكون      

إال سلطة تنظیمیة تنفیذیة ولیست مستقلة، وهذه السلطة البد وأن تمارس في إطار احترام القانون 

وال یمكن أن تتعلق إال بتدابیر ذات أهمیة محدودة، سواء بالنسبة لمجال تطبیقها أو بالنسبة 

فاألمر إذن یتعلق بسلطة تنظیمیة جد ضیقة ومتخصصة، والتي ال یمكن بأي شكل من . لمحتواها

  1.األشكال أن تؤثر على مبدأ الفصل ما بین السلطات

بالرجوع إلى القانون الجزائري، فإن أول سؤال یمكن طرحه على هذا المستوى، هو هل أن      

  .؟ المؤسسات أقرا بوجود هذه الفئة من 1996و 1989دستوري 

إن النصوص القانونیة المنشئة للسلطات اإلداریة المستقلة جمیعها تشیر إلى أحكام الدستور      

 1996من دستور  122والمادة  1989من دستور  115المتعلقة بمجال التشریع، وهي المادة 

ام هي ، فهل یمكن اعتبار هذه األحك2016من دستور  140والتي أصبحت بعد التعدیل المادة 

  .األساس الدستوري إلنشاء هذه السلطات في الجزائر ؟

أنه البد هنا من التفرقة بین السلطات التي أنشأت في " خلوفي"في هذا الصدد، یرى األستاذ      

  .1996وتلك التي أنشئت في ظل دستور  1989إطار دستور 

المتمثلة في  1989تور إن النصوص التي أنشئت السلطات اإلداریة المستقلة في إطار دس     

المجلس األعلى لإلعالم، مجلس النقد والقرض، اللجنة المصرفیة، لجنة تنظیم ومراقبة عملیات 

مجاال  26من هذا الدستور، غیر أنه ومن بین  115البورصة ومجلس المنافسة أشارت بالمادة 

ي نفس الوقت فإن المحددة في هذه المادة، ال توجد أیة أحكام تسمح بإنشاء هذه السلطات، وف

النص الدستوري ال یؤهل السلطة التنفیذیة إلنشائها، إال إذا تم التسلیم بإدراج هذا االختصاص 

ضمن السلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة، والتي تكون في المجاالت غیر المخصصة صراحة 

  .من الدستور 125للقانون طبقا لنص المادة 

                                                 
 .30، ص بوجملین ولید، مرجع سابق -  1
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، "خلوفي"، یمكن تبریر إنشاء هذه السلطات وفق رأي األستاذ في إطار هذا اإلشكال القانوني     

أنه في ظل غیاب أي اجتهاد دستوري حول هذه السلطات، یمكن تبني وقبول الطریقة التي قدمها 

  .المجلس الدستوري الفرنسي لتبریر إنشاء هذه السلطات

سلطة ضبط البرید  ، المتمثلة في1996أما ما یتعلق بالسلطات المنشئة في إطار دستور      

والمواصالت السلكیة واآلسلكیة، الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة، الوكالة الوطنیة للجیولوجیا 

والمراقبة المنجمیة، لجنة ضبط الكهرباء والغاز، سلطة ضبط النقل، سلطة ضبط المحروقات، 

منشئة لها تشیر إلى سلطة ضبط المیاه وسلطة ضبط السمعي البصري، فإن النصوص القانونیة ال

على صالحیة السلطة التشریعیة  29من الدستور، حیث تنص هذه المادة في فقرتها  122المادة 

بإنشاء فئات المؤسسات، على هذا األساس، هل یمكن القول أن هذه العبارة یمكن أن تضم الفئة 

        .    الجدیدة للسلطات اإلداریة المستقلة ومن ثم تبریر إنشائها دستوریا ؟

وقابلیتها  29فرضیة انفتاح األفق المؤسساتي للفقرة " خلوفي"في هذا اإلطار، یطرح األستاذ      

قد جاءا على صیغة " المؤسسات"و" فئات"للتكیف مع الحاجیات الجدیدة، خاصة وأن لفظي 

ة الجمع، ویمكن أن یحمال في طیاتهما فكرة مجموعة موسعة من األشخاص المعنویة ذات الطبیع

        1.اإلداریة

إن األخذ بهذه الفرضیة بطریقة واسعة، یتعارض مع ما قام به المشرع نفسه في السابق، أین      

المتضمن القانون  01 – 88أعطى تحدیدا تشریعیا لمفهوم المؤسسات من خالل القانون رقم 

ئات العمومیة ، في الباب الثالث المعنون بالهی2التوجیهي للمؤسسات العمومیة االقتصادیة

  :والتجمعات األخرى، أین حصر هذه الهیئات فیما یلي

 الهیئة العمومیة ذات الطابع اإلداري؛ -

 الهیئة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري؛ -

 الهیئة العمومیة المحلیة؛ -

 الهیئة العمومیة ذات الطابع الخاص؛ -

                                                 
 .31بوجملین ولید، مرجع سابق، ص  -  1

 .، مرجع سابق01 – 88قانون رقم  -  2
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 .مراكز البحث والتنمیة -

منه الهیئات العمومیة اإلداریة لنفس القواعد  43لمادة كما أخضع نفس القانون بموجب ا     

المطبقة على اإلدارة ولمبدأ التخصص، كما تتمتع هذه الهیئات بنفس النظام المالي والمحاسبي 

المطبق على اإلدارة، ما لم توجد قاعدة خاصة مرتبطة باستقاللیة تسییرها متكیفة مع طبیعتها 

  .ونوعها وغرضها التخصصي

المتعلق بالقانون التوجیهي والبرنامج الخماسي حول البحث  11 – 98قام القانون رقم كما      

، بإنشاء الهیئة العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، لیتم بعد 1العلمي والتطویر التكنولوجي

 05 – 99ذلك إنشاء الهیئة العمومیة ذات الطابع العلمي، الثقافي والمهني بموجب القانون رقم 

   2.المتضمن القانون التوجیهي للتعلیم العالي

إن هذه الفرضیة مردودة، لكون المعنى المكرس من قبل المشرع لمصطلح المؤسسات هو      

المعنى الضیق وفق المفهوم التقلیدي للقانون اإلداري، بمعنى هیئة القانون العام المكلفة بتسییر 

  3.مرفق عام

مسألة دستوریة هذه السلطات انطالقا من مفهوم االستقاللیة  أما األستاذ زوایمیة فیطرح     

والتي تعني عدم الخضوع ألي رقابة وصائیة كانت أو إداریة، مع عدم تلقیها ألي  4الممنوح لها،

وسواء كانت السلطة المعنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة أم  5تعلیمة أو توصیة من أي جهة كانت،

عنویة ال تعد بمثابة معیار أو عامل فعال لتحدید أو قیاس درجة ال، على أساس أن الشخصیة الم

                                                 
لقانون التوجیهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطویر لق با، یتع1998أوت  22مؤرخ في  11 – 98قانون رقم  - 1

 .1998، صادر في أوت 62، ج ر عدد 2002 – 1998التكنولوجي 

 07، صادر في 24 لیم العالي، ج ر عدد، یتضمن القانون التوجیهي للتع1999أفریل  14مؤرخ في  05 – 99قانون رقم  -  2

 .، المعدل والمتمم1999أفریل 

 .32بوجملین ولید، مرجع سابق، ص  -  3

 TEITGEN-COLLY »إن القانون المقارن، خاصة الفقه الفرنسي تطرق إلى المقصود باالستقاللیة ومنهم األستاذة  - 4

Catherine »  وهو عدم خضوع السلطات اإلداریة المستقلة ألیة رقابة وصائیة كانت  ،توصلت إلى المقصود بهذه الخاصیةالتي

  .تعلیمة أو توصیة من أي جهةة مع عدم تلقیها أي أو إداری

سمیر، السلطات اإلداریة المستقلة الفاصلة في المواد االقتصادیة والمالیة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع  حدري - 5

 .88، ص 2006قانون األعمال، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 
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، التي عادة ما تطرح مشكلة صارخة اتجاه القانون األساسي في الدولة، فالباب الثاني 1االستقاللیة

من الدستور المتعلق بتنظیم السلطات مقسم إلى ثالثة فصول متعلقة بالسلطة التنفیذیة، التشریعیة 

یثار التساؤل حول موقع السلطات اإلداریة بالنظر الستقاللیتها، والتي تعني مبدئیا والقضائیة، وهنا 

  .عدم خضوعها ألي رقابة سلمیة أو وصائیة كانت ؟

یمارس الوزیر األول، "على ما یلي  1996من دستور  85من ناحیة أخرى، تنص المادة      

: ... ي الدستور، الصالحیات اآلتیةزیادة على السلطات التي تخولها إیاه صراحة أحكام أخرى ف

نستنتج من خالل هذه المادة، أنه إذا كانت  ،"یسهر على حسن سیر اإلدارة العمومیة – 6

السلطات اإلداریة المستقلة هیئات إداریة، فال یمكن التشكیك في خضوعها للسلطة التنفیذیة على 

لیتها تعفیها من مبدأ الخضوع اتجاه غرار السلطات اإلداریة األخرى، لكن في المقابل فإن استقال

السلطة التنفیذیة ومن ثم التشكیك حول طبیعتها اإلداریة، وهو ما یؤدي في النهایة إلى مأزق 

قانوني آخر، یعترض التكییف القانوني الحقیقي لهذه السلطات بالنسبة للنص األساسي في 

  2.الدولة

ائي، حیث لم تظهر أي اجتهادات قضائیة من هنا نشیر إلى غیاب أي تبریر قانوني أو قض     

في هذا الشأن، حیث لم یتدخل المجلس الدستوري الجزائري لتوضیح األمر، عكس التشریعات 

المقارنة خاصة منها الفرنسیة التي تدخل مجلسها الدستوري في العدید من المناسبات، لتبریر 

   3.أساس أو مركز السلطات اإلداریة المستقلة في الدستور

إن هذا اإلشكال القانوني، قد تمت معالجته في القانون الفرنسي، وذلك باالعتراف للسلطات      

اإلداریة المستقلة بنظام قانوني هجین، فالمجلس الدستوري الفرنسي یفترض أن هذه الهیئات 

حیث استطاع إیجاد  4تتداخل مع األسس الدستوریة، ونشأتها تتماشى مع أحكام القانون األساسي،

ركز ثنائي لهذه السلطات من خالل التوفیق بین طبیعتها اإلداریة من جهة، واستقاللیتها اتجاه م

                                                 
 .42، ص حدري سمیر، مرجع سابق -  1

 .32، ص بوجملین ولید، مرجع سابق -  2

  .89، ص حدري سمیر، المرجع السابق  -  3

 .89، ص حدري سمیر، مرجع وموضع نفسه -  4
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مع التأكید على ضرورة تأطیر هذه االستقاللیة عن طریق إخضاع هذه . الحكومة من جهة أخرى

ة السلطات لرقابة الشرعیة، والحد من صالحیاتها التنظیمیة بكیفیة تسمح بحمایة السلطة التنظیمی

  .العامة للوزیر األول

  االستحداث باإلحالة على التنظیم - اثانی

نص المواد ، )1(اإلحالة على التنظیم ضمن النص المنشئ لكل سلطة ب ذلكالت تختلف مجا     

مجاالت اإلحالة على باإلضافة إلى  )2( المؤطرة والمنظمة لكل سلطة على اإلحالة على التنظیم

  ).3( ضبطالتنظیم بالنسبة لكل سلطة 

  :اإلحالة على التنظیم ضمن النص المنشئ لكل سلطة – 1

مجاال محال على  25یتصدر قانون المیاه المرتبة األولى فیما یتعلق باإلحالة على التنظیم بـ      

مادة من النص القانوني المنشئ، كما یحیل النص المنشئ للجنة تنظیم  183التنظیم ضمن 

مادة له، فحین نجد أن كل من  65مجاالت على التنظیم من أصل  03ومراقبة عملیات البورصة 

سلطتي ضبط المیاه وضبط النقل قد نظمت بموجب مادة واحدة ضمن كل نص منشئ لهما، وكل 

  .مادة بدورها تحیل على التنظیم

    :نص المواد المؤطرة والمنظمة لكل سلطة على اإلحالة على التنظیم – 2

لتنظیم فیما یخص األحكام المتعلقة بتنظیم وسیر سلطات الضبط بین تتمایز اإلحالة على ا     

  .إحالتین لكل سلطة

مواد  03مادة من النص المنشئ للجنة، منها  37تنظم لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة      

مواد منظمة لسلطة ضبط  05مواد من أصل  03منها فقط تحیل على التنظیم، كما تحیل 

لتنظیم، ثم تأتي كل من سلطتي ضبط المیاه وضبط النقل بمادة واحدة تنظم كل المحروقات على ا

  .سلطة على التوالي، وتحیل على التنظیم في الوقت نفسه

مكرر  106وذلك بموجب المادة تتم فیها اإلحالة على التنظیم،  أن اللجنة المصرفیةكما    

یحدد مرتب "دما تشیر إلى أنه عن 11 – 03لألمر رقم  04 – 10المضافة بموجب األمر رقم 

  ...."أعضاء اللجنة بموجب مرسوم
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  مجاالت اإلحالة على التنظیم بالنسبة لكل سلطة ضبط    - 3

إن معیار طریقة اإلنشاء یشكل منعرجا حاسما في تحدید درجة وحجم استقاللیة السلطات      

یمكن اعتبار اللجنة  لها، وعلیه،اإلداریة المستقلة، باإلضافة إلى طبیعة تصور المشرع الجزائري 

المتواضعة الممنوحة لها ) المواد القانونیة(المصرفیة األكثر استقالال، وذلك رغم األهمیة الحجمیة 

، غیر أن هذه المواد لم تتضمن أیة إحالة على التنظیم، كما 215مادة من أصل  15المتمثلة في 

ة معتبرة خاصة أن المجاالت التي تمت اإلحالة تبدو لجنة ضبط الكهرباء والغاز متمتعة باستقاللی

فیها اإلحالة على التنظیم ال تشكل مسائل ذات أهمیة كبیرة بالنسبة الستقاللیتها، على اعتبار أنها 

ال تؤثر على استقاللیتها الوظیفیة والعضویة، وهي نفس المالحظة بالنسبة لسلطة ضبط 

  .رید والمواصالت السلكیة واآلسلكیةالمحروقات، مجلس النقد والقرض وسلطة ضبط الب

أما فیما یخص النظام الداخلي، فقد تمت اإلحالة على التنظیم مرتین، بخصوص سلطتي      

المناجم ومجلس المنافسة، غیر أن هذا ال یؤثر على استقاللیة هاتین السلطتین، خاصة وأن 

بالنسبة لسلطة ضبط البرید القانونین ینصان على صالحیاتهما في إعداده، وهي نفس المالحظة 

  .والمواصالت السلكیة واآلسلكیة

ن لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة رغم التأطیر القانوني الواسع لها ضمن النص إ     

خاصة وأن النص یحیل على التنظیم لتحدید هي األخرى أقل استقالال  المنشئ للجنة، إال أنها تبدو

تمثل في شروط تعیین الرئیس، إنهاء مهامه وشروط إنهاء مهام النظام القانوني ألعضائها، الم

كما . 1، وبالتالي فهي إستقاللیة عضویة تزیینیة وهمیة ومظهریة عن السلطة التنفیذیةاألعضاء

من الناحیة النظریة، على  لمیاه األقل استقالالیمكن اعتبار كل من سلطة ضبط النقل وضبط ا

إال مادة واحدة كما سبق ذكره، وتم من خاللها اإلحالة على اعتبار أن المشرع لم یخصص لهما 

     2.التنظیم لتحدید كل األحكام المتعلقة بهما المتمثلة في التنظیم، الصالحیات وطریقة عملهما

                                                 
لیة حملیل نوارة، النظام القانوني للسوق المالیة الجزائریة، أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه في العلوم، التخصص القانون، ك - 1

 .25الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص 

 .45بوجملین ولید، مرجع سابق، ص  -  2
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خالصة لما سبق، فإن النصین القانونیین المنظمین لسلطتي ضبط النقل وضبط المیاه،      

األحكام المتعلقة بهما وهي التنظیم، طریقة العمل والصالحیات تضمنا اإلحالة على التنظیم لكل 

بالنسبة لمجلس المنافسة وسلطتي ضبط المناجم تتعلق اإلحالة بشأنهما حول النظام . الموكلة لهما

الداخلي لهما، كما ترتبط اإلحالة على التنظیم بتحدید نظام األجور بالنسبة لكل من مجلس النقد 

ة، لجنة ضبط الكهرباء والغاز وسلطة ضبط المحروقات، لتتمایز لجنة والقرض، مجلس المنافس

تنظیم ومراقبة عملیات البورصة باعتبارها السلطة اإلداریة الوحیدة التي تم بشأنها اإلحالة على 

التنظیم، لتحدید شروط تعیین رئیس اللجنة وٕانهاء مهامه ووضعه القانوني وكذا شروط إنهاء مهام 

  . ى قواعد حساب األتاوىاألعضاء إضافة إل

  
  

  الفرع الثاني

  التركیبة القانونیة لسلطات الضبط االقتصادي 

  

، باإلضافة إلى تركیبتها الوظیفیة )أوال(أتطرق إلى تحدید التركیبة العضویة لهذه السلطات      

  ).ثانیا(

  التركیبة العضویة : أوال

على أن أتطرق لإلشارة إلى أن هذه  ،)1(أتطرق للحدیث عن تنوع التركیبة البشریة لإلعضاء      

باإلضافة إلى وجود أعضاء معّینین من اإلدارة المركزیة  )2(السلطات هي ذات تركیبة جماعیة 

)3(.  

  تنوع التركیبة البشریة لألعضاء – 1

یعتبر تعدد أعضاء السلطات اإلداریة المستقلة واختالف صفاتهم ومراكزهم القانونیة، مظهرا      

الستقاللیة العضویة، كما أن التعددیة في التركیبة العضویة لألعضاء دلیل على وجود یضمن ا

آراء وأفكار متنوعة ما یتیح إیجاد حلول متوازنة وتوافقیة، وهو الدافع الذي قاد المشرع إلى 

  .مضاعفة عدد أعضاء هذه السلطات
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طاع معین، في تركیبة ع في إسهام مختلف الجهات والهیئات الفاعلة داخل قإن التوسّ      

السلطات اإلداریة یمكن أن یصبغها بطابع المشروعیة الدیمقراطیة غیر المباشرة، التي تجد 

خبراء، معنیین (مصدرها في القدرات الخبراتیة ألعضائها ومن عامل تمثیل كل المعنیین 

  .  ویمّكن من تغطیة التجاهل الدستوري لهذه السلطات ،1)الخ...ومستهلكین

بالرجوع إلى تشكیلة بعض السلطات اإلداریة المستقلة، نجدها تتكون من أعضاء یختلف ف     

قطاع انتمائهم أو عملهم، لتتراوح بین القضاء والتعلیم العالي والمحاسبي ومن ذوي الخبرة في 

نذكر على سبیل المثال في ). الخ...المنافسة، االستهالك، البنوك(المجال االقتصادي والمالي 

المصرفي، مجلس النقد والقرض، إذ نجد من حیث تشكیلته أن صفة ومراكز األعضاء  المجال

   2.تختلف، إال أنها ال تتعدى أهل الخبرة في المجال المحاسبي والمالي

لقد اقتدى المشرع الجزائري بالتجربة الفرنسیة فیما یتعلق بتنوع التركیبة البشریة ألعضائه،      

إداریة مستقلة في فرنسا، متمثلة في اللجنة الوطنیة لإلعالم اآللي  انطالقا من إنشاء أول سلطة

عضوا، ممثلین لمختلف القطاعات الفاعلة في هذا  15والحریات التي تضم تركیبتها البشریة 

عضوین منتخبین من طرف الجمعیة الوطنیة؛ عضوین منتخبین من طرف : المجال كما یلي

قض؛ عضوین یمثالن مجلس الدولة؛ عضوین یمثالن مجلس الشیوخ؛ عضوین یمثالن محكمة الن

أعضاء یعینون نظرا  03مجلس المحاسبة؛ عضوین مؤهلین نظرا لمعرفتهم بتقنیات اإلعالم اآللي؛ 

وهو ما یقترب إلى حد بعید مع ما كان موجود بالنسبة للمجلس األعلى لإلعالم الذي . لكفاءتهم

جمهوریة، ممثلین للمجلس الشعبي الوطني وممثلین توزعت تركیبته البشریة بین ممثلین لرئیس ال

  .   ع الصحافةعن محترفي وقدماء قطا

المتعلق بالنقد والقرض والتي تطرقت  11 – 03من األمر رقم  58من خالل نص المادة      

یتكون مجلس النقد والقرض الذي یدعى في صلب النص "إلى تشكیلة المجلس حیث جاء فیها 

مجلس إدارة بنك الجزائر، شخصیتین تختاران بحكم كفاءتهما في  أعضاء: من" المجلس"

، نالحظ من خالل هذه المادة أنها جاءت عامة وغیر واضحة، بأن "المسائل االقتصادیة والنقدیة

                                                 
 .69بوجملین ولید، مرجع سابق، ص  -  1

 .62حدري سمیر، مرجع سابق، ص  -  2
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تركت سلطة تقدیریة واسعة للجهة المختصة، مما یجعل المجال مفتوحا عند اختیار األعضاء على 

  .ى أساس اعتبارات سیاسیة أو محسوبیةأساس معاییر غیر شفافة أو عل

من زاویة أخرى، نالحظ التذبذب الذي وقع فیه المشرع في تحدید طبیعة التركیبة البشریة لهذه      

السلطات، فنجده داخل السلطة الواحدة یحدد طبیعة وصفة عدد معین من أعضائها، دون أن یقوم 

اإلجمالي لسلطة معینة، ویكتفي بتحدید صفة بذلك مع بقیة األعضاء، بمعنى أنه ینص على العدد 

أعضاء المشكلین للتركیبة العضویة لمجلس النقد والقرض لم یتم  09فمن بین . جزء منهم فقط

أعضاء منهم فقط، كذلك الحال بالنسبة ألعضاء لجنة تنظیم ومراقبة  05تحدید طبیعة سوى 

وبدرجة أقل، بالنسبة للجنة  ،07أعضاء من أصل  04عملیات البورصة، فلم یتم تحدید صفة 

االستثناء الوحید في هذا . 06من أعضائها من أصل  05المصرفیة التي عرفت تحدید صفة 

الموضوع، ما یتعلق بمجلس المنافسة الذي یعتبر السلطة اإلداریة الوحیدة التي تم تحدید طبیعة 

  . تركیبتها العضویة بصفة كاملة

لمستقلة التفاوت الواضح في نوعیة التركیبة البشریة لها، وهو المالحظ على السلطات اإلداریة ا   

  1.ما یكرس اختالف أنظمتها القانونیة وبالتالي عدم تجانسها كفئة قانونیة موحدة

كما توجد هناك سلطات إداریة لم یحدد المشرع نوعیة تركیبتها البشریة وشروط العضویة فیها      

، وكالتي 2ه السلطات في كل من سلطتي المناجمبالنسبة لألعضاء وصفاتهم، وتتمثل هذ

   5.ولجنة ضبط الكهرباء والغاز 4، سلطة ضبط البرید والمواصالت السلكیة واآلسلكیة3المحروقات

  

  

                                                 
 .72بوجملین ولید، مرجع سابق، ص  -  1

 .، مرجع سابق10 – 01من قانون رقم  48أنظر المادة  -  2

 19 ، صادر في50یتعلق بالمحروقات، ج ر عدد  ،2005 أبریل 28مؤرخ في  07 – 05من قانون رقم  12أنظر المادة  -  3

 .2005یولیو 

 .، مرجع سابق03 – 2000من قانون رقم  15أنظر المادة  -  4

 .، مرجع سابق01 – 02من قانون رقم  117أنظر المادة  -  5
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األدهى في ذلك، أن هناك سلطات إداریة لم یحدد المشرع تركیبتها البشریة أصال، وترك      

وسلطة  1ینطبق على كل من سلطة ضبط المیاهاألمر في ذلك إلى التنظیم، وهو األمر الذي 

 .ضبط النقل، وهو ما یمكن اعتباره تعدي صارخ على مبدأ استقاللیة هذه السلطات اإلداریة

وبالعودة إلى سلطة ضبط المیاه، نالحظ مرة أخرى، تردد المشرع في إنشاء هذه السلطة من 

السلطة، فما بالك بأن یقوم بتحدید  عند حدیثه عن إنشاء هذه" یمكن"األساس، حیث استعمل عبارة 

صفات وشروط أعضائها وطریقة عمل هذه السلطة، وبالتالي النص على اإلحالة على التنظیم 

  . یفقد سلطة ضبط المیاه جوهرها كهیئة إداریة مستقلة

ما یعاب على تشكیلة السلطات اإلداریة المستقلة عموما هو غیاب رجال القانون      

المجال، ومثال ذلك، أن مجلس النقد والقرض وبالنظر إلى طبیعة تشكیلته كما  واالختصاصیین في

أسلفنا، فإنه یصدر أنظمة في المجال المصرفي تعد بمثابة سلطة تنظیمیة خولت للمجلس، والعمل 

على أساس هذه المعاییر غیر الموضوعیة من حیث تعیین األعضاء، ال یضمن االستقاللیة 

  .ا ومنها السلطة النقدیةللسلطات اإلداریة عموم

الجدیر بالذكر، أن تشكیلة السلطات اإلداریة المستقلة لیست متنوعة بالشكل الكافي الذي      

یضمن ممارسة صالحیاتها في مجال تخصصها، باعتبار أن المشرع الجزائري ال یشرك األعوان 

د أن إشراكهم محدود االقتصادیین، المهنیین وأصحاب الحرف ضمن تشكیلة هذه السلطات، أو نج

وعلیه، فإن اقتصار تشكیلة هذه السلطات على أعضاء . كما هو حال تشكیلة مجلس المنافسة

  .تابعین لمختلف أجهزة الدولة ال یضمن االستقاللیة التامة للسلطات اإلداریة المستقلة

، مظهر إن اختالف األعضاء المشكلین للسلطات اإلداریة المستقلة في مراكزهم وصفاتهم     

یضمن ویدعم االستقاللیة، وبالتالي یمنح شفافیة ونزاهة ممارساتها، فلو فرضنا انتماءهم ألسالك 

     2.محدودة فهذا ال یضمن استقاللهم وحیادهم وبالتالي باستقاللیة هذه السلطات

                                                 
سبتمبر  4، صادر في 60بالمیاه، ج ر عدد ، یتعلق 2005ت غش 04مؤرخ في  12 – 05من قانون رقم  65تنص المادة  - 1

تحدد صالحیات وكذا قواعد ...یمكن أن تمارس مهام ضبط الخدمات العمومیة للمیاه سلطة إداریة مستقلة"على ما یلي  ،2005

  "تنظیم سلطة الضبط وعملها عن طریق التنظیم

 .63حدري سمیر، مرجع سابق، ص  -  2
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  سلطات ذات تركیبة جماعیة – 2

اعي التعددي، وهذا على غرار كل من تتمیز التركیبة البشریة للسلطات اإلداریة بطابعها الجم     

اإلدارة االستشاریة وٕادارة المهام، والتي تشكل نمط جدید من اإلدارة  یختلف عن األشكال اإلداریة 

ومن خصائصها وجود تنظیم مغلق، " فیبیر"الكالسیكیة، التي تأخذ بنظریة التنظیم البیروقراطي لـ 

     1.میة والجمود وغیاب قنوات اتصال غیر رسمیةمركزیة القرار، الخضوع للسلطة السلمیة، الرس

إن قصور اإلدارة التقلیدیة عن تحقیق متطلبات الحیاد والشفافیة والتخصص، أدى إلى ظهور      

هذه الهیئات اإلداریة الجدیدة، التي تتمیز بتوفرها على عوامل االستقاللیة والكفاءة والمرونة في 

   .إطار إدارة جماعیة

وع التركیبة الفردیة أو الجماعیة للسلطات اإلداریة المستقلة نقاش في التجارب عرف موض     

األجنبیة، فإذا كانت التركیبة الفردیة للسلطات تتخذ قراراتها بصورة أسرع وأسهل عن طریق 

الضابط الفردي، فإن التركیبة الجماعیة لهذه السلطات تأخذ في الحسبان اختالف المصالح 

ولقد توصلت التجارب األجنبیة إلى إعمال حل . د ینتج عنه تعطل عملیة الضبطواآلراء، وهو ما ق

ویتمیز . وسط، یتمثل في إیجاد سلطة ضبط ذات تركیبة جماعیة یكون فیها صوت الرئیس مرجحا

النموذج الفرنسي بأصالته في هذا المجال، إذ یجسد مبدأ التركیبة الجماعیة بالنسبة ألغلبیة 

لمستقلة، على خالف النموذج البریطاني المتمیز بتركیبة فردیة لهذه السلطات السلطات اإلداریة ا

  .تتلخص في شخص واحد، باستثناء كل من وسیط الجمهوریة، وسیط السینما وحامي الطفولة

لقد عمل المشرع الجزائري على تكریس مبدأ التركیبة الجماعیة للسلطات اإلداریة تماشیا مع      

ي هذا المجال، بدایة من أول سلطة إداریة مستقلة مجسدة في المجلس األعلى التجربة الفرنسیة ف

 07 – 90من القانون رقم  72، حیث جاء في المادة 1990لإلعالم الذي تم استحداثه سنة 

عضوا یمثلون  12على أن التركیبة البشریة للمجلس األعلى لإلعالم تتكون من  2المتعلق باإلعالم

  .  وطنیةجهات مهنیة وتمثیلیة 

                                                 
 .65بوجملین ولید، مرجع سابق، ص  -  1

 .، مرجع سابق07 – 90قانون رقم  -  2
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المالحظ على التركیبة البشریة للسلطات اإلداریة المستقلة، التمایز والتفاوت الواضح في عدد      

أعضائها، ما یطرح السؤال حول سبب هذا التفاوت في التركیبة البشریة لهذه السلطات؟، كما 

. ى المشرع؟تؤدي بنا هذه المالحظة إلى التساؤل حول مدى األهمیة التي تنالها كل سلطة لد

خاصة إذا علمنا من خالل النصوص المنشئة لهذه السلطات أنها ال تخضع ألي معیار یتعلق 

  . بحجم وطبیعة صالحیاتها

 09في هذا اإلطار، نجد أن عدد أعضاء هذه السلطات تتأرجح بین حدین، حد أقصى بـ      

في  12كان عدد أعضائه ، بعدما 03 – 03أعضاء لمجلس المنافسة كما هو وارد في األمر رقم 

 09الملغى، وهو نفس عدد أعضاء مجلس النقد والقرض بمعنى  1995قانون المنافسة لسنة 

أعضاء للجنة الوطنیة لضبط الكهرباء  04أعضاء الذي یتمتع بصالحیات متواضعة، وحد أدنى بـ 

بالمقارنة مع  1رةوالغاز، وبالمالحظة نجد أن هذه اللجنة األخیرة تتمتع بسلطات ومهام ضبطیة كبی

  .مهام الضبط الموكلة لمجلس المنافسة، فأین الخلل یا ترى؟

في محاولة لإلجابة على ذلك، أعتقد أن األمر یعود إلى طبیعة قطاع النشاط الذي تتولى كل      

سلطة بضبطه، فهناك بعض القطاعات نظرا لطبیعتها یوجد بها عدد كبیر من المتدخلین في 

ها واإلشراف علیها، وبالتالي ال یمكن تجاهلها عندما یحین الدور على مهمة أنشطتها وفي تأطیر 

الضبط، وعلیه، فربما العبرة هنا تكون بحسب طبیعة المتدخلین في قطاع نشاط ما الخاضع 

للضبط، وهو ما یستوجب ضرورة إشراكهم جمیعا في عضویة سلطة معینة ولیس العبرة بحجم 

اع التجارة الخاضع لسلطة ضبط مجلس المنافسة فیه عدد كبیر مهام الضبط، ومثال ذلك، أن قط

المنتجین، الموزعین، مقدمي (من المتدخلین بدایة من األعوان االقتصادیین باختالف أنواعهم 

الخ وبالتالي البد من التنویع في التركیبة ...، المؤسسات االقتصادیة، التجار، المستهلكین)الخدمات

وبالعدد الكافي والمالئم لذلك، في المقابل نجد أن المتدخلین في قطاع البشریة لمجلس المنافسة 

  .    الكهرباء والغاز الخاضع لسلطة ضبط الكهرباء والغاز، یتمثل في المنتجین والموزعین

                                                 
، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة 2002فبرایر  05مؤرخ في  01 -  02من قانون رقم  115و 114أنظر إلى المادتین  - 1

  .2002فبرایر  06 ، صادر في08القنوات، ج ر عدد 
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بالعودة إلى دراسة التركیبة الجماعیة لسلطات الضبط، یظهر بوضوح التذبذب وعدم االستقرار      

یة للسلطات اإلداریة من طرف المشرع، وغیاب رؤیة واضحة لدیه في هذا في التركیبة الجماع

فقد عدلت التركیبة البشریة لمجلس النقد والقرض ثالث مرات، التي أصبحت حالیا  1الموضوع،

بعدما كانت تتكون  2المتعلق بالنقد والقرض، 11 – 03أعضاء بموجب األمر رقم  09تتكون من 

 -  01أعضاء بموجب األمر رقم  07، ثم من 10 – 90رقم أعضاء بموجب القانون  07من 

 12، وكذلك الحال بالنسبة لمجلس المنافسة كما سبق بیانه أین تراوح عدد أعضائه بین 013

األمر سّیان بالنسبة للجنة . 2003في سنة  09لیصبح عدد أعضائه  1995عضوا سنة 

أعضاء بموجب القانون رقم  05من  ،المصرفیة التي عرفت هي األخرى تراوحا في عدد أعضائها

لم  01 - 01مع مالحظة أن األمر  114 - 03أعضاء بموجب األمر رقم  06إلى  10 – 90

  .  یتطرق إلى تعدیل الجانب العضوي للجنة

الثابت في التركیبة الجماعیة للسلطات اإلداریة ما یمكن مالحظته في لجنة تنظیم ومراقبة      

تشهد تشكیلتها العضویة أي تعدیل رغم ما طرأ على النص المنشئ لها  عملیات البورصة، التي لم

 10 – 93المعدل للمرسوم التشریعي رقم  04 – 03من تعدیل، والذي تم بموجب القانون رقم 

       5.المتعلق ببورصة القیم المنقولة المعدل والمتمم

  تعیین ممثلین عن اإلدارة المركزیة – 3

ء تشكیلة  السلطات اإلداریة المستقلة تختلف من سلطة إلى أخرى، إن تعدد وتنوع أعضا     

ویعین األعضاء حسب قدراتهم وكفاءاتهم في المجاالت القانونیة واالقتصادیة والمالیة من طرف 

رئیس الجمهوریة، والمالحظ أن اختالف جهات االقتراح مظهر یزید من درجة استقاللیة السلطات، 

                                                 
 .68بوجملین ولید، مرجع سابق، ص  -  1

 .2003غشت  27 ، صادر في52والقرض، ج ر عدد  ، یتعلق بالنقد2003غشت  26مؤرخ في  11 – 03أمر رقم  -  2

المتعلق ، 1990أبریل  14مؤرخ في  10 – 90قانون رقم ، یعدل ویتمم ال2001فبرایر  27في مؤرخ  01 – 01أمر رقم  - 3

 .2001فبرایر  28 ، صادر في14والقرض، ج ر عدد  بالنقد

 .، مرجع نفسه01 – 01من أمر رقم  106المادة  أنظر -  4

 1993مایو  23مؤرخ في  10 – 93، یعدل ویتمم المرسوم التشریعي رقم 2003فبرایر  17مؤرخ في  04 – 03 قانون رقم -  5

 .2003فبرایر  19 ، صادر في11والمتمم، ج ر عدد والمتعلق ببورصة القیم المنقولة، المعدل 
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قتراح تتم من جهة واحدة ما یشكل احتكار لسلطة االقتراح، وهو ما على عكس لو كانت عملیة اال

ال نلمسه عند الحدیث على سلطة التعیین بحیث نجدها مقتصرة على السلطة التنفیذیة ممثلة في 

رئیس الجمهوریة، التي تمارس بواسطة سلطة التعیین المزید من التأثیر على هذه السلطات، رغم 

ا في ممارسة الوظیفة الضبطیة لهذه السلطات، إال أنها ما زالت تنازلها عن بعض صالحیاته

  .      كما سبق ذكره 1تمارس علیها سلطة الرقابة من خالل احتفاظها بسلطة التعیین

المثال على تنوع جهات االقتراح، ما نجده في لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة من      

ها، بحیث یعین أعضاء تشكیلة اللجنة من األشخاص خالل اختالف جهات اقتراح أعضاء تشكیلت

الذین یتوفرون على كفاءات في المجال المالي والبورصي، بعد اقتراحهم من طرف جهات متباینة 

المتعلق ببورصة القیم المنقولة، تتمثل في كل  04 – 03من القانون رقم  222طبقا لنص المادة 

صادر عن رئیس المحكمة العلیا أو مجلس الدولة من وزیر العدل وحبذا لو كان هذا اإلقتراح 

، الوزیر المكلف بالمالیة، الوزیر المكلف بالتعلیم العالي، محافظ بنك 3تدعیما لمبدأ اإلستقاللیة

     4.الجزائر والمصف الوطني للخبراء المحاسبین ومحافظي الحسابات والمحاسبین المعتمدین

ة الذكر، تنوع وتعدد جهات اقتراح أعضاء اللجنة في السالف 22نالحظ من خالل نص المادة      

مقابل وجود هیئة واحدة تتمتع بسلطة التعیین وهي السلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة، 

                                                 
 .70جع سابق، ص حدري سمیر، مر  -  1

أحال المشرع الجزائري طریقة تعیین أعضاء لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة على التنظیم المتمثل في مرسوم تنفیذي رقم  - 2

مؤرخ في  10 – 93من المرسوم التشریعي رقم  29، 22، 21، یتضمن تطبیق المواد 1993جویلیة  13مؤرخ في  175 – 94

 .1994جوان  26، صادر في 41، ج ر عدد 1993ماي  23

 .150تواتي نصیرة، مرجع سابق، ص  -  3

یعین أعضاء اللجنة حسب قدراتهم في المجالین المالي "على أنه مرجع سابق، ، 04 – 03من قانون رقم  22تنص المادة  4

  : سنوات، وفق الشروط المحددة عن طریق التنظیم، وتبعا للتوزیع اآلتي) 4(والبورصي، لمدة 

  ضي یقترحه وزیر العدل، قا -

  عضو یقترحه الوزیر المكلف بالمالیة، -

  أستاذ جامعي یقترحه الوزیر المكلف بالتعلیم العالي، -

  عضو یقترحه محافظ بنك الجزائر، -

  عضو مختار من بین المسیرین لألشخاص المعنویین المصدرة للقیم المنقولة، -

 ."ن ومحافظي الحسابات والمحاسبین المعتمدینعضو یقترحه المصف الوطني للخبراء المحاسبی -
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وهو ما یؤثر مرة أخرى على درجة استقاللیة هذه السلطات، خاصة إذا كانت المالحظة هي 

لس الشعبي الوطني ومجلس األمة من حق االقتراح إقصاء الهیئات التمثیلیة الوطنیة وهما المج

والتمثیل داخل هذه السلطات اإلداریة، وهو ما یستتبع بالضرورة تقاسم سلطة التعیین بین السلطة 

التنفیذیة والبرلمان، خاصة أن المشرع الجزائري جسد هذه الفكرة عند إنشاءه المجلس األعلى 

منه، التي  72المتعلق باإلعالم المادة  07 – 90ون رقم لإلعالم في بدایة التسعینات بموجب القان

عضوا ثالثة منهم من بینهم الرئیس یتم تعیینهم من طرف رئیس  12جعلت تشكیلة المجلس تضم 

الجمهوریة، وثالثة من طرف المجلس الشعبي الوطني، وستة أعضاء آخرین ینتخبون باألغلبیة 

ال التلفزة، اإلذاعة والصحافة المكتوبة یثبتون المطلقة من ضمن الصحافیین المحترفین في مج

  .     خمسة عشر سنة على األقل خبرة في المهنة

  التركیبة الوظیفیة: ثانیا

  )1(اإلستقاللیة اإلداریة تشمل    

في الجانب اإلداري، في  تتجلى استقاللیة السلطات اإلداریة المستقلة: االستقاللیة اإلداریة – 1

ن تقوم بتحدید مهام المستخدمین وتصنیفهم وتحدید رواتبهم، باإلضافة إلى كون البعض منها هي م

دور رئیس كل سلطة في توجیه وتنسیق وتسییر المصالح اإلداریة والتقنیة، مثال ذلك ما نصت 

المتعلق بتنظیم وسیر المصالح اإلداریة والتقنیة  03 – 2000من النظام رقم  03علیه المادة 

تحدد مهام وصالحیات المصالح اإلداریة والتقنیة " عملیات البورصة بقولهاللجنة تنظیم ومراقبة 

تحدد رواتب المستخدمین " على أنه 07كما جاء في المادة  ،"للجنة بقرار من رئیس اللجنة

    ."وتصنیفهم بقرار من الرئیس بعد استشارة رئیس اللجنة

هو من یقوم بتحدید مهام المستخدمین  نفس األمر بالنسبة لمجلس المنافسة، فنجد هذا األخیر     

وتصنیفهم، كما یقوم رئیس المجلس بتنشیط وتنسیق وتسییر المصالح اإلداریة طبقا لنص المادة 

  1.المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة 44 – 96من المرسوم الرئاسي رقم  04

                                                 
، صادر 05، یحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة، ج ر عدد 1996ینایر  17مؤرخ في  44 – 96مرسوم رئاسي رقم  - 1

 .1996 فیفري 21 في
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ساسیة المبینة لالستقالل الوظیفي یعتبر االستقالل المالي أهم الدعائم األ: االستقاللیة المالیة – 2

للسلطات اإلداریة المستقلة، إن من أهم النتائج المترتبة عن التمتع بالشخصیة المعنویة للسلطات 

اإلداریة المستقلة هو تمتعها باالستقالل المالي، وهو ما تم تكریسه عند معظم هذه السلطات، 

قادهما التمتع بالشخصیة المعنویة، مما یبقیهما باستثناء مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفیة الفت

  . هیئتان تابعتان للسلطة التنفیذیة في جانب التمویل

  :1یشمل االستقالل المالي للسلطات اإلداریة المستقلة الجوانب الثالثة التالیة     

ة أو االستقاللیة المالیة التي تحیل على كیفیات تمویل هذه الهیئات بواسطة إیرادات ذاتی – 1

  بواسطة إعانات میزانیة؛

  استقاللیة التسییر؛ – 2

  . استقاللیة البرمجة وتنفیذ المیزانیة – 3

استنادا على هذا المدلول، نتطرق لدراسة مدى وجود التطابق بین هذا المدلول وواقع      

  .االستقاللیة المالیة للسلطات اإلداریة المستقلة، وما مدى تأثیر ذلك على نشاط الضبط؟

یفرض التصور الحقیقي الستقاللیة سلطات الضبط، أن تكون ممولة شبه كلیا بواسطة موارد      

ذاتیة، فتكون نفقات ومصاریف القیام بمهمة الضبط والرقابة محصلة أساسا بواسطة اقتطاعات من 

سلطة  القطاع المعني الذي یخضع لسلطة الهیئة اإلداریة المعنیة، وهو ما یعتبر استقاللیة میزانیة

الضبط، في شقها المتعلق باإلیرادات على الخصوص والتي تصرف على نفقات الضبط لهیئة 

  .معینة، على أن تقسم هذه النفقات كما هو معلوم إلى نفقات التسییر ونفقات التجهیز

إن االستقاللیة المالیة الحقیقیة لهذه السلطات، تتمثل في جعل االقتطاعات المحصلة مالئمة      

یة لقیام هذه السلطات بمهامها على أكمل وجه، وأن تساعدها على الحصول على الخبرة وكاف

     2.االقتصادیة والتقنیة اآلزمة والتي عادة ما تكون باهضة

إن االستقاللیة المالیة لسلطات الضبط، تتأثر بتحكم عاملین إثنین فیها، العامل األول یتمثل      

دائرة المیزانیة العامة للدولة، فیصبح تمویل هذه النشاطات  في إخراج تمویل نشاطات الضبط من

                                                 
 .98 بوجملین ولید، مرجع سابق، ص -  1

 .99، ص بوجملین ولید، مرجع نفسه -  2
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من طرف المتعاملین االقتصادیین ولیس من طرف دافعي الضرائب، العامل الثاني أن اعتماد 

السلطات اإلداریة على مواردها الذاتیة یسلط المسؤولیة على مسیریها، ویضبط یرشد النفقات التي 

ها، خاصة وأن المشرع اعترف نظریا لهذه السلطات باالستقالل تخصصها لنشاطاتها وتسییر أعمال

المالي لها، كما أقر على أحقیتها في میزانیة تتناسب ومهمة الضبط الموكلة لها، وجعل من 

  .رؤساءها اآلمرون الرئیسیون للصرف

تجد  في المقابل، من الناحیة العملیة، نجد أن موارد ومیزانیة السلطات اإلداریة المستقلة     

مصدرها في المیزانیة العامة للدولة، وما النص على االستقالل المالي لهذه السلطات إال من حیث 

  .   صالحیتها في تسییر وٕانفاق هذه الموارد المالیة

تجدر المالحظة، أن التمعن في النصوص القانونیة المنشئة للسلطات اإلداریة المستقلة،      

عملیات البورصة باالستقاللیة الواسعة في الجانب المالي مقارنة  یظهر تمتع لجنة تنظیم ومراقبة

الخ، التي ...بالسلطات اإلداریة األخرى كاللجنة المصرفیة، مجلس النقد والقرض، مجلس المنافسة

تعتمد على موارد الدولة في تسییر أجهزتها والقیام بصالحیاتها، ما یجعلها تابعة للسلطة التنفیذیة 

  .1في هذا الجانب

من المرسوم  20المعدلة للمادة  04 – 03من القانون رقم  12في هذا الصدد، تنص المادة      

تؤسس سلطة ضبط مستقلة لتنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، "على أنه  10 – 93التشریعي 

، نالحظ من خالل هذه المادة أن المشرع الجزائري منح سلطة "واالستقالل المالي... تتمتع

  .استقالال في الجانب المالي وذلك بصفة صریحة ومباشرة البورصة

إن المشرع اعترف لهذه اللجنة باالستقالل المالي بصفة صریحة، إال أنه یعتبر استقالال غیر      

  :   2مطلقا، نتیجة التأثیرات والممارسات التي تنتهجها الدولة والتي تتجلى في مظهرین

في التمویل فقط، وٕانما تعتمد كذلك على میزانیة التسییر  عدم اقتصار اللجنة على مواردها – 1

التي تخصص لها من میزانیة الدولة، مما یؤدي بالدولة إلى ممارسة نوع من الرقابة على هذه 

  اإلعانات، كما یمكن اعتبارها وسیلة ضغط على عمل اللجنة؛

                                                 
 .77سابق، ص حدري سمیر، مرجع  -  1

 .77نفسه، ص  وموضع حدري سمیر، مرجع -  2
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، مما یقید حریة اللجنة في تولي قواعد تحدید هذه األتاوى وحسابها من طرف السلطة التنفیذیة – 2

  .  تسییر میزانیتها والتأثیر على استقاللها المالي

من  112كما أقّر المشرع االستقالل المالي للجنة ضبط الكهرباء والغاز، بموجب المادة      

لجنة الضبط هیئة "المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات بقولها  01 – 02القانون رقم 

، كما تتمتع سلطة ضبط البرید والمواصالت السلكیة واآلسلكیة "تتمتع باالستقالل المالي مستقلة

الذي  03 – 2000من القانون رقم  10هي األخرى باالستقالل المالي طبقا لما جاء في المادة 

ة تنشأ سلط"حیث جاء فیها  1یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید وبالمواصالت السلكیة واآلسلكیة

  ."واالستقالل المالي... ضبط مستقلة تتمتع

المالحظ بالنسبة لمجلس المنافسة، أنه رغم تمتعه بالشخصیة القانونیة واالستقالل المالي      

التي جاء فیها  2المتعلق بالمنافسة 03 – 03من األمر رقم  23المنصوص علیهما بموجب المادة 

... ، تتمتع"مجلس المنافسة"ي صلب النص تنشأ لدى رئیس الحكومة سلطة إداریة تدعى ف"

إال أن المتمعن في هذه االستقاللیة المالیة یجدها قاصرة، إذا علمنا أن میزانیة . "واالستقالل المالي

مجلس المنافسة مسجلة في مجرد باب من أبواب میزانیة مصالح رئیس الحكومة، وما رئیس 

  3.مجلس المنافسة إال أداة تنفیذ لهذه المیزانیة

من جانب آخر، فإن االستقالل المالي للسلطات اإلداریة المستقلة ال یعني عدم خضوعها      

لرقابة هیئات الرقابة المالیة، التي تضطلع بمهام ضبط ومراقبة إنفاق المال العام، وهو ما أكدت 

قانون من ال 12علیه النصوص القانونیة المنشئة لهذه السلطات  في حد ذاتها، حیث تنص المادة 

وتخضعان ...تمسك محاسبة وكالتي المحروقات"على أنه  4المتعلق بالمحروقات 07 – 05رقم 

                                                 
آلسلكیة، ج ، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید وبالمواصالت السلكیة وا2000غشت  5مؤرخ في  03 – 2000قانون رقم  -  1

 .2000غشت  6 ، صادر في48ر عدد 

  .، مرجع سابقمتمم، معدل و 03 – 03أمر رقم  -  2

تسجل میزانیة مجلس المنافسة ضمن أبواب میزانیة "، مرجع نفسه، على ما یلي 03 – 03من أمر رقم  33تنص المادة  -  3

تخضع میزانیة مجلس المنافسة للقواعد العامة . رئیس مجلس المنافسة هو اآلمر الرئیسي بالصرف. مصالح رئیس الحكومة

 ."للتسییر المطبقة على میزانیة الدولة

 .2005یولیو  19 در في، صا50، یتعلق بالمحروقات، ج ر عدد 2005أبریل  28خ في مؤر  07 – 05قانون رقم  -  4
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 03 – 2000من القانون رقم  11، كما تنص المادة "لمراقبة الدولة طبقا للتنظیم المعمول به

تخضع سلطة الضبط "على خضوع سلطة ضبط البرید للمراقبة المالیة للدولة حیث جاء فیها 

من النظام الداخلي للوكالة  23، وكذلك المادة "ة المالیة للدولة طبقا للتشریع المعمول بهللمراقب

نستنتج من خالل هذه المواد، أن الرقابة المالیة على سلطات الضبط . الوطنیة للممتلكات المنجمیة

ى هذه والحقة على إیرادات وأتاو  1هي ضمانة لحمایة قواعد النفقات العمومیة، وهي رقابة سابقة

كما أن هذه السلطات هي في نهایة األمر، هیئات عمومیة یسري علیها نظام الرقابة . السلطات

كسائر الهیئات العمومیة التقلیدیة الذي یسهر على القیام به كل من مجلس المحاسبة المستحدث 

 92ي رقم والمفتشیة العامة للمالیة المنشئة بموجب المرسوم التنفیذ  202 – 95بموجب األمر رقم 

- 783.  

الجدیر بالذكر، أن الرقابة المالیة على سلطات الضبط ال تعني الخضوع لها، كما ال یعد ذلك      

وصایة أو قید أو أیة تبعیة على اآلمرین بالصرف لهذه السلطات، فهي ال تتعارض مع 

من مختلف  استقاللیتها، فكل ما في األمر، أن خضوع هذه اإلیرادات المحصلة من هذه السلطات

وهو أمر ضروري لضمان . القطاعات التي تشرف على ضبطها، لنظام الرقابة المالیة في الدولة

  .     استعمال هذه اإلیرادات على وجه مشروع ومعقول

لقد أخذ المشرع الجزائري، بالمعیار المادي إلى جانب المعیار العضوي، في تحدید      

یة العامة للمالیة، في ممارسة الرقابة المالیة على اختصاص كل من مجلس المحاسبة والمفتش

السلطات اإلداریة المستقلة، وهذا بالرغم من عدم نص هذین النصین على اختصاصهما في 

من  02وهذا طبقا لما جاء في المادة . ممارسة الرقابة على هذه الفئة الجدیدة من السلطات

نصت على اختصاص المفتشیة العامة  السالف ذكره، التي 78 – 92المرسوم التنفیذي رقم 

                                                 
، 82بها، ج ر عدد  قابة السابقة للنفقات التي یلتزم، یتعلق بالر 1992نوفمبر  14مؤرخ في  414 – 92مرسوم تنفیذي رقم  -  1

ط بصورة خاصة وتتمثل في الموافقة المسبقة ونالحظ أیضا أن الرقابة السابقة تشمل سلطات الضب .1992نوفمبر  15صادر في 

 .على مشاریع میزانیتها

 .1995جویلیة  23، صادر في 39ة، ج ر عدد ، یتعلق بمجلس المحاسب1995جویلیة  17مؤرخ في  20 – 95أمر رقم  -  2

، صادر 15ر عدد  ، ج، یحدد إختصاصات المفتشیة العامة للمالیة1992فیفري  22مؤرخ في  78 – 92مرسوم تنفیذي رقم  - 3

 .1992فیفري  26في 
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للمالیة برقابة كل شخص معنوي یستفید من إعانات الدولة، وهو ما ینطبق على جل السلطات 

اإلداریة المستقلة، ومن ثم فإن هذه الرقابة تمتد لتشمل السلطات اإلداریة على اعتبار أن اإلعانات 

     1.العمومیة تشكل الجزء المهم في میزانیاتها

سلطة في فرنسا من رقابة تنفیذ  34سلطة إداریة مهمة من أصل  19لإلشارة، فقد تم إعفاء      

النفقات من طرف المراقب المالي، أهمها لجنة عملیات البورصة، سلطة ضبط االتصاالت، لجنة 

هذا األخیر یشكل في فرنسا . الخ، وذلك منذ إقرار هذا األمر لوسیط الجمهوریة...ضبط الكهرباء

خاصة من الجانب المالي، فهو یتمتع بحساب مصرفي لدى الخزینة العامة للدولة والذي حالة 

یستعمله بكل حریة مع احترام القوانین والتنظیمات، وبالتالي فهو ال یخضع ألي شكل من أشكال 

 2ولقد شكلت هذه الحریة لوسیط الجمهوریة في الجزائر سبب إللغائه،. الرقابة المسبقة على نفقاته

هذا اإلجراء یندرج في "على أن  1999أوت  02جاء في بیان رئاسة الجمهوریة بتاریخ  حیث

   ."منطق التسییر األكثر مالئمة واألفید لنفقات الدولة

                      :استقاللیة السلطات اإلداریة المستقلة في وضع نظامها الداخلي وقواعد تنظیمها وعملها – 4

الوظیفیة في هذا المجال، تظهر في قدرة وحریة السلطات اإلداریة المستقلة في إن االستقاللیة      

سن مجمل القواعد التي تتولى تنظیمها وتحدید طریقة عملها دون مشاركتها من أیة جهة أخرى، 

باألخص السلطة التنفیذیة، كما تظهر االستقاللیة أیضا في عدم خضوع أنظمتها الداخلیة 

   3.ف السلطة التنفیذیة وعدم قابلیتها للنشرللمصادقة علیها من طر 

تتمایز السلطات اإلداریة في مدى اختصاصها وصالحیتها في وضع أنظمتها الداخلیة      

فهناك من السلطات من تقوم هي بوضع أنظمتها الداخلیة . ووضع وتحدید قواعد تنظیمها وعملها

یمكن أن یؤثر على االستقالل الوظیفي ومنها ما هو موكول للسلطة التنفیذیة في وضعه، وهو ما 

  4.لهذه السلطات

                                                 
 .110بوجملین ولید، مرجع سابق، ص  -  1

 .110، ص بوجملین ولید، مرجع وموضع نفسه -  2

 .79حدري سمیر، مرجع سابق، ص  -  3

 .98، ص المرجع السابقبوجملین ولید،  -  4
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في هذا اإلطار، هناك مجموعة من السلطات اإلداریة تتولى وضع أنظمتها الداخلیة وكذا      

قواعد تنظیمها وعملها، وتضم مجلس النقد والقرض، سلطة ضبط البرید والمواصالت السلكیة 

تنظیم ومراقبة عملیات البورصة، سلطة ضبط  واآلسلكیة، لجنة ضبط الكهرباء والغاز، لجنة

  .المحروقات، باإلضافة إلى الحالة االستثنائیة للجنة المصرفیة

یمكن اعتبار سلطة البرید والمواصالت السلكیة واآلسلكیة السلطة األكثر تمتعا وتوسعا في      

ستقاللیتها الوظیفیة صالحیة وضع نظامها الداخلي وتحدید كیفیة تنظیمها وعملها، ما یدعم أكثر ا

تعّد "المشار إلیه على أنه  03 – 2000من القانون رقم  20في هذه المجال، حیث تنص المادة 

یحدد النظام الداخلي لسلطة الضبط على وجه الخصوص، . سلطة الضبط نظامها الداخلي

ساسي تنظیمها وقواعد عملها وحقوق وواجبات أعضاء المجلس والمدیر العام وكذا القانون األ

، نالحظ من خالل هذه المادة، أن سلطة البرید تتمتع بصالحیة وضع نظامها "لمستخدمیها

الداخلي الذي یشمل مجاالت واسعة ومتعددة، والشيء األهم أنه تم التطرق إلى هذه المجاالت من 

كما اعترف المشرع لمجلس النقد والقرض بهذه الصالحیة بموجب . خالل النص المنشئ لها

، ..."ویحدد المجلس نظامه الداخلي"... منه التي جاء فیها  60المادة  11 – 03ن رقم القانو 

 أسقطها من النص واقتصر باإلشارة نسبیا إلى بعض القواعد 10 – 90والمالحظ أن القانون 

أما بالنسبة للجنة . منه 41إلى  33الخاصة بنظام الجلسات وكیفیات التداول بموجب المواد من 

تصادق اللجنة "على مایلي  01 – 02من القانون رقم  126ضبط الكهرباء والغاز فتنص المادة 

، نالحظ من خالل هذه المادة "المدیرة على نظامها الداخلي الذي یحدد تنظیمها وكیفیة سیرها

نح المشرع الصریح للجنة بوضع نظامها الداخلي الذي یقوم بدوره بتحدید شامل لتنظیم أجهزتها م

  .وسیرها وطریقة عملها

المالحظ، أن لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة تتمتع بصالحیة وضع والمصادقة على      

مم بموجب القانون رقم ، المعدل والمت10 – 93نظامها الداخلي منذ صدور المرسوم التشریعي رقم 

  .من المرسوم وذلك في أول اجتماع لها 26بموجب المادة  04 – 03

بالنسبة للحالة االستثنائیة للجنة المصرفیة فیما یتعلق بوضع نظامها الداخلي، فإن القانون      

أن المتعلق بالنقد والقرض، ال ینص على أیة أحكام تتعلق بالنظام الداخلي للجنة، غیر  10 – 90
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فینص على أن اللجنة تتمتع  1990المعدل لقانون  11 – 03الجدید الذي أتى به القانون رقم 

بأمانة عامة تحدد صالحیاتها وكیفیات عملها بواسطة مجلس إدارة البنك المركزي باقتراح من 

لكن المالحظ أن هذه األحكام ال تخص النظام الداخلي . منه 106اللجنة وذلك بموجب المادة 

     1.نة، بل یتعلق األمر بجهاز إداري یمثل جزء من التنظیم الهیكلي للجنة وهو األمانة العامةللج

 28الجدیر بالمالحظة، أن اللجنة المصرفیة سدا للفراغ القانوني الحاصل، قامت بتاریخ      

ا بإصدار نظامها الداخلي، رغم عدم تمتعها بهذا االختصاص بصفة قانونیة، وهو م 1993فیفري 

یمكن وصفه بأنه غیر مشروع، خصوصا أنه یطرح إشكاالت قانونیة معتبرة الحتوائه على أحكام 

تتعلق بقواعد، إجراءات وحقوق األشخاص الخاضعة لرقابة اللجنة في إطار صالحیاتها القمعیة 

والعقابیة، وهو ما قد یخل بحقوق الدفاع المكفولة دستوریا والتي ال یمكن وضعها إال عن طریق 

   2.القانون

من ناحیة أخرى، توجد مجموعة أخرى من السلطات تتولى السلطة التنفیذیة وضع أنظمتها      

الداخلیة، و هي وٕان كانت قلیلة ومحصورة في سلطات معینة، إال أنه ال یمكن إهمالها وتقدیم 

  .مالحظات بشأنها دعما لالستقاللیة الوظیفیة لها

وكالتي المناجم ألنظمة داخلیة موضوعة من طرف السلطة یخضع كل من مجلس المنافسة و      

التنفیذیة تتمتع بالطابع التنفیذي لها، وٕان كانت هاتین السلطتین تساهمان في إصدار القواعد 

  .القانونیة المتعلقة بتنظیمها وسیرها

یختص مجلس المنافسة في فرنسا بوضع نظامه الداخلي والمصادقة علیه، وهو ما سایره      

، أین منح صراحة لمجلس المنافسة االختصاص 063 – 95نون المنافسة الجزائري الملغى رقم قا

یحدد النظام "منه بقولها  34بإعداد والمصادقة على نظامه الداخلي للمجلس وذلك بموجب المادة 

الداخلي لمجلس المنافسة، على وجه الخصوص، قواعد سیر المجلس وحقوق وواجبات 

یحدد النظام الداخلي لمجلس . د التنافي المشار إلیها في ممارسة مهامهمأعضائه وكذلك قواع

                                                 
 .99بوجملین ولید، مرجع سابق، ص  -  1

 .96، ص بوجملین ولید، مرجع سابق -  2

 .، ملغى، مرجع سابق06 – 95أمر رقم  -  3
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، "المنافسة بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح رئیس مجلس المنافسة وبعد مصادقة المجلس علیه

نستنتج من خالل هذه المادة أن للمجلس صالحیات واسعة في إعداد والمصادقة على النظام 

عدة مجاالت لتنظیم وسیر عمله، هذا النظام الذي یصدره رئیس  الداخلي للمجلس، الذي یتضمن

  .الجمهوریة بناءا على اقتراح من طرف رئیس مجلس المنافسة

المالحظ، أنه رغم تدخل السلطة التنفیذیة عن طریق رئیس الجمهوریة إلصدار النظام      

ه الداخلي بكل حریة، الداخلي لمجلس المنافسة، إال أن المشرع منح للمجلس صالحیة وضع نظام

المتعلق بالمنافسة أین أسقط بكل بساطة صالحیة المجلس في  03 – 03على عكس األمر رقم 

یحدد القانون األساسي ونظام أجور أعضاء "بقولها  32هذا المجال وهذا طبقا لما جاء في المادة 

لنظام عمل ، نالحظ أن هذه المادة جاءت مختصرة ومختزلة "مجلس المنافسة بموجب مرسوم

المجلس وسیره، واقتصرت بالنص على صدوره بموجب مرسوم، وهو ما یمكن اعتباره تراجع صارخ 

في تكریس استقاللیة وظیفیة حقیقیة للمجلس تمكنه من ممارسة مهامه بكل جرأة وموضوعیة، تبعا 

  .   لطبیعة تدخله واختصاصه

 03التنفیذیة، لم یتم إال بعد مرور  السلطتین من طرف السلطة نإن التنظیم الفعلي لهاتی     

 – 04و 93 – 04رقم  1سنوات من تاریخ إنشاءهما، وتجسد ذلك بصدور المرسومین التنفیذیین

  .بناءا على اقتراح وزیر الطاقة والمناجم 94

الجدیر بالذكر، أن هذین المرسومین وبالرجوع إلى تأشیرتهما لم یظهرا مشاركة هاتین      

ارهما سلطتین إداریتین مستقلتین في إعداد نظامیهما الداخلیین، بل أكثر من ذلك الوكالتین باعتب

فإنهما مفروضتین من طرف السلطة التنفیذیة من خالل إدراج المرسوم التنفیذي المتعلق 

    2.بصالحیات وزیر الطاقة والمناجم

                                                 
ج ر یتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة، ، 2004أول أبریل  مؤرخ في 93 - 04مرسوم تنفیذي رقم  - 1

  . 2004أبریل  04صادر في  ،20عدد 

كالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة ، یتضمن النظام الداخلي للو 2004یل مؤرخ في أول أبر  94 – 04مرسوم تنفیذي رقم  -

 . 2004أبریل  04، صادر في 20المنجمیة، ج ر عدد 

 .98بوجملین ولید، مرجع سابق، ص  -  2
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مجرد هیئة إداریة  إن ما یدعم هذا التراجع، هو ما یمكن رده إلى اعتبار مجلس المنافسة     

  .توضع لدى رئیس الحكومة، رغم تمتعه بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي

نفس المسلك اتخذه المشرع بالنسبة للوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة والوكالة الوطنیة      

مرسوم،  للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة، أین جعل وضع األنظمة الداخلیة للوكالتین یتم بموجب

التي جاء فیها  1المتضمن قانون المناجم 10 – 01من القانون رقم  51طبقا لما جاء في المادة 

تتمتع كل من الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة والوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة "

س حقوق أعضاء مجل -كیفیة عملهما، : المنجمیة بنظام داخلي، یتخذ بموجب مرسوم ویحدد

یحدد نظام أجور . القانون األساسي للمستخدمین -اإلدارة واألمین العام والتزاماتهما، 

نالحظ من خالل هذه المادة، أن المشرع قد " .المستخدمین التابعین لهذه األجهزة، بموجب مرسوم

بالغ في تنظیم وكالتا المناجم بموجب مراسیم، حیث نص على التنظیم بموجب المراسیم مرتین في 

المادة، المرسوم األول یتعلق بالنظام الداخلي ومجاالته، والمرسوم الثاني یحدد نظام األجور، 

وتكون هذه األخیرة صادرة عن السلطة التنفیذیة، ما یطرح المزید من التساؤل والشكوك حول حقیقة 

ن في غیاب االستقاللیة الوظیفیة لهاتین السلطتین، وما الفائدة من النص على استقاللیة السلطتی

اختصاصهما الوظیفي، خاصة أن المشرع یعتبر هاتین الوكالتین سلطتین إداریتین مستقلتین 

    2.من قانون المناجم 45و 44بصریح العبارة كما هو وارد في المادتین 

  

  المطلب الثاني

  نظام تدخل سلطات الضبط االقتصادي 

  

، )الفرعاألول(لسلطات الضبطاإلقتصادي  سلطة الرقابة الوقائیة المسبقةتوضیح  إلى أتطرق     

، على أن أخصص مجلس المنافسة بنوع )الفرع الثاني(ثم إلى سلطة الرقابة البعدیة لهذه السلطات 

                                                 
 . 2001یولیو  4 ، صادر في35المناجم، ج ر عدد ، یتضمن قانون 2001یولیو  03مؤرخ في  10 – 01قانون رقم  -  1

تنشأ وكالة وطنیة للممتلكات المنجمیة، وهي سلطة إداریة "، على ما یلي نفسه ، مرجع10 – 01من قانون  44تنص المادة  - 2

سلطة إداریة لوجیا والمراقبة المنجمیة، وهي تنشأ وكالة وطنیة للجیو "من نفس القانون على أنه  45، كما تنص المادة ..."مستقلة

 .  ..."مستقلة
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وظیفیة من الدراسة المستقلة بإعتباره سلطة ضبط مستقلة تشمل جمیع قطاعات النشاط وله عالقة 

    ).لثالثالفرع ا(مع جمیع سلطات الضبط اإلقتصادي األخرى 

  

  الفرع األول

  سلطة الرقابة الوقائیة المسبقة 

  

تشمل سلطة الرقابة الوقائیة المسبقة صالحیة السلطات اإلداریة المستقلة إلصدار التنظیمات      

  ).ثانیا(وصالحیاتها في ممارسة الرقابة الدائمة على األعوان اإلقتصادیین المخالفین ) أوال(

  

  إصدار التنظیمات : أوال

، )1( اإلداریة المستقلة بإصدار القواعد التنظیمیة السلطات إلى إختصاصات أتطرق      

باإلضافة إلى الصالحیات اإلستشاریة الواسعة التي ) 2(وٕاختصاصها بإصدار القرارات الفردیة 

  ).3(تتمتع بها في هذا المجال 

  إختصاص إصدار القواعد التنظیمیة – 1

من  93و 92، 91واد رج الحدود المرسومة في الملطة تنظیمیة خامبدئیا ال یمكن تصور س     

والتي تجعل من رئیس الجمهوریة المالك الوحید للسلطة التنظیمیة،  2016جزائر لسنة دستور ال

  .الوزیر األولانین التي یضطلع بها إلى جانب السلطة التنظیمیة التنفیذیة للقو 

ب ممارسة امتیازات السلطة العامة في الدولة، التي السلطة التنظیمیة من أسالی فتعد إذن،     

ینفرد بها كل من رئیس الجمهوریة والوزیر األول، وقد عرفت تطورا ملحوظا، بتدخل المشرع ومنح 

بعض من هذا االختصاص التنظیمي لهیئات أخرى في الدولة ومنها السلطات اإلداریة المستقلة، 

  . سلطة تنظیمیة محدودة ومتخصصةالتي اعتبرها المجلس الدستوري الفرنسي 
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لكن من الناحیة الواقعیة وخارج إجراء التفویض منح المشرع الجزائري لسلطات أخرى على      

غرار السلطات اإلداریة المستقلة السلطة التنظیمیة والتي اعترف المشرع لسلطتین منها بالسلطة 

  .البورصة ومراقبتها ولجنة تنظیم عملیات 1مجلس النقد والقرض: التنظیمیة وهما

وتتمثل في مجموعة . 2تعتبر األنظمة الوسیلة األكثر استعماال وفعالیة لضبط وتنظیم السوق     

القواعد التي تأتي تطبیقا لنصوص قانونیة، سواء كانت تشریعیة أو تنظیمیة، لكن دون إضافة 

  .قواعد جدیدة قد تتنافى والنص القانوني

طات اإلداریة المستقلة التي جاءت لتعویض الدولة في الحقل إن الدافع إلنشاء السل     

االقتصادي، یتمثل في عجز السلطة التنفیذیة عن القیام بمهمة الضبط وتسایرا مع الدور الجدید 

ومن أجل قیام هذه السلطات بمهمتها الضبطیة على أحسن وجه، تم تخویلها عدة  .للدولة

عترف المشرع الفرنسي بالسلطة التنظیمیة لهذه الهیئات صالحیات من بینها سلطة التنظیم، وقد ا

في العدید من المناسبات، وهو نفس النهج الذي سلكه المشرع الجزائري رغم اختالف وتنوع آلیات 

  . تدخل هذه السلطات لممارسة االختصاص التنظیمي

اللوائح، هذه  قد یقصد باالختصاص التنظیمي للسلطات اإلداریة المستقلة سلطتها في إصدار     

  .األخیرة التي عرفت تعدد التعریفات الفقهیة للوائح والتنظیمات

تعتبر اللوائح أو األنظمة قرارات إداریة تحتوي على قواعد قانونیة عامة ومجردة وملزمة تطبق      

على عدد غیر محدد من الحاالت أو األفراد، وهو ما أجمع علیه الفقه المصري، أما الفقه الفرنسي 

     3.یكاد یجمع على أنها قرارات إداریة ولیست شخصیةف

كما عرفت األنظمة على أنها القرارات التي تصدر عن السلطة التنفیذیة وعن الجهات       

اإلداریة المختلفة، وتضع قواعد عامة موضوعیة ومجردة تسري على جمیع األفراد الذین تنطبق 
                                                 

دیة بإصدار قواعد عامة في شكل تنظیمات في مجاالت محددة أنظر إلى صالحیات مجلس النقد والقرض بصفته سلطة نق - 1

 .، مرجع سابق11 – 03من أمر رقم  62المشار إلیها في المادة 

2 - ZOUAIMIA (R.), « Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique », 

op.cit, P. 45. 
لى سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في العلوم رحموني موسى، الرقابة القضائیة ع - 3

، ص 2013القانونیة واإلداریة، تخصص قانون إداري وٕادارة عامة، كلیة  الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

61. 
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ل اللوائح في مجموعة القواعد التي تأتي لتطبیق علیهم الشروط التي وردت في القاعدة، وتتمث

  .نصوص تشریعیة وتنظیمیة سابقة، لذا یسمیها البعض بالسلطة التنظیمیة التطبیقیة

الجدیر بالذكر، أن السلطة التنظیمیة تعد األكثر تعبیرا عن ممارسة حقیقیة لوظیفة الضبط،      

القانونیة، وتسهر على حسن سیرها  فتختص حینئذ سلطات الضبط المستقلة بإصدار القواعد

لكن االختالف الحاصل في هذا المجال بین هذه السلطات یتمثل في كیفیة ممارسة كل . وتنفیذها

   .1منها لالختصاص التنظیمي

من هذا المنطلق، هناك من السلطات اإلداریة ما تتمتع باختصاص تنظیمي أصیل عند      

سلطات ما تتمتع باختصاص تنظیمي استشاري في إطار ممارستها هذا االختصاص، وهناك من ال

  .إبداء الرأي وتقدیم االستشارة وٕاعطاء االقتراحات والتوصیات

یختص مجلس النقد والقرض ولجنة متابعة عملیات البورصة ومراقبتها بإصدار األنظمة،      

  .2وعلى هذا األساس هما یمارسان السلطة التنظیمیة

مجلس النقد والقرض ولجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة باختصاص كل من إذن، یتمتع ف     

تنظیمي أصیل، فیمارس مجلس النقد والقرض باعتباره سلطة نقدیة، صالحیات هامة ذات تأثیر 

مباشر على النظام المصرفي، عن طریق إصدار أنظمة وقرارات ملزمة في مجال النقد والقرض، 

 – 03من األمر رقم  02الفقرة  62طبقا لنص المادة  3لقرضوضبط المسائل المتعلقة بالنقد وا

یمارس المجلس سلطاته، في إطار هذا األمر، عن "المتعلق بالنقد والقرض التي جاء فیها  11

، وذلك في المیادین المرتبطة بإصدار النقد، مقاییس وشروط عملیات البنك "طریق األنظمة

علیها ومتابعتها وتقییمها و یحدد األهداف النقدیة، سیر  المركزي، تحدید السیاسة النقدیة واإلشراف

وسائل الدفع وسالمتها وشروط إنشاء البنوك والمؤسسات المالیة وفروعها، باإلضافة إلى تحدید 

شروط فتح مكاتب تمثیل البنوك والمؤسسات المالیة األجنبیة في الجزائر وهذا طبقا لما جاء في 

                                                 
 .62، ص رحموني موسى، مرجع سابق -  1

 .63ابق، ص جراي یمینة، مرجع س -  2

بلحارث لیندة، نظام الرقابة على الصرف في ظل اإلصالحات االقتصادیة في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في  - 3

 . 20العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص 
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یخول المجلس بصفته  "من نفس األمر التي تنص على أنه ) ز(و ) و(الفقرتین  62المادة 

شروط اعتماد البنوك والمؤسسات المالیة  –و : ... سلطة نقدیة في المیادین المتعلقة بما یأتي

وفتحها، وكذا شروط إقامة شبكاتها، السیما تحدید الحد األدنى من رأسمال البنوك والمؤسسات 

وط فتح مكاتب تمثیل البنوك والمؤسسات المالیة األجنبیة شر  –المالیة وكذا كیفیات إبرائه، ز 

من نفس ) ن(و ) م(، )ل(، )ك(، )ي(، )ط(، )ح(الفقرات  62كما تخول المادة . "في الجزائر

األمر، مجلس النقد والقرض صالحیات تحدید المقاییس والنسب التي تطبق على البنوك 

یعها، السیولة والقدرة على الوفاء والمخاطر والمؤسسات المالیة فیما یخص تغطیة المخاطر وتوز 

بوجه عام، حمایة زبائن البنوك والمؤسسات المالیة، المقاییس والقواعد المحاسبیة التي تطبق على 

البنوك والمؤسسات المالیة، تحدید أهداف سیاسة سعر الصرف وكیفیة ضبط الصرف، التنظیم 

   .طات الصرفالقانوني للصرف وتنظیم سوق الصرف وتسییر احتیا

على سلطة المجلس وضع األنظمة التي  11 – 03من األمر رقم  41كما تنص المادة      

تحدد شروط وكیفیات الوضع تحت نظام األمان والتسبیقات من سندات بالعملة الوطنیة من قبل 

كما یحدد  .بنك الجزائر، ویحدد العملیات التي یقوم بها البنك المركزي وفقا ألهداف السیاسة النقدیة

من نفس األمر، حدود وشروط تدخل بنك الجزائر في سوق النقد  45المجلس بموجب المادة 

  .وشراء وبیع السندات العمومیة أو الخاصة

أیام ) 10(یبلغ المحافظ مشاریع األنظمة إلى الوزیر المكلف بالمالیة الذي یتاح له أجل عشرة      

ویجب على . ن اللذین یلیان موافقة المجلس علیهالطلب تعدیلها، قبل إصدارها خالل الیومی

أیام ویعرض علیه ) 05(المحافظ في هذه الحالة أن یستدعي المجلس لالجتماع في أجل خمسة 

التعدیل المقترح، ویكون القرار الجدید الذي یتخذه المجلس نافذا مهما یكن مضمونه وهذا طبقا لما 

  .لسالف الذكرا 11 – 03من األمر رقم  63جاء في المادة 

، التي تصبح نافذة 1یصدر األنظمة محافظ بنك الجزائر باعتباره رئیسا لمجلس النقد والقرض     

وتنشر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وتصبح لألنظمة حجیة اتجاه 

                                                 
یرأس المجلس محافظ بنك الجزائر الذي یستدعیه " على أنه ،، مرجع سابق11 – 03من أمر رقم  60/1تنص المادة  - 1

 ."لالجتماع ویحدد جدول أعماله
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صدران في مدینة الجزائر الغیر بمجرد نشرها، وفي حالة االستعجال، تنشر األنظمة في یومیتین ت

من  64ویمكن حینئذ االحتجاج بها اتجاه الغیر بمجرد إتمام هذا اإلجراء وفقا لما ورد في المادة 

  .   المشار إلیه آنفا 11 – 03األمر 

في نفس السیاق، منح المشرع كذلك لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة سلطة تنظیم واسعة      

المتعلق ببورصة القیم المنقولة، وهذا  10 – 93ها المرسوم التشریعي رقم مقارنة بتلك التي تضمن

مسایرة مع التعدیالت الجدیدة التي أدخلها المشرع على اختصاصات اللجنة، أین تختص اللجنة 

بتنظیم سیر سوق القیم المنقولة، ویقصد بالقیم المنقولة األسهم والسندات محل العملیات القائمة 

  .1داخل البورصة بین المتعاملین

تشمل التقنینات التي تسنها اللجنة من أجل تنظیم سیر سوق القیم المنقولة، تلك التقنینات      

 10 – 93المعدل والمتمم للمرسوم التشریعي رقم  04 – 03من القانون رقم  15الواردة في المادة 

ألموال التي یمكن استثمارها في المتعلق ببورصة القیم المنقولة المعدل والمتمم، والمتعلقة برؤوس ا

عملیات البورصة، اعتماد الوسطاء في عملیات البورصة والقواعد المهنیة المطبقة علیهم، نطاق 

مسؤولیة الوسطاء الضمانات الواجب اإلیفاء بها اتجاه زبائنهم، الشروط والقواعد التي تحكم 

خدماته، القواعد المتعلقة بحفظ  العالقات بین المؤتمن المركزي على السندات والمستفیدین من

السندات وتسییر وٕادارة الحسابات الجاریة للسندات، القواعد المتعلقة بتسییر نظام التسویة وتسلیم 

  .السندات وشروط التأهیل وممارسة نشاط حفظ وٕادارة السندات

وزیر المالیة،  یوافق على اللوائح التي تسنها اللجنة عن طریق التنظیم، بمعنى أن یوافق علیها     

وتنشر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة مشفوعة بالنص القانوني 

المتعلق ببورصة  10 – 93من المرسوم التشریعي  32للموافقة، وهذا استنادا لما ورد في المادة 

      .2القیم المنقولة

                                                 
 .63رحموني موسى، مرجع سابق، ص  -  1

مایو  23 ، صادر في34لمنقولة، ج ر عدد ، یتعلق ببورصة القیم ا1993مایو  23مؤرخ في  10 – 93مرسوم تشریعي رقم  -  2

1993. 
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 93من األمر رقم  06عدلت المادة  04 – 03م من القانون رق 04الجدید بالذكر، أن المادة      

أین استبعدت الشخص الطبیعي من ممارسة نشاط الوسیط بأن جعلتها ممارستها تقتصر  10 –

على أشخاص معنویة متخصصة في مجال البورصة والبنوك والمؤسسات المالیة فقط، بعد 

  .اعتمادها من طرف لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة

نشر هذه األنظمة في الجریدة الرسمیة، وجب على الغیر احترامها، فانتهاكها یرتب  بمجرد     

إمكانیة توقیع عقوبات من سلطة الضبط المستقلة المعنیة إن كان یدخل في اختصاصها وٕاال كان 

  .  ، فاألنظمة تتمتع بقوة إلزامیة1االختصاص للجهة القضائیة لتوقیع الجزاء

شبه حصانة قضائیة وال یمكن مخاصمتها إال من طرف وزیر المالیة عن تتمیز هذه األنظمة ب     

إذ ال یملك . طریق دعوى اإللغاء رغم كونها تدابیر ذات طابع عام وتمس بمصالح المعنیین مباشرة

  .2المتضررین منها إال طریق الدفع بعدم شرعیتها أمام القاضي بمناسبة نزاع معین

ولجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة، هما السلطتین  إن كل من مجلس النقد والقرض     

الوحیدتین اللتین منحهما المشرع السلطة التنظیمیة، فقد تمت اإلحالة على السلطة التنظیمیة 

لمجلس النقد والقرض مرتین، في حین تمت اإلحالة على السلطة التنظیمیة للجنة تنظیم ومراقبة 

سبق أن هاتین السلطتین الوحیدتین من بین سلطات  نستنتج مما. مرات 09عملیات البورصة 

   3.الضبط اللتان تتمتعان بسلطة معیاریة

بالنسبة لبقیة السلطات اإلداریة األخرى، وكما تم ذكره فإنها تتمتع بسلطة االستشارة وٕابداء      

ثانویة في الرأي وٕاعطاء االقتراحات وتقدیم التوصیات في مجال التنظیم، فرغم أن هذه التدخالت ال

مجال التنظیم مجردة من أیة قوة إلزامیة، إال أنها تعبر عن مشاركة هذه السلطات في إعداد 

   4.النصوص التنظیمیة المتعلقة بمجال اختصاصها

                                                 
 .، مرجع سابق10 – 93م تشریعي رقم من مرسو  55المادة  أنظر -  1

 .109ص  مرجع سابق، ،ولید بوجملین -  2

 .44، ص بوجملین ولید، مرجع نفسه -  3

 .64رحموني موسى، مرجع سابق، ص  -  4
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إن التوسع في منح السلطات اإلداریة أدوار ثانویة في المجال التنظیمي داخل اختصاصها،      

یذیة آلراءها ومقترحاتها، مما یؤدي إلى إفراغ هذه السلطات من یزید من دائرة إهمال السلطة التنف

  . اختصاصها في مجال التنظیم، وبالتالي استبعاد الرقابة القضائیة على أعمالها في مجال التنظیم

  سلطة القرار الفردي – 2

حریة التجارة والصناعة مضمونة، وتمارس " على أن 1996من دستور  37تنص المادة      

حرّیة اإلستثمار "على أن  2016من دستور الجزائر لسنة  43وتنص المادة ، "ر القانونفي إطا

نالحظ أن  تینالماد اتینانطالقا من نص ه، "معترف بها، وتمارس في إطار القانونوالتجارة 

المشرع الجزائري كرس صراحة مبدأ حریة التجارة والصناعة، بأن جعله ال یخضع إال للقانون من 

، وهو ما یعني إمكانیة إخضاع المبدأ لقیود تشریعیة، "وتمارس في إطار القانون" ةخالل عبار 

بشرط عدم المساس بالمبدأ في إطاره العام، فحریة التجارة والصناعة المجسدة دستوریا، یمكن أن 

  .  1تكون موضوع لقیود تشریعیة، بشرط أن ال تصل إلعادة النظر في المبدأ كله

ویأخذ تدخلها الرقابي المسبق هذا شكل قرارات . ت الضبط بصفة مسبقةتتدخل معظم سلطا     

فردیة تتضمن رخص وٕاعتمادات تسمح للمتعاملین بالدخول إلى السوق بناء على معاییر انتقاء 

  . تنافسیة

یشكل نقل صالحیة الترخیص بالنشاط في السوق لصالح سلطات ضبط مستقلة عامال هاما      

، یهدف إلى تشجیع المتعاملین للتنافس الحر وتثمین شروط االستثمار في التحریر االقتصادي

  .والنمو

یعتبر هذا االختصاص من زاویة القانون اإلداري امتیاز سلطة عامة، اعترف به المشرع لهذه      

وذلك بإخضاع ممارسة . السلطات قصد تأطیر مبدأ حریة التجارة والصناعة المكرس دستوریا

وهي كلها . الرخصة، االعتماد أو مجرد التصریح حسب كل قطاع اقتصادي بعض األنشطة لنظام

  .2أشكال تسیر باتجاه ترقیة وتشجیع االستثمار

                                                 
لة في المجال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقأوبایة ملیكة، اختصاص منح االعتماد للسلطات اإلداریة المستقلة،  - 1

  .201 صقتصادي والمالي، اال

 .113، ص سابق، مرجع ولید بوجملین -  2
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الجدیر بالذكر، أنه غالبا ما تكون القرارات الفردیة التي تصدرها السلطات اإلداریة المستقلة      

متخصصة، وهذا أمر من شأنه  أكثر موضوعیة كما لو أنها صدرت من جهات إداریة تقلیدیة غیر

أن یسهل حسن سیر السوق بدال من عرقلته، كما قد یحد من التعسف في استعمال السلطة العامة 

أو السلطة االقتصادیة، باعتبار أن الهدف من وجودها لیس فقط تطبیق القانون أو الردع، بل 

حیات التي تمارسها ، فباإلضافة إلى الصالوجدت من أجل ضبط السوق وٕاحداث مرونة في ذلك

هذه السلطات في إطار تنظیم المنافسة، فهناك من تمارس صالحیات تدخل في صمیم المرفق 

وهو ما یستتبع حمایة الحریات الفردیة . 2كسلطة ضبط الكهرباء والغاز وسلطة ضبط المیاه 1العام

اإلداریة المستقلة لألشخاص المعنیین بهذه القرارات من أي تعسف، وبهذا الصدد، نجد أن الهیئات 

قد أطرت قانونیا بشكل یسمح باحترام أحد المبادئ الدستوریة الهامة والمتمثل في ضرورة احترام 

  . 3الحقوق والحریات الفردیة لألشخاص

من هذا المنطلق، نجد أن هذه السلطات اإلداریة قد أطرت قانونیا بشكل یسمح باحترام أحد      

لمتمثل في ضرورة احترام الحقوق والحریات الفردیة لألشخاص، غیر المبادئ الدستوریة الهامة، وا

أن هذا االختصاص المتعلق بسلطة إصدار القرارات الفردیة ال یعني أنه یخلو من النقائص، 

فالقرارات التي تتخذها السلطات اإلداریة هي قرارات فردیة تتعلق بكل حالة على حدى، وهي كثیرة 

اط وبالتالي ال یمكن حصرها واإللمام بها، خاصة أنها ال تخضع ومتنوعة بتنوع قطاعات النش

إلجراء النشر كما هو الحال بالنسبة للقرارات الصادرة عن الهیئات القضائیة أو القرارات اإلداریة 

الجماعیة التي تصدر عن الهیئات اإلداریة التقلیدیة، والتي هي عامة ومنشورة، مما یعرقل معرفة 

                                                 
أعمال  حمایة المستهلك،بركات جوهرة، تنازع اإلختصاص بین سلطات الضبط القطاعیة ومجلس المنافسة وأثره على مبدأ  - 1

 18و 17 یومي ،میرة، بجایةالملتقى الوطني المنافسة وحمایة المستهلك، قاعة المحاضرات، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان 

 .228، ص 2009نوفمبر 

 .، مرجع سابق01 – 02من قانون رقم  03أنظر المادة  -  2

الملتقى الوطني حول سلطات  في شرعیة سلطات الضبط المستقلة،: دراسة نقدیة في سلطات الضبط المستقلة ،آیت وازو زاینة -  3

  .350جع سابق، ص لة في المجال االقتصادي والمالي، مر الضبط المستق
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الحقیقیة، لذا نجد من الضروري أن تقوم هذه السلطات بنشر القرارات الفردیة التي أسبابها وأهدافها 

  .1تصدرها، بشكل ال یمس بالحقوق والحریات الخاصة لألشخاص المعنیین بهذه القرارات

الجدیر بالذكر، إن كان مبدأ حریة التجارة والصناعة مكرسا دستوریا، إال أنه وضعت حدود      

العامة، وذلك في تنظیم بعض النشاطات اإلقتصادیة والمالیة ذات طابع  بسبب تدخل السلطة

خاص، وذلك بفرضها نظام الرخصة المسبقة والتي تأخذ شكل اإلعتماد، الرخصة أو الترخیص 

  .   2الذي تمنحه بعض السلطات اإلداریة المستقلة

ار الفردي، مجلس النقد من بین السلطات اإلداریة المستقلة التي تتمتع بسلطة إصدار القر      

والقرض، لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة وسلطة الضبط للبرید والمواصالت السلكیة 

الخ، فبالنسبة لمجلس النقد والقرض، فقد اعتبر المشرع الجزائري القطاع المصرفي من ...واآلسلكیة

طرف المجلس من أجل  النشاطات المقننة التي یشترط فیها الحصول على الترخیص واالعتماد من

یخضع الدخول إلى المهنة وممارسة األنشطة المصرفیة والمالیة عن ف هذا القطاع، االستثمار في

بصفته  3طریق بنوك ومؤسسات مالیة إلى اعتماد مسبق یسلم من طرف مجلس النقد والقرض

ممارسة  وهذا اإلجراء یعتبر نوع من .سلطة ضبط تتدخل بشكل مسبق في تأطیر القطاع البنكي

الرقابة على هذا القطاع اإلستراتیجي، كما أن هذا اإلجراء یعتبر استجابة للشروط القانونیة الواجب 

فالترخیص یعتبر من اإلجراءات األساسیة لتأسیس البنوك . توافرها لممارسة هذا النشاط

وكذا فروع والمؤسسات المالیة، وهو إجراء ینطبق على المؤسسات البنكیة الجزائریة واألجنبیة 

المؤسسات المالیة والمصرفیة األجنبیة المقیمة في الجزائر ومكاتب التمثیل لها في الجزائر، 

فالترخیص هو أول إجراء لتأسیس البنوك والمؤسسات المالیة الذي یعقبه الحصول على االعتماد 

  .4لمباشرة العملیات المصرفیة المحددة في قانون النقد والقرض

                                                 
 .361وازو زاینة، مرجع سابق، ص  آیت -  1

ص  ة المستهلك،حدري سمیر، دور الهیئات اإلداریة المستقلة في حمایة المستهلك، أعمال الملتقى الوطني المنافسة وحمای - 2

300. 

 .، مرجع سابق11 – 03من أمر رقم  62المادة  أنظر -  3

الملتقى الوطني حول سلطات الضبط نقد والقرض في تنظیم وتأطیر القطاع المصرفي، إقرشاح فاطمة، اختصاصات مجلس ال - 4

  .191والمالي، ص  المستقلة في المجال االقتصادي
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خیص یمكن أن یكون محل قبول أو رفض من طرف المجلس، فإذا كان إیجابي إن قرار التر      

شهرا  12یكون للمؤسسة المعنیة حق طلب االعتماد أمام محافظ بنك الجزائر في أجل أقصاه 

أشهر من تاریخ تبلیغ  10للحصول على االعتماد، أما إذا كان بالرفض فعلى المعني انتظار مدة 

لب ثاني، بعدها یمكن للمؤسسة المعنیة رفع دعوى قضائیة أمام قرار الرفض من أجل تقدیم ط

 10 – 90من القانون  132مجلس الدولة للطعن في قرار الرفض وهذا طبقا لما ورد في المادة 

المتعلق بالنقد والقرض، باعتباره قرار إداري من القرارات اإلداریة صادر عن هیئة إداریة مستقلة 

ممتدة من تاریخ الحصول على الترخیص من طرف مجلس النقد والقرض كما أن الفترة ال. ومركزیة

وتقدیم طلب الحصول على االعتماد، یمنع على كل مؤسسة مالیة ومصرفیة القیام بأي نشاط 

  . مصرفي

أما قرار االعتماد فهو ثاني إجراء بعد الحصول على الترخیص إلقامة بنك أو مؤسسة مالیة،      

د هو تمكین المستثمر من ممارسة النشاط المصرفي، كما یمّكن بنك والهدف من فرض االعتما

الجزائر من مراقبة مدى احترام المستثمر للقواعد المسطرة من قبل التشریع المعمول به، وعلى 

  .1األخص قانون النقد والقرض

 فیما یتعلق بلجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة فتتمتع بسلطة القرار الفردي اتجاه     

األشخاص القانونیة طبیعیة كانت أو معنویة، وهذه االختصاصات متعددة ومتنوعة تبعا 

للصالحیات الممنوحة لها من طرف المشرع والتي تمتد إلى كل المتدخلین في البورصة من 

شركات تسییر بورصة القیم، حیث تقوم بتنظیم أجهزتها وعملها، المؤتمن المركزي فتقوم بتحدید 

مستفیدین منه، الوسطاء وتقوم باعتمادهم وتحدید مساهماتهم ونشاطهم ومسؤولیاتهم، عالقاته مع ال

المصدرون للقیم وهم الشركات وغیرها فتقتضي مختلف الضمانات قبل اإلصدار وبعده، ویشمل 

مزاولة نشاط ف .االختصاص كذلك هیئات التوظیف من خالل الموافقة علیها واعتمادها وتنظیمها

ة البورصة یخضع لرقابة لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة وذلك من خالل الوسطاء في عملی

                                                 
  .192 ، صمرجع سابق، فاطمةإقرشاح  - 1
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فإن اللجنة تعتمد  10 – 93من المرسوم التشریعي  09، فطبقا لنص المادة 1صیغة االعتماد

ویجب أن یكون قرار اللجنة مبین األسباب في حالة رفضها  2الوسطاء في عملیات البورصة

  .لالعتماد في حالة الرفض من حق الطعن االعتماد، كما یستفید الطالب

  :3وعموما، تتمثل سلطتها في إصدار القرار الفردي فیما یلي 

 ؛4اعتماد الوسطاء في البورصة -

تقدیر الضمانات المقدمة في ملف اعتماد الوسیط، خاصة فیما یتعلق بالتنظیم والوسائل  -

 التقنیة والمالیة؛

 مار ذات الرأسمال المتغیر؛اعتماد القوانین األساسیة لشركات االستث -

 اعتماد مشاریع أنظمة الصنادیق المشتركة للتوظیف من أجل تأسیسها؛ -

 الموافقة على إدماج هیئات التوظیف الجماعي للقیم المنقولة أو انفصالها أو حلها؛ -

 إصدار مقررات قبول القیم المنقولة في عملیات التداول أو شطبها؛ -

 ة من جدول األسعار؛إصدار مقررات شطب القیم المنقول -

 . تحدید قواعد حساب العموالت التي تحصلها شركة تسییر بورصة القیم المنقولة -

أما في قطاع البرید والمواصالت السلكیة واآلسلكیة، المرفق العام الذي تم فتحه فعلیا أمام      

ة لترخیص المنافسة، فإن دخول متعاملي القطاع إلى سوق البرید واالتصاالت یخضع بصفة مسبق

  .5سلطة ضبط هذا القطاع

فبخصوص طریقة الدخول إلى هذا القطاع واالستثمار فیه، فلقد عمد المشرع إلى فصل      

  :6النظام القانوني للبرید عن النظام القانوني لالتصاالت كما یلي

                                                 
1 - ZOUAIMIA (R.), Droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques, l’Exemple du 

secteur financier, OPU, op.cit, P. 45. 
2 - ZOUAIMIA (R.), « Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique », 

op.cit, P. 47.  
 .176 مرجع سابق، ص، بن زیطة عبد الهادي -  3

 .، مرجع سابق04 – 03من قانون رقم  31المادة  -  4

 .، مرجع سابق2000 – 03من قانون رقم  13/6أنظر المادة  -  5

 .118و  115، مرجع سابق، ص ولید بوجملین -  6
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بریدیة بالنسبة للنظام القانوني للبرید، فإن إنشاء واستغالل وتوفیر الخدمات واألداءات ال     

 . 1یخضع حسب الحالة إلى نظم التخصیص والترخیص والتصریح البسیط

أما بالنسبة للنظام القانوني لالتصاالت السلكیة واآلسلكیة، فإنه تم فتح هذا القطاع أمام المبادرة    

أو استغالل شبكات عمومیة أو منشآت المواصالت /الخاصة حیث یمكن استغالل، إنشاء و

ة حسب نظام استغالل یأخذ شكل رخصة أو ترخیص أو تصریح بسیط أو السلكیة واآلسلكی

  . 2اعتماد

بالنسبة لسلطة ضبط البرید والمواصالت، فتتمثل صالحیاتها في إصدار القرار الفردي على      

  :3وجه الخصوص فیما یلي

أو تقدیم الخدمات الخاضعة لنظام الترخیص، /منح التراخیص في مجال إنشاء الشبكات و -

 تمنح الترخیص كذلك الستغالل خدمات البرید؛و 

 تلقي طلبات االستغالل التجاري لخدمة المواصالت؛ -

 التحكیم في النزاعات القائمة بین المتعاملین أو مع المستعملین؛ -

 .   انتقاء المترشحین الستغالل رخص المواصالت السلكیة واآلسلكیة -

العتماد في مجال النشاطات المرتبطة منح ا 07 – 05قانون المحروقات رقم كما جعل      

منه بقولها  14بالمحروقات، من اختصاص سلطتي الضبط في مجال المحروقات السیما المادة 

تسلیم رخص  -: خصوصا بما یأتي) النفط(تكلف الوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات "

فنالحظ من خالل هذه " ادراسة مخططات التنمیة والموافقة علیها وتحیینها دوری -التنقیب، 

المادة أن وكالة تثمین المحروقات ال تسلم رخصة التنقیب إال بعد وضع تحت تصرفها كل 

المعطیات والنتائج الناجمة عن أشغال التنقیب، وذلك بإتباع اإلجراءات المحددة في قانون 

                                                 
1 - ZOUAIMIA (R.), « Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique », 

op.cit, P. 48. 
2 - BELMIHOUB (M.C), "Nouvelles régulations économiques dans les services publics dans les 

services publics de réseaux : fonctions et institutions », op.cit, P. 05.   
 .، مرجع سابق03 – 2000من قانون رقم  13المادة  -  3
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ال الطاقة المحروقات، كما تقوم بصفة دوریة تحدید السعر المرجعي واحتیاجات السوق في مج

 . 1وكذا االحتیاطي الوطني من المحروقات

كما توجد عدة نصوص تشریعیة أخرى نصت على إنشاء السلطات اإلداریة المستقلة أسندت      

  :لها سلطة منح االعتماد نذكر منها

الذي أسند سلطة منح االعتماد للمجلس األعلى الملغى  07 – 90قانون اإلعالم رقم  -

 لإلعالم؛

الذي أسند سلطة  01 – 02لمتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات رقم القانون ا -

 منح االعتماد للفاعلین في هذا القطاع إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز؛

الذي أسند سلطة منح االعتماد في مجال النشاط المنجمي  10 – 01قانون المناجم رقم  -

 إلى الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة؛

المتعلق بالمنافسة الذي جعل منح االعتماد في مجال المنافسة  03 – 03مر رقم أ -

 .  والتجمیعات االقتصادیة من اختصاص مجلس المنافسة

إذا كانت السلطة التنظیمیة ال تمثل أداة التدخل الرئیسیة : صالحیات استشاریة واسعة – 3

مشاركة واسعة في عملیة إعداد  بالنسبة لنشاط جمیع سلطات الضبط، فإن هذه األخیرة تعرف

القواعد القانونیة الخاصة بقطاعات نشاطها عن طریق الوظیفة االستشاریة، فهي تعتبر بحق 

  .مستشار الحكومة وشریكها في عملیة إعداد النصوص التنظیمیة المنظمة لقطاعاتها

عدم تمتعه بسلطة في هذا المضمون، فإن مجلس المنافسة باعتباره سلطة الضبط العلیا، رغم      

تنظیمیة في المسائل المتعلقة بالمنافسة واضطالع وزیر التجارة بذلك، إال أنه یعرف سلطة 

  منه الحكومة ذلك أو  طلبت استشاریة واسعة، بحیث یبدي رأیه في كل مسألة ترتبط بالمنافسة إذا 

  

                                                 
جوان ، 47عدد ، 1الرقابة القضائیة على سلطات الضبط القطاعیة، مجلة العلوم اإلنسانیة، جامعة قسنطینة شعوة لمیاء،  - 1

 .65ص  ،2017
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، 2ة بالمنافسة، أو في كل مشروع نص تنظیمي له صل1الهیئات ذات الصلة بموضوع المنافسة 

  .3كما له صالحیة إبداء الرأي للجهات القضائیة

كما تضطلع لجنة ضبط الكهرباء والغاز بمهمة استشاریة لدى السلطات العمومیة فیما یخص      

  .4بتنظیم سوق الكهرباء والسوق الوطنیة للغاز وسیرهما

یة مشاركة الحكومة في كما أهل المشرع سلطة ضبط البرید والمواصالت السلكیة واآلسلك     

بحیث یتم استشارتها من قبل وزیر القطاع عند إعداد . إعداد النصوص التنظیمیة المتعلقة بالقطاع

  . كل نص تنظیمي خاص بالقطاع

إن لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، رغم تمتعها بالسلطة التنظیمیة، إال أن المشرع      

دى الحكومة بتقدیم مقترحات نصوص تشریعیة وتنظیمیة تخص أهلها للقیام بوظیفة استشاریة ل

  .5إعالم حاملي القیم المنقولة والجمهور وتنظیم بورصة القیم المنقولة وسیرها

  ممارسة الرقابة الدائمة: ثانیا

أتطرق إلى سلطة المراقبة والتحقیق التي تتمتع بها السلطات اإلداریة المستقلة عند ممارستها      

، باإلضافة إلى سلطتها في )1(لدائمة على األعوان اإلقتصادیین داخل قطاع نشاط معین للرقابة ا

  ).2(إجراء تحكیم عند وجود نزاع محتمل بینهم 

  سلطة المراقبة والتحقیق – 1

  ومحدد،   معین  نشاط  قطاع  بمراقبة  تقوم  استقر الفقه على أن السلطات اإلداریة المستقلة     

  

  

  

                                                 
 .، مرجع سابق03 – 03من أمر رقم  35المادة  أنظر -  1

 .نفسه، مرجع 03 – 03من أمر رقم  36المادة  أنظر -  2

 .نفسه، مرجع 03 – 03من أمر رقم  38المادة  أنظر -  3

 .، مرجع سابق01 – 02من قانون رقم  14المادة  أنظر -  4

 .، مرجع سابق10 – 93م من مرسوم تشریعي رق 34المادة  أنظر -  5
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قطاع وظیفي معین في قانون  1ن على علم بكل ما یجري داخل قطاع معین، فضبطوبالتالي تكو 

الضبط االقتصادي یعني البحث عن االستقرار والتوازن لهذا القطاع، عن طریق سلطات الضبط 

التي تسهر على فعالیة تدخلها لضمان الدخول الحر إلى القطاع والمحافظة على مصلحة 

  .2المستهلك

لق، كان لهذه السلطات الحق في الحصول على المعلومات التي تراها ضروریة من هذا المنط     

إلجراء واستكمال التحقیقات االقتصادیة التي تقوم بها، وذلك دون أن تتحجج اإلدارة بفرض الطابع 

  .3السري للوثائق التي بحوزتها

  :4اریة تتمثل فيویرى الفقه لفرنسي أن الوسائل األكثر أهمیة التي تملكها السلطات اإلد   

 سلطة اإلطالع على الوثائق الرئیسیة أو الحصول على الوثائق التي تراها ضروریة لعملها؛ -

ممارسة رقابة على أرض الواقع بإیفاد ممثلین عنها للمؤسسات الخاضعة لرقابتها، لإلطالع  -

 .  عن كثب وعلى أرض المیدان كل ما تراه هذه السلطات ضروریا

ة والبحث المخولة للسلطات اإلداریة متنوعة وتختلف من سلطة إلى أخرى، إن سلطة الرقاب     

ومن خاللها یمكن جمع المعلومات واألدلة، كما یمكن لها الحصول على شهادات وتصریحات 

  .تجسیدا لسلطة الرقابة المخولة لها بإتقان

ابة والتحقیق، لكن تحدد إن التشریعات المتعلقة بالسلطات اإلداریة ال تحدد تعریفا لسلطة الرق     

أهم الوسائل التي بواسطتها تمارس هذه الرقابة وأهم المبادئ األساسیة التي یجب احترامها، وتتمثل 

                                                 
في  مؤرخ 12 – 08لقد أعطى المشرع الجزائري تعریفا خاصا به لمصطلح الضبط وذلك بموجب المادة الثالثة من قانون رقم  - 1

 02، صادر في 36منافسة، ج ر عدد والمتعلق بال 2003یولیو  19مؤرخ في  03 – 03أمر رقم ، یعدل ویتمم 2008یونیو  25

كل إجراء أیا كانت طبیعته، صادر عن أیة هیئة عمومیة یهدف بالخصوص إلى : الضبط"ي تنص على مایلي الت ،2008 یولیو

تدعیم وضمان توازن قوى السوق، وحریة المنافسة، ورفع القیود التي بإمكانها عرقلة الدخول إلیها وسیرها المرن، وكذا 

 . "أعوانها وذلك طبقا ألحكام هذا األمرالسماح بالتوزیع االقتصادي األمثل لموارد السوق بین مختلف 

 .08ص  مرجع سابق،تواتي نصیرة،  -  2

الملتقى الوطني حول سلطات الضبط ، )لجنة اإلشراف على التأمین(أودیع نادیة، صالحیات سلطة الضبط في مجال التأمین  - 3

 .127االقتصادي والمالي، مرجع سابق، ص  المستقلة في المجال

 .127مرجع وموضع نفسه، ص أودیع نادیة،  -  4
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في التدخل قبل نشوب النزاع أو وقوع التجاوزات على مستوى السوق االقتصادیة أو المالیة، فهي 

وتتجلى مظاهرها . اإلنظمام إلى المهنةتمارس بذلك رقابة سابقة، والتي تعني مراقبة الراغبین في 

خاصة في التأكد من استیفاء الشروط المطلوبة قانونا للراغبین في اإلنظمام إلى المهنة قصد 

السماح لهم بذلك، وتمارس أیضا رقابة على السوق تتمثل في مدى احترام األعوان االقتصادیین 

  .1للقوانین والتنظیمات المنظمة لقطاع نشاط معین

كما تملك غالبیة السلطات اإلداریة وسائل تحقیق تسمح لها بالحصول على معلومات وأدلة      

حول القطاع الذي تقوم بضبطه، ومن هنا یجب التمییز بین التحقیقات غیر القسریة التي تتمثل 

في الدخول إلى محالت المؤسسة المعنیة وفحص المستندات والوثائق للحصول على المعلومات، 

حقیقات القسریة التي تشبه التحقیقات التي یقوم بها أعوان الشرطة القضائیة والتي ال وبین الت

تتوقف فقط عند المعاینة، بل تتعدى إلى البحث والتحري عن المخالفات كما تشمل إجراء التفتیش 

  .2والحجز

سیة في هذا الصدد، نجد أن المشرع الفرنسي قد أخضعها لشروط تضمن حمایة الحقوق األسا     

للشخص المخاطب بالتحقیق، فالتحقیقات التي یجریها أعوان مجلس المنافسة أو األعوان المكلفین 

بذلك مرخصة لهم من قبل القاضي، وتكون محددة في الزمان والمكان واألشخاص كما یجب أن 

  .تكون مبررة، بمعنى أنها تستند على وقائع ثابتة

التحقیق القسریة الممنوحة لمجلس المنافسة بموجب  بالنسبة للوضع في الجزائر، فإن سلطة     

المتعلق بالمنافسة، لم یقابلها أي ضمانة من الضمانات التي  03 – 03من األمر رقم  51المادة 

فالمقرر الذي یعینه مجلس المنافسة یمكنه فحص أي . أحاطت هذا اإلجراء في القانون الفرنسي

نت طبیعتها والدخول إلى المحالت وحجز المستندات وثیقة أو استالمها حیثما وجدت، ومهما كا

، وهي السلطات االستثنائیة الممنوحة لمجلس 3ویضیفها إلى التقریر أو یرجعها بعد التحقیق

                                                 
 .128أودیع نادیة، مرجع سابق، ص  -  1

  .33 ، صفي مواجهة الدستور، مرجع سابقالهیئات اإلداریة المستقلة  عیساوي عز الدین، -  2

زوبیر أرزقي، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة  - 3

 .170، ص 2011لمهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ا
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المنافسة والتي تتم خارج رقابة القاضي العادي، كما أنها تمس مباشرة بالضمانات األساسیة 

  .1للشخص المعني بالتحقیقات

لتي یتمتع بها مجلس المنافسة تشبه إلى حد بعید تلك المعروفة في النظام فالصالحیات ا     

القضائي، من صالحیة التحقیق وكذا التبلیغ والجلسات وأخیرا توقیع العقاب كقاضي حكم، األمر 

الذي یجب أن یمارس بكل شفافیة من جهة، ووضع ضمانات قانونیة لحمایة األشخاص محل 

  .2المتابعة من جهة أخرى

لقد خولت أغلب السلطات اإلداریة المستقلة اختصاص الرقابة، من بینها الجنة المصرفیة،      

تؤسس " المتعلق بالنقد والقرض على أنه 11 – 03من األمر رقم  105حیث جاء في المادة 

مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالیة لألحكام : وتكلف بما یأتي...لجنة مصرفیة

، نالحظ من خالل هذه المادة، أن المشرع منح فعال للجنة "تنظیمیة المطبقة علیهاالتشریعیة وال

لمدى احترام البنوك والمؤسسات المالیة لقواعد  3المصرفیة سلطة التداول في برامج المراقبة الدوریة

قانون النقد والقرض، عن طریق فتح تحقیق على مستوى المؤسسة المالیة المخالفة واإلطالع على 

، یقوم به أعضائها الذین حددهم المشرع وهم 4وثائق والمستندات ذات الصلة بوقائع المخالفةال

كما یمكن اللجنة أن تطلب من . 5یشكلون تركیبة متنوعة في مجال القضاء والصرف والمحاسبة

البنوك أو المؤسسات المالیة جمع المعلومات واإلیضاحات واإلثباتات اآلزمة لممارسة مهامها، كما 

یمكنها أن تطلب من كل ذي عالقة بموضع المخالفة تسلیم أي مستند وٕاعطاء أیة معلومات تراها 

ضروریة لعمل الرقابة، ولقد أعطى المشرع بعدا آخر للعمل الرقابي للجنة عند نصه على أنه ال 

 ، مع كل ما نعلمه عن أهمیة السر المهني في المجال6یمكن حتى أن یحتج بالسر المهني اتجاهها

  .البنكي والمصرفي

                                                 
  .34 صمرجع سابق، ، ریة المستقلة في مواجهة الدستورعیساوي عز الدین، الهیئات اإلدا -  1

 . 171، ص زوبیر أرزقي، مرجع سابق -  2

 .سابق ، مرجع11 – 03رقم  ، من أمر109أنظر المادة  -  3

 .مرجع نفسه ،11 – 03 من أمر رقم 108نظر المادة أ -  4

 .مرجع نفسهال، 11 – 03 من أمر رقم 106أنظر المادة  -  5

 .مرجع نفسه، 11 – 03 فقرة أخیرة من أمر رقم 109أنظر المادة  -  6
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یمكن أیضا تكلیف البنك المركزي بمهمة الرقابة عن طریق مستخدمیه لحساب اللجنة      

المصرفیة، فیمكنه أیضا فتح تحقیق على مستوى مراكز البنوك والمؤسسات المالیة المخالفة 

موضوع واإلطالع على الوثائق المطلوبة وٕاجراء التدقیقات والعملیات الحسابیة ذات الصلة ب

المخالفة، ویمكن البنك المركزي أن یتولى تعیین وحدة أو مصلحة إداریة خاصة للرقابة مكلفة 

  .بالقیام بمهمة رقابیة محددة وٕاطالعه على نتائجها التي یقوم بدوره بإحالتها على اللجنة المصرفیة

هنیة في المجال یمكن للجنة المصرفیة تعیین أشخاص تختارهم من ذوي الكفاءة والخبرة والم     

المالي والمصرفي، للقیام بنفس المهام الرقابیة على مستوى البنوك والمؤسسات المالیة، وموافاتها 

   1.بنتائج هذه المهمة

الجدیر بالذكر، أن سلطة الرقابة للجنة یمكن أن تمتد إلى البحث وتتبع أشخاص یقومون      

عة، بمعنى أنه غیر مرخص لهم القیام بممارسات وأعمال بنكیة ومصرفیة بطریقة غیر مشرو 

باألعمال والنشاطات البنكیة والمصرفیة، ویمارسون عملیات القرض تحت غطاء هذه المؤسسات 

، فتقوم الجنة بإثبات هذه الممارسات من أجل توقیع العقوبات 2دون أن تكون لهم أیة عالقة بهم

جهات المختصة بتوقیع الجزاءات المدنیة التأدیبیة علیهم، مع االحتفاظ بحقها على إحالتهم إلى ال

غیر أن السؤال الذي یطرح هو كیف یمكن للجنة المصرفیة توقیع عقوبات تأدیبیة على . 3والجزائیة

أشخاص هم من خارج القطاع المالي والمصرفي، علما أن الجزاءات التأدیبیة توقع على 

ة داخل قطاع معین هذا من جهة، األشخاص الذي ینتمون بطریقة قانونیة ورسمیة ویحملون الصف

المنظم  11 - 03ومن جهة أخرى نجد أن العقوبات التأدیبیة المنصوص علیها في األمر رقم 

للقطاع البنكي والمصرفي تنصب فقط على البنوك والمؤسسات الناشطة في القطاع المالي 

  .    والمصرفي ؟

                                                 
 .مرجع سابق، 11 – 03 من أمر رقم 108أنظر المادة  -  1

الملتقى الوطني حول سلطات الضبط سلطات الضبط في المجال االقتصادي والمالي،  األبعاد القانونیة الستقاللیةحسین نوارة،  - 2

 .72لي، ص المستقلة في المجال االقتصادي والما

 .المرجع السابق، 11 – 03رقم  من أمر 105أنظر المادة  -  3
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المصرفیة، إلى مساهمات األشخاص في نفس السیاق، یمكن أن تمتد سلطة الرقابة للجنة      

والعالقات المالیة الجاریة بین هؤالء األشخاص المسیطرون بصفة مباشرة أو غیر مباشرة على بنك 

. أو مؤسسة مالیة، كما یمكن أن تمتد أیضا إلى الشركات التابعة للبنوك أو للمؤسسات المالیة

تفرعة عن الشركات الجزائریة وٕالى یمكن أن تشمل رقابة اللجنة المصرفیة أعمال الشركات الم

  .1الفروع العائدة لها في الخارج، وذلك في إطار االتفاقات الدولیة الثنائیة أو المتعددة األطراف

 26لقد منح المشرع لجنة اإلشراف على التأمینات سلطة الرقابة وذلك طبقا لما ورد في المادة      

تنشأ لجنة اإلشراف على "، التي تنص على أنه 2المتعلق بالتأمینات 04 – 06من القانون رقم 

. التأمینات التي تتصرف كإدارة رقابة بواسطة الهیكل المكلف بالتأمینات لدى وزارة المالیة

تمارس رقابة الدولة على نشاط التأمین وٕاعادة التأمین من طرف لجنة اإلشراف على 

لجنة اإلشراف على التأمینات سلطة  نالحظ من خالل هذه المادة، أن المشرع منح..." التأمینات

الرقابة على مؤسسات التأمین وٕاعادة التأمین، من خالل ممارسة الرقابة على أعمالها ونشاطاتها 

التأمینیة والسهر على مدى احترامها للنصوص القانونیة المنظمة لنشاط التأمین، غیر أن المالحظ 

سلطة إداریة مستقلة تمارس نشاطها بواسطة هو إعطاء المشرع لهذه اللجنة صفة اإلدارة ولیس ك

المصالح اإلداریة المكلفة بالتأمینات على مستوى وزارة المالیة، ما یطرح السؤال حول مدى نجاعة 

  . واستقاللیة اللجنة في مباشرة سلطاتها الرقابیة كسلطة ضبط لقطاع التأمین ؟

التأمین من خالل مراقبة شركات  على أیة حال، فإن سلطة الرقابة للجنة تشمل ضبط سوق     

التأمین وٕاعادة التأمین ووسطاء التأمین، لألحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالتأمین وٕاعادة 

التأمین، مدى تنفیذ هیئات التأمین اللتزاماتها المبرمة في إطار عقود التأمین والسیما القدرة على 

أو إعادة /موال التي أنشئت بها شركة التأمین والوفاء، التحقق من المعلومات حول مصدر األ

                                                 
 .مرجع سابق، 11 – 03رقم  من أمر 110أنظر المادة  -  1

والمتعلق  1995ینایر  25مؤرخ في  07 – 95مر رقم ، یعدل ویتمم األ2006فبرایر  20في مؤرخ  04 – 06قانون رقم  - 2

 .2006مارس  12 ، صادر في15تأمینات، ج ر عدد بال
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، من أجل دراسة مدى 1التأمین، باإلضافة إلى الشركات التي حققت أرباح مرتفعة أو خیالیة

  .  مطابقتها للحسابات والمداخیل الحقیقیة لشركة التأمین

ها الوقائیة في إن سلطة الرقابة التي تتمتع بها لجنة اإلشراف على التأمینات تعبر عن وظیفت     

ضبط سوق التأمین، بهدف تحسیس وتوعیة شركات التأمین وٕاعادة التأمین بضرورة إحترام 

التشریعات والتنظیمات المنظمة لقطاع التأمین، مع ضرورة تنفیذ التزاماتها اتجاه المؤمن لهم ما دام 

تلجأ هذه اللجنة إلى أن الهدف األسمى للتأمین هو درء األضرار التي تلحق بهؤالء، وهذا قبل أن 

وعندما یتعلق األمر بتحویل عقود التأمین من شركة تأمین . وظیفتها الردعیة المتمثلة في العقاب

إلى شركة أخرى، فإنه یجب موافقة اللجنة على ذلك، وهذا بعد تأكدها من عدم تعرض مصالح 

  .المؤمن له للخطر

رستها لسلطة الرقابة، فإن اللجنة تكتفي فقط بالنسبة لعالقة اللجنة بوسطاء التأمین عند مما     

بالحصول على المحاضر التي تتضمن المخالفات ولیس لها أن تتدخل للقیام بنفسها أو بأمر 

توجهه إلى هؤالء المفتشین للقیام بالتحقیق، فوسطاء التأمین ومفتشو التأمین یقاسمون اللجنة في 

وهو ما یعتبر خروجا . لقانون أساسي خاص بهمأداء مهمة الرقابة باعتبارهم محلفون ویخضعون 

عن ما هو معمول به في باقي السلطات اإلداریة األخرى التي تتمتع بسلطة الرقابة، وتقوم بموجبها 

بأمر الموظفین اآلخرین المؤهلین لذلك، للقیام بالتحقیقات وعقد مداوالت خاصة بذلك، كما هو 

بسلطة التحقیق والبحث في الملفات المتعلقة  الحال بالنسبة لمجلس المنافسة الذي یتمتع

بالتجمیعات االقتصادیة، وهو ما ال نلمسه كصالحیة مخولة للجنة التأمین في مجال ضبط قطاع 

  .   2التأمینات

إن دور لجنة اإلشراف على التأمینات تتمتع بسلطة رقابة منقوصة الصالحیات إذا تحدثنا      

ین، والذي من المفروض أن تؤدیه كغیرها من السلطات اإلداریة عن الرقابة السابقة لنشاط التأم

المستقلة األخرى كمجلس النقد والقرض على سبیل المثال الذي یتمتع بهذا النوع من الرقابة، 

                                                 
الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في إرزیل الكاهنة، دور لجنة اإلشراف على التأمینات في ضبط سوق التأمین،  -  1

 .116، ص المجال االقتصادي والمالي

 .117 ، صإرزیل الكاهنة، مرجع نفسه -  2
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وتتمثل المراقبة السابقة في وضع شروط لاللتحاق بمهنة التأمین الذي یبقى دائما من صالحیات 

التراخیص وسحبها في حالة عدم احترام دفتر الشروط المنظم لنشاط الوزیر المكلف بالمالیة، منح 

  . التأمین، هذه الصالحیات التي تنقص من استقاللیة اللجنة في تأدیة دورها الكامل في الرقابة

بسلطة المراقبة والمتابعة للعقود " النفط"كما تتمتع الوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات      

األعوان االقتصادیین في مجال المحروقات، وتسهر على مدى احترام هؤالء  التي تبرمها مع

 07 – 05من القانون رقم  14المتعاقدین ألحكام قانون المحروقات وفي هذا اإلطار تنص المادة 

) النفط(تكلف الوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات "المتعلق بالمحروقات على مایلي 

أو استغالل /بعة ومراقبة، بصفتها طرفا متعاقدا، تنفیذ عقود البحث ومتا -: خصوصا بما یأتي

، نالحظ إذن من خالل هذه المادة، أن للجزائر حق مراقبة "المحروقات طبقا ألحكام هذا القانون

، خاصة %1 49مقارنة بالشریك األجنبي الذي له نسبة   %51باألغلبیة بنسبة  الحقول النفطیة

المعدل والمتمم للقانون رقم  10 – 06على هذا القانون بموجب األمر رقم بعد التعدیل الذي طرأ 

الذي یمثل بحق عودة الوعي االقتصادي للدولة الجزائریة في  2المتعلق بالمحروقات 07 – 05

 . مراقبة حقولها النفطیة

  :  سلطة التحكیم – 2

االستثمار، وباألخص  یعتبر التحكیم ضمانة أساسیة لحل النزاعات والخالفات في مجال     

االستثمار األجنبي المباشر، خاصة أن الجزائر أصبحت تنتهج نظام اقتصاد السوق، الذي یقوم 

على مبدأ المساواة بین المتعاملون العمومیون واألجانب، المحلیون والخواص، وهو ما جعل 

  .یة ككلالمشرع الجزائري یعترف بهذا النوع من الوسائل في تسویة النزاعات االقتصاد

                                                 
 .29شعوة لمیاء، مرجع سابق، ص  -  1

، 2006جویلیة  29مؤرخ في  10 – 06مر رقم األعلى  ، یتضمن الموافقة2006نوفمبر  14مؤرخ في  18 – 06قانون رقم  - 2

نوفمبر  15، صادر في 72ات، ج ر عدد والمتعلق بالمحروق 2005أفریل  28مؤرخ في  07 – 05لقانون رقم اتمم یعدل وی

2006. 
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یكون التحكیم طارئا بعد حدوث الخالف بین المتنازعین وقد یكون التحكیم مؤصال بین      

الطرفین قبل نشوء الخالف بحیث یشمله أصل التعاقد بینهم، فیكون اللجوء للتحكیم منصوصا علیه 

  . ابتداء تحسبا لوقوع الخالف

ن أهم الضمانات الممنوحة المستثمرین لقد كرس المشرع الجزائري ضمانة التحكیم وجعلها م     

األجانب، كما خول المشرع السلطات اإلداریة المستقلة سلطة تحكیم حقیقیة، تهدف إلى تسویة 

النزاعات في مجال التجارة واالستثمار بین األعوان االقتصادیین، وذلك من أجل ضمان مصالح 

نات الضروریة لحسن سیر المنافسة، كل األطراف الفاعلة في السوق، وهو ما یستتبع حفظ التواز 

  .المتعلق بالمنافسة 03 – 03وهذا طبقا لما أورده األمر رقم 

لقد نصت بعض النصوص القانونیة المنشئة للسلطات اإلداریة على إنشاء هیئة تحكیمیة،      

سلطات تتولى الفصل في النزاعات التي تثور بین األعوان االقتصادیین، بتشكیلة مختلفة لتشكیلة ال

المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز  01 – 02قانون رقم المن  133اإلداریة، حیث نصت المادة 

، تتولى الفصل "غرفة التحكیم"تؤسس لدى لجنة الضبط مصلحة تدعى "بواسطة القنوات على أنه 

في الخالفات التي یمكن أن تنشأ بین المتعاملین، بناء على طلب أحد األطراف، باستثناء 

، نالحظ من خالل نص هذه المادة أن المشرع "الفات المتعلقة بالحقوق والواجبات التعاقدیةالخ

أعطى استثناء وحید على عدم اللجوء إلى التحكیم، وهو عندما یتعلق األمر بموضوع العقد فقط 

الذي یكون بین المتعاقدین وجعله من اختصاص القضاء، فاسحا المجال إلجراء التحكیم كوسیلة 

  . یة كل النزاعات التي ال یكون لها طابع تعاقدي، بمعنى خارج العقدلتسو 

المعدل والمتمم والمتعلق ببورصة  10 – 93من المرسوم التشریعي رقم  51كما تنص المادة      

على  52، وتنص المادة ..."تنشأ ضمن اللجنة غرفة تأدیبیة وتحكیمیة"القیم المنقولة على أنه 

ختصة في المجال التحكیمي لدراسة أي نزاع تقني ناتج عن تفسیر م... تكون الغرفةأنه 

، نالحظ من خالل نص هذه المادة أن الغرفة ..."القوانین واللوائح الساریة على سیر البورصة

التأدیبیة والتحكیمیة ذات طابع تقني، ولها دور تفسیري للنصوص القانونیة الساریة المفعول التي 

  .اء واألطراف الفاعلة في عملیات البورصةتحكم العالقات بین الوسط
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لإلحاطة بالموضوع، نلقي نظرة على التركیبة البشریة لهیئات التحكیم، التي تتكون باألساس      

من قضاة، وتمارس صالحیاتها بحیاد وانفصال عن التركیبة األصلیة لسلطة الضبط، حیث تنص 

على أن أعضاء غرفة التحكیم لدى لجنة  السالف الذكر 01 – 02من القانون رقم   134المادة 

     1.ضبط الكهرباء والغاز ال یمكن أن یتم اختیارهم من بین أعضاء اللجنة

فیما یتعلق بالجانب اإلجرائي لتدخل وعمل غرف التحكیم للسلطات اإلداریة المستقلة، فیتمثل      

طرف الجهات المخولة في نظام اإلخطار، أین تتدخل هذه الغرف بعد تلیها إخطار صادر من 

والتي تتمثل في اللجنة؛ المراقب، الوسطاء، التظلم ممن له مصلحة بالنسبة للجنة تنظیم . بذلك

، أما بالنسبة لغرفة التحكیم لدى لجنة ضبط الكهرباء والغاز، فهي تتولى 2مراقبة عملیات البورصة

  .الفصل بناء على طلب من أحد األطراف

اتخاذ إما حكم ال معّقّ◌ب علیه في مجال القضایا المستعجلة وٕاما یتوج إجراء التحكیم ب     

بقرارات مبررة بعد االستماع إلى األطراف المعنیة، وقد أخضع المشرع هذه القرارات الصادرة عن 

غرفة التأدیب والتحكیم في مجال البورصة إلمكانیة الطعن فیها أمام الغرفة اإلداریة بالمجلس 

، على عكس قرارات غرفة التحكیم في مجال 3إلجراءات المدنیة واإلداریةالقضائي وفقا لقواعد ا

  .   4الكهرباء والغاز التي اعتبرتها قرارات نهائیة وبالتالي فهي واجبة التنفیذ

من خالل ما سبق، نالحظ تردد المشرع في إخضاع القرارات الصادرة عن غرف التحكیم      

لقضائیة، خاصة إذا تعلق األمر بقرارات تحكیمیة تخص قطاع للسلطات اإلداریة المستقلة للرقابة ا

  .ضبط حساس كما هو الحال بالنسبة لقطاع البورصة والقیم المنقولة

إلى جانب وجود هیئات تحكیم إلى جانب سلطة الضبط بالنسبة لبعض السلطات اإلداریة كما      

تكون لدیها هیئة تحكیم  سبقت اإلشارة، هناك بعض السلطات تتولى مهمة التحكیم دون أن

متخصصة، كما هو الحال بالنسبة لمجلس المنافسة الذي یتولى سلطة ضبط المنافسة والقیام 

                                                 
وال یمكن اختیارهم من بین ...تضم غرفة التحكیم" :على ما یلي ،، مرجع سابق01 – 02من قانون رقم  134تنص المادة  -  1

  ."أعضاء أجهزة لجنة الضبط وال من بین أعوانها

 .، مرجع سابق10 – 93من قانون رقم  54أنظر المادة  -  2

 .، مرجع نفسه10 – 93من قانون رقم  57لمادة أنظر ا -  3

 .سابقالمرجع ال، 01 – 02من قانون رقم  137أنظر المادة  -  4
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بإجراء التحكیم في موضوعها، كالبت في موضوع التجمیع بعد أن یخطره أصحابه بذلك وهذا طبقا 

نفسه بالنسبة للوكالة المتعلق بالمنافسة، األمر  03 – 03من األمر رقم  17لما ورد في المادة 

الوطنیة للممتلكات المنجمیة التي تتكفل بمساعدة تنفیذ أي تحكیم بین المتعاملین في المیدان 

، وكذلك ما تم إسناده لسلطة ضبط البرید والمواصالت السلكیة واآلسلكیة من مباشرة 1المنجمي

   2.مهمة التحكیم في النزاعات القائمة بین المتعاملین والمستعملین

  

  الفرع الثاني

  السلطة القمعیة البعدیة 

  

ویعود  3تتدخل سلطات الضبط بصفة الحقة في رقابة السوق عن طریق الوظائف الردعیة     

اعتراف المشرع بسلطات عقابیة لصالح هیئات إداریة في مجال المخالفات االقتصادیة إلى عوامل 

الضبط مقابل تعقد وطول اإلجراءات  المرونة، السرعة والفعالیة التي یتمیز بها تدخل سلطات

  .القضائیة

وعقوبات ) أ(تصنف العقوبات اإلداریة لسلطات الضبط المستقلة إلى عقوبات سالبة للحقوق      

  ).ب(مالیة تطبیق على المتعاملین االقتصادیین المخلین بالقواعد القانونیة المؤطرة لقطاع معین 

  لضبط االقتصاديمشروعیة السلطة القمعیة لسلطات ا: أوال

، باإلضافة )1(أتطرق إلى دراسة مدى دستوریة السلطة القمعیة للسلطات الضبط اإلقتصادي      

  ).2(إلى سلطة العقاب التي تتمتع بها بالنظر إلى مبدأ الفصل بین السلطات 

  

  

                                                 
متلكات المنجمیة، وهي سلطة متنشأ وكالة وطنیة لل"، مرجع سابق، على ما یلي 10 – 01من قانون رقم  44تنص المادة  -  1

 . ..."ي تحكیممساعدة تنفیذ أ:... إداریة مستقلة، مكلفة بما یأتي

التحكیم  -:... تتولى سلطة الضبط المهام اآلتیة"، مرجع سابق، على ما یلي 03 – 2000 رقم من قانون 13تنص المادة  - 2

 ".في النزاعات القائمة بین المتعاملین أو مع المستعملین
3 - ZOUAIMIA (R.), "Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique », 

op.cit, P. 55.  
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  مدى دستوریة السلطة القمعیة – 1

لفات عن طریق القاضي الجزائي، ولقد المبدأ أن السلطة القضائیة هي من تتولى قمع المخا     

على االختصاص الممنوح للقاضي الجزائي بتوقیع عقوبات على  1989نص قانون األسعار لسنة 

ومن ثم عرف التنظیم اإلداري . كل من یرتكب ممارسات ومخالفات منافیة لمبدأ المنافسة الحرة

تزامنا مع بروز هذا النوع الجدید  1بالجزائر نقل هذا االختصاص إلى السلطات اإلداریة المستقلة

  ...."تكفل الدولة ضبط السوق"...منه بنصها  43/4دستوریا وذلك بموجب المادة  من السلطات

تختص السلطة القضائیة بتوقیع العقاب والجزاء والزجر ضد مرتكبي الجرائم، وتهدف من وراء      

ختصاص ، هذا اال2األساسیة لكل فردذلك إلى حمایة المجتمع والحریات والمحافظة على الحقوق 

منه التي تنص على أن  164المادة  2016الجزائر لسنة  دستورالذي یجد مصدره في أحكام 

یختص القضاة بإصدار األحكام وتصدر هذه األحكام القضائیة معللة وینطق بها في جلسات 

لطة القمعیة الموكلة ، وهو ما یطرح التساؤل عن مصدر أو باألحرى األساس القانوني للس3علنیة

لهذه السلطات اإلداریة المستحدثة، وبأي حق تمارس هذه السلطة إذا علمنا أن األحكام تصدر 

حتى تكتسي طابع المشروعیة، الذي ال یتحقق حتى تكتسب هذه السلطات طابع  4باسم الشعب

  .الشرعیة؟

ات اإلداریة، لیحل محل دولة ُتظهر السلطات اإلداریة المستقلة توسعا غیر مرغوب فیه للعقوب     

، فإذا كانت العقوبات اإلداریة في أوقات األزمة مبررة بتحفظ، فكیف یمكن 5القانون دولة البولیس

" والین"وحسب الفقیه . االعتراف بالسلطة القمعیة لهذه السلطات في الحاالت العادیة؟

)(WALINE ؤدي إلى ظهور وتطور فإن ممارسة العقوبات اإلداریة تعتبر خطیرة جدا، فهي ت

                                                 
مآل مبدأ الفصل بین السلطات، االجتهاد القضائي، العدد : عیساوي عز الدین، المكانة الدستوریة للهیئات اإلداریة المستقلة -  1

 .209الرابع، مخبر أثر االجتهاد القضائي على حركة التشریع، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص 

 . ، مرجع سابق01 – 16من قانون رقم  157المادة أنظر  -  2

 .، مرجع نفسه01 – 16من قانون رقم  162أنظر المادة  -  3

 .مرجع نفسه، 01 – 16من قانون رقم  159أنظر المادة  -  4

 .209بق، ص ساالمرجع ال ،مآل مبدأ الفصل بین السلطات: المكانة الدستوریة للهیئات اإلداریة المستقلة عیساوي عز الدین، -  5
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فهي هیئات تقلص من دور . 1لظاهرة مقلقة في القانون، وهو ما یسمى بالقانون الجنائي المستتر

  .   القاضي وأكثر من ذلك فهي تأثر على استقاللیة القضاء

الجدیر بالذكر، أن العوائق الدستوریة التي سبق اإلشارة إلیها، ال تثار بالنسبة للدول التي      

فكرة القمع اإلداري دستوریا كإسبانیا والبرتغال، كما أن دوال كألمانیا وٕایطالیا فقد قام القاضي تبنت 

  .الدستوري باالعتراف بهذه السلطة القمعیة

قد  1978بالنسبة لالعتراف الدستوري بالسلطة القمعیة، فنجد أن الدستور اإلسباني لسنة      

من هذا المیثاق، تقضي بأنه ال یمكن  25ألولى من المادة أعطى مكانا للعقوبات اإلداریة فالفقرة ا

أن یدان أو یعاقب أي شخص بمناسبة ارتكاب أفعال ال تمثل جریمة أو مخالفة إداریة في الوقت 

الذي ارتكبت فیه، وذلك بالنظر إلى النص القانوني الساري المفعول وقت ارتكابها، وفي نفس 

  .لمادة على اإلدارة توقیع العقوبات السالبة للحریةالوقت تحظر الفقرة الثالثة من نفس ا

یة، فنص المادة فیفرق بین المخالفات الجزائیة واإلدار  1976أما الدستور البرتغالي لسنة      

منه یعطي الحق للمشرع الوطني أو الجهوي اختصاصا في تحدید النظام العام للمخالفات  168/1

  .جراءات الواجب احترامهاالتأدیبیة واألفعال غیر المشروعة واإل

بالنسبة لالعتراف القضائي بالسلطة القمعیة، فنجد أن القاضي الدستوري قد قام بقبول فكرة      

قامت  1967ففي سنة . القمع اإلداري، حیث أن دساتیرها لم تنص على نظام االعتراف الدستوري

لجزائیة إلى عقوبات إداریة، المحكمة الدستوریة بمنح المشرع إمكانیة تحویل بعض العقوبات ا

وقد سلك القاضي الدستوري في إیطالیا نفس . بشرط عدم المساس بجوهر وروح القانون الجنائي

، حیث سمح بتبني فكرة إزالة التجریم بمناسبة تحویل العقوبات الجزائیة إلى 1970االتجاه في سنة 

     2.عقوبات إداریة

لیا للوالیات المتحدة األمریكیة السّباقة إلى االعتراف في هذا اإلطار، تعتبر المحكمة الع     

بالسلطة القمعیة للهیئات اإلداریة المستقلة في إصدار األوامر وتوقیع العقوبات، تشبه تلك التي 

  .یوقعها القاضي الجزائي

                                                 
 .209، ص ، مرجع سابقمآل مبدأ الفصل بین السلطات: المكانة الدستوریة للهیئات اإلداریة المستقلةعیساوي عز الدین،  -  1

 .210، ص ، مرجع نفسهمآل مبدأ الفصل بین السلطات: المكانة الدستوریة للهیئات اإلداریة المستقلةعیساوي عز الدین،  -  2
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كما تعددت مواقف المجلس الدستوري الفرنسي حول مدى دستوریة السلطة القمعیة  للسلطات      

 – 82ریة التقلیدیة بصفة عامة والسلطات اإلداریة المستقلة بصفة خاصة، ففي قرار له رقم اإلدا

اعترف المجلس الدستوري الفرنسي لإلدارة بحق توقیع العقوبات في المجال الضریبي، وأكد  155

د على أن مبدأ عدم الرجعیة ال ینطبق فقط على العقوبات الصادرة عن الهیئات القضائیة، وٕانما یمت

غیر أن . إلى العقوبات الصادرة عن السلطات اإلداریة طالما كان لهذه العقوبات طابع ردعي

السؤال الذي یطرح هنا، هل یمكن إدخال السلطات اإلداریة المستقلة في نفس سیاق الهیئات 

  .اإلداریة التقلیدیة؟

في  (CTP)الصحافة  لإلجابة على هذا التساؤل، أثار المجلس الدستوري الفرنسي بشأن لجنة     

عدم دستوریة العقوبات التي توقعها هذه الهیئة لمخالفتها أحكام المادة  ،1984قرار له صادر سنة 

  .   من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمواطن 11

یالحظ مما سبق، أن هناك تعارض بین القرارین األول والثاني، لكن األمر غیر ذلك، فنجد      

كان القاضي الدستوري قد أثار عدم الدستوریة لیس ألن لجنة  1984ني لسنة في قراره الثا

الصحافة تنطق بعقوبات، وٕانما رفض فكرة إخضاع ممارسة حریة الصحافة لنظام الترخیص 

فاألمر هنا یتعلق بحمایة الحریات العامة ولیس . المسبق أي هناك تقیید لممارسة هذه الحریة

   .   باعتبارها توّقع عقوبات

فكرة  1986كما لم یثیر المجلس الدستوري الفرنسي بمناسبة عرض قانون المنافسة في سنة      

ولقد تناول المجلس . عدم دستوریة هذا القانون، رغم تخویله مجلس المنافسة حق توقیع العقوبات

في صراحة دستوریة السلطة الممنوحة للسلطات اإلداریة المستقلة  1989الدستوري الفرنسي سنة 

توقیع العقوبات، وذلك بمناسبة نظره في دستوریة القانون المتضمن إنشاء المجلس األعلى 

، حیث تركزت إجابة المجلس حول النظر إلى الصعوبات التقنیة (CSA)للصوتیات والمرئیات 

المجهولة حول وسائل االتصاالت السمعیة والبصریة، وكذلك األهداف ذات القیمة الدستوریة 

وق المؤلف والحفاظ على النظام العام والمحافظة على تعددیة تیارات التعبیر كاحترام حق
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االجتماعیة والثقافیة، إذ یمكن لوسائل االتصاالت أن تخرق هذه القیم وبالتالي یمكن ربطها بنظام 

  .1الترخیص

خیرة قد یعهد إلى سلطة إداریة مستقلة مهمة السهر على احترام جمیع هذه المبادئ، وهذه األ     

في إطار التراخیص التي تمنحها، یمكن أن تتمتع بسلطة عقابیة بدون أن یكون هناك مساس بمبدأ 

  . الفصل بین السلطات

إن هذا القرار رغم ذلك فإنه یحمل في طیاته بعض الغموض، فقد یفهم أن هذه السلطة      

أّن حق هذا المجلس في  القمعیة خولت لهذا المجلس باعتباره سلطة إداریة مستقلة، ویظهر كذلك

توقیع العقوبات یعود إلى وجود عالقة سابقة بین المجلس والشخص المعاقب في إطار نظام 

  .التراخیص

فقد فصل الفقه والمجلس الدستوري الفرنسي في شرعیة الجزاءات اإلداریة التي تدخل في      

صال في حقل اختصاص مجال السلطة القمعیة التي خولت لبعض هذه السلطات، والتي تدخل أ

القاضي الجزائي، حیث قرر أن ال مبدأ الفصل ما بین السلطات وال مبدأ آخر أو قاعدة أخرى ذات 

قیمة دستوریة، یمكنهم أن یشكلوا عائقا أمام ممارسة هذه السلطات لسلطة الجزاء في إطار 

ه السلطات تعتبر صیغة امتیازات السلطة العامة التي تتمتع بها، فسلطة العقاب التي تتمتع بها هذ

، باستثناء الجزاءات السالبة للحریة التي 2جدیدة للضبط في إطار إقتصاد السوق في الوقت الحالي

تبقى اختصاص أصیل للقاضي الجزائي وحده، شریطة أن تكون هذه السلطة مؤطرة ومقیدة من 

بمعنى . ة بحقوق الدفاعطرف القانون، بما یضمن الحقوق والحریات الدستوریة والسیما تلك المتعلق

أنه ال بد أن تحترم هذه السلطات مبادئ القانون الجنائي وٕاجراءاته طبقا للمادة السادسة من 

االتفاقیة األوربیة لحقوق اإلنسان، وهو ما ذهب إلیه المشرع الجزائري عند وضعه الختصاصات 

  . 3وصالحیات هذه السلطات

                                                 
 .211مرجع سابق، ص  ،مآل مبدأ الفصل بین السلطات: المكانة الدستوریة للهیئات اإلداریة المستقلةعیساوي عز الدین،  -  1

 .302حدري سمیر، مرجع سابق، ص  -  2

  .361، مرجع سابق، ص آیت وازو زاینة -  3
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إلزاحة التامة للقانون الجنائي خاصة في القطاعات إن سلطة العقاب لهذه السلطات لیست ا     

المعقدة تقنیا كاإلتصاالت السلكیة واآلسلكیة، الكهرباء والغاز، المناجم، البورصة والمنافسة، إنما 

  .1هو في الحقیقة إعادة النظر في القمع الجنائي

لوفة في القانون في هذا اإلطار، فإن ضبط المجاالت اإلقتصادیة غرضه إیجاد حلول غیر مأ     

الجزائي التقلیدي، وذلك باإلعتماد على سلطة العقاب، إذ ال یمكن الفصل بین سلطة العقاب 

والضبط اإلقتصادي، فالهیئات اإلداریة المستقلة تتصدى مباشرة لكل خرق لقواعد القطاع المراد 

الة التجریم ومن هنا یظهر دور إز . ضبطه بواسطة توقیع العقوبات مما یسمح بعودة التوازن

  .  2بواسطة السلطات اإلداریة المستقلة في ضبط مختلف قطاعات النشاط اإلقتصادي والمالي

  سلطة العقاب بالنظر لمبدأ الفصل بین السلطات – 2

إن مصیر مبدأ الفصل ما بین السلطات ُیعتبر االعتراض الدستوري األهم المثار بشأن      

اءات، وذلك في صورتین، فهي تختص بإصدار التنظیمات تخویل هذه السلطات سلطة توقیع الجز 

وتوقیع العقوبات من جهة، كما هو الحال بالنسبة للجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة، وتتدخل 

هذه السلطات في اختصاص الهیئات القضائیة من جهة أخرى كما هو الحال بالنسبة لمجلس 

  .المنافسة

إلداریة من زاویتین تتعلقان بمبدأ الفصل ما بین السلطات، وهي إذا نظرنا إلى هذه السلطات ا     

مبدأ التخصص في السلطات، فنجد هذه الهیئات إداریة ولیست قضائیة من زاویة أولى، ومن زاویة 

ثانیة أن هذا المبدأ یحمل فكرة عدم الجمع بین السلطتین، أنه ال یمكن للهیئة أن تضع قواعد 

فس الوقت، إذ ال یمكن للشخص أن یوقع عقوبة هو من تولى وضع قانونیة وتعاقب علیها في ن

     3.نظامها

بالرجوع إلى التنظیم التقلیدي للسلطة العامة، نجد أن المؤسس الدستوري اعتمد مبدأ الفصل      

ما بین السلطات بشكل عام كمبدأ أساسي لتنظیم السلطات في الدستور، كما قام بتحدید 

                                                 
 .302حدري سمیر، المرجع السابق، ص  -  1

 .302حدري سمیر، مرجع سابق، ص  -  2
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نستنتج مما سبق، أن المؤسس الدستوري أعطى لمبدأ . ذه السلطاتاختصاصات كل سلطة من ه

الفصل ما بین السلطات قیمة دستوریة في النظام القانوني الجزائري، فالسلطات في الدولة ثالثة 

وتتمثل في السلطة التنفیذیة، السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة، ویقتضي هذا المبدأ حیاد 

لطة أخرى وضمان عدم التدخل فیما بینها، تبعا للصالحیات الممنوحة واستقاللیة كل سلطة عن س

لكل واحدة منها تطبیقا واحتراما ألحكام الدستور، دون أن نتجاهل وجود نوع من التعاون والتكامل 

  . والتنسیق فیما بینها

، تم 1989إن هذا الغموض خاصة إذا ما ربطناه بقرار المجلس الدستوري الفرنسي لسنة      

إزالته بعد أشهر فقط بمناسبة قرار المجلس الدستوري الفرنسي المتعلق بلجنة عملیات البورصة 

(COB)  ال یمثل مبدأ الفصل بین السلطات وال أي مبدأ دستوري "حیث قضى المجلس بما یلي

آخر عقبة أمام االعتراف للسلطة اإلداریة التي تتصرف في نطاق ما تتمتع به من امتیازات 

إبتداءا من هذا القرار وما تبعه من القرارات، ُأبعدت وبصفة . "ممارسة سلطة الجزاءالسلطة ب

أكیدة اعتراضات الفقه خاصة المًقاربة المتعلقة باحترام مبدأ الفصل  ما بین السلطات، وتم 

اإلعالن على أّن السلطة القمعیة المخولة للهیئات اإلداریة المستقلة ال تتعارض مع الدستور، 

لي أزال االعتقاد الذي مفاده أن السلطة القضائیة هي محتكرة السلطة القمعیة، فهي إعادة وبالتا

  .    المتعلقة بمبدأ الفصل  ما بین السلطات" مونتیسكیو"صیاغة جدیدة لنظریة الفقیه الفرنسي 

بخصوص مدى دستوریة االعتراف بسلطة العقوبات اإلداریة لصالح هذه الهیئات، فقد اعترف      

المجلس الدستوري صراحة للسلطات اإلداریة المستقلة بصالحیة توقیع العقوبات اإلداریة، معتبرا 

أن القانون یمكنه دون المساس بمبدأ الفصل بین السلطات منح سلطة إداریة مستقلة سلطة 

  1.العقاب

بلجنة فالجدیر بالذكر، أن المجلس الدستوري الفرنسي أشار بكل وضوح في قراره المتعلق      

عملیات البورصة، إلى فكرة امتیازات السلطة العامة عند تأسیسه لفكرة السلطة القمعیة للسلطات 

اإلداریة المستقلة، فالهیئة اإلداریة التي تتمتع بسلطة توقیع العقوبات، تمارس امتیازات السلطة 

                                                 
 .30، ص بوجملین ولید، مرجع سابق -  1
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یة والتمتع بسلطة العامة وتعمل في إطار هذه االمتیازات التي تمنحها سلطة التصرف بصفة انفراد

  .1التنفیذ

من هذا المنطلق، فإن فكرة امتیازات السلطة العامة تسمح بتكییف السلطة القمعیة للسلطات      

اإلداریة، وتسمح كذلك بتعریف طبیعة النشاطات التي تقوم بها هذه الهیئات المستقلة فهي 

  .نشاطات مرتبطة بالمرافق العامة

 Soc Varoise de»لس الدولة الفرنسي في قضیة تجدر اإلشارة، إلى أن مج     

Transport » ،  قد أخذ بفكرة أن السلطة القمعیة للهیئات اإلداریة المستقلة هي ممارسة

المتیازات السلطة العامة من حیث التأسیس، وتجد حدودها في طبیعة المرفق العام والمهمة التي 

بر إجراءا قمعیا بحتا، یهدف إلى المعاقبة على یدیرها، أین اعتبر أن القرار اإلداري الصادر یعت

المخالفة للقوانین واألنظمة أو األخطاء التأدیبیة من جهة، ومن جهة أخرى فإن العقوبة اإلداریة 

یمكن أن تكون في شكل قرار تتخذه اإلدارة في إطار تسییرها العادي للمرفق العام، وعلى أساس 

  .     2ةاالمتیازات التقلیدیة الممنوحة لإلدار 

انطالقا مما سبق، وٕاذا ما طبقنا هذا المبدأ على السلطات اإلداریة المستقلة في الجزائر، فهذا      

المبدأ ال یتعارض مع السلطة القمعیة التي تمارسها اللجنة المصرفیة، التي اعتبرها المشرع هیئة 

مارس نشاطها عن طریق ، فهي تبموجب قانون النقد والقرض إداریة مستقلة ولیست سلطة قضائیة

على جمیع البنوك والمؤسسات المالیة   إصدار عقوبات تكتسي الطابع االنفرادي كالقرارات اإلداریة

المعتمدة في الجزائر وعلى جمیع فروع البنوك والمؤسسات المالیة األجنبیة الحاصلة على اإلعتماد 

من األمر رقم  107لما تضمنته المادة  ، كما تمتاز هذه القرارات بالتنفیذ الفوري طبقا3في الجزائر

                                                 
 .39 ، صمرجع سابقعیساوي عز الدین، الهیئات اإلداریة المستقلة في مواجهة الدستور،  -  1

  .40 مرجع نفسه، ص مواجهة الدستور،ریة المستقلة في عیساوي عز الدین، الهیئات اإلدا -  2

أوبایة ملیكة، المعاملة اإلداریة لإلستثمار في النشاطات المالیة وفقا للقانون الجزائري، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في العلوم،  - 3

 .151التخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص 
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المتعلق بالنقد والقرض التي تقضي بأن الطعن في قرارات اللجنة غیر موقف التنفیذ،  11 – 03

  .1ویعتبر التنفیذ من بین المبادئ العامة للقانون العام

ا إن السلطة القمعیة للجنة المصرفیة تكیف على أنها سلطة قمعیة تأدیبیة، واختصاصاته     

المصرفیة ومن محددة بالمجال التأدیبي، المتمثل في اإلخالل بالواجبات المهنیة وأخالقیات المهنة 

، أو القیام بتبادل المعلومات المصرفیة فیما بین حسن إستغاللها ونوعیة وضعیاتها المالیة

اء ، أو عدم القیام بواجب التكتم عن طریق إفش2المصارف دون الحصول على ترخیص من الزبون

أو سكوته عن تقدیمها عند حصوله على  معلومات سریة تخص أحد زبائنه أو شخص ثالث

وكل مخالفة لألحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالقطاع المالي ، 3ترخیص أو موافقة الزبون

، فتظهر هذه اللجنة كهیئة مهنیة عقابیة تخدم مجال الضبط وتجسد غایة الدولة في 4والمصرفي

ها آلیات جدیدة للضبط االقتصادي، حیث ال یعد ذلك مساسا بمبدأ الفصل ما بین السلطات انتهاج

أنه قد أزال  –كما سبق التطرق إلیه  -وال بأحكام الدستور، خاصة أن المجلس الدستوري الفرنسي

التردد حول مشروعیة السلطة القمعیة للسلطات اإلداریة، التي تصنف ضمنها اللجنة المصرفیة 

عامة في قرار صادر عنه یتعلق بلجنة عملیات البورصة، أین قضى المجلس بأنه ال یمثل بصفة 

مبدأ الفصل بین السلطات وال أي مبدأ دستوري آخر، عقبة أمام االعتراف للسلطة اإلداریة التي 

تتصرف في نطاق ما، بما تتمتع به من امتیازات السلطة العامة بممارسة سلطة الجزاء، وبالتالي 

  . ة االعتبار الذي مفاده أن القضاء هو وحده المحتكر للسلطة القمعیةإزال

  طبیعة العقوبات الصادرة عن سلطات الضبط االقتصادي - ثانیا

، باإلضافة )1(تشمل العقوبات الصادرة عن سلطات الضبط اإلقتصادي العقوبات المالیة      

  ).2(لمخالف إلى العقوبات الماسة بالنشاط المهني للعون اإلقتصادي ا

                                                 
الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة للجنة المصرفیة كجهة قمعیة في مجال المساءلة المهنیة للبنوك، طباع نجاة، ا - 1

 .225، مرجع سابق، ص في المجال االقتصادي والمالي

العلوم، دراسة مقارنة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في  –أرتباس نذیر، العالقة بین الّسر المصرفي وعملیات تبییض األموال  -  2

 .249تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص 

 . 249أرتباس نذیر، مرجع وموضع نفسه، ص  -  3

 .151مرجع سابق، ص  ،المعاملة اإلداریة لإلستثمار في النشاطات المالیة وفقا للقانون الجزائريأوبایة ملیكة،  -  4
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  العقوبات المالیة   – 1

العقوبات المالیة هي تلك التي تمس الّذمة المالیة للشخص المخالف، وهي من أهم الجزاءات      

المطبقة على الجرائم االقتصادیة والتي تمس المخالفین في ذمتهم المالیة، وذلك نظرا ألثرها الرادع 

ولقد منح المشرع الجزائري للسلطات . 1اديلكل عون اقتصادي یسلك طریق اإلجرام االقتص

  .اإلداریة المستقلة سلطة اتخاذ عقوبات مالیة من خالل النصوص القانونیة المنشئة لها

الجدیر بالذكر، أن ما یمیز الغرامة الجنائیة عن الغرامة االقتصادیة التي تتولى السلطات      

یها التحدید المسبق لها بحد أقصى وتقیم كالهما اإلداریة تطبیقها، أنه إذا كانت الغرامتین یعتمد ف

بالدینار الجزائري، فإنه في قانون العقوبات االقتصادي یعتمد في تحدید الغرامات المالیة على 

معیارین آخرین، هما معیار رقم األعمال كما هو الحال في قانون المنافسة معیار رأس المال في 

ال یكون بالنسبة لألشخاص الطبیعیة والمعنویة التي تملك فمعیار رقم األعم. قانون النقد والقرض

رقم أعمال، أما معیار رأس المال فنجد أن اللجنة المصرفیة مثال ال توقع عقوبة الغرامة إال مقارنة 

برأسمال البنك أو المؤسسة المالیة، إذ تكون الغرامة مساویة على األقل للرأسمال األدنى الذي یلزم 

  . 2سسة المالیة توفیرهعلى البنك أو المؤ 

ففي المجال المصرفي، تقوم اللجنة المصرفیة بتوقیع عقوبات مالیة تكون مساویة على األكثر      

لرأس المال األدنى الذي یلتزم به البنك أو المؤسسة المالیة بتوفیره، وتقوم الخزینة العمومیة 

المتعلق بالنقد  11 – 03 من األمر رقم 114بتحصیل هذه المبالغ وهذا طبقا لنص المادة 

  . 3والقرض المعدل والمتمم

                                                 
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون - دراسة مقارنة  –ام القانوني للجرائم االقتصادیة القبي حفیظة، النظ - 1

 .137، ص 2007األعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

 .140، ص القبي حفیظة، مرجع نفسه -  2

إذا أخل بنك أو مؤسسة مالیة بأحد األحكام التشریعیة "ي ، مرجع سابق، على ما یل11 – 03من أمر رقم  114تنص المادة  - 3

أو التنظیمیة المتعلقة بنشاطه أو لم یذعن ألمر أو لم یأخذ في الحسبان التحذیر، یمكن اللجنة أن تقضي بإحدى العقوبات 

وتقوم الخزینة . الیة بتوفیرهبعقوبة مالیة تكون مساویة على األكثر للرأسمال األدنى الذي یلزم البنك أو المؤسسة الم:...اآلتیة

 ."بتحصیل المبالغ الموافقة
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 01 – 02من القانون رقم  141كما منح المشرع للجنة ضبط الكهرباء والغاز بموجب المادة      

على كل  1المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، اختصاص فرض غرامات مالیة

میم وتشغیل الربط واستخدام شبكات النقل والتوزیع، متعامل مخالف للقواعد التقنیة لإلنتاج والتص

القواعد التي تحدد الكیفیات التقنیة والتجاریة لتموین الزبائن والتي یحتویها دفتر الشروط، قواعد 

  . النظافة واألمن وحمایة البیئة، القواعد الناتجة عن تطبیق واجبات المرفق العام

نظام عقابي صارم یتناسب مع حجم وطبیعة المخالفة،  في مجال المنافسة، فقد أوجد المشرع     

نجد أن كل العقوبات الصادرة  62و 61، 59، 58، 57، 56خاصة عند استقرائنا ألحكام المواد 

عن مجلس المنافسة هي عقوبات مالیة بالدرجة األولى، تلیها بعض القرارات في شكل أوامر 

، وقد أوكل مهمة فرض هذه العقوبات إلى 2عمل للمؤسسات المخالفة للقیام بعمل أو االمتناع عن

  .مجلس المنافسة، وهي تتركز أساسا على الممارسات المنافیة للمنافسة والتجمیعات االقتصادیة

 – 03من األمر رقم  56المعدلة للمادة  123 – 08من القانون رقم  02استنادا إلى المادة      

من  % 12رسات المقیدة للمنافسة، بغرامة تقدر بـ المتعلق بالمنافسة فإنه یعاقب على المما 03

خالل آخر سنة مالیة مختتمة، بعدما كانت  مبلغ رقم األعمال من غیر الرسوم المحقق في الجزائر

، أو بغرامة تساوي على األقل ضعفي الربح 03 – 03قبل تعدیل األمر رقم  % 07تقدر بـ 

هذه الغرامة أربعة أضعاف هذا الربح، وٕاذا كان المحقق بواسطة هذه الممارسات، على أال تتجاوز 

 6.000.000(مرتكب المخالفة ال یملك رقم أعمال محدد، فالغرامة ال تتجاوز ستة مالیین دینار 

، نالحظ من خالل هذه المادة، أن المشرع قام بتشدید العقوبة على األعوان االقتصادیین )دج

قیمة العقوبة في النسبة المئویة من رقم األعمال، أو المخلین بقواعد المنافسة، من خالل الرفع في 

    . فرض عقوبة مضاعفة للربح المحقق، أو اللجوء إلى فرض عقوبات جزافیة

كما فرض المشرع عقوبة على المساهمة الشخصیة للشخص الطبیعي في تنظیم الممارسات     

، وذلك بموجب المادة )دج 2.000.000(المقیدة للمنافسة وتنفیذها بغرامة قدرها ملیوني دینار 

                                                 
 . ، مرجع سابق01 – 02من قانون رقم  152و 151أنظر أیضا المادتین  -  1

 .171زوبیر أرزقي، مرجع سابق، ص  -  2

 .، مرجع سابق03 – 03مر رقم عدل ویتمم األ، ی12 – 08قانون رقم  -  3
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، لكن المالحظ على هذه المادة أنها اقتصرت في فرض العقوبة 03 – 03من األمر رقم  57

على الشخص الطبیعي فقط دون الشخص المعنوي الذي یمكنه كذلك القیام بهذا النوع من 

  .نبالممارسات المقیدة للمنافسة، ما یستوجب على المشرع استدراك األمر في هذا الجا

بالنسبة للممارسات المقیدة للمنافسة المعاینة والتي تكون محل تحقیق، فقد فرض علیها      

من األمر المتعلق  58المعدلة للمادة  12 – 08من القانون رقم  27المشرع عقوبة بموجب المادة 

 150.000(بالمنافسة، عقوبة تتمثل في غرامة تهدیدیة ال تقل عن مبلغ مائة وخمسین ألف دینار 

، )دج 100.000(عن كل یوم تأخیر بعدما كان مبلغها ال یتجاوز مبلغ مائة ألف دینار ) دج

نالحظ أیضا من خالل هذه المادة أن المشرع أوجد نوع جدید في فرض العقوبة على الممارسات 

المقیدة للمنافسة، عن طریق الغرامة التهدیدیة وقام بتحیین مبلغها تماشیا مع تطور الظروف 

  .القتصادیةا

فیما یتعلق بتعمد المؤسسات االقتصادیة في تقدیم معلومات خاطئة أو غیر كاملة بالنسبة      

للمعلومات المطلوبة من طرف مجلس المنافسة، أو تتهاون في تقدیمها أو التي ال تقدم المعلومات 

 12 – 08قم من القانون ر  28المطلوبة في اآلجال المحددة، فقد أقر المشرع بموجب المادة 

 800.000(من األمر المتعلق بالمنافسة غرامة تقدر بثمانمائة ألف دینار  59المعدلة للمادة 

). دج 100.000(، متبوعة بغرامة تهدیدیة عن كل یوم تأخیر ال تقل عن مائة ألف دینار )دج

سري یالحظ أیضا على هذه المادة أنها اقتصرت في فرض هذه العقوبة على المؤسسات دون أن ی

  .األمر على األعوان االقتصادیین الطبیعیین الذین بإمكانهم كذلك القیام بهذا النوع من الممارسات

، تكون محل غرامة مالیة 1إن عملیات التجمیع المنجزة بدون ترخیص من مجلس المنافسة     

نة من رقم األعمال من غیر الرسوم المحقق في الجزائر خالل آخر س % 07یمكن أن تصل إلى 

مالیة مختتمة، ضد كل مؤسسة طرف في التجمیع أو المنشأة من عملیة التجمیع وهذا طبقا لنص 

 % 05، كما یمكن فرض عقوبة مالیة یمكن أن تصل إلى 03 – 03من األمر رقم  61المادة 

الموقعة على  2في حالة عدم احترام الشروط وااللتزامات من رقم األعمال من غیر الرسوم المحقق

                                                 
 .، مرجع سابق03 – 03من أمر رقم  17أنظر المادة  -  1

 .، مرجع نفسه03 – 03من أمر رقم  19أنظر المادة  -  2
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سات، والتي من شأنها تخفیف آثار التجمیع على المنافسة ضد كل مؤسسة طرف في المؤس

  .التجمیع أو منشأة من عملیة التجمیع

من قانون رقم  29بموجب المادة  03 – 03مكرر المتممة لألمر رقم  62لقد نصت المادة      

 61و 56رة في المواد ، على أنه في حالة ما إذا كانت السنوات المالیة المقفلة المذكو 12 – 08

من األمر المتعلق بالمنافسة ال تغطي كل واحدة منها مدة سنة، فإنه یتم حساب العقوبات  62و

المالیة المطبقة على مرتكبي المخالفة حسب قیمة رقم األعمال من غیر الرسوم، المحقق في 

  .الجزائر خالل مدة النشاط المنجز

تصادیین المخلین بقواعد المنافسة یتم على أساس إن فرض العقوبات على األعوان االق     

معاییر متعلقة على الخصوص بدرجة خطورة الممارسة المرتكبة، والضرر الذي لحق باالقتصاد 

والفوائد المجمعة من طرف مرتكبي المخالفة، ومدى تعاون المؤسسات المتهمة مع مجلس المنافسة 

 62المعنیة في السوق، وذلك بموجب المادة  خالل التحقیق في القضیة وأهمیة وضعیة المؤسسة

ولقد أصاب . 12 – 08من قانون رقم  30بموجب المادة  03 – 03المتممة لألمر رقم  1مكرر 

المشرع في تحدید هذه المعاییر حتى یمنح شفافیة أكثر على فرض هذا النوع من العقوبات المالیة، 

  . في حمایة المنافسةكما یساهم في تحسیس األعوان االقتصادیین بدورهم 

یمكن للجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة فرض عقوبات مالیة على الوسطاء في عملیات      

بإعتبارها السلطة المخولة بحمایة السوق المالیة وحمایة المستثمرین والمدخرین  البورصة المخالفین،

في فرض غرامات مالیة یحدد  وذلك عن طریق الغرفة التحكیمیة والتأدیبیة للجنة تتمثل ،1فیها

مبلغها بعشرة مالیین دینار أو مبلغ یساوي المغنم المحتمل تحقیقه بفعل الخطأ المرتكب، وتدفع 

المبالغ للصندوق المحدث لهذا الغرض الذي تتولى اللجنة تسییره، وهذا طبقا لما جاء في المادة 

  .السالف الذكر 10 – 93من المرسوم التشریعي رقم  55

كما منح المشرع سلطة ضبط المحروقات صالحیة توقیع عقوبات وغرامات مالیة على      

األعوان االقتصادیین المخالفین في مجال المحروقات، غیر أن المشرع لم یضّمن هذه العقوبات 

ضمن النص المنشئ لسلطة الضبط وٕانما أحال كیفیة تحدیدها وتوقیعها على التنظیم حیث تنص 

                                                 
 .23، مرجع سابق، ص لسوق المالیة الجزائریةحملیل نوارة، النظام القانوني ل -  1
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تكلف سلطة ضبط "المتعلق بالمحروقات على أنه  07 – 05نون رقم من القا 13المادة 

تطبیق العقوبات والغرامات التي تسدد : المحروقات على وجه الخصوص، بالسهر على احترام

تحدد المبالغ وكیفیات تطبیق الغرامات ...للخزینة العمومیة في حالة مخالفة القوانین والتنظیمات

، نالحظ من خالل هذه المادة أن "ذه المادة عن طریق التنظیموالعقوبات المنصوص علیها في ه

سلطة ضبط المحروقات في إطار فرضها احترام القوانین والتنظیمات في مجال المحروقات، مكلفة 

بفرض عقوبات وغرامات على المخالفین للتنظیم التقني المطبق على النشاطات المرتبطة 

لتعریفات ومبدأ االستعمال الحر لمنشآت النقل بواسطة بالمحروقات، والتنظیم المتعلق بتطبیق ا

األنابیب والتخزین، باإلضافة إلى صالحیاتها في فرض احترام التنظیم في مجال الصحة واألمن 

     . الصناعي والبیئة

كما نالحظ من خالل هذه المادة، أن المشرع قد فصل بین السلطة التي كانت تتمتع بها      

اط قطاع المحروقات، ولهذا الغرض تم إنشاء الوكالة الوطنیة لمراقبة شركة سوناطراك ونش

النشاطات وضبطها في مجال المحروقات التي تتولى سلطة الضبط في قطاع المحروقات، عكس 

التي تشرف على تثمین وتطویر الموارد في قطاع " النفط"الوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات 

  .   1الطاقة

من خالل ما سبق، أن طریقة فرض الغرامة التي توقعها السلطات اإلداریة المستقلة، نالحظ      

تختلف من سلطة إداریة إلى أخرى، فنجد أن المشرع حدد بدقة قیمة الغرامة لدى سلطة معینة، 

وأعطى في سلطة إداریة أخرى حدود ال یمكن للغرامة أن تتجاوزها في حاالت أو ال تقل عن حد 

ت أخرى، كما أعطى لتحدید قیمة هذه الغرامة مرجع یتمثل لدى بعض السلطات معین في حاال

  .اإلداریة في رقم األعمال، أو الرأسمال لدى البعض اآلخر منها

إن هذا التباین في تحدید قیمة العقوبة مقارنة بالقانون الجزائي الذي یحدد نوع العقوبة مسبقا،      

المستقلة هذا من جهة، كما یبین االختالف من حیث  ُیظهر خصوصیة القمع لدى سلطات الضبط

  .2العقوبة وتفاوتها أمام الهیئة نفسها أو مقارنة ببعضها البعض أو بالمقارنة مع القانون الجزائي

                                                 
 .26شعوة لمیاء، مرجع سابق، ص  -  1
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  لمخالف لعون اإلقتصادي االعقوبات أو الجزاءات الماسة بالنشاط المهني ل – 2

، 1المعنویة أو باألحرى العقوبات السالبة للحقوق تعني أیضا العقوبات غیر المالیة، العقوبات     

وهي أشد وطأة من العقوبات المالیة التي تأخذ شكل الغرامات، وهي تطبق على األشخاص 

الطبیعیة كالمسیرین والقائمین باإلدارة أو على األعوان االقتصادیین المخالفین بصفتهم أشخاص 

  . اعتباریة

وامها تصرف قانوني مخالف لقواعد القانون االقتصادي، وعلیه، فأغلب الجرائم االقتصادیة ق      

، ولقد تصدى المشرع الجزائري 2فإن الجزاء المقرر في هذه الحاالت هو بطالن تلك التصرفات

دون اإلخالل منه بقولها  13المتعلق بالمنافسة المادة  03 – 03لهذه الممارسات في األمر رقم 

ألمر یبطل كل التزام أو اتفاقیة أو شرط تعاقدي یتعلق بإحدى من هذا ا 9و 8بأحكام المادتین 

، فنالحظ من خالل هذه "أعاله 12و 11و 10و 7و 6الممارسات المحظورة بموجب المواد 

المادة أن كل االلتزامات والشروط التقییدیة المتعلقة بالممارسات المنافیة للمنافسة تستوجب اإللغاء، 

ات مرخص بها من طرف مجلس المنافسة، أو تكون نتیجة تطبیق بشرط أن ال تكون هذه الممارس

نص تشریعي أو نص تنظیمي، حیث تتضمن هذه الجزاءات بطالن االتفاق أو التصرف المخالف 

للنصوص التشریعیة المنظمة للنشاط االقتصادي، باعتبار أن معظم القیود واألحكام التي تضمنتها 

ي ال یجوز مخالفة مضمونها، إذ أن مجرد عدم تطبیق أو هذه النصوص مي من القواعد اآلمرة الت

  .3تنفیذ ما تضمنته یعني بطالن كافة التصرفات واالتفاقیات المخالفة

من  58/2كما تم النص على بطالن هذه التصرفات في مجال البورصة، حیث تنص المادة      

یتعرض كل من یجري "أنه  المتعلق ببورصة القیم المنقولة على 10 – 93المرسوم التشریعي رقم 

أعاله بعقوبات سوء االئتمان المنصوص علیه في قانون  05مفاوضات تخالف أحكام المادة 

، نالحظ من "ویمكن طلب إلغاء المعامالت التي تمت على هذا النحو أمام المحكمة... العقوبات

ظام العام خالل هذه المادة أنها تتعرض للتصرفات أو المعامالت التي تشكل مساسا بالن

                                                 
 .133 ص أودیع نادیة، مرجع سابق، -  1

 .146مرجع سابق، ص  القبي حفیظة، -  2
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االقتصادي، ومن أجل ضمان حمایة فعالة لهذا النظام أوجب المشرع أن یكون مصیرها البطالن 

المطلق، ویستنتج من ذلك أن الدعوى المدنیة المتعلقة بالبطالن یمكن أن یحركها أّي من طرفي 

نیابة العقد وكل ذي مصلحة، فقد تكون السلطات اإلداریة المستقلة أو الشخص المتضرر أو ال

      . 1من القانون المدني الجزائري 102/01العامة وهذا استنادا لنص المادة 

إلى جانب بطالن التصرف الذي تم بالمخالفة للقوانین االقتصادیة، فلقد منح المشرع الجنائي      

االقتصادي لكل شخص لحقه ضرر من جراء تلك التصرفات حق التعویض عنها، سواء كان طرفا 

، وهو الحكم الذي یمكن أن ینطبق على 2المخالف للتشریع االقتصادي أو لم یكن في التصرف

السلطات اإلداریة كشخص معنوي عام، حیث أشارت العدید من النصوص القانونیة الجنائیة 

المحدد للقواعد المطبقة  02 – 04الضابطة للقطاع االقتصادي إلى هذا الحق، أهمها القانون رقم 

من  02دون المساس بأحكام المادة "حیث جاء فیها المشار إلیه، جاریة على الممارسات الت

وكذلك كل شخص معنوي ذي مصلحة القیام برفع دعوى أمام ... قانون اإلجراءات الجزائیة یمكن

العدالة ضد كل عون اقتصادي قام بمخالفة أحكام هذا القانون، كما یمكنهم التأسیس كطرف 

، فنالحظ من خالل هذه المادة أن "عویض الضرر الذي لحقهممدني في الدعاوى للحصول على ت

المشرع منح الحق لكل شخص معنوي إلى جانب األشخاص القانونیة األخرى، طلب إبطال 

  .المعامالت غیر القانونیة المرتبطة بالنشاط المهني للمخالف داخل قطاع ضبطي معین

 11 – 03من األمر رقم  114المادة بالنسبة للجنة المصرفیة وبالرجوع إلى ما جاء في      

المتعلق بالنقد والقرض فإن العقوبات الماسة بالنشاط المهني للبنك تتمثل في اإلنذار، التوبیخ، 

المنع من ممارسة بعض العملیات المصرفیة والحد من ممارسة النشاط وسحب االعتماد، باإلضافة 

ما في التوقیف المؤقت لمسیر أو أكثر مع إلى العقوبات المسلطة على مسیري البنك التي تتمثل إ

تعیین قائم باإلدارة مؤقتا أو االستغناء عنه، وٕاما في إنهاء مهام واحد منهم  أو أكثر مع تعیین قائم 

  .إلدارة البنك أو كذلك یمكن االستغناء عن تعیینه

                                                 
إذا كان العقد باطال بطالنا مطلقا، جاز "على أنه  ، مرجع سابق،متمم، معدل و 58 – 75أمر رقم من  102/1تنص المادة  - 1

 ."جازةلكل ذي مصلحة أن یتمسك بهذا البطالن، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وال یزول البطالن باإل
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 فالمنع من ممارسة بعض العملیات یتمثل في التوقف عن ممارسة مختلف النشاطات     

األساسیة للبنك، والتي یمكن أن یترتب عن الحد منها تراجع في أرباح البنك وتضرر صورته لدى 

  .1زبائنه ومختلف المتعاملین معه، وال یمكن أن یصدر هذا المنع إال من طرف اللجنة المصرفیة

 أما سحب االعتماد فیترتب على إخالل البنك بالنصوص التشریعیة، خاصة المتعلقة بواجب     

االستعالم واإلعالم، ولقد طّبقت فعال اللجنة المصرفیة عقوبة سحب االعتماد لعدد من البنوك 

الخاصة، دون أن یشمل ذلك البنوك العمومیة رغم ارتكابها العدید من المخالفات والتجاوزات، غیر 

ف أن العقوبة لم تصل إلى حد سحب االعتماد وبقیت تتراوح ما بین اإلنذار والتوبیخ وتوقی

آثار تتمثل في توقف البنك عن النشاط، الحل أو تصفیة  المسیرین، وینتج عن سحب االعتماد

  :البنك كما یلي

بالنسبة لتوقف البنك عن النشاط، إذا كان االعتماد الغرض األساسي منه هو تمكین البنك      

عتماد أن من ممارسة العملیات المصرفیة بعد حصوله على ترخیص، فإن من شأن سحب هذا اال

یؤدي إلى توقف البنك عن مواصلة ممارسة النشاط المصرفي، لذلك تعتبر هذه العقوبة أشد 

  .العقوبات التأدیبیة

إن سحب االعتماد لمخالفة البنك قواعد النقد والقرض یؤدي إلى توقف البنك عن النشاط،      

ا یستوجب على هذا البنك ، وهو م2دون یصل إلى زوال الصفة عنه باعتباره بنك أو مؤسسة مالیة

تجنب استعمال أي ممارسة تعطي االنطباع على أنه معتمد، إال یكون قد ارتكب مخالفة أخرى 

یمنع على كل مؤسسة من غیر "التي جاء فیها  11 – 03من األمر رقم  81نصت علیها المادة 

شكل عام أیة البنوك والمؤسسات المالیة أن تستعمل اسما أو تسمیة تجاریة أو إشهار، أو ب

  .   "عبارات من شأنها أن تحمل إلى االعتقاد أنها معتمدة كبنك أو مؤسسة مالیة

                                                 
تومي نبیلة وعبد اهللا لیندة، السلطات القمعیة للجنة المصرفیة عند إخالل البنوك بإجراءات التصدي لتبییض األموال، الملتقى  -  1

 .238، مرجع سابق، ص الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال االقتصادي والمالي

 ..238ص  وعبد اهللا لیندة، مرجع وموضع نفسه، تومي نبیلة -  2
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كما یعتبر الحل كذلك أثر من آثار سحب االعتماد ویترتب عن إعماله زوال الشخصیة      

المعنویة للبنك، بحیث ال یصبح له أي وجود قانوني، كما ال یتمتع بها إال من حیث استكمال 

  .ت التصفیةإجراءا

تعتبر التصفیة نتیجة أخیرة لسحب االعتماد، ویقصد بالتصفیة العملیة الموالیة النحالل      

  . 1الشركة وتتمثل في تسدید دیون الشركة، إرجاع الحصص للشركاء، أو ما یماثلها

 تقوم اللجنة المصرفیة بوضع البنك الذي سحب منه االعتماد قید التصفیة وتعین له مصفي،     

المتعلق بالنقد والقرض، نالحظ أن  11 – 03من األمر رقم  115وباالستناد إلى نص المادة 

المشرع لم یحدد مدة معینة الستكمال إجراءات التصفیة، وهو ما یعني اللجوء إلى القواعد العامة 

  . للتصفیة الخاصة بالشركات

غیر المالیة في اإلنذار والتوبیخ بالنسبة للجنة اإلشراف على التأمینات، فتتمثل العقوبات      

التوقیف المؤقت ألحد المسیرین، دون تحدید للحاالت التي یتم فیها توقیع هذه الجزاءات، فالمشرع 

ترك للجنة التقدیر المطلق في تحدید الخطأ واقتراح العقاب، مع أن العقوبات التي منحها التشریع 

أن المشرع أسقط عنها وصف العقوبة وذلك ، لكن األدهى في ذلك 2سلطة توقیعها لیست خطیرة

، فإن لم تكن كذلك، فما هو التكییف 07 – 95من األمر رقم  241بصدد تعدیله لنص المادة 

  .الذي یمكن أن یعطى لها؟

إن التمعن في طبیعة العقوبات التي أوكلها المشرع للجنة اإلشراف على التأمینات من أجل      

ز بكونها عقوبات بسیطة، ال ترقى إلى مرتبة القمع، كما أن سلطة توقیعها على المخالفین، تتمی

توقیع هذه العقوبات تعود الختصاص الوزیر المكلف بالمالیة باقتراح من اللجنة، بمعنى أن اللجنة 

لیس من صالحیاتها سحب االعتماد من شركات التأمین وٕاعادة التأمین أو فروع شركات التأمین 

یل مبالغها المالیة، إذا ما تم مقارنتها ببعض سلطات الضبط القطاعیة األجنبیة أو تتدخل لتحو 

األخرى كاللجنة المصرفیة ولجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة، وهو ما یؤكد مرة أخرى على 

                                                 
 .  238 مرجع سابق، تومي نبیلة وعبد اهللا لیندة، -  1
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عدم استقاللیة اللجنة في مواجهة السلطة التنفیذیة ممثلة في الوزیر المكلف بالمالیة، ومحدودیة 

  .  1رضها على األعوان االقتصادیین في مجال التأمیناتالعقوبات التي تف

تتمثل في اإلنذار والتوبیخ والتوقیف  2إن هدف المشرع من فرض هكذا عقوبات معنویة     

المؤقت ألحد المسیرین، إنما له قصد توعوي أكثر منه قمعي في مواجهة شركات التأمین وٕاعادة 

أنها قد تتعرض لنفس العقوبات إن هي فّكرت في مخالفة التأمین وفروع شركات التأمین األجنبیة، ب

األحكام التشریعیة والتنظیمیة الساریة المفعول، باإلضافة إلى التزاماتها في مواجهة المؤمن لهم، 

وهذا هو الهدف من تخویل اللجنة هذا االختصاص الذي یدخل ضمن اإلطار العام لضبط سوق 

  .3التأمین

ول للجنة اإلشراف على التأمینات في توقیع العقاب ال یمنح لها إن هذا االختصاص المخ     

صالحیة المتابعة الجزائیة، الذي یبقى دائما من صالحیات القاضي الجزائي بموجب تحریرها 

. لمحضر تثبت فیه تلك المخالفات الجزائیة، ثم تقوم بإرساله مباشرة إلى وكیل الجمهوریة المختص

تطبق شروط ممارسة سلطة العقاب التي قررها المجلس الدستوري وبهذه الطریقة، فإن اللجنة 

الفرنسي والتي تتمثل في أنها عقوبات ال تسلب حریة األشخاص وأنها تكفل الضمانات في مجال 

  .4العقاب

كما یمكن للجنة اإلشراف على التأمینات أن تقرر بعض العقوبات تصل إلى حد التوقیف      

عیین أو عدم تعیین القائم بإدارة الشركات مؤقتا، وهذا طبقا لنص المؤقت لمسیر أو أكثر مع ت

  . المتعلق بالتأمینات 07 – 95من األمر رقم  241المادة 

نصت على أن  2الفقرة  241أما فیما یتعلق بسحب االعتماد الجزئي أو الكلي فإن المادة      

شراف على التأمین، نفس الوضع اإلجراء من حق الوزیر المكلف بالمالیة وباقتراح من لجنة اإل
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ینطبق على التحویل التلقائي لكل أو جزء من محفظة عقود التأمین، التي تكون بمقرر من الوزیر 

 . 1المكلف بالمالیة باقتراح من اللجنة

بالنسبة لقطاع بورصة القیم المنقولة، فإن العقوبات السالبة للحقوق فتتمثل في اإلنذار،      

شاط كله أو جزء منه بصفة مؤقتة أو نهائیة، ویمكن أن تصل العقوبة إلى سحب التوبیخ وحظر الن

االعتماد من الوسطاء في عملیات البورصة، عن طریق غرفة التأدیب والتحكیم للجنة، وهي 

من المرسوم  55عقوبات قّیدها المشرع بأخالقیات المهنة والتأدیب، وهذا طبقا لما جاء في المادة 

  .10 – 93التشریعي رقم 

بالنسبة لقطاع البرید والمواصالت السلكیة اآلسلكیة، فإن سلطة ضبط هذا القطاع تختص     

بتوقیع عقوبات سالبة للحقوق بطریقة تدرجیة حسب درجة خطورة كل مخالفة، فتقوم بتوجیه 

م اإلعذار للعون االقتصادي الذین ال یلتزم باحترام الشروط التشریعیة والتنظیمیة، وفي حالة عد

االمتثال، فإن سلطة الضبط تقترح على الوزیر المكلف بالبرید والمواصالت عقوبة التعلیق المؤقت 

للرخصة، تعلیقا كلیا أو جزئیا لغرض العدول عن مخالفته، وفي حالة العكس، تقوم هذه السلطة 

جل بإصدار قرار السحب النهائي للرخصة ضد المتعامل الذي لم یمتثل للقانون عند انتهاء األ

المحدد من طرف سلطة الضبط، مع اتخاذ التدابیر الضروریة الستمراریة الخدمة، كما یمكن 

اللجنة احتراما لمقتضیات المحافظة على النظام العام أن تقرر التعلیق الفوري للرخصة بعد إعالم 

، 2لعموميالوزیر المكلف بالبرید والمواصالت، إذا تعلق األمر بضرورات الدفاع الوطني أو األمن ا

  .السالف الذكر 03 – 2000من القانون رقم  37وهذا طبقا لما ورد في المادة 

من  149بالنسبة لقطاع الطاقة، منح المشرع للجنة ضبط الكهرباء والغاز بموجب المادة      

صالحیة فرض عقوبات مقیدة للحقوق، تتمثل في السحب المؤقت لرخصة  01 – 02القانون رقم 

واحدة، ویمكنها في حالة التقصیر الخطیر، سحب ) 01(أة لفترة ال تتجاوز سنة استغالل المنش

. رخصة االستغالل نهائیا، مع ضرورة تسجیل حاالت التقصیر المعاینة صراحة في قرار السحب

كما یمكن أن یتعرض مرتكبو المخالفات إلى عقوبة الغلق المؤقت أو النهائي إلحدى المؤسسات 

                                                 
 .132أودیع نادیة، مرجع سابق، ص  -  1

 .181بق، ص دي، مرجع سابن زیطة عبد الها -  2
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أو بعضها أو جمیعها، المنع من ممارسة النشاط المهني أو  1لمعاقبالتي یملكها الشخص ا

من  153االجتماعي موضوع المخالفة وشهر القرار الصادر ونشره وذلك استنادا لنص المادة 

  . السالف الذكر 01 – 02القانون 

نستنتج مما سبق، أن المشرع أحدث تفاوت ما بین السلطات اإلداریة المستقلة الضابطة      

لمختلف القطاعات فیما یتعلق بالعقوبات الماسة بالحقوق، حیث منح لفئة منها سلطة توقیع 

عقوبات تدرجیة تتسم بالبساطة، كاإلنذار والتوبیخ وتتصاعد في القسوة حسب طبیعة المخالفة 

المرتكبة حتى تصل إلى درجة سحب االعتماد، كما هو الحال بالنسبة للجنة المصرفیة ولجنة 

الخ، واقتصر في فئة أخرى على فرض عقوبات قاسیة مباشرة، كسحب ...على التأمیناتاإلشراف 

رخصة االستغالل أو الغلق المؤقت أو النهائي لمؤسسات الشخص المخالف كما هو الشأن بالنسبة 

  .للجنة الكهرباء والغاز

ات غیر كما نالحظ أیضا، أن هناك سلطات ضبط منحها المشرع سلطة تقدیر وفرض العقوب     

المالیة دون أن تقترحها على جهة معینة، أي أنها تتمتع باستقاللیة وبسلطة تقدیریة واسعة في 

توقیع الجزاءات، كما هو الحال بالنسبة للجنة المصرفیة أو سلطة ضبط البرید والمواصالت 

اشرة السلكیة واآلسلكیة، كما نجد في المقابل، بعض السلطات تتمتع بصالحیة االقتراح دون مب

توقیع العقوبات الذي یعود إلى الوزیر المكلف بالقطاع، كما هو الشأن بالنسبة للجنة اإلشراف على 

  .  التأمینات

  

  الفرع الثالث

  نظام تدخل مجلس المنافسة

  

یعتبر مجلس المنافسة سلطة ضبط مستقلة مكلفة بتطبیق قانون المنافسة وتنظیم وضبط      

لممارسات المنافیة لها المرتكبة من طرف األعوان االقتصادیین المنافسة في السوق والتصدي ل

بالقیام بإجراءات التحقیق والتحري في المخالفات ) أوال(المخالفین، فیقوم المجلس بعد إخطاره 

  ). ثالثا(ثم الفصل فیها ) ثانیا(المرتكبة 

                                                 
 .مرجع سابق ،01 – 02قانون رقم من  152، 151، 141أنظر المواد  -  1
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  األشخاص والهیئات المؤهلة بإخطار مجلس المنافسة: أوال

نافسة وضمان السیر الحسن للنشاطات االقتصادیة في السوق والتصدي إن حمایة الم     

للممارسات المقیدة لها لیس باألمر الهّین، حیث یتطلب ذلك تضافر جهود جمیع الفاعلین في 

السوق وٕاخطار مجلس المنافسة في حالة مالحظتهم أو تعرضهم ألي نوع من أنواع الممارسات 

المتعلق بالمنافسة  03 – 03من األمر رقم  44حیث تنص المادة  المنافیة لشروط المنافسة الحّرة،

ویمكن المجلس أن . یمكن أن یخطر الوزیر المكلف بالتجارة مجلس المنافسة": على ما یلي

ینظر في القضایا من تلقاء نفسه أو بإخطار من المؤسسات أو بإخطار من الهیئات المذكورة 

  ".ر، إذا كانت لها مصلحة في ذلكمن هذا األم 35من المادة  2في الفقرة 

نستنتج من خالل هذه المادة أن األشخاص والهیئات المؤهلة بإخطار مجلس المنافسة عن      

  :الممارسات المقیدة للمنافسة المرتكبة من طرف األعوان االقتصادیین هم

  :الوزیر المكلف بالتجارة -1

ركزیة في مجال التجارة وهو المسؤول األول یعتبر وزیر التجارة الرئیس األعلى للسلطة الم     

، فیقع على عاتقه مهمة حمایة السوق من جمیع الممارسات 1على ضبط السوق وترقیة المنافسة

التي من شأنها اإلخالل وقواعده، وفساد المنافسة الحرة فیه، فیقوم بإخطار مجلس المنافسة بناءا 

لوزارة التجارة بمبادرته الشخصیة، أو بناء على على التحقیقات التي قام بها األعوان التابعین 

 .2شكاوى المؤسسات المتضررة

  : اإلخطار التلقائي – 2

یستطیع مجلس المنافسة أن ینظر في القضایا تلقائیا بناءا على دراسات وأبحاث مرتبطة      

بنفسه  بالمنافسة یكون قد أشرف على إنجازها، بمعنى أن مجلس المنافسة یستطیع أن یخطر نفسه

  :3كما یلي

                                                 
1 - CLAUDEL (E.), « Concurrence », Revue trimestrielle de droit commercial et de droit 

économique, Dalloz, N° 4, Paris, 2001, P. 877. 
منافسة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون األعمال، كلیة عمورة عیسى، النظام القانوني لمنازعات مجلس ال - 2

 .36، ص 2007الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

 .76عیساوي محمد، مرجع سابق، ص  -  3
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إذا أخطر المجلس من طرف أشخاص تنعدم فیهم الصفة أو المصلحة عن وجود ممارسات  –أ 

مقیدة للمنافسة فیتم رفضه، ولكن من خالل الوقائع یتبین أن دراستها ومتابعتها ضروریتان لحمایة 

  .ةالنظام العام االقتصادي، یقوم المجلس باإلخطار التلقائي ویتولى دراسة القضی

عندما یتلقى المجلس إخطار من جهة ما، ویتبین له من خالل الوقائع ضرورة توسیع مجال  -ب

التحقیق إلى أسواق مجاورة غیر معنیة باإلخطار، بقوم بإخطار نفسه تلقائیا وذلك بهدف التنظیم 

  .وضمان الحمایة المسبقة في المناطق التي لم تكن محل إخطار

  :المؤسسات االقتصادیة – 3

إن مفهوم المؤسسة صاحبة الحق بإخطار مجلس المنافسة عن أي ممارسة مقیدة للمنافسة ال      

، وهكذا فإن 1یتعلق فقط بالمؤسسة المشكلة في صورة شركة بل یمتد إلى المؤسسات الفردیة

األشخاص الطبیعیة ال تستبعد من طرف قانون المنافسة، فأهم شرط لوجود المنافسة االقتصادیة 

  .2ى وجود المؤسسة، التي تتأثر بصورة مباشرة من الممارسات المنافیة للمنافسةیعود إل

إن اإلخطار األكثر رواجا أمام المجلس، یكون من طرف المؤسسة التي غالبا ما تكون      

فتضارب المصالح االقتصادیة في سوق . 3الضحیة المباشرة من جراء الممارسات المنافیة للمنافسة

یؤدي إلى نشوب نزاعات بین المؤسسات المتنافسة، مما یؤدي بالمؤسسة  معینة، كثیرا ما

المتضررة إلى التقدم أمام المجلس لحل النزاع ووضع حد لتلك الممارسات الماسة بالمصالح 

  .4االقتصادیة لها

  :الجماعات المحلیة والتنظیمات المهنیة – 4

نافسة، باعتبارها هیئات محلیة تتكفل إن الجماعات اإلقلیمیة لها صالحیة إخطار مجلس الم     

بتنظیم السوق المحلیة وحمایة الصالح العام على مستوى اختصاصها اإلقلیمي، فعند اكتشاف 

                                                 
  :یأتي یقصد في مفهوم هذا األمر بما" : على ما یلي مرجع سابق،، 03 – 03الفقرة األولى من أمر رقم  3تنص المادة  -  1

 ".كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعته یمارس بصفة دائمة نشاطات اإلنتاج أو التوزیع أو الخدمات: المؤسسة –أ 

، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، محمد الشریفكتو  - 2

279. 
3 - ZOUAIMIA (R.), Droit de la régulation économique, op.cit, P. 94.  
4 - ZOUAIMIA (R.), « Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit 

Algérien », Idara, N° 29, 2005. 
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أعوان مصالحها المحلیة لممارسات تعیق السیر الحسن للنشاطات االقتصادیة في السوق واإلخالل 

نافسة من أجل اتخاذ اإلجراءات المناسبة بحریة المنافسة به فلها أن تقوم مباشرة بإخطار مجلس الم

  .للتصدي لها وٕازالتها

كما أن لجمعیات حمایة المستهلكین نفس المهمة فهي أیضا لها صالحیة إخطار المجلس،      

لتبلیغه عن المخالفات المتعلقة بالممارسات المنافیة للمنافسة، والتي قد تمس بمصالح أعضاءها، 

كد من والء العمالء، وكل أحكام قانون المنافسة تتعلق في آثارها فالهدف من المنافسة هو التأ

  .1بالمستهلكین ولو كان ذلك عن طریق غیر مباشر

نشیر إلى أن المشرع الجزائري قد خول الجمعیات المهنیة والنقابیة صالحیة إخطار مجلس      

بمصالح األعضاء  المنافسة عن المخالفات التي تمس النشاطات المكلفة بتنظیمها، واإلضرار

المنخرطین فیها، كما تقوم بالحرص على تطبیق قواعد المنافسة المتعلقة بالنشاط االقتصادي الذي 

  .   تسهر على تأطیره

  الجهات القضائیة – 5

إن الجهات القضائیة المختصة یمكنها أن تطلب رأي المجلس فیما یخص معالجة القضایا      

المتعلق بالمنافسة،  03 – 03لمنافسة للممنوعة بموجب األمر رقم المتعلقة بالممارسات المقیدة ل

  . 2بعد أن تبلغه بناءا على طلبه بالمحاضر والتقاریر ذات الصلة بالوقائع المرفوعة إلیه

غیر أن األخذ بمضمون هذا الرأي أو اإلستشارة أو عدم األخذ بها فإن ذلك یتعلق باألثر      

فسة بإختصاصاته وهذا األثر لیس له عالقة بإختصاص كل من المترتب على قیام مجلس المنا

المجلس أو السلطات القضائیة طالبة اإلستشارة، فكل منهما له عمل مستقل عن اآلخر وذو طبیعة 

خاصة، وٕان كان من الممكن أن یؤثر العمل اإلستشاري من جهة أخرى من حیث صحة القرار 

  .  عوتها مجلس المنافسة لمباشرة عمله اإلستشاريالصادر من السلطة القضائیة في حالة عدم د

                                                 
، مرجع سابق، ص )ارنة بالقانون الفرنسيدراسة مق(، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، حمد الشریفكتو م - 1

279. 

 . ، مرجع سابق03 – 03من أمر رقم  38المادة  أنظر -  2
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الجدیر بالذكر، أن المشرع الجزائري بالرغم من توسیع حق األشخاص والهیئات بإخطار      

مجلس المنافسة، إال أنه أغفل إعطاء هذا الحق لغرف التجارة والصناعة بالرغم من احتكاكها 

ها بالمشاكل التي تعیق ممارسات النشاطات الدائم بالمؤسسات واألعوان االقتصادیین ودرایت

  .1االقتصادیة في السوق

إن ما یستوجب ذكره، أن اإلخطار المرفوع من طرف األشخاص والهیئات المؤهلة یجب أن      

  :یتوفر على الشروط الشكلیة والموضوعیة حتى یقبل من طرف مجلس المنافسة كما یلي

  :الشروط الشكلیة -أ 

  :شكلیة فيتتمثل الشروط ال   

یتم اإلخطار بموجب رسالة موصى علیها مع وصل االستالم، ترسل إلى رئیس مجلس  -

  .المنافسة

یكون اإلخطار مرفقا بجمیع الوثائق اآلزمة في أربع نسخ، تحتوي على البیانات الضروریة،  -

 .من معلومات حول الطرف المخطر، وموضوع اإلخطار

لعنوانه، یجب إشعار مجلس المنافسة دون تأخیر،  نشیر إلى أنه في حالة تغییر المخطر     

  . 2بموجب رسالة موصى علیها مع وصل إشعار باالستالم

  :الشروط الموضوعیة –ب 

وتلك الخاصة  )1( بموضوع اإلخطار ةتنقسم الشروط الموضوعیة لتشمل الشروط الخاص     

  ).2(3بالشخص المخطر

  :الشروط الخاصة بموضوع اإلخطار - 1

كون موضوع اإلخطار إحدى الممارسات المنافیة للمنافسة المنصوص علیها یجب أن ی - أ

المتعلق بالمنافسة، فالصالحیات التنازعیة لمجلس المنافسة تنحصر  03 – 03باألمر رقم 

  .في هذه الممارسات دون غیرها

                                                 
 .37عمورة عیسى، مرجع سابق، ص  -  1

 . ، مرجع سابق44 – 96ئاسي رقم من مرسوم ر  17المادة  أنظر -  2

 .38سابق، ص المرجع العمورة عیسى،  -  3
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سنوات دون أن یحدث  03أن ال یكون قد مضى على الممارسات موضوع النزاع مدة  -ب   

  .1أي بحث أو معاینة أو عقوبة بشأنها

  :الشروط الخاصة بالشخص المخطر – 2

یتعین على الشخص أو الهیئة المخطرة لمجلس المنافسة أن یكون من بین : شرط الصفة –أ 

  .األشخاص والهیئات المذكورة أعاله

وهو شرط جوهري لقبول أي إخطار من قبل مجلس المنافسة، ومهما كانت : شرط المصلحة –ب 

عة هذه المصلحة مادیة أو معنویة، وللمجلس السلطة التقدیریة في تقدیر توفر هذه المصلحة طبی

  .  من عدمها ومدى مشروعیتها

  التحقیق والتحري في الممارسات المقیدة للمنافسة: ثانیا

إن قبول مجلس المنافسة لإلخطار من طرف األشخاص والهیئات المؤهلة لذلك، یستتبع      

لس المنافسة لمقرر أو أكثر لدراسة القضیة والتحقیق فیها بطریقة موضوعیة تعیین رئیس مج

، مع مراعاة اإلجراءات الضروریة الواجب إتباعها وكیفیة 2للكشف عن الممارسات المقیدة للمنافسة

  .3حفاظا على مصالح األطراف وحقوق الدفاع 03 – 03اتخاذها طبقا ألحكام قانون المنافسة رقم 

  : یق في المخالفات المرتكبة بالمراحل التالیةیمر التحق   

  :مرحلة التحقیق األّولي - 1

یؤهل للقیام بالتحري والتحقیق في الممارسات المقیدة للمنافسة األشخاص المؤهلین بموجب      

التي  4مكرر 49المتعلق بالمنافسة التي تضیف المادة  12 – 08من القانون رقم  24المادة 

وة على ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في قانون عال "تنص على أنه 

                                                 
 .، مرجع سابق03 – 03من أمر رقم الفقرة األخیرة  44المادة  أنظر -  1

2 - ZOUAIMIA (R.), « Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique », 

Idara, N° 28, 2004, P. 52. 
3 - CLAUDEL (E.), « Concurrence », Revue trimestrielle de droit commercial et de droit 

économique, op.cit, P. 875. 
 .، مرجع سابق12 – 08قانون رقم  -  4
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اإلجراءات الجزائیة، یؤهل للقیام بالتحقیقات المتعلقة بتطبیق هذا األمر ومعاینة مخالفة أحكامه، 

  :الموظفون اآلتي ذكرهم

  .المقرر العام والمقررون لدى مجلس المنافسة...  -

ن المذكورون أعاله، الیمین في نفس الشروط یجب أن یؤدي المقرر العام والمقررو     

والكیفیات التي تؤدى بها من طرف المستخدمین المنتمین إلى األسالك الخاصة بالمراقبة 

  ."التابعین لإلدارة المكلفة بالتجارة وأن یفوضوا بالعمل طبقا للتشریع المعمول به

ي القضایا التي یسندها إلیهم رئیس یقوم المقرر العام والمقررون بالتحقیق والتحري األولي ف     

، وذلك بتفحص 02 – 04طبقا لنفس األشكال والشروط الواردة بالقانون رقم  1مجلس المنافسة

أوراق الملف وتحلیلها والتأكد من حقیقة وقوع تلك الممارسات المقیدة للمنافسة الواردة بالملف، 

ر اإلثبات المرفقة باإلخطار تعد كافیة وتعتبر هذه المرحلة غیر ملزمة له إذا كان یرى أن عناص

  :، وله بعد ذلك إما2بحیث یستطیع المقرر بموجبها ودون الحاجة إلى إجراء سماع المدعى علیهم

  :یقوم المقرر بإعالم مجلس المنافسة برأي معلل تبعا لألسباب التالیة: اقتراح رفض الشكوى -أ 

الممارسات المشتكي منها ال تشكل تقییدا  عدم كفایة األدلة بأن یتوصل المقرر إلى فكرة أن -

  .للمنافسة وال ترتقي ألن تكون كذلك لعد كفایتها أو ووضوحها

 . 3سنوات دون أن یّتخذ أي إجراء بشأنها) 3(تقادم الدعوى بمرور ثالث  -

عدم اختصاص مجلس المنافسة بالتحقیق والمتابعة في الممارسات والمخالفات موضوع  -

، بحیث ال تدخل ضمن الممارسات الممنوعة بموجب األمر 4هالشكوى المرفوعة أمام

 .المتعلق بالمنافسة، فیعلن المجلس عدم قبوله للشكوى على أساس عدم اختصاصه

  :قبول الشكوى –ب 

                                                 
 .، مرجع سابق03 – 03أمر رقم الفقرة األولى من  50أنظر المادة  -  1

، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، محمد الشریفكتو  - 2

305. 

 .، مرجع سابق03 – 03ة األخیرة من أمر رقم الفقر  44المادة  أنظر -  3

 .81عیساوي محمد، مرجع سابق، ص  -  4
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یقوم المقرر العام والمقررون في هذه الحالة بمهمة التحري والتحقیق، ویتمتع لهذا الغرض      

والموظفین المؤهلین قانونا للقیام بالتحقیق، كما بوسعه أیضا أن  بسلطات مماثلة لسلطات األعوان

یطلب من رئیس المجلس أن یطلب من السلطات اإلداریة المكلفة بالتجارة أو سلطة الضبط 

المعنیة التنسیق في التحقیق بأن تعّین المصلحة المختصة أو المحققین المكلفین بإجراء تحقیق 

  .1معین

المنافسة بكامل الصالحیات فیما یخص اإلطالع وفحص كل وثیقة  یتمتع مقررو مجلس     

یرونها ضروریة أو مكملة للتحقیق في القضیة دون أن یمنعوا من ذلك بحجة السر المهني، كما 

یمكن للمقرر أن یطلب أي وثیقة مهما كان نوعها وحیثما وجدت كالفواتیر والدفاتر وجداول 

ٕاضافتها في التقریر إذا كانت تساعده في إنجاز التحقیق أو الحسابات، كما یمكنه الحجز علیها و 

  .إرجاعها إلى المعنیین في نهایة التحقیق

تتم كیفیات مراقبة ومعاینة المخالفات المقیدة للمنافسة طبقا لنفس الشروط واألشكال المحددة      

م بها الموظفون عند الحدیث عن التحقیقات التي یقو  2التي سبق بیانها 02 – 04بالقانون رقم 

  .المؤهلون عن المخالفات الممنوعة بموجب هذا القانون

یمكن للمقرر أن یقوم بسماع أقوال األطراف قبل تبلیغ المآخذ، ویمكن لألشخاص الذین      

، كما أن سماع األقوال في مرحلة التحري والتحقیق األولي أي 3یستمع إلیهم االستعانة بمستشار

كما أن المقرر غیر ملزم . خضع لمبدأ المواجهة والحضوریة بصفة تامةقبل تبلیغ المآخذ ال ت

بتحریر محضر موّقع من طرف المعني باألمر وفي أشكال محددة، كما یستطیع أن یستغني عن 

                                                 
، مذكرة لنیل )دراسة نقدیة مقارنة(لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات المنافیة للمنافسة في القانونین الجزائري والفرنسي  - 1

 .72، ص 2004جامعة مولود معمري، تیزي وزو، شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون األعمال، كلیة الحقوق، 

 .، مرجع سابق12 – 08نون رقم من قا 24المادة  أنظر -  2
3 - ZOUAIMIA (R.), Droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques, l’Exemple du 

secteur financier, OPU, op.cit, P. 91.  
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، فقاعدة تحریر محضر في هذا المجال 1المحضر ویكتفي بتحریر عرض حال عن سماع األقوال

  . المتعلق بالمنافسة 03 – 03من األمر رقم  53نص المادة ، وهذا طبقا ل2ال یعتبر قاعدة مطلقة

بعد إعداد المحاضر والتقاریر التي تكشف وقوع ممارسات مقیدة للمنافسة وتثبتها، یحرر      

المقرر تقریرا أولیا، یتضمن عرض الوقائع والمآخذ المسجلة ضد األعوان االقتصادیین المخالفین، 

لذي یقوم بدوره بتبلیغ التقریر إلى األطراف المعنیة، وٕالى الوزیر ویسلمه لرئیس مجلس المنافسة ا

المكلف بالتجارة وكذا إلى األطراف ذات المصلحة من أجل إبداء مالحظات مكتوبة في أجل ال 

  . 3أشهر) 3(یتعدى ثالثة 

   :مرحلة التحقیق الحضوري -2

اء جدیدا، لم یكن معموال به في یعتبر مبدأ تبلیغ المآخذ إلى األطراف المعنیة وغیرها إجر      

، ویعتبر تبلیغ المآخذ بمثابة وثیقة اتهام تحرر الملغى المتعلق بالمنافسة 06 – 95نطاق األمر 

من طرف المقرر المعین من طرف مجلس المنافسة وذلك بعد االنتهاء من إجراء التحریات 

  .األولیة

، یبّلغ رئیس المجلس التقریر 03 – 03من األمر رقم  52طبقا لنص المادة  :تبلیغ المآخذ –أ 

الذي أعده المقرر والمتضمن عرض الوقائع وكذا المآخذ المسجلة إلى األطراف المعنیة وٕالى 

الوزیر المكلف بالتجارة وكذا إلى جمیع األطراف ذات المصلحة، وذلك بواسطة إرسال مضمون 

  . الوصول مع إشعار باالستالم

كال ضروریا وٕاجراءا جوهریا، ألنه ال یمكن متابعة اإلجراءات على إن تبلیغ المآخذ یعتبر ش     

  . وجه صحیح ضّد طرف لم تبّلغ إلیه هذه المآخذ بصفة منتظمة

                                                 
 .73، ص لخضاري أعمر، مرجع سابق -  1

، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، محمد الشریفكتو  - 2

307. 

 .مرجع سابق، 03 – 03أمر رقم من  52المادة  أنظر -  3
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تتضمن هذه المآخذ أساسا ذكر األشخاص أو الهیئات التي قامت باإلخطار وموضوع      

من األمر المتعلق  12و 11و 10و 7و 6اإلخطار والممارسات المرتكبة المشار إلیها بالمواد 

  ،1بالمنافسة

  .2كما یتعین على المقرر تحدید هذه المآخذ بكل دقة ووضوح واألشخاص المعنیة بها     

المذكورة وذلك كنتیجة  52یقع على عاتق المقرر صیاغة المآخذ وتحریرها طبقا لنص المادة      

ّقة، وتتمثل هذه الوثائق في تلك لتحلیل مجموع الوثائق الموضوعة تحت تصرفه وفحصها بعنایة ود

، ویتكّفل بتبلیغها 3المستندات التي تحصل علیها أثناء التحري والوثائق المرفقة بعرائض اإلخطار

إلى األطراف المعنیة والوزیر المكلف بالتجارة وكذا األطراف التي لها مصلحة إلبداء مالحظاتهم 

  .رور إلى مرحلة التحقیق بعد تبلیغ المآخذأشهر، قبل الم) 3(المكتوبة بشأنها في أجل ثالثة 

  :التحقیق بعد تبلیغ المآخذ –ب 

بعد تبلیغ التقریر األولي لكل األطراف تأتي مرحلة المواجهة بین األطراف وسماع أقوالهم،      

وعلى المقرر ورئیس المجلس احترام مبدأ المواجهة بین الخصوم، كما أنه إذا كان غیر ملزم 

ذ المبّلغ عنها لألطراف، فإنه في المقابل ال یمكنه إضافة مآخذ جدیدة لم تكن محل بالتمسك بالمآخ

مناقشة حضوریة بین األطراف، فالهدف من تبلیغ المآخذ هو السماح لألطراف المعنیة بمناقشتها 

یحرر محضر بشأنها یوقعه األشخاص الذین استمع إلیهم، وفي حالة رفضهم التوقیع . حضوریا

  .المحضر الذي أعّدهیثبت ذلك في 

  . 4یمكن لهؤالء األشخاص الذین استمع إلیهم االستعانة بمستشار     

  . یمكن أن تّطلع األطراف على المالحظات المكتوبة المتضمنة بالتقریر الخاص بالقضیة     

األطراف التي أبلغت بالتقریر األّولي یمكنها إبداء مالحظاتها كتابیا خالل أجل ال یتعدى      

  .أشهر) 3(ثالثة 

                                                 
 . نفسه، مرجع 03 – 03من أمر رقم  44المادة  أنظر -  1

 .49ص  عمورة عیسى، مرجع سابق، -  2

، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، محمد الشریفكتو  - 3

312. 

 .، مرجع سابق03 – 03من أمر رقم  53المادة  أنظر -  4
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بناءا على التحریات التي یقوم بها المقرر أثناء المواجهة الحضوریة وبعد أن یتلقى      

المالحظات المكتوبة من األطراف، وختم التحقیق یقوم بإیداع تقریر معلل لدى مجلس المنافسة، 

األولي المبّلغ یتضمن المآخذ المسجلة والمثبتة ومرجع المخالفات المرتكبة ویلحقه بالتقریر 

لألطراف ومالحظاتهم بما فیها مالحظات وزیر التجارة، ونسخا من المحاضر إن وجدت والوثائق 

  .1التي قدمها األطراف أو تّم حجزها واقتراح القرار وكذا التدابیر التنظیمیة

لمعنیة یقوم رئیس مجلس المنافسة مرة أخرى بتبلیغ التقریر إلى وزیر التجارة والى األطراف ا     

الذین بإمكانهم إبداء مالحظاتهم المكتوبة في أجل شهرین، ویحدد لهم كذلك تاریخ الجلسة المتعلقة 

ویمكن أن تّطلع األطراف على المالحظات المكتوبة التي قاموا بإبدائها، قبل خمسة . بالقضیة

لمحتملة كما یمكن للمقرر إبداء رأیه في المالحظات ا. 2یوما من تاریخ الجلسة) 15(عشر 

  3المكتوبة المذكورة فیما سبق

  الفصل في القضایا: ثالثا

، لیتم بعدها توقیع )1(یتم الفصل في المخالفات بعد إستدعاء األطراف وتنظیم سیر الجلسات      

  ).2(العقوبات المقررة لها 

  استدعاء األطراف وسیر الجلسات – 1

  ). ب(قة سیر الجلسات ، ثم طری)أ(نتطرق إلى كیفیة إستدعاء األطراف      

  :استدعاء األطراف –أ 

الذي یحدد النظام الداخلي في مجلس  44 – 96من المرسوم الرئاسي رقم  24طبقا للمادة      

، فإن جدول أعمال الجلسات یرسل إلى أعضاء مجلس المنافسة واألطراف المعنیة 4المنافسة

د الجلسة، كما یرسل إلى المقررین أسابیع من تاریخ انعقا) 3(مصحوبا باستدعاء قبل ثالث 

                                                 
 .نفسه، مرجع 03 – 03من أمر رقم  54المادة  أنظر -  1

 .، مرجع سابق03 – 03م من أمر رق 55المادة  أنظر -  2

 .نفسه، مرجع 03 – 03من أمر رقم  55المادة  أنظر -  3

 . ، مرجع سابق44 – 96رقم  مرسوم رئاسي -  4
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المعنیین وٕالى ممثل الوزیر المكلف بالتجارة، بواسطة رسالة موصى علیها مع إشعار باالستالم 

  .وفق القواعد العامة

  :سیر الجلسة - ب

أعضاء مجلس المنافسة، األطراف : تتمثل األطراف التي تحضر جلسة مجلس المنافسة في     

ل الوزیر المكلف بالتجارة، ونشیر هنا إلى أن هاتین الفئتین یتم استدعاؤهما المعنیة، المقررون، ممث

، یتم افتتاح الجلسة ویشرف 1للمشاركة في أشغال الجلسة دون أن یكون لهم الحق في التصویت

  .2علیها رئیس المجلس أو نائبه في حالة غیاب الرئیس أو حدوث مانع له

أعضاء من بین ) 6(، وال تصح إال بحضور ستة 3جلسات مجلس المنافسة لیست علنیة     

أعضائه، وال یمكن أن یشارك جلسات المجلس أي عضو فیه في مداولة تتعلق بقضیة ) 9(تسعة 

له فیها مصلحة أو یوجد بینه وبین أحد أعضائها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو یكون قد مثل 

  . 4أو یمثل أحد األطراف المتخاصمة

س المنافسة قراراته باألغلبیة البسیطة مع ترجیح صوت الرئیس في حالة تساوي یتخذ مجل     

  .  األصوات

یسهر رئیس المجلس على حسن سیر الجلسة بحیث یمكن أن یأمر بتعلیقها عند االقتضاء،      

المقرر أوال، ثم : كما له أن یحدد نظام التدخالت الشفویة أثناء الجلسات حسب الترتیب التالي

  .    5الوزیر المكلف بالتجارة ثانیا واألطراف المعنیة أو محامیهم أو ممثلیهم أخیراممثل 

في المداولة إلبداء مالحظاته إنتقد على أنه یتناقض مع مبدأ  لإلشارة، أن تدخل المقرر     

 من اإلتفاقیة األوربیة لحقوق اإلنسان، حتى 06المساواة بین األطراف وٕاعتبر أیضا مخالفة للمادة 

                                                 
 .، مرجع سابق03 – 03من أمر رقم  26المادة  أنظر -  1

 .نفسه، مرجع 03 – 03من أمر رقم  28المادة  أنظر -  2

 .نفسهجع مر ، 03 – 03من أمر رقم  28/3أنظر المادة  -  3

 .نفسه، مرجع 03 – 03من أمر رقم  29المادة  أنظر -  4

، مذكرة لنیل شهادة 03 – 03واألمر رقم  06 – 95ناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین األمر رقم  - 5

 .40 ، ص2004مولود معمري، تیزي وزو،  الماجستیر في القانون، فرع قانون األعمال، كلیة الحقوق، جامعة
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وٕان ظهر المقرر حیادي في القضیة، ولكن من جهة أخرى، تدخله مهم جدا بإعتبار أن له معرفة 

  . 1معمقة بالملف وبإمكانه إفادة أعضاء مجلس المنافسة

یستمع مجلس المنافسة حضوریا إلى التدخالت الشفویة لألطراف التي یجب أن تكون مرفقة      

، كما یستطیع كل طرف أن یعین ممثال عنه أو یحضر  بتقدیم مذكرة تتضمن آرائهم ومالحظاتهم

مع محامیه أو مع أي شخص یراه مناسبا لمساعدته، وله حق اإلّطالع على الملف والحصول 

  .2على نسخة منه

إذا وجدت وثائق ومستندات سریة یحق للطرف المعني بها أو بمبادرة من الرئیس رفض      

  .3ن الملف وال یؤسس علیها القرار الصادر من المجلستسلیمها، ویقوم رئیس المجلس بسحبها م

  العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة – 2

مجلس المنافسة  قبل التطرق إلى العقوبات الصادرة عن المجلس، البد من اإلشارة إلى أن     

یملك صالحیة اتخاذ اإلجراءات التحفظیة عن الممارسات التي قد تهدف إلى المساس بالمنافسة 

من األمر  46وذلك إلى جانب سلطته الرئیسیة في تطبیق العقوبات بشأنها، حیث تنص المادة 

یمكن مجلس المنافسة، بطلب من المدعي أو من : "المتعلق بالمنافسة على ما یلي 03 – 03

الوزیر المكلف بالتجارة، اتخاذ تدابیر مؤقتة للحّد من الممارسات المقّیدة للمنافسة موضوع 

إذا اقتضت ذلك الظروف المستعجلة لتفادي وقوع ضرر محدق غیر ممكن إصالحه،  التحقیق،

لفائدة المؤسسات التي تأثرت مصالحها من جراء هذه الممارسات أو عند اإلضرار بالمصلحة 

  ."االقتصادیة العامة

التدابیر المؤقتة یتخذها المجلس عندما تكون هناك  نستنتج من خالل هذه المادة، أن     

رسات تمس بالمنافسة، یخشى منها إلحاق ضرر بالغ األهمیة بموضوع المنافسة یصعب فیما مما

وتتخذ هذه التدابیر بطریقة مستعجلة . بعد إصالحه أو إرجاعه إلى الحالة التي كان علیها من قبل

                                                 
لطاش نجیة، مبدأ الشفافیة في قانون المنافسة بالجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون األعمال، كلیة  - 1

 . 98، ص 2004الحقوق، جامعة الجزائر، 

 .87عیساوي محمد، مرجع سابق، ص  -  2

 . ، مرجع سابق03 – 03من أمر رقم  30المادة  أنظر -  3
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قبل فصل المجلس في موضوع النزاع المتعلق بالممارسة المقیدة للمنافسة، أو المساس بقواعد 

أو وجود ممارسات إستبعادیة تعسفیة وهجومیة التي تهدف إلى  ق، أو بقطاع اقتصادي معینالسو 

تقلیص المنافسین في السوق المرجعیة ومنع دخول المنافسین الجدد أو خفض سلطة السوق التي 

  .1یتمتع بها منافسون

ه في إصدار غیر أن المهمة الرئیسیة لمجلس المنافسة في مجال المنافسة تتمثل في سلطت     

، إلى جانب سلطته في توقیع الجزاءات )أ( 2أوامر قمع الممارسات المنافیة للمنافسة والحّد منها

  ). ب(المالیة 

  :إصدار األوامر –أ 

، فإذا 3على عكس اإلجراءات التحفظیة التي تتمیز بطبیعة مؤقتة فإن لألوامر طبیعة دائمة     

خطر بها وتحقق بأنها أفعال مقیدة للمنافسة، فله سلطة رأى مجلس بعد دراسته للممارسات التي أ

إصدار أوامر معللة من أجل وقفها أو إزالتها ضد األعوان االقتصادیین المرتكبین لها وذلك طبق 

 یتخذ مجلس المنافسة أوامر معللة"التي تنص على أن  03 – 03من األمر  45لنص المادة 

قّیدة للمنافسة عندما تكون العرائض والملفات ترمي إلى وضع حد للممارسات المعاینة الم

  . "المرفوعة إلیه أو التي یبادر هو بها، من اختصاصه

  :قد تتخذ األوامر الطابع السلبي كما قد تتخذ الطابع اإلیجابي كما یلي     

 4وذلك باالمتناع عن إتیان ممارسة معینة والكف عن القیام بها: الطابع السلبي لألوامر -

 7و 6المنصوص علیها بالمواد  5ؤدي إلى ارتكاب الممارسات المقیدة للمنافسةوالتي قد ت

المتعلق بالمنافسة، كما یمكن أن یكون  03 – 03من األمر رقم  12و 11و 10و

                                                 
لیة، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في قوسم غا - 1

 .153العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص 
2 - ZOUAIMIA (R.), Droit de la régulation économique, op.cit, P. 84.  
3 - MANURET (J-J), Le contentieux du conseil de la concurrence, Thèse pour le doctorat en droit 

public, université de Paris II, 2000, P. 462. 
، المتعلق بالممارسات المرتكبة من طرف 1999جوان  23 مؤرخ في، صادر عن مجلس المنافسة 01ق  99أنظر قرار رقم  - 4

 .، قرار غیر منشور)وحدة سیدي بلعباس(سة الوطنیة للصناعات اإللكترونیة المؤس

 .، مرجع سابق03 – 03من أمر رقم  14المادة  أنظر -  5
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موضوعها أیضا عدم مواصلة السلوك الذي تم مباشرته، كاالتفاق المنافي للمنافسة المبرم 

، لكن دون التعرض إلبطاله ألن ذلك یخرج 2فسةكشرط عدم المنا 1بین المؤسسات المعنیة

  .3من اختصاصه، الذي یعود للقضاء العادي

وهي األوامر التي تتطلب اتخاذ إجراءات معینة، وتتمیز بطابع : الطابع اإلیجابي لألوامر -

قهري، كأن یكون مضمونها الطلب من األطراف المعنیة تعدیل التصرفات القانونیة التي 

الممارسات المنافیة للمنافسة كالعقود واالتفاقیات التي قد توجد عادة في ارتكبت بواسطتها 

فالمعیار المعتمد هنا لیس وجود  4عقود التوزیع االنتقائي أو في عقود التوزیع اإلمتیازیة

، أو الطلب من األعوان االقتصادیین إعالم زبائنهم 5االتفاقات وٕانما معیار مدى صحتها

لتشریعیة أو بإعالمها باألسعار التي تطبقها، فهذه األوامر تتمیز باألحكام التنظیمیة أو ا

 .6بالتنوع في مضمونها مما یدل على المرونة التي تمیز تطبیق هذه العقوبة

   :الغرامات المالیة –ب 

منح المشرع الجزائري لمجلس المنافسة سلطة توقیع عقوبات مالیة على األعوان االقتصادیین      

یعاقب " :منه على ما یلي 56حیث تنص المادة  03 – 03من أمر  14ام المادة المخالفین ألحك

أعاله، بغرامة ال  14على الممارسات المقیدة للمنافسة كما هو منصوص علیها في المادة 

، المحقق في الجزائر خالل آخر سنة مالیة ممن مبلغ رقم األعمال من غیر الرسو % 7تفوق 

خالفة شخصا طبیعیا أو معنویا أو منظمة مهنیة ال تملك رقم وٕاذا كان مرتكب الم. مختتمة

  )".دج 3.000.000(أعمال محددا، فالغرامة ال تتجاوز ثالثة مالیین دینار 

                                                 
1 - JEANNENAY (J-M), BARRE (R.), FLAMENT (M.) et PERROT (M.), Documents 

économiques  Tome 1, Presses Universitaires de France THEMIS, Paris, 1996, P.P 296, 297.  
 .153م غالیة، مرجع سابق، ص سو ق -  2

 .65عمورة عیسى، مرجع سابق، ص  -  3

جالل مسعد، مبدأ المنافسة الحرة في القانون الوضعي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون األعمال، كلیة  - 4

 .74، ص 2002الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

 .69و 68 جالل مسعد، مرجع نفسه، ص -  5

 .348، مرجع سابق، ص محمد الشریفكتو  -  6
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باإلضافة إلى الغرامات المالیة المستوجبة في حق الممارسات المقیدة للمنافسة المنصوص      

لمشرع الجزائري عقوبات مالیة ضد أفعال ، فقد أقر ا03 – 03من أمر  14علیها بموجب المادة 

  :1أخرى منافیة للمنافسة وتتمثل في

یملك مجلس : الممارسات المقیدة للمنافسة المنظمة والمنفذة من طرف شخص طبیعي -

المنافسة سلطة توقیع عقوبات مالیة ضد كل شخص طبیعي یقوم بدور المنظم والمهیأ 

افسة في السوق، وأقر بشأنها غرامة مالیة لظروف ارتكاب ممارسات من شأنها تقیید المن

  .2)دج 2.000.000(قدرها ملیوني دینار 

یمكن لمجلس المنافسة تسلیط عقوبات تهدیدیة : 3عدم احترام األوامر واإلجراءات المؤقتة -

عن كل یوم تأخیر عند عدم االمتثال ) دج 100.000(في حدود مبلغ مائة ألف دینار 

، إذا 4للكف من الممارسات المقیدة للمنافسة موضوع التحقیقلألوامر والتدابیر المؤقتة 

 .اقتضت ذلك الظروف المستعجلة لتفادي وقوع ضرر محدق غیر ممكن إصالحه

یمكن مجلس : عدم تمكین المقرر من المعلومات المطلوبة عمدا أو دون مراعاة آجالها -

بناء على ما ) دج 500.000(المنافسة فرض غرامة ال تتجاوز مبلغ خمسمائة ألف دینار 

ورد في تقریر المقرر، ضد األعوان االقتصادیین المتعمدین تقدیم معلومات خاطئة أو غیر 

كاملة بخصوص المعلومات المطلوبة من طرف المقرر في مرحلة التحقیق، أو التماطل في 

 .تقدیمها، أو تقدیمها خارج اآلجال المحددة من طرف المقرر

 50.000(ة توقیع غرامة تهدیدیة تقدر بخمسین ألف دینار كما یملك مجلس المنافسة سلط

  .5عن كل یوم تأخیر، نظرا لما تسببه تلك األفعال من تعطیل لمجریات التحقیق) دج

یعاقب مجلس المنافسة كل مؤسسة طرف في التجمیع أو : مخالفات التجمیعات االقتصادیة -

من رقم  % 7ن تصل إلى المؤسسة الناشئة عن عملیة التجمیع بغرامة مالیة یمكن أ

                                                 
1 - ZOUAIMIA (R.), Droit de la régulation économique, op.cit, P. 35. 

 .، مرجع سابق03 – 03من أمر رقم  57المادة  أنظر -  2

 .نفسه، مرجع 03 – 03من أمر رقم  46و 45المادتین  رأنظ -  3

 .نفسه، مرجع 03 – 03من أمر رقم  58المادة نظر أ -  4

 .نفسه ، مرجع03 – 03من أمر رقم  59المادة  أنظر -  5
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، ویمكن لمجلس 1األعمال دون احتساب الرسوم بالنسبة للتجمیعات المنجزة بدون ترخیص

في حال عدم  % 5المنافسة إقرار عقوبة مالیة ضد أطراف التجمیع یمكن أن تصل إلى 

، 2احترام الشروط وااللتزامات والتعهدات المشترطة من طرف المجلس لقبول عملیة التجمیع

 62و  61و 56ي حالة ما إذا كانت كل من السنوات المالیة المقفلة المذكورة في المواد وف

من هذا األمر ال تغطي كل واحدة منها مدة سنة، فإنه یتم حساب العقوبات المالیة المطبقة 

على مرتكبي المخالفة حسب قیمة رقم األعمال من غیر الرسوم، المحقق في الجزائر خالل 

 .3نجزمدة النشاط الم

تبلغ القرارات التي یتخذها المجلس  المتضمنة لألوامر والعقوبات المالیة إلى األطراف المعنیة      

لتنفیذها، بواسطة إرسال موصي علیه مع وصل باالستالم وترسل إلى الوزیر المكلف بالتجارة الذي 

الطعن وكذلك  یجب أن تبین هذه القرارات، تحت طائلة البطالن، آجال. 4یسهر على تنفیذها

  .أسماء الجهات المرسل إلیها، وصفاتها وعناوینها

یتولى وزیر التجارة نشر هذه القرارات أو تلك الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر في النشرة      

كما یمكن أن ینشر مستخرج من القرارات عن طریق الصحف أو . (BOC)الرسمیة للمنافسة 

  .5بواسطة أي وسیلة إعالمیة أخرى

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .نفسه، مرجع 03 – 03من أمر رقم  61المادة  أنظر -  1

 .نفسه، مرجع 03 – 03من أمر رقم  62المادة  أنظر -  2

 .، مرجع سابق10 – 08من قانون رقم  29أنظر المادة  -  3
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  الفصل الثاني

  المساءلة القضائیة للعون اإلقتصادي
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  الفصل الثاني

  المساءلة القضائیة للعون اإلقتصادي

  

إلى مضاعفة قواهم  ،تحت تأثیر المنافسة في غالبیة األحیان یلجأ المتعاملون االقتصادیون     

بحیث یسعى  .لحرةاة ع قواعد المنافساالقتصادیة في السوق عن طریق استعمال أسالیب تتنافى م

مما یفرض علیهم بذل جهود مستمرة في  ،هؤالء إلى تلبیة حاجات المستهلكین وتحقیق األرباح

  قد یحاول البعض  ،تحقیق أقصى ما یمكن من األرباح  ومن أجل .مجال البحث والتطویر واإلبداع

  األول المطلب

  التجاریةدور الجهات القضائیة المدنیة و 

 

تختص الجهات القضائیة المدنیة أو التجاریة بإبطال الممارسات المنافیة للمنافسة كما تتمتع      

بصالحیة إبطال الممارسات التجاریة التي یكون االختصاص المرتكبة من طرف األعوان 

علیهم بالتعویض جبرا للضرر ، كما تتمتع بسلطة الحكم )الفرع األول(لفین االقتصادیین المخا

  ).ع الثانيالفر (

  

  الفرع األول

  االختصاص باإلبطال 

  

رغم الصالحیات الواسعة التي منحها المشرع الجزائري لمجلس المنافسة للحد من الممارسات      

المنافیة للمنافسة باعتباره الجهة األصیلة للفصل فیها، إال أنه لم یعطیه سلطة إبطالها التي تبقى 

، في مقابل ذلك منح المشرع الجزائري )أوال(یة أو التجاریة القضائیة المدن من اختصاص الهیئات

  ).ثانیا(ریة المخلة بالشفافیة والنزاهة للقضاء العادي االختصاص األصیل إلبطال الممارسات التجا

  : إبطال التصرفات المتعلقة بالممارسات المنافیة للمنافسة –أوال 
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یات والشروط المقیدة للمنافسة، فیوّقع البطالن القاعدة العامة هي بطالن كل العقود واالتفاق     

فیبطل بقوة القانون كل التزام أو . 1على جمیع الممارسات المنافیة للمنافسة وذلك دون أي قید

 03من األمر رقم  13اتفاقیة أو شرط تعاقدي یصدر عن عون اقتصادي وهذا طبقا لنص المادة 

من هذا األمر، یبطل كل التزام أو  9و 8ادتین دون اإلخالل بأحكام الم"التي جاء فیها  03 –

 11و 10و 7و 6اتفاقیة أو شرط تعاقدي یتعلق بإحدى الممارسات المحظورة بموجب المواد 

  ".أعاله 12و

نستنتج من هذه المادة أن كل التزام أو اتفاق أو شرط تعاقدي تكون محله إحدى الممارسات      

یقع باطال، والتي من بینها حظر الممارسات  12و 11، 10، 7، 6المحظورة بموجب المواد 

وكذا التعسف الناتج عن وضعیة  2واألعمال المدبرة واالتفاقیات واالتفاقات الصریحة أو الضمنیة

هیمنة على السوق إال إذا أوجدت من أجل تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي أو كانت محل 

أو  3ؤدي إلى تطور اقتصادي أو تقنيترخیص من مجلس المنافسة بعد أن یثبت أصحابها أنها ت

 – 03من األمر رقم  9و 8تعزز من وضعیتهم التنافسیة في السوق، وذلك طبقا لنص المادتین 

  .المتعلق بالمنافسة 03

، أنها جاءت عامة إذ لم تحدد الهیئات المختصة بإبطال تلك 13ما یالحظ على نص المادة      

ن االختصاص بإبطال االلتزامات أو العقود أو الشروط الممارسات دون سواها، وهو ما یعني أ

المتعلقة بإحدى الممارسات المنافیة للمنافسة یكون من اختصاص جمیع المحاكم القضائیة المدنیة 

  .والتجاریة

ن أن یقوم به مجلس الجدیر بالذكر، أن إبطال مثل هذا االلتزام أو الشرط التعاقدي ال یمك     

بتبیان الطابع المناهض للمنافسة في التصرف أو الشرط، وفي المقابل ال  ، إذ یكتفیانالمنافسة

                                                 
ون موساوي ظریفة، دور الهیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قان -  1

 .10معمري، تیزي وزو، ص  ، كلیة الحقوق، جامعة مولودالمسؤولیة المهنیة
2 - LARGUIER (J.), Droit pénal des affaires, 8 éme édition, Arrmand colin, Paris, 1992, P. 417. 
3 - DEKEUWER-DEFOSSEZ (F), Droit commercial, 8 éme édition, Montchrestien, Paris, 2004, P. 

456. 
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تملك الهیئات القضائیة إصدار عقوبات مالیة ضد مرتكبي الممارسات المنافیة للمنافسة باعتبار 

  .1ذلك من اختصاصات مجلس المنافسة

بند المتنازع فیه یقوم القاضي المدني أو التجاري عند النظر في دعاوى البطالن بتفحص ال     

فیما إذا كان یؤدي إلى بطالن االتفاق بكامله أو بشرط محدد فیه، فإذا كان هذا البند المتنازع فیه 

هو الشرط األساسي، أي سبب التفاق األطراف، ففي هذه الحالة یترتب عن بطالنه بطالن كل 

  .بالبطالن الجزئياالتفاق، أما إذا رأى القاضي أن هذا البند لیس جوهریا، فله أن یقضي 

في حالة ما إذا كان البطالن جزئیا، یمكن للقاضي تعدیل شروط العقد وجعلها مطابقة      

للقانون، أما في الحالة التي یكون فیها االتفاق أو العقد باطال بطالنا كلیا، فیمكن إبرام عقد جدید 

  .2مطابق للقانون لیحل محل العقد السابق

تضمن نص الحكم وسردا للوقائع وتحلیال للممارسات وتأثیرها في تصدر المحكمة حكما ی     

ویتضمن الحكم بیان مدى مخالفة الممارسات . سیر آلیات السوق وتوازنها وكذلك درجة خطورتها

المعروضة علیها ألحكام قانون المنافسة، واألمر بإزالة هذه الممارسة ضمن مدة تحددها المحكمة 

رسات المنافیة للمنافسة في ممارسة نشاط حسب مقتضى أو فرض شروط خاصة على المما

  .3الحال

كما یمكن أن یتضمن الحكم توقیع عقوبة على المخالفین كاألمر بنشر الحكم أو ملخص عنه      

  . في صحیفتین یومیتین محلیتین على األقل على نفقة المخالف

  :4من أمثلة التصرفات أو العقود التي تبطل نجد     

موجبه أعوان اقتصادیون على التقسیم الجغرافي للسوق، أو اللجوء إلى خفض عقد یتفق ب -

  .إنتاجهم

 .بند البیع أو التموین اإلستئثاري -

                                                 
، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(للمنافسة في القانون الجزائري ، الممارسات المنافیة محمد الشریفكتو  - 1
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 .عقد شراء استئثاري یسمح لصاحبه باحتكار التوزیع في السوق -

  :إبطال الممارسات التجاریة المتعلقة بالشفافیة والنزاهة –ثانیا 

الممارسین لنشاطاتهم التجاریة وفق المبادئ واألعراف التجاریة إن األعوان االقتصادیون      

المتعارف علیها في مجال التجارة دون ارتكاب أي غش أو تدلیس، تكون بالنتیجة معامالتهم 

التجاریة شریفة ونزیهة، لكن الخروج عن هذه المبادئ یعني ارتكاب خطأ یلحق ضررا باألعوان 

سمح لهم تبعا لذلك برفع دعوى المنافسة غیر المشروعة، حیث االقتصادیین المنافسین له، مما ی

تخضع مخالفات أحكام "على أنه  02 – 04من القانون رقم  60جاء في الفقرة األولى من المادة 

  ".هذا القانون الختصاص الجهات القضائیة

باإلضافة  المتضمن المصادقة على اتفاقیة باریس 02 – 75إن المادة العاشرة من األمر رقم      

، اعتبرت من أعمال المنافسة غیر المشروعة كل ممارسة 021 – 04إلى أحكام القانون رقم 

  :2تتعارض مع العادات الشریفة في الشؤون التجاریة والصناعیة تعد محظورة وبصفة خاصة

كافة األعمال التي من طبیعتها أن توجد بأیة وسیلة لبسا مع منشأة أحد المنافسین أو  -

  .أو نشاطه الصناعي أو التجاريمنتجاته 

اإلدعاءات المخالفة للحقیقة في مزاولة التجارة والتي من طبیعتها نزع الثقة عن منشأة أحد  -

 .المتنافسین ومنتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري

البیانات أو اإلدعاءات التي یكون استعمالها في التجارة من شأنه تضلیل الجمهور بالنسبة  -

 . 3لع أو طریقة تصنیعها أو خصائصها أو صالحیتها لالستعمال أو كمیتهالطبیعة الس

م والتي تقضي بأن كل .ق 124كما تجد المنافسة غیر المشروعة أساسها القانوني في المادة      

عمل أیا كان یرتكبه المرء ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض، فالمنافسة 

 :4على ذلك قد تتخذ الصور التالیةالمشروعة بناءا 

 اإلعتداء على سمعة التاجر المنافس ونشر بیانات كاذبة عنه؛ -
                                                 

 .، مرجع سابق02 – 04من قانون رقم  28إلى  4أنظر إلى المواد من  -  1

 .63، ص 2004، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، إلهام زعموم -  2
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 اإلعتداء على اإلسم التجاري أو التسمیة المبتكرة؛ -

 اإلعتداء على العالمة التجاریة؛ -

  .وضع بیانات تجاریة مغایرة للحقیقة -

لة بالشفافیة والنزاهة والمنافسة یعود اختصاص النظر في دعاوى الممارسات التجاریة المخ     

غیر المشروعة للمحاكم االبتدائیة بما أن القانون الجزائري ال یعرف مبدأ االختصاص في القضاء، 

، وٕان كان تخصیص دوائر معینة للفصل في العادي بل یعتمد مبدأ وحدة الجهاز القضائي

باالختصاص، فهو ال یصل إلى المنازعات التجاریة یعد بمثابة تنظیم للعمل فقط ولیس متعلقا 

  .درجة التخصص المعروف في القانون الفرنسي

االختصاص، بل  مفإذا ما عرض نزاع تجاري على قسم معین بالمحكمة فال یجوز الدفع بعد     

یجوز لها نظر الدعوى ویكون حكمها صحیحا منتجا لكل آثاره، كما یمكن إحالة النزاع إلى الغرفة 

المحكمة هي الجهة " 1من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 32كده المادة التجاریة، وهو ما تؤ 

تفصل المحكمة في جمیع القضایا، ال ... القضائیة ذات االختصاص العام وتتشكل من أقسام

سیما المدنیة والتجاریة والبحریة واالجتماعیة والعقاریة وقضایا شؤون األسرة والتي تختص بها 

   ".إقلیمیا

در المحكمة حكما تأمر بموجبه العون االقتصادي المخالف بالتوقف عن أعمال المنافسة تص     

غیر المشروعة وكذا إتیان تلك الممارسات المخلة بشفافیة ونزاهة الممارسات التجاریة، أو تلزم 

 2مرتكبها باتخاذ إجراءات أو احتیاطات أخرى كونها تصرفات تهدد الغیر أو تلحق بهم أضرارا

على أنه یجوز للقاضي تبعا "من القانون المدني التي تنص  132بقا لنص المادة وذلك ط

   ".للظروف وبناءا على طلب المضرور، أن یأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه

                                                 
في  ، صادر21لمدنیة واإلداریة، ج ر عدد ، یتضمن قانون اإلجراءات ا2008 فبرایر 25، مؤرخ في 09 – 08م قانون رق -  1

 .2008 أبریل 23

 .120، مرجع سابق، ص إلهامزعموم  -  2
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یمنح للمحكمة سلطة األمر بنشر الحكم القضائي المتعلق بالدعوى، ویتم نشر الحكم بكامله      

، وذلك في جریدة أو عدة جرائد یومیة ولمدة معینة، كما یتم نشره عن أو ُیكتفى بنشر ملّخص عنه

  .طریق لصقه وٕاعالنه في أماكن معینة طبقا ألحكام قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة

  

  الفرع الثاني

  الحكم بالتعویض 

  

تخضع إلى أن مخالفات أحكام هذا القانون  02 – 04من القانون رقم  60لقد أشارت المادة      

المتعلق بالمنافسة  03 – 03من األمر رقم  48الختصاص الجهات القضائیة، كما جاءت المادة 

شاملة لألشخاص الطبیعیة والمعنویة الذین یحق لهم طلب التعویض عن الممارسات المقیدة 

یمكن كل شخص طبیعي أو معنوي یعتبر نفسه متضررا من "للمنافسة حیث تنص على أنه 

لمنافسة، وفق مفهوم أحكام هذا األمر، أن یرفع دعوى أمام الجهة القضائیة ممارسة مقیدة ل

لكن هذا ال یؤثر على رفع دعوى التعویض حیث یمكن ". المختصة طبقا للتشریع المعمول به

  .1تأسیسها على قواعد المسؤولیة التقصیریة

تشریع المعمول به في هذا المشار إلیها إلى ال 48لعل المشرع الجزائري في إحالته في المادة      

كل فعل أیا "التي تنص على أنه  2من التقنین المدني الجزائري 124المجال قصد أساسا المادة 

  ".كان یرتكبه الشخص بخطئه ویسبب ضررا للغیر، یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض

  :أطراف دعوى التعویض -أوال 

المشار إلیهم نستنتج أن حق  02 – 04قانون رقم وأحكام ال 48بالرجوع إلى مضمون المادة      

رفع دعوى التعویض لجبر الضرر الناتج عن أي ممارسة مقیدة للمنافسة یكون إما من طرف أحد 

األعوان االقتصادیین طرف في االتفاق المنافي للمنافسة أو من المتضرر من جراء االتفاق أو 

رسات التجاریة غیر المشروعة، كما یمكن التعسف في الهیمنة أو من طرف المتضرر من المما

                                                 
 .360، مرجع سابق، ص محمد الشریفكتو  -  1
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طلب التعویض من طرف الغیر المتضرر من الممارسات المنافیة للمنافسة طلب التعویض في 

  .1مقابل األضرار التي لحقته جراء هذه الممارسات

باإلضافة إلى هؤالء األشخاص، یمكن لوزیر التجارة أو ممثله المؤهل قانونا رفع دعوى      

، أساسها التقلبات التي تمس النظام العام االقتصادي من جراء 2دعوى المتضررمستقلة عن 

الممارسات غیر المشروعة، وهدف هذه الدعوى وضع حد لهذه الممارسات ویمكن للوزیر أن 

، كما یمكن 3یطلب الحكم بالتعویض لصالح المتضرر دون أن یتدخل هذا األخیر في الدعوى

لب التعویض في مقابل الضرر الذي لحق بمصالحها الجماعیة، لجمعیات حمایة المستهلك أن تط

السالفة الذكر باإلضافة إلى أحكام  03 – 03من األمر رقم  48وهذا باالستناد إلى أحكام المادة 

  .المسؤولیة التقصیریة

  :شروط قیام دعوى التعویض –ثانیا 

مة، المتمثلة في وجود خطأ تقوم دعوى التعویض بتوفر شروط المسؤولیة حسب القواعد العا     

وضرر، وعالقة سببیة مباشرة بین الخطأ والضرر، والتي یجب أن ترفع طبقا للشروط المنصوص 

  .واإلداریة علیها في قانون اإلجراءات المدنیة

فدعوى تعویض الضرر الناشئ عن الممارسات المقیدة للمنافسة والممارسات التجاریة غیر      

ت شرط الخطأ، فالخطأ مفترض في مسائل المنافسة بل یكفي إثبات وجود المشروعة، تستلزم إثبا

فعلى . الممارسة المقیدة للمنافسة أو الممارسة التجاریة غیر المشروعة من طرف طالب التعویض

المدعي شخصا طبیعیا كان أو معنویا، جمعیة لحمایة المستهلكین، أو جمعیة مهنیة أن یثبت 

المنافي أو المقید للمنافسة أو اإلخالل بها أو التعسف في وضعیة  إدعاءه وذلك بإثبات الطابع

الهیمنة أو التبعیة االقتصادیة أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا أو وجود ممارسات تجاریة 

  .غیر مشروعة، فهذه التصرفات كلها تشكل خطأ مدنیا

                                                 
1 - ZOUAIMIA (R.), Droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques, l’Exemple du 

secteur financier, OPU, Alger, 2010, P. 07. 
 .، مرجع سابق02 – 04من قانون رقم  63المادة  أنظر -  2
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 1عرف بالضرر التنافسيالشرط الثاني یتمثل في أن ینتج عن هذا الخطأ ضرر، وهو ما ی     

حیث یتمثل في إعاقة حركة السوق وعرقلة آلیاته الطبیعیة بصفة تؤدي إلى عرقلة تحدید األسعار 

وفق قواعد المنافسة الحرة، أي وفقا للعرض والطلب الطبیعیین، وٕانما بشكل مفتعل، كما قد یتمثل 

یة وهو أمر صعب التحدید الضرر في مواد المنافسة أساسا في فقدان المتضرر القدرة التجار 

والتقدیر وقد ركنت محكمة استئناف فرساي إلى أن هذا الضرر یتحدد في تضییع فرصة اكتساب 

  .2سوق

ما تجدر اإلشارة إلیه، أن تحدید الضرر في دعوى المنافسة غیر المشروعة یعد من األمور      

ي على أساسها یمكن ویسهل الصعبة والدقیقة، فرغم اجتهاد الفقهاء في وضع بعض العناصر الت

على القاضي تقدیر التعویض إال أنه رغم ذلك فال یزال القاضي یجد صعوبة عند محاولته تقدیر 

فالضرر موجود بكل تأكید لكن ما هو مقداره لیحدد على أساسه قیمة . التعویض المقابل له

  .  3التعویض

ى تعیین خبیر لدراسة القضیة، ر التعویض إلتقدیالقاضي في سبیل تحدید الضرر و یلجأ      

حیث یقوم هذا األخیر بفحص الدفاتر التجاریة وكل المستندات التي یراها ضروریة، كما یقوم 

بجمع المعلومات التي تساعده في تكوین فكرة عن مقدار الضرر، ثم یضع تقریره بید المحكمة 

لقضائیة رأي مجلس المنافسة ، كما یمكن أن تطلب الجهات التحكم بما تراه مناسبا حسب قناعاتها

فیما یخص معالجة القضایا المتصلة بالممارسات المقیدة للمنافسة، غیر أن مجلس المنافسة ال 

یبدي رأیه إال بعد قیامه بإجراءات اإلستماع الحضوري إال إذا كان قد درس المجلس القضیة 

التحقیق في القضیة  المعنیة في وقت سابق كما یمكن مجلس المنافسة طلب محاضر أو تقاریر

ذات الصلة بالوقائع المرفوعة إلیه، وفي هذه الحالة تقوم الجهات القضائیة المختصة بالنظر في 

  .4القضیة بتبلیغها له

                                                 
 .29موساوي ظریفة، مرجع سابق، ص  -  1
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كما یمكن أن تتشكل عند القاضي قناعة بوجود الضرر باستعماله لسلطته التقدیریة في تقدیره      

تها، فمتى تأكد من وجود الضرر فما علیه إال أن تبعا لما استنبطه من ظروف القضیة ومن أدل

وفي هذه الحالة یمكنه االستغناء عن . یحكم بالتعویض مع مراعاة سلطته التقدیریة في تقدیره

اللجوء إلى تعیین خبیر، بل و قد ترفض حتى االستعانة به متى طلب منها ندب خبیر، ویسمى 

دئي، ویالحظ أنه حتى هذا النوع من  التعویض هذا التعویض بالتعویض الجزافي أو التعویض المب

  .1یشترط للحكم به أن یكون الضرر قد وقع فعال

الجدیر بالذكر، أن الفقه والقضاء قد توسعا كثیر ا في مفهوم الضرر الموجب للمسؤولیة في      

دعوى المنافسة غیر المشروعة، فمنح الحق للمدعي المطالبة بالتعویض حتى ولو لم یصبه ضرر 

، فإنه یمكن مع ذلك الحكم على المدعى علیه بدفع تعویض رمزي 2یقدر نقدا وقت صدور الحكم

مقداره فرنك أو دینار، وطلب التعویض هو الذي یتضمن هذا المقدار الرمزي فیكون بالتالي 

  .3التعویض هنا عن الضرر المعنوي

االقتصادي المرتكب إلى جانب الخطأ والضرر، هناك شرط أخر لقیام مسؤولیة العون      

للممارسات المقیدة للمنافسة والممارسات التجاریة غیر المشروعة، حیث یستلزم جبر األضرار 

  .الناتجة عن االعتداء على المنافسة وجود عالقة سببیة مباشرة بین الخطأ والضرر الناتج

صول على ، فإن المتضرر یتمتع بحق الحالتقصیریة باجتماع شروط المسؤولیة المدنیة     

تعویض یلتزم القاضي بتحدید مقداره، إضافة إلى سلطة تعویض الضرر، یتمتع القاضي المختص 

بإمكانیة وضع موانع والتزامات لوضع حد للممارسات المقیدة للمنافیة والممارسات التجاریة یكون 

  . 4تنفیذها مصحوبا بغرامة تهدیدیة
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مایة قواعد المنافسة والممارسات التجاریة في إن الجزاءات المدنیة لها دور إیجابي في ح     

السوق، وذلك لكونها تتنوع بین البطالن والتعویض عن األضرار الناتجة عن اإلخالل بالمنافسة 

  .الحرة وشفافیتها ونزاهتها

إلى محو آثار االتفاقات والشروط التعاقدیة المتعلقة بالممارسات المقیدة  الحكم بالبطالنیؤدي      

ة والتعامالت التجاریة غیر النزیهة والشفافة مما یساهم في حمایة النظام العام االقتصادي للمنافس

كما أن تعویض المتضررین من هاته . من خالل ضمان حریة المنافسة وتنظیم سیر السوق

الممارسات یساهم في جبر الضرر اآلحق بمصالحهم االقتصادیة، كما یمكن أن یمثل دور منظم 

عاقبة والضغط على مرتكبي الممارسات غیر المشروعة، فالقاضي عند تطبیقه للسوق وذلك بم

لقواعد المسؤولیة المدنیة ال یكون محكوما بسقف معین عند الحكم بالتعویض فقط أن یكون 

  . 1التعویض متناسبا مع حجم الضرر الذي لحق المضرور

بشكل  الممارسات التجاریةنافسة و قوانین حمایة المعلیه، فاللجوء إلى القاضي یسمح بتطبیق و      

، أو بحمایة المنافسة ونزاهة الممارسات التجاریة وشفافیتها في حال نقص التشریع واقعي وملموس

  . أو انعدامه

  

  الثاني المطلب

  الجزائي اضيدور الق

  

یختص القاضي الجزائي عند الفصل في فعل مجرم قانونا بتطبیق قواعد قانون اإلجراءات      

یة الشكلیة والموضوعیة، وذلك انطالقا من المطالبة القضائیة مرور بالتحقیق وٕانتهاءا الجزائ

ات المقیدة للمنافسة اختصاصه في قمع الممارس حددنه في مجال المنافسة نبصدور الحكم، غیر أ

من سات التجاریة غیر المشروعة في ردع الممار المحدود ، واختصاصه )الفرع األول(من جهة 

  ).الفرع الثاني(جهة أخرى 

  

  

                                                 
 .33 وي ظریفة، مرجع سابق، صموسا -  1
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  الفرع األول

  لمنافسةمواد االجزائي في  اضيمدى اختصاص الق

  

إن تبیان مدى اختصاص القضاء الجزائي في قمع الممارسات المقیدة للمنافسة وٕازالتها،      

الحق في ومن لهم ) أوال(قضاء الجزائي في مواد المنافسة یتضح من خالل بیان مدى اختصاص ال

  ).ثالثا(وٕاجراءات سیر الدعوى ) ثانیا(عمومیة تحریك الدعوى ال

  لمنافسةل قمع الممارسات المقیدةالجزائي في  اضيالقمدى اختصاص  –أوال 

المتعلق بالمنافسة التي جاء فیها  03 – 03من األمر رقم  57استنادا إلى نص المادة      

اهم شخصیا بصفة كل شخص طبیعي س) دج 2.000.000(یعاقب بغرامة قدرها ملیوني دینار "

، "احتیالیة في تنظیم الممارسات المقیدة للمنافسة وفي تنفیذها كما هي محددة في هذا األمر

نجد  أن المشرع الجزائري قد أزال التجریم والعقاب الجزائي عن الممارسات المنافیة للمنافسة 

لى الغرامات وأبقى فقط ع 031 – 03من األمر رقم  12و 11و 10و 7و 6المذكورة في المواد 

المالیة التي یتولى مجلس المنافسة تطبیقها، وبالتالي لم یعد هناك ما یستدعي اإلحالة على وكیل 

، وهو ما یدعى بإنسحاي القاضي 2الجمهوریة، إال عندما یقرر مجلس المنافسة عدم االختصاص

  .3الجنائي من قانون المنافسة

المتعلق بالمنافسة الملغى، أین  06 – 95مر رقم وهذا خالفا لما كان علیه الحال في ظل األ     

أعطى المشرع الطابع الجنائي للممارسات المنافیة للمنافسة وخول للقضاء الجزائي اختصاص 

ضد  4الفصل في القضایا المرفوعة إلیه وتوقیع عقوبات جزائیة سالبة للحریة وأخرى عقوبات مالیة

من هذا  15، حیث جاء في المادة 5ات الممنوعةكل عون اقتصادي ثبت بأنه ارتكب تلك المخالف

                                                 
 .، مرجع سابق03 – 03أمر رقم من  14أنظر إلى المادة  -  1

 .128عیساوي محمد، مرجع سابق، ص  -  2

ال اإلقتصادي سعیدة، مفهوم السلطات اإلداریة المستقلة، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المج راشدي - 3

 .410، ص والمالي، مرجع سابق
4 - ZOUAIMIA (R.), Droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques, l’Exemple du 

secteur financier, OPU, op.cit, P., 08. 
5 - BURST (J.) et KOVAR (R.), Droit de la concurrence, op.cit, P. 344. 
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یحیل مجلس المنافسة الدعوى على وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا "األمر الملغى ما یلي 

قصد المتابعات القضائیة إذا كان تنظیم وتنفیذ الممارسات المنافیة للمنافسة أو التعسف الناتج 

من هذا األمر یتحمل فیها أي  12و 11و 10و 7و 6عن الهیمنة المنصوص علیها في المواد 

  .شخص مسؤولیة شخصیة

من هذا األمر، یمكن  14و 13دون المساس بالعقوبات المنصوص علیها في المادتین    

القاضي أن یحكم في هذه الحالة بالحبس من شهر واحد إلى سنة واحدة ضد أشخاص طبیعیین 

  ."هاتسببوا في الممارسات المذكورة أعاله أو شاركوا فی

نالحظ من خالل هذه المادة، أنها لم تقتصر المتابعة والعقوبة الجزائیة على األعوان      

االقتصادیین الطبیعیین المخالفین فحسب، بل حتى ضد من شاركوا في إتیان هذه الممارسات 

الممنوعة وذلك على قدم المساواة، وهو ما یعني أن المشرع الجنائي یضع المشارك في الجریمة 

  .ي نفس مرتبة الفاعل ومنفذ هذه الجریمةف

إذن، فبعد أن كانت المحاكم الجنائیة من بین الهیئات القضائیة العادیة صاحبة االختصاص      

المتعلق بالمنافسة، إذ بإزالة  03 – 03في تطبیق قانون المنافسة، تغیر الوضع بصدور األمر رقم 

  .1سة، لم یعد لهذه المحاكم أي اختصاصالعقاب الجنائي عن الممارسات المقیدة للمناف

إن المشرع الجزائري بإزالته للعقاب الجنائي عن الممارسات المقیدة للمنافسة وذلك بمناسبة      

، لم یقم 03 – 03وتعویضه باألحكام الجدیدة المتضمنة باألمر رقم  06 – 95إلغاء األمر رقم 

والوصف الجدید لمخالفة  ،الحدیث للمنافسة بإلغاء النصوص القانونیة المتعارضة مع هذا النص

التي تنظر إلى اإلتفاقة على أنها  2ع.ق 172أحكامه والعقوبة المقررة لها، حیث أبقى على المادة 

  .جنحة االحتكار أو جنحة المضاربة غیر المشروعة

                                                 
 .35موساوي ظریفة، مرجع سابق، ص  -  1

 11في ، صادر 49ج ر عدد معدل ومتمم، عقوبات، ، یتضمن قانون ال1966جوان  08مؤرخ في  156 – 66أمر رقم  - 2

  ,1966جوان 
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لیه عند فالمشرع الجزائري، إذن، ما زال یحتفظ باإلطار التشریعي الجزائي، ویمكن اللجوء إ     

، فیمكن االستناد إلى 1االقتضاء، وتطبیق األحكام العامة الواردة في تقنین اإلجراءات الجزائیة

ع لتمكین وكیل الجمهوریة من تحریك الدعوى العمومیة إذا كانت الممارسة .ق 172المادة 

یعد مرتكب لجریمة "، حیث تنص على أنه 2المشتكى منها تصنف ضمن ما ورد في هذه المادة

المضاربة غیر المشروعة أو عن طریق وسیط رفعا أو خفضا مصطنعا في أسعار السلع أو 

  ...."البضائع أو األوراق المالیة أو الخاصة أو شرع في ذلك

إن االعتراف الضمني بتراجع السلطة القضائیة، عند تواجد مشاكل وقضایا اقتصادیة معقدة      

یة الجزائیة على أساس أن التعبیر عنه كاد ینحصر وخطیرة، یسجل في إطار انهیار مبدأ الشرع

في القانون بمعناه الضیق، وفي إطار ظهور قانون عقوبات إداري حدیث تتولى فیه توقیع 

الجزاءات سلطات غیر قضائیة كمجلس المنافسة وسلطات الضبط المستقلة، وذلك إبتداءا من 

مدت الجزائر بموجبه سیاسة والنصوص التشریعیة الصادرة بعده، الذي اعت 1989دستور 

  . 3اقتصادیة جدیدة ترتكز على بناء اقتصاد تتحكم فیه أساسا میكانیزمات اقتصاد السوق

یعبر عن هدف ومنها مجلس المنافسة، إن تخویل سلطة العقاب للسلطات اإلداریة المستقلة      

لة تقّلص من حجم التجریم ، فالعقوبات التي توقعها هذه الهیئات المستق4أساسي وهو إزالة التجریم

الجنائي، مما یؤدي إلى اإلنتقاص من دور القضاء في هذا المجال، فظاهرة إزالة التجریم، تسمح 

بظهور طرق جدیدة لقمع التصرفات غیر المشروعة، وظهورها كان إستجابة لهدف السیاسة 

  .5الجنائیة، في نفس الوقت، تظهر هذه الظاهرة كأداة لخدمة الضبط اإلقتصادي

الجدیر بالذكر، أن تخویل السلطة القمعیة لهذه السلطات یعبر عن حیاد الدولة في المجال      

  .اإلقتصاي والمالي ویساهم في الحد من تدخالتها المتزایدة

                                                 
 .33لخضاري أعمر، مرجع سابق، ص  -  1

 .128عیساوي محمد، مرجع سابق، ص  -  2

 .33سابق، ص لخضاري أعمر، مرجع  -  3

نائي لصالح هیئات أخرى أال وهي السلطات اإلداریة المستقلة، تتمثل ظاهرة إزالة التجریم إزاحة سلطة العقاب للقاضي الج - 4

 .وٕاستبداال للعقوبات الجنائیة بالعقوبات اإلداریة

 .411مرجع سابق، ص راشدي سعیدة،  -  5
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فضبط القطاعات اإلقتصادیة غرضه إیجاد حلول غیر مألوفة في القانون التقلیدي، باإلعتماد      

كن الفصل بین سلطة العقاب والضبط اإلقتصادي، فالسلطات اإلداریة على سلطة العقاب، فال یم

المستقلة تتصدى مباشرة لكل خرق لقواعد القطاع المراد ضبطه بواسطة توقیع العقوبات فتسمح 

  .  1بعودة التوازن

إن مواقف المجلس الدستوري الفرنسي بشأن دستوریة السلطة القمعیة للهیئات اإلداریة بصفة      

، إعترف المجلس 155 – 82والهیئات اإلداریة المستقلة بصفة خاصة فهي كثیرة، ففي قراره عامة 

الدستوري الفرنسي لإلدارة بحق توقیع العقوبات في المجال الضریبي، وأكد على أن مبدأ عدم 

ال یطبق فقط على العقوبات التي تنطق بها الهیئات القضائیة، وٕانما یمتد إلى العقوبات  الرجعیة

ت الطابع اإلداري طالما أن هذه األخیرة لها صفة الردعیة، فالسلطة اإلداریة كالسلطة القضائیة ذا

لها الحق في النطق بعقوبات ذات طابع ردعي، غیر أن ما یثار حول إمكانیة إدخال الهیئات 

  .اإلداریة المستقلة في نفس سیاق الهیئات اإلداریة التقلیدیة

رنسي لم یشیر إلى فكرة عدم دستوریة قانون المنافسة بمناسبة إن المجلس الدستوري الف     

  .2رغم ما خّول لمجلس المنافسة حق توقیع العقوبات 1986عرضه أمامه سنة 

بصفة صریحة إلى دستوریة توقیع  1989تطرق المجلس الدستوري الفرنسي في سنة      

ظره في دستوریة القانون المتضمن من طرف السلطات اإلداریة المستقلة، وذلك بمناسبة نالعقوبات 

، فقد كانت إجابة المجلس الدستوري تتمحور )CSA(إنشاء المجلس األعلى للصوتیات والمرئیات 

فبالنظر إلى الصعوبات التقنیة المجهولة حول وسائل اإلتصال السمعیة : حول النقاط التالیة

المؤلف والحفاظ على النظام العام  كإحترام حقوق ، وكذلك األهداف ذات القیمة الدستوریةوالبصریة

والمحافظة على تعددیة تیارات التعبیر اإلجتماعیة والثقافیة، إذ یمكن لوسائل اإلتصاالت أن تمس 

هذه اإلعتبارات وبالتالي یمكن ربطها بنظام الترخیص، في إطار هذه التراخیص التي تمنحها، 

  .بمبدأ الفصل بین السلطات یمكن أن تتمتع بسلطة عقابیة بدون أن یكون هناك مساس

                                                 
 .412، ص راشدي سعیدة، مرجع نفسه -  1

 .23، ص ، مرجع سابقریة المستقلة في مواجهة الدستورعیساوي عز الدین، الهیئات اإلدا -  2
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، أن ال مبدأ (COB)كما قضى المجلس الدستوري في قراره المتعلق بلجنة عملیات البورصة      

اإلعتراف للسلطة اإلداریة التي تتصرف الفصل بین السلطات وال أي مبدأ دستوري آخر عقبة أمام 

  .1في نطاق ما تتمتع به من إمتیازات السلطة بممارسة سلطة الجزاء

إن القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري الفرنسي أبعدت وبصفة صریحة إعتراضات الفقه      

خاصة المقاربة المتعلقة بإحترام مبدأ الفصل بین السلطات، وتم اإلعالن على أن السلطة القمعیة 

الذي مؤداه أن ، وبالتالي أزال اإلعتبار المخولة للسلطات اإلداریة المستقلة ال تتعارض مع الدستور

   .2القضاء هو محتكر السلطة القمعیة

من خالل قرارات المجلس الدستوري الفرنسي خاصة تلك المتعلقة بلجنة عملیات یظهر      

بأن المشرع حّر في تنظیم نطاق العقوبات اإلداریة، فمرونة تدخل الدولة في ) (COBالبورصة 

لسلطة القمعیة، غیر أن القاضي الدستوري إشترط المجال اإلقتصادي والمالییتطلب هذا النوع من ا

  :3من أجل ممارسة الهیئات اإلداریة المستقلة لهذه السلطة القمعیة شرطین یتمثالن فیما یلي

  أن ال تكون هذه الجزاءات سالبة للحریة؛: الشرط األول

ل حمایة التي تكف الدستوریة والقانونیة خضوع هذه السلطة القمعیة للضمانات: الشرط الثاني

أي لمبادئ القانون الجنائي وٕاجراءاته طبقا للمادة السادسة من  الحقوق والحریات المكفولة دستوریا،

اإلتفاقیة األوربیة لحقوق اإلنسان، السیما تلك المتعلقة بحقوق الدفاع، وهو ما ذهب إلیه المشرع 

  .4الجزائري عند تأطیره إلختصاصات هذه الهیئات

   :العمومیة تحریك الدعوى – ثانیا

إن تحریك الدعوى العمومیة وفق القواعد العامة لقانون اإلجراءات  الجزائیة یكون من طرف      

، وهذا طبقا لما جاءت به المادة األولى 5النیابة العامة، كما یجوز تحریكها من طرف المتضرر

                                                 
 .24نفسه، ص ، مرجع ریة المستقلة في مواجهة الدستورعز الدین، الهیئات اإلدا عیساوي - 1

 .25نفسه، ص  ، مرجعریة المستقلة في مواجهة الدستورالهیئات اإلدا عیساوي عز الدین، -  2

 .26سابق، ص ة المستقلة في مواجهة الدستور، مرجع داریعیساوي عز الدین، الهیئات اإل -  3

 .357، ص مرجع سابق ت وازو زاینة،یآ -  4
5  - BURST (J.) et KOVAR (R.), Droit de la concurrence, op.cit, P. 353. 
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یباشرها رجال الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات یحركها و "تنص على ما یلي  التي 1ج.ج.إ.ت

القضاء أو الموظفون المعهود إلیهم بها بمقتضى هذا القانون، كما یجوز أیضا للطرف 

  ".المضرور أن یحرك هذه الدعوى بقا للشروط المحددة في هذا القانون

كما كان لمجلس المنافسة إحالة ملف الدعوى على وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا قصد      

الملغى الذي كان  06 – 95من األمر رقم  15وذلك استنادا إلى نص المادة المتابعات القضائیة، 

یحیل "یجرم الممارسات المنافیة للمنافسة ویعاقب علیها جزائیا، حیث تنص هذه المادة على أنه 

..." مجلس المنافسة الدعوى على وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا قصد المتابعات القضائیة

من نفس األمر على أن یتخذ مجلس المنافسة مقرر  24رة من المادة كما تنص الفقرة األخی

تحویل الملف، عند االقتضاء، إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا قصد المتابعات "یتضمن 

  ."القضائیة

إن إمكانیة تحریك الدعوى العمومیة من طرف المتضرر، نجد أنها غیر ممكنة في ظل األمر      

یمكن كل "منه التي تنص على أنه  27وذلك استنتاجا من نص المادة  الملغى 06 – 95رقم 

شخص طبیعي أو معنوي اعتبر نفسه متضررا من ممارسة منافیة للمنافسة، وفق مفهوم أحكام 

هذا األمر، أن یرفع دعوى أمام الهیئات القضائیة المختصة طبقا لقانون اإلجراءات المدنیة 

  ...."هلطلب التعویض عن الضرر الذي أصاب

المتعلق بالمنافسة  03 – 03الملغى، نجد أن األمر رقم  06 – 95لكن خالفا لألمر رقم      

منه التي یمكن أن تحمل عدة تأویالت بخصوص األشخاص الذین یحق لهم  48والمتضمن للمادة 

ص رفع دعاوى قضائیة أمام الجهات القضائیة المختصة، ومنها الدعوى الجزائیة باعتبار هذه الن

القانوني جاء عاما وشامال لجمیع الهیئات القضائیة، بحیث جعل منها صاحبة االختصاص في 

یمكن كل شخص طبیعي أو معنوي "قمع الممارسات المنافیة للمنافسة، فتنص هذه المادة على أنه 

یعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقیدة للمنافسة، وفق مفهوم أحكام هذا األمر، أن یرفع دعوى 

، فهذه المادة لم تحدد نوع الدعوى التي "الجهة القضائیة المختصة طبقا للتشریع المعمول به أمام

                                                 
، صادر 48ج ر عدد  معدل ومتمم، لجزائیة،، یتضمن قانون اإلجراءات ا1966جوان  08مؤرخ في  155 – 66أمر رقم  - 1

  ,1966جوان  10 في
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یمكن أن یرفعها الطرف المتضرر ولم تشر إلى طلب التعویض مما یفتح المجال أمام تأویلها، 

فعلى أساس وجود الضرر وطبقا للتشریع المعمول به یمكن للطرف المتضرر أن یحرك الدعوى 

  .ج.ج.إ.ق 72، وذلك طبقا لنص المادة 1ة بواسطة شكوى مرفقة بإدعاء مدنيالعمومی

  :إجراءات سیر الدعوى –ثالثا 

ویناط بالضبط القضائي مهمة البحث والتحري عن "ج على أنه .إ.ق 12/3المادة تنص      

دأ فیها الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع األدلة عنها والبحث عن مرتكبیها ما دام لم یب

  ."تحقیق قضائي

 – 2ضباط الشرطة القضائیة،  – 1: یشمل الضبط القضائي"على أنه  14كما تنص المادة    

الموظفون واألعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط  – 3أعوان الضبط القضائي، 

ضایا ، من خالل هاتین المادتین نجد أشخاص آخرین مؤهلین للقیام بالتحقیق في الق"القضائي

المتعلقة بالمنافسة لم تحددهم هاتین المادتین، وهم المقرر العام والمقررون التابعون لمجلس 

  .المنافسة

بمعنى أنه یمكن لمقرري مجلس المنافسة التحقیق في الممارسة المنافیة للمنافسة المتمثلة في      

لبضائع، وفي نفس المضاربة غیر المشروعة أو الرفع أو الخفض المصطنع ألسعار السلع وا

الوقت یمكن أن یقوم بمهمة البحث والتحقیق فیها من طرف أشخاص الضبطیة القضائیة، 

فالتحقیق في القضایا المتعلقة بالمنافسة یمكن أن . 2باعتبارها جریمة مقررة في قانون العقوبات

  . 3ج وهو ما یمثل خروجا عن أحكام هذا األخیر.إ.یسند إلى أشخاص غیر مؤهلین في ق

یمكن تفسیر قیام المشرع الجزائري من توسیع دائرة األعوان المكلفین بالبحث والتحقیق، على      

أساس رغبته في السعي بكل ثقله وقواه في اتجاه محاربة هذه الممارسات المنافیة للمنافسة 

                                                 
 .129عیساوي محمد، مرجع سابق، ص  -  1
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ومحاصرة المرتكبین لها وزجرهم بوسائل ردعیة، وهو األمر المفترض من سلطة القانون 

  .1تهوصرام

  

  الفرع الثاني

  اختصاص القضاء الجزائي في ردع الممارسات 

  لمشروعةالتجاریة غیر ا 

  

ممارسات التجاریة غیر نتطرق إلى تبیان مدى إختصاص القضاء الجزائي في ردع ال     

  ).ثانیا(ى العمومیة ضد مرتكب الممارسات ، ثم كیفیة تحریك الدعو )أوال(المشروعة 

  :قضاء الجزائي في التصدي لمخالفات قواعد الممارسات التجاریةمدى اختصاص ال – أوال

تتمتع السلطات اإلداریة ممثلة في مصالح وزارة التجارة بصالحیات إیقاف بعض الممارسات      

التجاوزات المرتكبة من طرف األعوان االقتصادیین، من خالل سلطاتها في فرض الغرامات وٕاجراء 

لق المؤقت للمحالت التجاریة، إال أنها ال تتمكن من تحقیق وقایة تامة المصالحة واقتراح إجراء الغ

  .وضمان شفافیة ونزاهة الممارسة التجاریة

من أجل ذلك، عمد المشرع الجزائري إلى تدعیم دور القضاء في مجال حمایة شفافیة      

  .ردعها وٕازالتهاالممارسات التجاریة ونزاهتها ومتابعة المخالفات الماسة بها وتوقیع الجزاء ل

یختص القضاء الجزائي بشكل أصیل في الفصل في قضایا الممارسات التجاریة المخلة      

بالشفافیة والنزاهة ومسائل المنافسة غیر المشروعة، وتتمثل في مخالفات اإلعالم باألسعار 

غیر شرعیة،  والتعریفات وشروط البیع، الفوترة، الممارسات التجاریة غیر الشرعیة، ممارسة أسعار

  .2الممارسات التجاریة التدلیسیة، الممارسات التجاریة غیر النزیهة والممارسات التعاقدیة التعسفیة

تخضع "المشار إلیه في فقرتها األولى على أنه  02 – 04من قانون رقم  60تنص المادة      

رة األخیرة من ، وتشیر صراحة الفق"مخالفات أحكام هذا القانون الختصاص الجهات القضائیة

عندما تكون المخالفة المسجلة في حدود غرامة تفوق ثالثة مالیین دینار "نفس المادة على أنه 

                                                 
 .47لخضاري أعمر، مرجع سابق، ص  -  1
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، فإن المحضر المعد من طرف الموظفین المؤهلین یرسل مباشرة من طرف )دج 3.000.000(

  ."القضائیةالمدیر الوالئي المكلف بالتجارة إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا قصد المتابعات 

من خالل هذین النصین، نستنتج أن االختصاص األصیل للفصل في مخالفات أحكام القانون      

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، یعود للقضاء العادي بمختلف أقسامه، كما هو 

بعد إرسال  أعاله، ومنها اختصاص القضاء الجزائي 60مشار إلیه في الفقرة األولى من المادة 

المحضر مباشرة من طرف المدیر الوالئي للتجارة إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا، عندما 

كما هو ) دج 3.000.000(تكون المخالفة المسجلة في حدود غرامة تفوق ثالثة مالیین دینار 

  .أعاله 60وارد في الفقرة األخیر من المادة 

  :تحریك الدعوى العمومیة –ثانیا 

النیابة العامة هي هیئة عمومیة قضائیة، نص علیها قانون اإلجراءات الجزائیة، ویعد      

  .أعضاؤها قضاة یمثلون المجتمع

اختصاصات النیابة العامة في المجال القضائي متعددة، خاصة في إطار ممارسة الدعوى      

، 1اة االقتصادیة والتجاریةالعمومیة، ویزداد دورها یوما بعد یوم نظرا لتراجع تدخل الدولة في الحی

ومحدودیة الدور التقلیدي لإلدارة في هذا المجال، األمر الذي یجعل تدخل النیابة العامة أكثر من 

ضروري لمواجهة مثل هذه التحدیات التي تواجه الحیاة االقتصادیة عموما وحریة ممارسة 

  .النشاطات التجاریة خصوصا

االقتصادي ال یتنافى وال یتعارض مع دورها التقلیدي تدخل النیابة العامة في المجال      

المعروف، إذ یتجلى دورها في النطاق االقتصادي في ضمان التطبیق السلیم للقواعد المطبقة على 

الممارسات التجاریة ومحاربة كل أنواع المنافسة غیر المشروعة وحمایة حریة المنافسة في السوق، 

یتمثل دور النیابة العامة في هذه الحاالت، في كون أنها . تصاديوبالتالي ضمان توازن النظام االق

بمعنى كصاحبة سلطة اتهام كأصل أو . تتدخل كصاحبة السلطة في اإلقلیم التابع الختصاصها

  .2سلطة تحقیق وهو االستثناء

                                                 
 .185، مرجع سابق، ص زوبیرأرزقي  -  1
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یأتي بعد ذلك توقیع الجزاء المادي الملموس على العون االقتصادي المخالف، والذي یحتكر      

ختصاص توقیعه القاضي الجزائي، فالسلطة القضائیة تمثل السلطة الوحیدة التي لها صالحیة ا

متابعة وقمع المخالفون متى شكلت تصرفاتهم أفعال تنتمي إلى الجرائم المعاقب علیها جنائیا، 

مام ومنها الجرائم الماسة بشفافیة ونزاهة الممارسات التجاریة، وهذا النوع من الجرائم ینظر فیه أ

  .المحاكم الجزائیة

یعتبر وكیل الجمهوریة ممثل النیابة العامة على مستوى المحاكم، یتمتع بصالحیات تحریك     

الدعوى العمومیة والسیر فیها وكذا سلطة التصرف في المحاضر وجمع االستدالالت وذلك في 

على مراقبة أعمال حدود االختصاصات المنوحة له بموجب قانون اإلجراءات الجزائیة، كما یشرف 

  .      الضبطیة القضائیة وتلقي المحاضر والشكاوي والبالغات المرفوعة من طرف المواطنین

فیأمر باتخاذ اإلجراءات اآلزمة للبحث والتحري، كما قد یقوم بالتنسیق مع مختلف الهیئات      

ي مصالح وزارة التجارة وذلك اإلداریة المكلفة بتنظیم ممارسة التجارة وحمایة المنافسة الحرة ممثلة ف

عند تلقیه المحاضر المثبتة للمخالفات المعدة من طرف الموظفین المؤهلین للقیام بالتحقیقات 

  .االقتصادیة والمرسلة إلیه من طرف المدیر الوالئي المكلف بالتجارة

قاء نفسه، یثار في هذه النقطة، مدى قدرة وكیل الجمهوریة في تحریك الدعوى العمومیة من تل     

وذلك عندما یقوم بالتحقیق الموظفون اإلداریون المؤهلون ولیس ضباط الشرطة القضائیة، فیكون 

في هذه الحالة التحقیق تحت إشراف السلطة اإلداریة ولیس تحت اإلشراف المباشر لوكیل 

 الجمهوریة، ثم تقوم هذه السلطة بإحالة الملف إلى وكیل الجمهوریة من أجل تحریك الدعوى

  .2وهو ما یعني استثناء، عدم قدرته على تحریك الدعوى العمومیة من تلقاء نفسه 1العمومیة

إضافة إلى ذلك، إذا وافق األعوان االقتصادیون المتابعون على المصالحة المقترحة علیهم      

قا من طرف اإلدارة المكلفة بالتجارة، فإن هذه المصالحة تنهي كل المتابعات القضائیة، وذلك طب

تنهي المصالحة "التي جاء فیها  02 – 04من القانون رقم  61للفقرة الخامسة من المادة 

  ."المتابعات القضائیة

                                                 
 .، مرجع سابق02 – 04من قانون رقم  60الفقرة األخیرة من المادة  أنظر -  1
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كما یحق لكل شخص تضرر من الممارسات التجاریة غیر المشروعة، اللجوء إلى القضاء      

أو المطالبة قصد دفع عنه هذه الممارسات التي تمس بمصالحه االقتصادیة والحصول على حقوقه 

  .1بحمایتها، بشرط أن تكون لهذا الشخص أو العون االقتصادي الصفة والمصلحة في ذلك

یتم ذلك عن طریق عریضة مكتوبة موقعة ومؤرخة، ولّما كان العون االقتصادي فردا من      

ن أفراد المجتمع فإنه یحق له اللجوء إلى القضاء لحمایة مصالحه المادیة واالقتصادیة، فضال ع

  .طلب التعویض عما أصابه من ضرر ناتج عن الممارسات التجاریة غیر المشروعة

أما إذا كانت الوقائع والضرر الذي أصاب العون االقتصادي جراء الممارسات التجاریة غیر      

المشروعة، بحیث تشكل جریمة، فإن له الحق في المطالبة بالتعویض عن طریق دعوى مدنیة 

أما إذا كانت . 2ضاء الجزائي وهو االستثناء أو أمام القضاء المدني وهو األصلتبعیة إما أمام الق

الوقائع ال تشكل جریمة، فإنه یتعین على العون االقتصادي رفع دعوى مدنیة للمطالبة بالتعویض 

التي  02 – 04من القانون  60، وهذا طبقا للفقرة األولى من المادة 3عن الضرر الذي لحق به

  ."تخضع مخالفات أحكام هذا القانون الختصاص الجهات القضائیة"تنص على أنه 

  :إجراءات سیر الدعوى –ثالثا 

ج اللتان تحددان األشخاص المؤهلین وفق هذا .إ.من ق 14و 12بالرجوع إلى نص المادتین      

د القانون للقیام بمهمة البحث والتحري في الجرائم التي یختص القضاء الجزائي بالفصل فیها، نج

قد أهل موظفون مؤهلون للقیام بالتحقیقات االقتصادیة مهمتهم التحقیق  02 – 04أن القانون 

ومعاینة مخالفات أحكامه وٕاعداد محاضر بشأنها وٕارسالها إلى وكیل الجمهوریة عن طریق المدیر 

ن نفس م 49الوالئي للتجارة قصد المتابعات القضائیة، هؤالء الموظفون المؤهلون مذكورون بالمادة 

  :القانون وهم

  ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في قانون اإلجراءات الجزائیة، -

                                                 
 .، مرجع سابق09 – 08من قانون رقم  13/1المادة  أنظر -  1

بة بتعویض الضرر الناجم عن یتعلق الحق في الدعوى المدنیة للمطال"على أنه  ، مرجع سابق،ج.إ.من ق 2/1المادة  تنص - 2

 ."جنایة أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابهم شخصیا ضرر مباشر تسبب عن جریمة

 .190، مرجع سابق، ص زوبیرأرزقي  -  3
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 المستخدمون المنتمون إلى األسالك الخاصة بالمراقبة التابعون لإلدارة المكلفة بالتجارة، -

 األعوان المعنیون التابعون لمصالح اإلدارة الجبائیة، -

 .على األقل المعینون لهذا الغرض 14المرتبون في الصنف أعوان اإلدارة المكلفة بالتجارة  -

نالحظ أن التحقیق في قضایا المنافسة والممارسات التجاریة یمكن أن یتواله أشخاص غیر      

ج یقومون بمعاینة والتحقیق في الجریمة ثم إرسال المحاضر إلى وكیل .إ.مذكورین في ت

ة، ویستند القضاء الجزائي على تحقیقاتهم للفصل الجمهوریة الذي یتولى تحریك الدعوى العمومی

  .في المخالفات المتضمنة في هذه المحاضر وهو ما یعد خروجا عن أحكام هذا القانون

من قانون رقم  63ما تجدر اإلشارة إلیه، أنه یمكن للوزیر المكلف بالتجارة طبقا لنص المادة      

ة طلبات كتابیة أو شفویة في إطار المتابعات بأن یقدم أمام الجهات القضائیة المعنی 02 – 04

الناشئة عن مخالفة تطبیق أحكام هذا القانون، ربما على أساس مسؤولیته في حفظ النظام العام 

  .االقتصادي وانسیاب ممارسة التجارة

الجدیر بالذكر، أنه یحق لجمعیات حمایة المستهلك، والجمعیات المهنیة التي أنشئت طبقا      

القیام برفع دعوى أمام العدالة ضد كل عون اقتصادي قام بمخالفة أحكام هذا القانون،  للقانون،

  .  1كما یمكنهم التأسیس كطرف مدني في الدعاوى للحصول على تعویض الضرر الذي لحقهم

كما یمكن للقاضي أن یأمر على نفقة مرتكب المخالفة أو المحكوم علیه نهائیا، إضافة إلى      

صلیة، بنشر قراراتهما كاملة أو خالصة منها في الصحافة الوطنیة أو لصقها بأحرف العقوبات األ

  .2بارزة في األماكن التي یحددانها

  

  الثاني حثبالم

  زة الطعن في قرارات سلطات الضبط اإلقتصاديأجه

  

لقد منح المشرع الجزائري االختصاص للقضاء المزدوج العادي واإلداري، في موضوع الطعن      

القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة، وقرارات السلطات اإلداریة المكلفة بتطبیق قانونا  في
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المنافسة والممارسات التجاریة، فمنح للقضاء العادي ممثال في الغرفة التجاریة لمجلس قضاء 

الجزائر اختصاص الفصل في الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات 

، كما أوكل للقضاء اإلداري مهمة الفصل في الطعون المقدمة )األول المطلب(دة للمنافسة المقی

ن السلطات ضد قرارات رفض التجمیع االقتصادي والدعاوى المرفوعة ضد القرارات الصادرة ع

  ).الثاني المطلب(اإلداریة األخرى 

  

  األول المطلب

  اختصاص الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر

   12 – 08ون المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة طبقا للقانون رقم بالطع

  

لقد خول المشرع الجزائري للغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر، صالحیات الفصل في      

، كما منح )الفرع األول(ة الطعون المرفوعة ضد األوامر المعللة والتدابیر المؤقتة لمجلس المنافس

  ). الفرع الثاني(قراراته  يلها سلطة الفصل ف

  

  الفرع األول

  وامر المعللة والتدابیر المؤقتةوقف تنفیذ األ 

  

استنادا المتیازات السلطة العامة، فإن األوامر والقرارات اإلداریة، تكون قابلة للتنفیذ حتى وٕان      

لذان یسمحان كانت محال للطعن القضائي، لكونها تتمتع بقرینة المشروعیة وامتیاز األولویة ال

  .1بالتنفیذ الفوري لهذه األوامر والقرارات اإلداریة

من األمر رقم  46و 45یمكن لمجلس المنافسة بموجب الصالحیات الممنوحة في المادتین      

، اتخاذ وتنفیذ أوامر معللة ترمي إلى وضع حد للممارسات المعاینة المقیدة للمنافسة، أو 03 – 03

عدم تطبیق األوامر، أو یأمر بنشر قراره أو مستخرجا منه أو توزیعه أو  تقریر عقوبات مالیة عند

كما یمكن لمجلس المنافسة بطلب من المدعي أو من الوزیر المكلف بالتجارة اتخاذ تدابیر . تعلیقه
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مؤقتة للحد من تلك الممارسات، إذا اقتضت ذلك الظروف المستعجلة والخطیرة لتفادي وقوع ضرر 

   . صالحه فیما بعدمحدق غیر ممكن إ

غیر أن المشرع الجزائري منح للوزیر المكلف بالتجارة ولألطراف المعنیة، المتضررة من اتخاذ      

تلك األوامر والتدابیر، بأن تلحق بها أضرارا خطیرة ال یمكن تداركها فیما بعد، حق الطعن فیها في 

الجزائر صاحبة االختصاص  وجعل من الغرفة التجاریة لمجلس قضاء. یوما) 20(أجل عشرون 

المعدلة بموجب المادة  03 – 03من األمر رقم  63/1المادة ذلك طبقا لنص في وقف تنفیذها، و 

الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي یفصل "... التي جاء فیها  12 – 08من القانون رقم  31

ارة، ویرفع الطعن في في المواد التجاریة، من األطراف المعنیة أو من الوزیر المكلف بالتج

  ".یوما) 20(أعاله في أجل عشرون  46اإلجراءات المؤقتة المنصوص علیها في المادة 

حالة من حاالت االستعجال  األوامر والتدابیر المؤقتة،األضرار الناجمة عن تنفیذ تلك  تعتبر     

د االستعجال مسألة المنصوص علیها قانونا، تستدعي اللجوء إلى القضاء اإلستعجالي، وتقدیر وجو 

واقع یستخلصها قاضي الموضوع من ظروف الدعوى وال رقابة علیه في ذلك من المحكمة العلیا 

  .1إذا أسس قضاءه على أسباب سائغة تحملها أوراق الدعوى

یتمیز االستعجال بالطابع المؤقت، وعدم المساس بأصل الحق المتنازع علیه، والطابع      

على  03 – 03من األمر رقم  63، جاء في الفقرة الثانیة من المادة الوجاهي، وفي هذا الصدد

. ال یترتب على الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر أي أثر موقف لقرارات مجلس المنافسة"أنه 

یوما، أن ) 15(غیر أنه یمكن رئیس مجلس قضاء الجزائر، في أجل ال یتجاوز خمسة عشر 

أعاله، الصادرة عن مجلس  46و 45المادتین  یوقف تنفیذ التدابیر المنصوص علیها في

   ".المنافسة عندما تقتضي ذلك الظروف أو الوقائع الخطیرة

نستنتج أنه إذا تقدم أحد األطراف المعنیة المتضررة أو الوزیر المكلف بالتجارة بطلب إلى      

قرارات مجلس  رئیس مجلس قضاء الجزائر، یبرر فیه ضرورة اتخاذ إجراءات إستعجالیة لوقف تنفیذ

المنافسة، بشرط أن یكون قد قدم استئنافا في القرار األصلي، فإن رئیس المجلس بناء على سلطته 
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التقدیریة، یستطیع أن یتخذ أمرا إستعجالیا بوقف تنفیذ األمر أو التدبیر المتخذ من طرف مجلس 

  .1المنافسة

خالل تأسیس حق طلب  من هذا المنطلق، تظهر خصوصیة قرارات مجلس المنافسة من     

واإلغفال عن تكریسه في القرارات التي تصدر عن . وقف تنفیذها أمام مجلس قضاء الجزائر

السلطات اإلداریة المستقلة األخرى، بالرغم من أن هذا الطلب أو الحق من المفروض أن یكون 

  .مضمونا أمام القضاء اإلداري وباألخص أمام مجلس الدولة

واعد المتعلقة بالطعن في قرارات بعض السلطات اإلداریة المستقلة، نجد أن بالرجوع إلى الق     

  فالطعون المرفوعة ضد قرارات اللجنة المصرفیة لیست موقفة . المشرع یكاد یتجاهل هذا المبدأ

 – 2000من قانون  17، وكذا قرارات لجنة ضبط البرید والمواصالت حیث تنص المادة 2التنفیذ

، واألمر نفسه بالنسبة لقرارات مجلس إدارة "یس لهذا الطعن أثر موقفول"... على أنه  03

  .3الوكالتین المتعلقة بالمجال المنجمي

یعد تجاهل مبدأ وقف التنفیذ إنقاصا لضمانات حقوق الدفاع لدى األطراف المتقاضیة،      

تي یمكن أن تنجر ومساسا بالمصالح االقتصادیة والمالیة لألعوان االقتصادیین، نتیجة لألضرار ال

عن تنفیذ القرارات الردعیة التي تتخذها هذه السلطات، ال سیما إذا تبین فیما بعد عدم 

  .    4مشروعیتها

إن إجراء وقف التنفیذ یكون في حالة االستعجال، ویخص التدابیر المنصوص علیها في      

وقف التنفیذ یكون خاضعا  المتعلق بالمنافسة، كما أن 03 – 03من األمر رقم  46و 45المادتین 

غیر أنه " 5للسلطة التقدیریة لرئیس مجلس قضاء الجزائر وذلك طبقا للعبارة التي استعملها المشرع
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 ".موقفة التنفیذ
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عندما تقتضي ذلك الظروف أو الوقائع ...أن یوقف التنفیذ... یمكن رئیس مجلس قضاء الجزائر

  ".الخطیرة

قا ألحكام قانون اإلجراءات المدنیة تجدر اإلشارة، إلى أن طلب وقف التنفیذ یكون طب     

  : 2، فللقاضي سلطة تقدیریة في األمر بوقف التنفیذ وبشروط منها1واإلداریة

  .أن تكون دعوى اإللغاء مرفوعة ضمن اآلجال القانونیة المسموح بها قانونا للطعن -

 . اءأن یكون المدعي قد تظلم طبقا للقانون في الحاالت التي ینص القانون على هذا اإلجر  -

یودع طلب وقف التنفیذ، صاحب الطعن الرئیسي أو الوزیر المكلف بالتجارة، وال یقبل الطلب      

  .3إال بعد تقدیم الطعن الذي یجب أن یرفق بقرار مجلس المنافسة

یطلب رئیس مجلس قضاء الجزائر رأي الوزیر المكلف بالتجارة في طلب وقف التنفیذ، عندما      

  .  4طرفا في القضیة ال یكون هذا األخیر

بخصوص آجال رفع الطعن في األوامر والتدابیر التحفظیة الصادرة عن مجلس المنافسة،      

یوما من تاریخ التبلیغ مقارنة بآجال رفع الطعن في ) 20(فإنها آجال قصیرة، محددة بعشرون 

یغ قرار المجلس في قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالمضمون، المحددة بشهر واحد من تاریخ تبل

  .5المضمون

 كما یجب على رئیس مجلس قضاء الجزائر، الفصل في الطعون المرفوعة ضد التدابیر      

في أجل خمسة عشر  46و 45التحفظیة، بأن یوقف تنفیذ التدابیر المنصوص علیها في المادتین 

 65الثانیة من المادة  یوما من تاریخ تقدیم الطعن، وهي آجال قانونیة لم تتضمنها الفقرة) 15(

  . السالفة الذكر
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یفسر موضوع قصر آجال الطعن، على أساس تعلقه بطعون ضد قرارات المجلس المتعلقة      

، فاألمر یتعلق حقیقة بتقلیص األجل الممنوح لرئیس مجلس 1باإلجراءات التحفظیة الوقائیة الوقتیة

ظیة، لكونها ال تتناول أصل الحق وٕانما قضاء الجزائر التخاذ قراره حول هذه اإلجراءات التحف

  .تتعلق بحاالت االستعجال المحیطة بأصل الحق المتنازع فیه

أما بالنسبة للقرارات الصادرة عن رئیس المجلس القضائي المتعلقة بوقف األوامر والتدابیر      

قف التحفظیة، ال یمكنه النطق بها لمجرد احتمال حصول ضرر، فهذا غیر كافي للسماح بو 

تنفیذها، ویستلزم طلب وقف التنفیذ وجود طعن رئیسي وأصلي في المضمون یتمثل في دعوى 

  .اإلبطال

، إال 2كما یمكن لرئیس المجلس القضائي إجراء تحقیق أو القیام بخبرة قبل اتخاذه ألي قرار     

ها جدا بشكل إذا كان التطبیق الفوري لقرار المجلس من شأنه ترتیب آثار وخیمة وعواقب مبالغ فی

واضح، أو إذا طرأت، بعد تبلیغ القرار، أفعال جدیدة ذات خطورة استثنائیة أو عندما تقتضي ذلك 

، كاألمر بوقف النشاط االقتصادي أو تدبیر الغلق المؤقت للمحل 3الظروف أو الوقائع الخطیرة

  .  التجاري

طالبة له بأن تنظم سیاستها یكون طلب التأجیل مبررا، إذا كان مؤقتا ویسمح للمقاولة ال     

  .التجاریة بشكل جدید ومغایر، وأكثر تطابقا مع أحكام قانون المنافسة

ویستحیل وقف التنفیذ عندما یكون قرار مجلس المنافسة یفرض إشهارا ونشرا إجباریا في ثالثة      

أو جزاء متخذ من وسائل إعالم وتم إشهاره في النشرة الرسمیة للمنافسة، وال یحتوي على أیة إدانة 

ویستلزم أن یحتوي هذا القرار المنشور، خدمة لإلعالم الموضوعي، على مالحظة . طرف المجلس

  .  4ظاهرة تدل على أنه محل طعن أمام هیئة االستئناف المختصة
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ویبقى طلب وقف تنفیذ إجراء نشر قرار مجلس المنافسة، كثیرا ما یرفض قبوله، عمال بالمبدأ      

  .1قاضي بالنشر الوجوبي لقرارات مجلس المنافسةاألساسي ال

من  63/2المادة الملغى وكذلك  06 – 95من أمر رقم  26/2المادة صیاغة  ن فيالتمعّ  إنّ      

،  یستطیع رئیس المجلس القضائي أن یأمر بوقف تنفیذ األوامر والتدابیر 03 – 03مر رقم األ

  . التحفظیة المؤقتة من تلقاء نفسه

ر التجارة بطلب وقف في الحالة التي ال یتقدم فیها أّي من األطراف المعنیة أو وزی ،ذلكیعني      

إال أنه یمكن لرئیس "الملغى على أنه  06 – 95من أمر رقم  26/2المادة ص التنفیذ، فتن

المجلس القضائي لمدینة الجزائر عن طریق االستعجال وقف تنفیذ اإلجراءات المذكورة في 

یمكن رئیس مجلس قضاء "بأنه  63من المادة  2كما جاء في نص الفقرة  ،..."26المادة 

یوما، أن یوقف تنفیذ التدابیر المنصوص علیها ) 15(الجزائر، في أجل ال یتجاوز خمسة عشر 

، لكن بالرجوع إلى القواعد العامة نجد أن هذه الفرضیة مستبعدة لكون ..."46و 45في المادتین 

  .یطلبه الخصومالقاضي ال یحكم إال بما 

  

  الفرع الثاني

  إبطال القرارات القمعیة

  

أتطرق إلى إختصاص الغرفة التجاریة للنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس      

  ).ثانیا(، على أن أتطرق إلى إجراءات رفع الطعن )أوال(المنافسة 

  إختصاص الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر  –أوال 

تكون قرارات مجلس المنافسة "على أن  03 – 03من األمر رقم  63/1دة الما جاء في     

قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي یفصل في المواد التجاریة، من األطراف المعنیة أو 

من الوزیر المكلف بالتجارة وذلك في أجل ال یتجاوز شهرا واحدا إبتداءا من تاریخ استالم 

المادة، أن القرارات القمعیة ضد الممارسات المنافیة للمنافسة الصادرة  ذه، نستنتج من ه..."القرار
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 ،عن مجلس المنافسة، قابلة للطعن بإلغائها أمام الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر دون سواها

  .من طرف األشخاص المعنیین بها، في أجل شهر من تاریخ تبلیغ قرار المجلسویقدم الطعن 

اص المعنیین بها، تلك األطراف التي تم تبلیغها بقرار مجلس المنافسة، أي تلك قصد باألشخی     

األطراف التي تسلمت القرار من أجل تنفیذه، فیحق لها الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر، بصفتها 

مخطرة لمجلس المنافسة، أنها معنیة باإلجراءات أمامه، كذلك الوزیر المكلف بالتجارة، له الحق في 

  .ضد قرار المجلس، حتى وٕان كان لیس هو المخطر له الطعن

ة، وبالتالي ستقلمنافسة تصدر عن سلطة إداریة ملكن الجدیر بالذكر، أن قرارات مجلس ال     

تعتبر قراراته ذات طابع إداري، یتولى اختصاص الفصل في الطعون ضدها مجلس الدولة باعتباره 

وطنیة المركزیة، ولیس من اختصاص مجلس قضاء الهیئات الالطعن في قرارات السلطات و جهة 

  .الجزائر

یعود أوال إلى التقلید عن المشرع الجزائري في منحه االختصاص للقضاء العادي،  دافع لعلّ      

، فأحیانا النصوص الجزائریة تعید صیاغة حرفیة المشرع الفرنسي الذي أخضعها للقضاء العادي

الطعن في قرارات  1243 – 86فرنسي األمر رقم حیث جعل المشرع ال 1للنصوص الفرنسیة

دیسمبر  20مجلس المنافسة من إختصاص مجلس الدولة، غیر أن المشرع الفرنسي بتاریخ 

 – 86من األمر رقم  15و 12تراجع عن ذلك من خالل إصداره تشریع معّدل للمادتین  1986

مجلس المنافسة محال  یمكن أن یكون قرار"منه تنص على أنه  12أین أصبحت المادة  1243

توحید تفسیر  في باإلضافة إلى رغبة المشرع الجزائري. ..."للطعن أمام محكمة إستئناف باریس

وتطبیق قواعد قانون المنافسة، كما أن قضایا المنافسة تتطلب حوصلة اقتصادیة شاملة، ترتبط 

على  ع طبیعتهابمؤسسات  وأعوان اقتصادیین من الخواص، لذلك فهي تتطلب قضاءا منسجما م

، 2أساس أن طبیعة المنازعة هي من إختصاص القانون الخاص، فاألمر یتعلق بمسائل المنافسة

كما أن الممارسات المنافیة للمنافسة یمكن رفع دعوى من المتضررین منها أمام القضاء العادي، 

                                                 
الملتقى الوطني حول  بزغیش بوبكر، خصوصیة إجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات اإلداریة المستقلة، - 1

 .307 ، ص، مرجع سابقسلطات الضبط المستقلة في المجال اإلقتصادي والمالي

 .308نفسه، ص مرجع  بزغیش بوبكر، -  2
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خص نفس وبقاء مجلس الدولة مختصا بها، یمكن أن یؤدي إلى صدور أحكام قضائیة متناقضة ت

إلختصاص الغرفة  2، على هذا األساس تم إخضاع الطعن في قرارات مجلس المنافسة1الوقائع

التجاریة لمجلس قضاء الجزائر بإستثناء قرارات رفض التجمیعات اإلقتصادیة التي تبقى من 

  .إختصاص مجلس الدولة

  إجراءات رفع الطعن –ثانیا 

رفع هذا الطعن، لذا یجب الرجوع إلى قانون اإلجراءات المالحظ أن هذه المادة لم تبین كیفیة      

المدنیة واإلداریة، فنجد أن الطعن یرفع بعریضة معللة وموقعة من طرف الطاعن أو محامیه 

، وتودع لدى كتابة ضبط مجلس قضاء الجزائر، بشرط أن 3متضمنة للبیانات الشكلیة المطلوبة

، ویجب أن تكون العریضة 4یقرها القانون تكون للطاعن صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة

، وتقید العریضة 5مصحوبة بعدد من النسخ بقدر عدد المستأنف علیهم وتبلغ لألطراف المعنیة

حاال في سجل خاص تبعا لترتیب ورودها، مع بیان أسماء وألقاب الخصوم ورقم القضیة وتاریخ 

  .أول جلسة، وتبلیغها لألطراف المعنیة

                                                 
، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري،  - 1

336. 

إداریة مستقلة، بإستثناء قرار رفض جمیع الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة، بإعتباره سلطة المشرع الجزائري إن إخضاع  -  2

لمجلس قضاء الجزائر، الذي من المفروض أن یكون من إختصاص مجلس الدولة، طبقا ألحكام القانون التجمیع اإلقتصادي 

المعدل والمتمم، فهذا األخیر وضع إستثناء إلختصاصات  03 – 03، یثیر الشك في دستوریة األمر رقم 01 – 98العضوي رقم 

لة ولم یحترم مبدأ تدرج القوانین في النظام القانوني، والذي یكون فیه الدستور في القمة، ثم یلیه في الترتیب القانون مجلس الدو 

العضوي ثم القانون العادي، وهذا ما أكده المجلس الدستوري الجزائري بمناسبة تقدیره لمدى مطابقة القانون الداخلي للمجلس الشعبي 

فتحدید إختصاصات مجلس الدولة، سواء بتجسید إختصاصات جدیدة أو بوضع إستثناءات علیها، ال  لهذا. الوطني مع الدستور

 .     یكون إال بقانون عضوي وما یترتب على هذا المبدأ، أن تعدیل مضمون قانون عضوي بقانون عادي یعتبر مخالف للدستور

 .، مرجع سابق09 – 08من قانون رقم  15المادة  أنظر -  3

 .مرجع نفسه، 09 – 08من قانون رقم  13مادة ال أنظر -  4

 .مرجع نفسه، 09 – 08من قانون رقم  14مادة ال أنظر -  5
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الطعن، ترسل نسخة منه إلى رئیس مجلس المنافسة وٕالى الوزیر المكلف  بمجرد إیداع     

بالتجارة عندما ال یكون هذا األخیر طرفا في الدعوى، ویرسل رئیس مجلس المنافسة ملف القضیة، 

  .1موضوع الطعن، إلى رئیس مجلس قضاء الجزائر في اآلجال التي یحددها هذا األخیر

ار المقرر بمجلس قضاء الجزائر المعین من طرف رئیس في نفس الوقت، یرسل المستش     

المجلس، نسخة من جمیع المستندات الجدیدة المتبادلة بین أطراف القضیة المودعة أمام كتابة 

ضبط مجلس قضاء الجزائر، إلى الوزیر المكلف بالتجارة وٕالى رئیس مجلس المنافسة قصد 

  .2الحصول على المالحظات المحتملة

زیر المكلف بالتجارة ورئیس مجلس المنافسة تقدیم مالحظات مكتوبة في آجال یمكن الو      

یحددها المستشار المقرر، ویتم إیداعها هي األخرى أمام كتابة الضبط، وتبلغ هذه المالحظات إلى 

  .أطراف القضیة حتى یتسنى لهم اإلطالع علیها، وٕابداء مالحظاتهم بشأنها

فلكل . زائر، دراسة جمیع المالحظات التي یقدمها أصحابهایتم في جلسات مجلس قضاء الج     

  .طرف له الحق باإلدالء بمالحظاته الشفهیة بصفة علنیة

لكن نظرا لما تتمیز به منازعات قرارات مجلس المنافسة، یجب قید جلسات المجلس ببعض      

ثیل القانوني، واألخذ األحكام، خاصة تلك المتعلقة بضمان حقوق الدفاع المتمثلة في الحق في التم

المتعلق  03 – 03بعین االعتبار مبدأ حمایة السر المهني، وهو ما لم یتم تكریسه في األمر رقم 

  . 3بالمنافسة بالرغم من أهمیتهما

على إمكانیة تدخل أطراف أخرى غیر معنیة  03 – 03من األمر رقم  68كما نصت المادة      

یمكن "ا معنیین بها أمام مجلس المنافسة، فجاء فیها على أنه بالقضیة أو االلتحاق بها، لكن كانو 

األطراف الذین كانوا معنیین أمام مجلس المنافسة والذین لیسوا أطرافا في الطعن، التدخل في 

الدعوى، أو أن یلحقوا بها في أیة مرحلة من مراحل اإلجراء الجاري، طبقا ألحكام قانون 

  ."اإلجراءات المدنیة

                                                 
 .، مرجع سابق03 – 03من أمر رقم  65المادة  رأنظ -  1

 .نفسه، مرجع 03 – 03من أمر رقم  66المادة  أنظر -  2

 .136عمورة عیسى، مرجع سابق، ص  -  3
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ذكره، نجد أن هناك نوعین من الطعون، التدخل اإلرادي في الدعوى واإللحاق  مما سبق     

التلقائي، وبالنسبة لإلجراء األخیر فإنه یمكن أن یصدر من رئیس محكمة االستئناف أو نائبه 

ویخص األشخاص اآلخرین المعنیین أمام مجلس المنافسة، وذلك في الحالة التي یكون الطعن 

ارات مجلس المنافسة قد یمس بمصالحها، بشرط أن ال یكونوا قد تقدموا بأي الرئیسي المقدم ضد قر 

  .1طعن بصورة إرادیة

  :2تتمثل األطراف المعنیة باإللحاق التلقائي في     

صاحب اإلخطار غیر الوزیر المكلف باالقتصاد وذلك عندما یكون مقرر مجلس المنافسة  -

  .م الطعن الرئیسيقد استجاب إلى طلباته على حساب الطرف الذي قد

 .األشخاص الذین تمت معاقبتهم من طرف المجلس لكن لم یقدموا طعنا رئیسیا وال فرعیا -

األشخاص الذین وجهت إلیهم مآخذ لكن لم یتمسك بها مجلس المنافسة أو لم تكن موضوع  -

 .معاقبة من طرف مجلس المنافسة

عن فرعي، غیر أنه في حالة ، قادر على ممارسة طلمدخل في الخصامص ایالحظ أن الشخ     

عدم ممارسته له، فإنه ال یستطیع التصرف إال كمتدخل على أساس اإللحاق التلقائي، وهذا یحد 

من حریة تصرفه، فال یمكن له إال أن یساند مزاعم هذا الطرف أو ذاك دون أن یكون له الحق في 

  .عرض إدعاءاته الخاصة

، فهو یسمح به لألطراف المعنیة أمام ل في الخصامدخارادي تماما مثل اإلإن التدخل اإل     

  .مجلس المنافسة التي لم تقدم طعنا أمام مجلس قضاء الجزائر وهم األشخاص المذكورون أعاله

تعتبر جلسة مجلس قضاء الجزائر الفاصل في المواد التجاریة، للطعن في قرارات مجلس      

ضوع الطعن، بعد دراسة جمیع مقتضیات القضیة، المنافسة بأنها المرحلة األخیرة في فصله في مو 

  .إذ فیها یصدر قراره في مصیر قرار مجلس المنافسة إما بتأییده أو تعدیله أو إلغائه

                                                 
مرجع سابق، ص ، )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(رسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، المما، محمد الشریفكتو  - 1

341. 

مرجع نفسه، ص  ،)دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري،  ،محمد الشریفكتو  - 2

341. 
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  إلغاء قرار مجلس المنافسة – أوال

إن قرارات مجلس المنافسة هي قرارات ذات طابع إداري، أصدرها المجلس في إطار ممارسته      

لعامة، لذلك فإن قاضي مجلس قضاء الجزائر مكلف بفحص مدى مشروعیتها المتیازات السلطة ا

، ویستعمل سلطاته الرقابیة مثله مثل 1وهذه الرقابة ال تختلف عن الرقابة الخاصة بتجاوز السلطة

  .القاضي اإلداري

یقوم قاضي المجلس بتفحص القرار المرفوع أمامه من كل الجوانب القانونیة، وذلك بالتأكد      

، ومدى احترام 03 – 03ن أن المجلس قد احترم قواعد االختصاص المنظمة بموجب األمر رقم م

اإلجراءات القانونیة الواجب إتباعها لحل النزاع أمامه، كذلك التأكد من اإلجراءات المتبعة أمام 

المحدد للنظام الداخلي لمجلس  44 – 96مجلس المنافسة المحددة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  .2المنافسة، من حیث التطبیق السلیم للقواعد واإلجراءات التنازعیة التي أسس علیها قراره

كذلك یتأكد القاضي من مدى احترام مجلس المنافسة لقواعد العدالة وحقوق الدفاع، كما ینظر      

  .في اإلجراءات الشكلیة المتعلقة بالقرار خاصة ما تعلق بالتسبیب

اء الجزائر أیضا بصفته قاضي الموضوع، أي باعتباره قاضي یقوم قاضي مجلس قض     

استئناف، بمراقبة مدى تطبیق مجلس المنافسة للقواعد الموضوعیة المنصوص علیها في قانون 

المنافسة، عمال باألوجه المتمسك بها في الطعون، كما یراقب مدى صحة تكییف الوقائع طبقا 

  .حجم المخالفة المرتكبة من طرف العون االقتصاديللقانون ومدى تناسب العقوبة المقررة مع 

وعلیه، فإذا ما ال حظ قاضي مجلس قضاء الجزائر أن قرار مجلس المنافسة مشوب بإحدى      

عیوب المشروعیة، سواء في الجانب اإلجرائي أو الموضوعي والتي ال یتسنى له إصالحها أو 

  .تعدیلها، أن یقرر إلغائه، وبالتالي وقف المتابعة

  

  

                                                 
، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(للمنافسة في القانون الجزائري، كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة  - 1

344. 

 .139عمورة عیسى، مرجع سابق، ص  -  2
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  تعدیل قرار مجلس المنافسة –ثانیا 

یمكن لألطراف المعنیة بالقرارات الصادرة عن مجلس المنافسة، الطعن بتعدیلها، ویتمتع      

القاضي بسلطة أوسع مقارنة بما یتمتع به في حالة منازعات المشروعیة، فبإمكانه تعدیل العقوبة 

إلى األطراف المعنیة، لیتخذ عقوبة أشد أو المقررة، وذلك بعد دراسة خطورة األفعال المنسوبة 

  .1أخف من العقوبة التي قررها مجلس المنافسة

تستعمل هیئة الطعن المختصة هذه السلطة المخولة لها قانونا والمتمثلة في تعدیل قرارات      

ائع المجلس أو مراجعتها أو تغییرها، فإنها تقوم بواسطة مراقبة القضاء الكامل، بتقدیر جدید للوق

  .ویحل قرارها الخاص محل قرار مجلس المنافسة المعدل كلیا أو جزئیا. وللقانون

  تأیید قرار مجلس المنافسة –ثالثا 

إذا تبین أن الطعن غیر مؤسس قانونا، وأن مجلس المنافسة قد أصدر قراره مسببا مبنیا على      

فإنه یصدر قراره بتأیید القرار  أسس قانونیة غیر مشوبة بعیب تجعله قابال لإللغاء أو التعدیل،

  .2المطعون فیه

تجدر اإلشارة، أن القاضي المختص عند تأییده لقرار مجلس المنافسة، ال یجوز له الحكم      

ال "بالجزاء أكثر مما قرره مجلس المنافسة، كأن یقوم بتشدید قیمة الجزاء المالي، وذلك طبقا لقاعدة 

ها على اختالف أنواع الطعون سواء كانت مدنیة أو جزائیة ، والتي یأخذ ب"یضار الطاعن بطعنه

  .أو اإلداریة

في حالة تأیید الغرفة التجاریة لقرار مجلس المنافسة، یكون للطاعن الخیار بین تنفیذ قرار      

المجلس، أو الطعن بالنقض ضد قرار الغرفة التجاریة أمام الغرفة التجاریة للمحكمة العلیا وفق 

  .واردة في القواعد العامةاإلجراءات ال

  

  

                                                 
 .109موساوي ظریفة، مرجع سابق، ص  -  1

 .142عیساوي محمد، مرجع سابق، ص  -  2
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قد تقوم المحكمة العلیا بنقض القرار المطعون فیه لعیب شابه، وفي هذه الحالة تقضي بإعادة      

  التجاریة لمجلس قضاء الجزائر  الغرفة  لكون  القضیة إلى نفس الغرفة مشّكلة تشكیال آخر، وذلك 

  .1تنفرد باختصاص النظر في قرارات مجلس المنافسة

الجدیر بالذكر، أن المشرع الجزائري لم ینص صراحة في األمر المتعلق بالمنافسة، إلى كیفیة      

تنفیذ قرارات الغرفة التجاریة لكل من مجلس قضاء الجزائر والمحكمة العلیا، في حالة الطعن 

المعدلة بموجب  03 – 03من األمر رقم  70بالنقض، إال ما یمكن استنتاجه من نص المادة 

ترسل القرارات الصادرة عن مجلس قضاء "التي جاء فیها  12 – 08من قانون رقم  32دة الما

الجزائر وعن المحكمة العلیا وعن مجلس الدولة والمتعلقة بالمنافسة إلى الوزیر المكلف بالتجارة 

، ما یعني ضمنیا، أن الوزیر المكلف بالتجارة هو من یتولى مهمة "وٕالى رئیس مجلس المنافسة

  .هذه القرارات ورئیس مجلس المنافسة تنفیذ

  

  الثاني المطلب

  في الطعن ضد قرارات اختصاص القضاء اإلداري

  سلطات الضبط اإلقتصادي 

  

یختص القضاء اإلداري بالفصل في دعاوى اإللغاء المتعلقة بالمنافسة، فیتولى مجلس الدولة      

النظر في  المحاكم اإلداریة ا تتولىالنظر في دعاوى الطعن ضد قرارات رفض التجمیع، كم

الدعاوى ضد قرارات الوالة، المتعلقة بالغلق المؤقت للمحالت التجاریة مع احترام اإلجراءات 

، باإلضافة إلى إختصاص مجلس الدولة )الفرع األول(ئها أو تعدیلها أو تأییدها القانونیة وذلك بإلغا

  .)الفرع الثاني(ة المستقلة بالنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات السلطات اإلداری

  

  

  

                                                 
 .112موساوي ظریفة، مرجع سابق، ص  -  1
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  الفرع األول

  أنواع دعاوى اإللغاء وٕاجراءاتها 

  

بها مختلف جهات نتناول بالدراسة أنواع دعاوى اإللغاء المتعلقة بالمنافسة التي تختص      

ها ، ثم تبیان شروط قبول هاته الدعوى واإلجراءات القانونیة المتعلقة ب)أوال(القضاء اإلداري 

  ).ثانیا(

  أنواع دعاوى اإللغاء المتعلقة بالمنافسة – أوال

، ودعوى )1(عوى الطعن في قرار رفض التجمیع تشمل دعاوى اإللغاء المتعلقة بالمنافسة، د     

  ).2(الغلق المؤقت للمحالت التجاریة الطعن في قرار 

  :دعوى الطعن في قرارا رفض التجمیع الصادر عن مجلس المنافسة – 1

المشرع الجزائري صراحة االختصاص لمجلس الدولة للفصل في الطعون المقدمة من لقد منح      

أطراف التجمیع، ضد قرار مجلس المنافسة القاضي برفض عملیة التجمیع، حیث جاء في المادة 

یمكن مجلس المنافسة أن یرخص بالتجمیع أو یرفضه "على أنه  03 – 03من األمر رقم  19

یمكن الطعن في قرار رفض التجمیع أمام ...لوزیر المكلف بالتجارة،بمقرر معلل، بعد أخذ رأي ا

  ."مجلس الدولة

تشیر هذه المادة، إلى أن قرار رفض التجمیع االقتصادي أو قبوله یتخذه مجلس المنافسة      

ویتم الطعن بإلغائه أمام مجلس الدولة،  1بموجب الصالحیات الممنوحة له بموجب قانون المنافسة

عن قاعدة توحید االختصاص التي اعتمدها المشرع الجزائري فیما یتعلق بقضایا وهو خروج 

المنافسة، أین نجده منح لمجلس قضاء الجزائر اختصاص الفصل في كل الطعون ضد قرارات 

  .12 – 08من قانون رقم  31مجلس المنافسة طبقا لنص المادة 

نه اعتمد على الطریقة المتبعة في توزیع قد یبرر هذا االتجاه من المشرع الجزائري، إما لكو      

االختصاص في قانون المنافسة الفرنسي، أین یختص وزیر االقتصاد الفرنسي باتخاذ القرارات 

المتعلقة بالتجمیعات االقتصادیة، وبالتالي القاضي اإلداري بمجلس الدولة هو صاحب 

                                                 
 .، مرجع سابق03 – 03أمر رقم  -  1
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یلتفت إلى أن قرارات رفض  االختصاص بالنظر في الطعون المرفوعة ضد هذه القرارات، دون أن

التجمیع تصدر من طرف مجلس المنافسة طبقا لألمر المتعلق بالمنافسة الجزائري، وبالتالي مجلس 

  .قضاء الجزائر هو المختص طبقا لمبدأ توحید االختصاص في منازعات المنافسة

ختصاص وقد تكون هناك مبررات موضوعیة، استند علیها المشرع الجزائري في منحه اال     

  :1لمجلس الدولة تتمثل في

مبرر قانوني یتمثل في كون مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة باعتراف المشرع، فقرار  -

  ، وذلك 2وبالتالي قرار رفض التجمیع الصادر عنه ذو طابع إداري یختص به مجلس الدولة

  مجلس الدولة    المتعلق باختصاصات  01 – 98من القانون العضوي رقم  9طبقا للمادة      

  . 3وسیره وعمله     

أن هناك إرادة في توحید اإلجراءات فیما یخص الجهات المختصة بالنظر في  هذا یعني     

الطعون المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة، وتمییزها عن التجمیعات االقتصادیة التي لم یعد 

  .03 – 03طبقا لألمر رقم  4للمنافسةالمشرع الجزائري یضفي علیها صفة الممارسات المقیدة 

أن رفض التجمیع ال ینشأ منازعات مختلفة بین األطراف، عكس منازعات الممارسات  -

المقیدة للمنافسة، فاالختصاص یبقى للقضاء اإلداري عمال باألصل، دون الحاجة إلى 

عات إعمال مبدأ حسن سیر العدالة، وذلك بالبحث عن القاضي األمثل، وكذا توحید مناز 

  .المنافسة

رغبة المشرع في التوفیق عند اعتماده نظام اقتصاد السوق، بین عدم االنسحاب الكلي  -

 .والمطلق من الحیاة االقتصادیة، فمنح االختصاص للقضاء العادي واإلداري معا

                                                 
 .118موساوي ظریفة، مرجع سابق، ص  -  1

2 - ZOUAIMIA (R.), Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit 

algérien », op.cit, P. 12. 
 ر، صاد37لة وتنظیمه وعمله، ج ر عدد ، یتعلق باختصاصات مجلس الدو 1998ماي  30مؤرخ في  01 – 98قانون رقم  - 3

 .1998جوان  01في 

تعتبر الممارسات المقیدة للمنافسة هي تلك المنصوص علیها في مرجع سابق، ، 03 – 03من أمر رقم  14أالحظ أن المادة  -  4

 .، من دون اعتبار التجمیع االقتصادي من تلك الممارسات الممنوعة12و 11و 10و 7و 6المواد 
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ینحصر اختصاص الغرفة التجاریة في رقابة القرارات القمعیة لمجلس المنافسة المتعلقة  -

قیدة للمنافسة فقط، دون التجمیعات التي ال تعد ممارسة منافیة للمنافسة، بالممارسات الم

 . فإسناد االختصاص إلى مجلس الدولة صحیح ومبرر

  ر الغلق المؤقت الصادر عن الواليدعوى إلغاء قرا – 2

قد  02 – 04بتفحص أهم النصوص المتعلقة بالمنافسة في الجزائر، نجد أن القانون رقم      

إمكانیة الطعن في قرار الوالي المتضمن الغلق المؤقت للمحالت التجاریة، حیث تنص أشار إلى 

یمكن الوالي المختص إقلیمیا، بناءا على اقتراح المدیر الوالئي المكلف "منه على أنه  46المادة 

بالتجارة، أن یتخذ بواسطة قرار، إجراءات غلق إداریة للمحالت التجاریة لمدة ال تتجاوز ثالثین 

 14و 13و 11و 10یوما في حالة مخالفة القواعد المنصوص علیها في أحكام المواد ) 30(

یكون قرار الغلق قابال . من هذا القانون 53و 28و 27و 26و 25و 24و 23و 22و 20و

  ."للطعن أمام العدالة

قد تمس فاإلدارة ممثلة في الوالي قد تتخذ قرارات في إطار ممارستها لمهام السلطة العامة، و      

هذه القرارات بالمنافسة بأن تحدث خلال في التوازن التنافسي في السوق، فیحق لكل عون اقتصادي 

تضرر من إجراء الغلق المؤقت لمحله التجاري، وبالتالي توقفه عن ممارسة نشاطه االقتصادي، 

لة للطعن في اللجوء إلى المحاكم اإلداریة الجهویة لكل من الجزائر، وهران، قسنطینة، بشار وورق

  .1مشروعیة أو تفسیر أو إلغاء القرارات الصادرة عن الوالة

  بول دعوى اإللغاء وٕاجراءات سیرهاشروط ق – ثانیا

حتى یتمكن القضاء اإلداري من النظر في الطعون المرفوعة إلیه، یجب أن تكون مستوفیة      

) 1(انوني اري مسبق ومیعاد قللشروط القانونیة من شرط القرار اإلداري المطعون فیه، تظلم إد

  ).2(اإلجراءات القانونیة المطلوبة وٕاتباع 

  

  

                                                 
المجلة القضائیة، العدد األول، قسم  ،2002/ 25/05بتاریخ  ، الصادرة العلیامكالغرفة اإلداریة، المح ،283058رقم  قرار - 1

  ,241، ص 2002الوثائق، المحكمة العلیا، 
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  :الشروط القانونیة لقبول دعوى اإللغاء – 1

لقد أدرج قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة شروط قبول دعوى اإللغاء التي تتمثل في شرط      

وشرط المیعاد القانوني لرفع الدعوى ) ب(، التظلم اإلداري المسبق )أ(القرار اإلداري المطعون فیه 

  ). ج(

  :شرط القرار اإلداري المطعون فیه –أ 

یجب أن ترفق مع عریضة دعوى إلغاء القرارات اإلداریة الصادرة في مواد المنافسة، تحت      

، والقرار اإلداري المقصود 1طائلة عدم القبول، القرار اإلداري المطعون فیه، ما لم یوجد مانع مبرر

هنا، هو قرار رفض التجمیع الصادر عن مجلس المنافسة أو قرار الغلق المؤقت للمحالت 

  .التجاریة الصادر عن الوالي

إذا ثبت أن هذا المانع یعود إلى إمتناع اإلدارة أو مجلس المنافسة من تمكین المدعي من      

ستخلص النتائج القانونیة القرار المطعون فیه، یأمرهم القاضي المقرر بتقدیمه في أول جلسة، وی

  .المترتبة على هذا اإلمتناع

  شرط التظلم اإلداري المسبق - 2

یعتبر شرط التظلم اإلداري من بین الشروط اإللزامیة في القرارات اإلداریة الصادرة عن      

السلطات والهیئات المركزیة، وبالتالي فشرط التظلم اإلداري وجوبي في الدعاوى المرفوعة أمام 

فال تقبل الدعوى إال إذا كانت مسبوقة بتظلم إداري رئاسي فإن لم توجد سلطة . لس الدولةمج

  .2إداریة علیا، فیكون التظلم أمام من أصدر القرار بمعنى تظلم والئي

تي غیر أنه ال یشترط في القرارات اإلداریة الصادرة عن غیرها من الهیئات غیر المركزیة ال     

بالنظر في الدعاوى المرفوعة ضدها كقرار الغلق المؤقت الصادر عن  ةحاكم اإلداریتختص الم

، إال ما نصت علیه نصوص خاصة طبقا لقاعدة 3الوالي، فتقدیم التظلم في هذه القرارات جوازي

                                                 
 ,، مرجع سابق09 – 08من قانون رقم  819أنظر المادة  - 1

2 - ZOUAIMIA (R.), « Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit 

algérien », op.cit, P. 21. 
 .، مرجع سابق09 – 08من قانون رقم  830المادة  أنظر -  3
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الخاص یقید العام، مثل منازعات التنازل عن أمالك الدولة، نزاعات الصفقات العمومیة 

  .1والمنازعات الضریبیة

ن للشخص المعني بالقرار اإلداري الصادر عن الهیئات اإلداریة غیر المركزیة كقرار یكو      

أشهر ) 4(الوالي المتعلق بالغلق اإلداري، تقدیم تظلم إلى الجهة اإلداریة مصدرة القرار في أجل 

  .من تاریخ تبلیغ القرار

في الدعاوى المرفوعة أما بخصوص شرط التظلم اإلداري المسبق بنوعیه الرئاسي والوالئي،      

أمام مجلس الدولة ضد قرارات مجلس المنافسة المتعلقة برفض التجمیع، فلم ینص علیه المشرع 

منه الفقرة األخیرة التي جاء فیها  19الجزائري في األمر المتعلق بالمنافسة، وبخاصة في المادة 

  .م یلغه صراحة، كذلك فإنه ل"یمكن الطعن في قرار رفض التجمیع أمام مجلس الدولة"

وهو التظلم المرفوع إلى السلطة الرئاسیة المباشرة للسلطة المصدرة : التظلم اإلداري الرئاسي     

للقرار المتظلم منه، وهو ما ال یمكن تصوره أمام مجلس المنافسة وباقي هیئات الضبط 

ة وال لسلطة االقتصادي، فحسب تسمیتها، هي سلطات إداریة مستقلة ال تخضع ألیة وصایة إداری

  .رئاسیة، وبالتالي ال توجد سلطة أعلى منها

هو التظلم الذي یرفع أمام السلطة اإلداریة نفسها مصدرة القرار المتظلم : أما التظلم الوالئي     

منه، وهو ما لم تنص النصوص التأسیسیة لمجلس المنافسة وباقي السلطات اإلداریة المستقلة 

  .2م أن الطعن ضد قراراتها یرفع أمام مجلس الدولةعلى هذا النوع من التظلم، رغ

إن مقارنة النصوص المنظمة للسلطات اإلداریة المستقلة األخرى، ال تتضمن أي نص یفرض      

  .استیفاء شرط التظلم كإجراء أولي قبل اللجوء إلى مجلس الدولة للطعن في قراراتها

الجزائري الدولي ضد محافظ البنك  لقد قضى مجلس الدولة خالل فصله في قضیة البنك     

، بشأن الطعن المرفوع ضد قرار اللجنة المصرفیة القاضي )بنك الجزائر حالیا(المركزي سابقا 

بتعیین متصرف قضائي مؤقت لدى البنك الجزائري الدولي، من خالل تأكیده بالمناسبة األخذ 

                                                 
بركات جوهرة، نظام المنازعات المتعلقة بنشاط سلطات الضبط االقتصادي، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  -  1

 .72، ص 2007

 .74بركات جوهرة، مرجع سابق، ص  -  2
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الذي لم یشر إلى شرط ، 1منه 146، المادة 10 – 90بأحكام القانون المتعلق بالنقد والقرض 

المتعلقة  قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة هوما أصبح یواكب التعدیالت التي طرأت علىظلم، و الت

وهذا طبقا  الذي لم یعد هو أیضا شرط من شروط رفع دعوى اإللغاء بالطعن اإلداري المسبق

  . إ.م.إ.من ق 907ألحكام المادة 

لحل الذي اعتمده مجلس الدولة، بخصوص استیفاء شرط التظلم إن محاولة تطبیق هذا ا     

المسبق قبل منازعة قرار مجلس المنافسة المتعلق برفض التجمیع االقتصادي أمام مجلس الدولة، 

لم یشیر إلى إجراء التظلم المسبق، وبالتالي قد وضع استثناء  03 – 03فنعتبر أنه ما دام األمر 

لكن في المقابل ال یمكننا األخذ بهذا الحل، على أساس . إ.م.إ.في قعن القواعد العامة الموجودة 

لم ینص صراحة على استبعاد شرط التظلم المسبق كما هو حاصل في  03 – 03أن األمر رقم 

إ التي تشترط رفع تظلم .م . إ . ، مما یستلزم علینا األخذ بالقواعد العامة لق10 – 90القانون 

  .مجلس الدولةإداري قبل تقدیم طعن أمام 

التي تنص  03 – 03من األمر رقم  21إن ما یدعم هذا الطرح خاصة، ما جاءت به المادة      

یمكن أن ترخص الحكومة تلقائیا، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو بناء على طلب "على أنه 

لى من األطراف المعنیة، بالتجمیع الذي كان محل رفض من مجلس المنافسة، وذلك بناء ع

، یمكن أن نستنتج "تقریر الوزیر المكلف بالتجارة والوزیر الذي یتبعه القطاع المعني بالتجمیع

من هذه المادة، أن تقدیم طلب جدید من األطراف المعنیة إلى الحكومة للترخیص بالتجمیع 

فإذا رفض هذا الطلب، یكون هذا . المرفوض من طرف مجلس المنافسة، ما هو إال تظلم إداري

  . فض بمثابة تظلم مسبق الضروري لدعوى إلغاء قرار مجلس المنافسة أمام مجلس الدولةالر 

      :شرط المیعاد القانوني – 3

توجد مواعید عامة فیما یخص المنازعة اإلداریة، فالمیعاد القانوني لرفع دعوى اإللغاء ضد      

ة، كالقرار الصادر عن الوالي القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة وعن الوال

المتعلق بالغلق المؤقت للمحالت التجاریة المتعلق بموضوعنا أمام المحاكم اإلداریة الجهویة، فهي 

                                                 
 .153، مرجع سابق، ص عمورة عیسى -  1
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إ، وذلك .م.إ.أشهر من تاریخ تبلیغ القرار المطعون فیه، وذلك وفق القواعد العامة لق 04محددة بـ 

  .ویة الخمسة بإعتبار القرار صادر عن الواليأمام المحاكم اإلداریة أو المحاكم اإلداریة الجه

كما یجوز للشخص المتظلم من قرار الغلق اإلداري، تقدیم تظلم أمام الجهة اإلداریة مصدرة      

  .أشهر من تاریخ التبلیغ) 4(القرار وهو الوالي، في أجل أربعة 

الي مصدر قرار الغلق یعد سكوت الجهة اإلداریة المتظلم أمامها، وهي الوالیة ممثلة بالو      

، بمثابة قرار بالرفض ویبدأ هذا األجل من )2(المؤقت للمحالت التجاریة، عن الرد خالل شهرین 

  .تاریخ تبلیغ التظلم

، یستفید المتظلم الذي قام بالطعن في قرار الغلق )الوالي(وفي حالة سكوت الجهة اإلداریة      

م طعنه القضائي، الذي یسري من تاریخ إنتهاء ، لتقدی)2(الصادر عن الوالي من أجل شهرین 

  .1المشار إلیه أعاله) 2(أجل الشهرین 

) 2(خالل األجل الممنوح لها، یبدأ سریان أجل شهرین ) الوالي(في حالة رد الجهة اإلداریة      

مع من تاریخ تبلیغ الرفض، ویثبت إیداع التظلم أمام الجهة اإلداریة بكل الوسائل المكتوبة، ویرفق 

  . العریضة

أما القرارات الصادرة عن السلطات المركزیة كمجلس المنافسة، باعتباره هیئة وطنیة إداریة      

مستقلة، فإن المیعاد القانوني للطعن أمام مجلس الدولة في قرار رفض التجمیع الصادر عنه، 

ا تنص علیه ا لم، یكون طبق2بإعتبار أنه یفصل في هذا النوع من القرارات كدرجة أولى وأخیرة

 . 3إ.م.إ.من ت 907ادة الم

أشهر من تاریخ التبلیغ الشخصي ) 4(فیكون أجل رفع الدعوى أمام مجلس الدولة هو أربعة      

طلب الترخیص بالتجمیع المقدم للحكومة (للقرار، وٕاذا فّضل الشخص المعني بالقرار تقدیم تظلم 

أشهر من تاریخ تبلیغ قرار ) 4(نوني لتقدیمه هو أربعة فیكون المیعاد القا) إذا إعتبرناه بمثابة تظلم

                                                 
 .، مرجع سابق09 – 08من قانون رقم  830أنظر المادة  -  1

 .، مرجع سابق09 – 08من قانون رقم  907أنظر المادة  -  2
3 - ZOUAIMIA (R.), « Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes 

statuent en matière économique », op.cit, P. 157. 
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من تاریخ ) 2(، ویكون المیعاد القانوني لرفع الدعوى محدد بشهران 1رفض التجمیع إلى الحكومة

، أو من )رفض التجمیع الصادر عن الحكومة(تبلیغ الرفض الكلي أو الجزئي للتظلم اإلداري 

، أي في حالة )الحكومة(قدیم التظلم من دون رد اإلدارة من تاریخ ت) 2(تاریخ إنتهاء مدة شهرین 

  .2سكوتها

المتعلق بالمنافسة لم ینظم المواعید القانونیة للطعن في القرارات  03 – 03إن األمر رقم      

اإلداریة الصادرة عن مجلس المنافسة بشكل واضح وتام، ففي الوقت الذي نص على مواعید تقدیم 

الجزائر، الغرفة التجاریة، في القرارات القمعیة الصادرة عن المجلس الطعن أمام مجلس قضاء 

یوم بالنسبة لإلجراءات ) 20(من تاریخ استالم القرار، وفي أجل عشرون ) 1(وحددها بأجل شهر 

لم ینص على مواعید الطعن في القرارات الصادرة عن المجلس المتعلقة برفض التجمیع . التحفظیة

  .االقتصادي

، یجب الرجوع إلى القواعد العامة فیما یخص الطعن أمام مجلس الدولة، وهي محددة وعلیه     

بأجل شهران من تاریخ تبلیغ القرار، لكن إذا اعتبرنا الطلب الجدید المقدم إلى الحكومة للترخیص 

، بمثابة تظلم إداري مسبق، ففي هذه 3بالتجمیع الذي كان محل رفض من طرف مجلس المنافسة

أشهر من تاریخ تسلیم قرار ) 4(ون تقدیم الطلب الذي یعد بمثابة تظلم خالل أربعة الحالة، یك

رفض التجمیع، ویكون میعاد الطعن أمام مجلس الدولة هو شهران من تاریخ تبلیغ الرفض 

  .أشهر في حالة السكوت وعدم رد الحكومة 03بالترخیص من الحكومة، أو بعد مرور 

ضد القرارات القمعیة لمجلس المنافسة أو تلك المتعلقة بالتدابیر ما یالحظ على آجال الطعن      

التحفظیة، أنها نفس آجال استئناف األحكام الصادرة عن المحاكم أمام المجالس القضائیة، رغم أن 

هذه الطعون المقدمة أمام الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر ال یمكن اعتبارها استئنافا، كون 

                                                 
 .سابقالمرجع ال، 09 – 08من قانون رقم  829أنظر المادة  -  1

 .نفسه ، مرجع09 – 08من قانون رقم  830أنظر المادة  -  2

 .، مرجع سابق03 – 03من أمر رقم  21المادة  أنظر -  3
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یعتبر هیئة قضائیة ابتدائیة وٕانما هیئة إداریة، مما یثیر االنتباه حول أساس  مجلس المنافسة ال

  .  1تحدید هذه المواعید

تجدر اإلشارة، إلى أن إعادة تنظیم وتبسیط مواعید الطعن أصبحت أكثر من ضرورة حمایة      

ات مجلس لمصالح األعوان االقتصادیین وضمان حقوق المتقاضین منهم، لیس فقط ما تعلق بقرار 

المنافسة برفض التجمیع االقتصادي، وٕانما جمیع قرارات سلطات الضبط االقتصادي األخرى التي 

  .یكون الطعن فیها أمام مجلس الدولة

لتوضیح هذا األمر أكثر، نستعرض بعض نماذج مواعید الطعن الخاصة ببعض قرارات      

المتعلقة بها قد نصت على مواعید طعن الهیئات اإلداریة المستقلة، أین نجد النصوص التنظیمیة 

  .مختلفة، تتراوح بین االحتساب بالشهور وأخرى باألیام وأخرى ال نجد أي تحدید ألجل الطعن فیها

ففي ما یتعلق باحتساب مواعید الطعن بالشهور، نجد أنه في مجال البورصة، یمكن أن تكون      

ة برفض طلب االعتماد موضوع طعن قضائي قرارات لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة الخاص

واحد من تاریخ تبلیغ قرار اللجنة، ویبت فیه مجلس الدولة ) 1(في أجل شهر  2أمام مجلس الدولة

  .3أشهر من تاریخ تسجیله 03عن طریق قرار في أجل 

ل كما یمكن الطعن باإللغاء أمام مجلس الدولة في قرارات الغرفة التأدیبیة للجنة، خالل أج     

واحد من تاریخ تبلیغ قرار االحتجاج، یحقق ویبت مجلس الدولة في الطعن خالل أجل ) 1(شهر 

  .4أشهر من تاریخ تسجیله) 6(ستة 

نفس الحال بالنسبة لقرارات سلطة ضبط البرید والمواصالت، یجوز الطعن في قراراتها خالل      

  .5لطعن أثر موقفولیس لهذا ا. واحد ابتداء من تاریخ تبلیغها) 1(أجل شهر 

                                                 
 .79بركات جوهرة، مرجع سابق، ص  -  1

2  - ZOUAIMIA (R.), « Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique », 

op.cit, P. 34. 
 .، مرجع سابق10 – 93شریعي رقم ، المعدل والمتمم للمرسوم الت04 – 03من قانون رقم  6المادة  أنظر -  3

 .نفسه، مرجع 04 – 03من قانون رقم  18المادة  أنظر -  4

 .سابق، مرجع 03 – 2000من قانون رقم  17ادة الم أنظر -  5
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كما نجد أن میعاد الطعن یحتسب باألیام، كما هو الحال في الطعن في قرارات اللجنة      

یوما ابتداء من تاریخ ) 60(المصرفیة، أمام مجلس الدولة، الذي یجب أن یكون في أجل ستین 

  .1التبلیغ تحت طائلة رفضه شكال

ارات مجلس إدارة الوكالة الوطنیة للممتلكات كذلك في المجال المنجمي، یمكن الطعن في قر      

، في أجل ثالثین 2المنجمیة والوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة، لدى مجلس الدولة

  .  3یوما من تاریخ التبلیغ) 30(

كما نجد أن المشرع لم یشیر إلى آجال تقدیم الطعن في القرارات الصادرة عن لجنة ضبط      

، مما 4الغاز، واكتفى بالنص على أن قراراتها یمكن أن تكون موضوع طعن قضائي فقطالكهرباء و 

  .5إ أمر ضروري للطعن في قراراتها.م.إ.یجعل الرجوع إلى المواعید المقررة في القواعد العامة لق

  إجراءات سیر الدعوى – 2

لذلك یجب التقید  لم یتضمن األمر المتعلق بالمنافسة إجراءات خاصة بالدعوى اإلداریة،     

إ، فتتم المطالبة القضائیة عن طریق تقدیم عریضة دعوى اإللغاء أمام .م.أ.بالقواعد العامة لق

أو مجلس الدولة الذي یختص  حاكم اإلداریةیة المختصة، وهي المكتابة ضبط الجهة القضائ

  .بالفصل في دعوى إلغاء قرار مجلس المنافسة المتعلق برفض التجمیع االقتصادي

  :6یجب أن تتوفر في عریضة إفتتاح الدعوى، تحت طائلة عدم قبولها شكال،البیانات اآلتیة     

  الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى، -

 إسم ولقب المدعي وموطنه، -

 إسم ولقب وموطن المدعى علیه، فإن لم یكن له موطن معلوم، فآخر موطن له، -

                                                 
 .، مرجع سابق11 – 03من أمر رقم  107المادة  أنظر -  1

2 - ZOUAIMIA (R.), « Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit 

algérien », op.cit, P. 16. 
 .، مرجع سابق10 – 01رقم من قانون  48المادة  أنظر -  3

 .، مرجع سابق01 – 02ن رقم من قانو  150و 149المادتین  أنظر -  4
5 - ZOUAIMIA (R.), « Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit 

algérien », op.cit, P. 15. 
 .، مرجع سابق09 – 08من قانون رقم  15أنظر المادة  -  6
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، ومقره اإلجتماعي وصفة ممثله القانوني أو اإلشارة إلى تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي -

 اإلتفاقي،

 عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس علیا الدعوى، -

 .اإلشارة، عند اإلقتضاء، إلى المستندات والوثائق المؤیدة للدعوى -

تقید عریضة الدعوى في الحال وترقم في سجل خاص تبعا لترتیب ورودها، مع بیان أسماء      

  .وألقاب الخصوم ورقم القضیة وتاریخ أول جلسة

یرسل أمین الضبط رقم القضیة وتاریخ أول جلسة على نسخ العریضة اإلفتتاحیة، ویسلمها      

، مع احترام إجراءات التكلیف بالحضور المنصوص 1للمدعي بغرض تسلیمها رسمیا للخصوم

  .2إ.م.إ.علیها في ت

قیدها إلى رئیس المجلس القضائي، الذي یحیلها إلى رئیس یرسل كاتب الضبط العریضة بعد      

  .الغرفة اإلداریة لیعین مستشارا مقررا

أشهر، في حالة ما إذا تم ) 03(یقوم القاضي بإجراء محاولة صلح في مدة أقصاها ثالثة      

الصلح، یصدر المجلس قرارا یثبت اتفاق األطراف على الصلح الذي تم إجراءه، ویخضع هذا 

  .إ.م.إ.رار عند التنفیذ إلى اإلجراءات المتعلقة بالتنفیذ المنصوص علیها في قالق

في حالة عدم الوصول إلى اتفاق، یحرر محضر عدم الصلح وتخضع القضیة إلى إجراءات      

  .إ.م.إ.التحقیق المنصوص علیها في ق

ضرورة الرد في نسخ یقوم المقرر في الدعوى بتبلیغ العریضة إلى كل مدعى علیه، ویشعره ب     

  .عددها حسب عدد الخصوم في الدعوى وذلك في اآلجال القانونیة

  

  

  

                                                 
 .نفسه ، مرجع09 – 08قانون رقم  من 16أنظر المادة  -  1

 .نفسه، مرجع 09 – 08من قانون رقم  20و 19، 18، 16أنظر المواد  -  2
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ة اإلداریة عند تأكده أن ملف القضیة أصبح جاهزا، أن یقرر عدم إجراء محكمیجوز لرئیس ال     

أیام على األقل من تاریخ ) 10(تحقیق، ویحیل مباشرة ملف الدعوى للنیابة العامة قبل عشرة 

  .ویبلغ األطراف 2أما في الحالة العكسیة فإنه یصدر األمر بإجراء التحقیق. 1الجلسة

 88حیث یمكن لممثل النیابة العامة حضور إجراءات التحقیق بعد إشعاره طبقا لنص المادة    

من  90إ وٕابداء مالحظاته ویمكن للقاضي شخصیا القیام بالتحقیق طبقا لما ورد بالمادة .م.إ.ق

  .نفس القانون

بعد استیفاء ملف القضیة هذه المراحل، تأتي مرحلة المرافعة، وتنتهي بإصدار القرار وفق      

  .إ.م.إ.الشروط القانونیة المنصوص علیها في ق

تجدر اإلشارة، إلى أن رفع عریضة الدعوى أمام مجلس الدولة یجب أن تقدم من طرف محام      

الدولة، الوالیة، البلدیة أو إحدى (ریة المتقاضیة معتمد لدى المحكمة العلیا، وتعفى السلطة اإلدا

  . 3من توكیل محام لتمثیلها) المؤسسات العمومیة ذات الطابع اإلداري

  

  الفرع الثاني

  ون اإللغاءطعبالفصل في  إختصاص مجلس الدولة

  ضد قرارات سلطات الضبط اإلقتصادي 

  

تجمیع الصادر عن قرار رفض الیستعمل قاضي مجلس الدولة سلطاته في مراقبة مشروعیة      

باإللغاء ضد قرار رفض  ى له النطق بالقرار الفاصل في الطعنس المنافسة، حتى یتسنمجل

، باإلضافة إلى إختصاصه بالفصل في الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن )أوال(التجمیع 

  .)ثانیا(السلطات اإلداریة المستقلة األخرى 

  والفصل فیه روعیة قرار رفض التجمیعمش مراقبةلة بإختصاص مجلس الدو  – أوال

                                                 
 .، مرجع سابق09 – 08من قانون رقم  260/1المادة أنظر  -  1

 .نفسه، مرجع 09 – 08من قانون رقم  75أنظر المادة  -  2

 .154عیساوي محمد، مرجع سابق، ص  -  3
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تتم مراقبة مشروعیة القرارات اإلداریة الصادرة عن مجلس المنافسة وفق القواعد العامة، عن      

، حتى یتسنى له )1(له  وفحص المشروعیة الداخلیة فحص المشروعیة الخارجیة للقرارطریق 

  ).2(ضد قرار رفض التجمیع النطق بالقرار الفاصل في الطعن باإللغاء 

  والداخلیة فحص المشروعیة الخارجیة – 1

أتطّرق إلى إختصاص قاضي مجلس الدولة بمراقبة المشروعیة الخارجیة قرار رفض التجمیع      

  ).ب(، ثم إختصاصه بمراقبة المشروعیة الداخلیة للقرار )أ(

  فحص المشروعیة الخارجیة –أ 

فحص مشروعیة القرار اإلداري من حیث اختصاص مجلس یقوم قاضي مجلس الدولة ب     

المنافسة بإصداره، ویتم ذلك عن طریق رئیس مجلس المنافسة، وفي حالة غیابه یتم اتخاذه من 

طرف أحد نواب المجلس بعد أخذ رأي الوزیر المكلف بالتجارة، لذا یقوم القاضي بالتأكد من هؤالء 

  . 1فض التجمیعاألشخاص المؤهلین قانونا باتخاذ قرار ر 

، 2كما یتولى القاضي اإلداري بفحص مدى صحة اإلجراءات المتعلقة بطلب الترخیص     

واإلجراءات المتبعة إلصدار قرار رفض التجمیع الصادر بشأنها، وذلك باالستعانة باإلجراءات 

  .المتعلق بالمنافسة 03 – 03المنصوص علیها في األمر رقم 

قبة شكل قرار رفض التجمیع المطعون فیه، من حیث كونه یحتوي كذلك یقوم القاضي بمرا     

 03من األمر رقم  19على عنصر التسبیب، وذلك طبقا لما تنص علیه الفقرة األولى من المادة 

یمكن مجلس المنافسة أن یرخص بالتجمیع أو یرفضه بمقرر معلل، بعد "أین جاء فیها  03 –

  ".أخذ رأي الوزیر المكلف بالتجارة

التأكد من احترام مجلس المنافسة لمواعید إصدار قراره برفض التجمیع أو قبوله، المحددة      

  .أشهر) 03(بأجل ثالثة 

  

                                                 
 .سابق ، مرجع03 – 03من أمر رقم  19المادة  أنظر -  1

لعملیات  ، یتعلق بالترخیص2005یونیو سنة  22مؤرخ في  219 – 05من مرسوم تنفیذي رقم  10إلى  3المواد من  أنظر - 2

 .2005 یونیو 22، صادر في 43التجمیع، ج ر عدد 
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  :فحص المشروعیة الداخلیة – ب

یتولى قاضي مجلس الدولة بفحص محتوى واألسس التي بني القرار على أساسها، أهمها      

قا الترخیص بعملیة التجمیع االقتصادي إذا تخلفت، فحص مدى احترام المعاییر التي ال یمكن إطال

، التي ال یمكن ألي تجمیع أن یتعدى هذه % 40ال سیما تلك المتعلقة بالنسبة المئویة المحددة بـ 

  .1النسبة من المبیعات أو المشتریات المنجزة في سوق معینة

للشروط التي من  وفحص مدى احترام المؤسسات واألعوان االقتصادیین أطراف التجمیع     

شأنها تخفیف آثار التجمیع على المنافسة، كما یقوم قاضي مجلس المنافسة من التأكد من طبیعة 

التعهدات المقدمة من المؤسسات المكونة للتجمیع، التي من شأنها التخفیف من آثار التجمیع على 

  .2المنافسة

  :قرارات مجلس الدولة بشأن دعوى إلغاء قرار رفض التجمیع – 2

یقوم قاضي مجلس الدولة بمناسبة فحص مشروعیة قرار رفض التجمیع الصادر عن مجلس      

  .3، دون أن یكون من اختصاصه تعدیله)ب(أو رفضه ) أ(المنافسة، إما بتأییده 

  :تأیید قرار رفض التجمیع – أ

بعد تأكده یقوم قاضي مجلس الدولة بتأیید قرار رفض التجمیع الصادر عن مجلس المنافسة،      

من مشروعیة القرار الخارجیة والداخلیة، ومن صحة اإلجراءات التي استند إلیها المجلس في 

  .اتخاذه لقراره طبقا ألحكام قانون المنافسة، وأنه كّیف الوقائع تكییفا صحیحا

  إلغاء قرار رفض التجمیع – ب

عیوب المشروعیة  إذا الحظ قاضي مجلس الدولة بأن قرار رفض التجمیع مشوب بإحدى     

لكن هذا ال یعني اتخاذ قرار جدید یقضي . الخارجیة أو الداخلیة، فیقوم بإصدار قراره باإللغاء

  .بالترخیص لعملیة التجمیع، ألن ذلك یبقى من اختصاص مجلس المنافسة

                                                 
 .، مرجع سابق03 – 03أمر رقم من  17المادة  أنظر -  1

 .سهنف، مرجع 03 – 03أمر رقم من  19/2مادة أنظر ال -  2

 .159عمورة عیسى، مرجع سابق، ص  -  3
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فسلطات قاضي مجلس الدولة في مجال فحص مشروعیة قرار مجلس المنافسة برفض      

ي، تنحصر إما في تأییده أو إلغائه دون تعدیله، ونفس الحكم یسري على جمیع التجمیع االقتصاد

  .   قرارات السلطات اإلداریة المستقلة

  )القضاء اإلداري(اختصاص مجلس الدولة للطعن في قرارات السلطات اإلداریة المستقلة : ثانیا

ت الصادرة عن السلطات لقد جعل المشرع الجزائري الفصل في الطعون المرفوعة ضد القرارا     

اإلداریة المستقلة من اختصاص مجلس الدولة وحده كدرجة أولى وأخیرة للفصل فیها، تأكیدا على 

 01 – 98من القانون العضوي رقم  09وهذا طبقا لنص المادة . اعتبارها سلطات إداریة مركزیة

التي نصت جمیعها على والنصوص القانونیة المنظمة لعمل هذه السلطات  1المتعلق بمجلس الدولة

اختصاص مجلس الدولة للنظر في مخاصمة قراراتها، باإلضافة إلى القواعد العامة الواردة في 

    2.منه 901قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة المادة 

  اإلجراءات القانونیة للفصل في الدعوى –أ 

  مدى وجوب شرط التظلم اإلداري المسبق – 1

داري تولي الشخص الذي صدر القرار اإلداري ضده مقاضاة اإلدارة كإجراء یقصد بالتظلم اإل     

أولي، عن طریق تقدیم طلب أو شكوى أو احتجاج أو التماس للسلطة اإلداریة مصدرة القرار أو 

إلى الجهة التي تعلوها، یطالب فیه ضرورة مراجعة القرار إما بتعدیله أو سحبه أو إلغائه وهي 

ع قبل عرضه على القضاء، ویدعى هذا اإلجراء كذلك تظلما مسبقا أو طعنا طریقة حل ودي للنزا

  .3إداریا

                                                 
 .، مرجع سابق01 – 98قانون عضوي رقم  -  1

یختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة، بالفصل في "على ما یلي ، مرجع سابق، 09 – 08من أمر رقم  901تنص المادة  -  2

  .السلطات اإلداریة المركزیة دعاوى اإللغاء والتفسیر وتقدیر المشروعیة في القرارات اإلداریة الصادرة عن

 ."كما یختص بالفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة

قوراري مجدوب، سلطات الضبط في المجال االقتصادي، لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة وسلطة الضبط للبرید  -  3

، ص 2010یة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، والمواصالت أنموذجین، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كل

171. 
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ونظرا لعدم تطرق النصوص القانونیة المنشئة والمنّظمة لمختلف السلطات اإلداریة المستقلة      

إال ما یمكن اعتباره كذلك  ،لمدى إلزامیة تقدیم تظلم إداري أمام السلطة اإلداریة مصدرة القرار

 1لنسبة لمخاصمة قرارات مجلس النقد والقرض المتعلقة بإنشاء بنوك ومؤسسات مالیة أجنبیة،با

السالف الذكر، التي جعلت تقدیم الطعن  11 – 03من األمر رقم  87استنادا لما جاء في المادة 

 القضائي أمام مجلس الدولة ال یتم إال بعد تلقي قرارین بالرفض المتعلقین بمنح التراخیص، على

أن ال یتم تقدیم الطلب الثاني إال بعد مضي أكثر من عشرة أشهر من تاریخ تبلیغ رفض الطلب 

التي نصت  21األول، أو ما تضمنه قانون المنافسة من إستثناء على هذا المبدأ بموجب المادة 

على إمكانیة أن ترخص الحكومة تلقائیا بالتجمیع الذي كان محل رفض من طرف مجلس 

ومنه  3.و ما یمكن إعتباره بمثابة تظلم یسمح للحكومة بمخالفة قرار مجلس المنافسةوه 2المنافسة

فإنه البد من الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة السیما المادة 

عندما یفصل مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة، تطبق األحكام "منه التي جاء فیها  907

، ویفصل مجلس الدولة "أعاله 832إلى  829تعلقة باآلجال المنصوص علیها في المواد من الم

إ في دعاوى اإللغاء المرفوعة ضد القرارات اإلداریة .م.إ.ق 901بدرجة أولى وأخیرة طبقا للمادة 

ومن بینها السلطات اإلداریة المستقلة التي اعتبرها  4الصادرة عن السلطات اإلداریة المركزیة

لمشرع كذلك سلطات إداریة مركزیة كونه أوكل اختصاص الطعن في قراراتها إلى مجلس الدولة ا

                                                 
تكریس الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري، الملتقى الوطني حول سلطات  ،مادیو لیلى - 1

 .274مرجع سابق، ص  ،الضبط المستقلة في المجال اإلقتصادي والمالي

قضي بعدم قابلیة قراراته إلعادة النظر فیها من لتي یتمتع بها مجلس المنافسة الذي یستقاللیة اإن هذا النص ینافي مبدأ اإل - 2

 .طرف السلطة التنفیذیة

في  أوبایة ملیكة، إختصاص منح اإلعتماد لدى السلطات اإلداریة المستقلة، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة -  3

 .211بق، ص ، مرجع ساالمجال اإلقتصادي والمالي

یختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة، بالفصل "على ما یلي  ، مرجع سابق،09 – 08من أمر رقم  901/1تنص المادة  -  4

 . "في دعاوى اإللغاء والتفسیر وتقدیر المشروعیة في القرارات اإلداریة الصادرة عن السلطات اإلداریة المركزیة
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مرتبطة بمدى إلزامیة تقدیم  907، وعلیه، فإن اآلجال المشار إلیها في المادة 1وحده دون سواه

  .الطعن اإلداري من عدمه

إ التي أشارت .م.إ.ق من 830من هذا المنطلق، البد من العودة إلى ما جاءت به المادة      

إ السالفة الذكر الواردة ضمن الباب الثاني في اإلجراءات المتبعة أمام .م.إ.ق 907إلیها المادة 

مجلس الدولة التي اعتبرت تقدیم التظلم اإلداري جوازي بالنسبة للشخص المعني بالقرار اإلداري 

م إلى الجهة اإلداریة مصدرة یجوز للشخص المعني بالقرار اإلداري، تقدیم تظل"حیث جاء فیها 

  ...."القرار

 2بالرجوع إلى القاعدة الفقهیة القائلة بأن الخاص یقید العام  وبتطبیق قواعد اإلجتهاد القضائي     

فإنه ال بد من العودة إلى النصوص القانونیة الخاصة المنشئة والمنظمة للسلطات اإلداریة المستقلة 

مواصالت السلكیة واآلسلكیة، لجنة تنظیم ومراقبة عملیات على غرار سلطة الضبط للبرید وال

البورصة، لجنة ضبط الكهرباء والغاز، الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة والوكالة الوطنیة 

للجیولوجیة والمراقبة المنجمیة، والتي نجدها لم تشیر إلى أي إشارة أو إمكانیة لتقدیم التظلم اإلداري 

ها وبالتالي فهو مستبعد على الشخص المخاطب بقرارات السلطات اإلداریة قبل الطعن في قرارات

  .المستقلة الذي قد یرغب في مخاصمة قراراتها باإللغاء

الجدیر بالذكر، أن مجلس الدولة بمناسبة فصله في قضیة البنك الجزائري الدولي ضد محافظ      

القاضي بتعیین متصرف إداري مؤقت البنك المركزي بشأن طعن مقدم ضد قرار اللجنة المصرفیة 

هذا الطعن یدخل في إطار المادة "لدى البنك الجزائري الدولي، حیث قضى المجلس بما یلي 

، المتعلق بالنقد والقرض، وأن هذه 1990أفریل  14، المؤرخ في 10 – 90من القانون  146

راءات واآلجال بحیث ال المادة تخرج عما هو مقرر في قانون اإلجراءات المدنیة فیما یخص اإلج

  ."یوما 60تنص على طعن مسبق وٕانما تشترط فقط أن یرفع هذا الطعن في أجل 

                                                 
خولة كما یختص بالفصل في القضایا الم"على ما یلي ، مرجع وموضع نفسه، 09 – 08من أمر رقم  901/2تنص المادة  - 1

 ."له بموجب نصوص خاصة

 .315مرجع سابق، ص  ،بوبكربزغیش  -  2
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 1إن موقف مجلس الدولة منتقد حیال مدى ضرورة تقدیم التظلم اإلداري المسبق من عدمه،     

ال  ،11 – 03من األمر  107والتي تقابلها المادة  10 – 90من القانون  146فإذا كانت المادة 

تنص على طعن إداري مسبق وٕانما تشترط فقط أن یرفع هذا الطعن في أجل ستین یوما، نستنتج 

أن المشرع لما أراد أن یضع إستثناءا على مواعید الطعن نص على ذلك صراحة، فالطعن أمام 

، لكنه في قانون النقد والقرض جعله 2مجلس الدولة یقدم في أجل أربعة أشهر من تاریخ التبلیغ

مشرع ستون یوما، وذلك تطبیقا لقاعدة ال إستثناء إال بنص، وبما أن المشرع لم ینص صراحة ال

على إستبعاد الطعن اإلداري المسبق ضمن النصوص القانونیة المنشئة والمنظمة للسلطات 

وفقا للقواعد العامة  3اإلداریة المستقلة، فیفترض أن تقدیم التظلم اإلداري المسبق یبقى جوازیا

  .  منه 907ون اإلجراءات المدنیة واإلداریة السیما المادة لقان

إن الفكرة التي یمكن أخذها من قضاء مجلس الدولة أنه كلما وضع المشرع استثناءا على      

وبمفهوم المخالفة أین یقدم الطعن  4مواعید الطعن نستنتج مباشرة أن شرط التظلم اإلداري مستبعد،

ددة في قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة، فإن التظلم اإلداري ال یكون وفقا لآلجال القانونیة المح

مستبعدا تماما وٕانما جوازیا كما هو الحال بالنسبة للجنة ضبط الكهرباء والغاز التي لم یضع 

وبالتالي فتقدیم التظلم اإلداري یبقى جوازي وفقا لقضاء  5المشرع آجال محددة للطعن في قرارتها

  .مجلس الدولة

تجدر اإلشارة، أن مدى تقدیم التظلم اإلداري ال یمكن مناقشته البتة فیما یخص الطعون      

المرفوعة ضد قرارات مجلس المنافسة، باعتبار اختصاص الفصل فیها یعود للقضاء العادي ولیس 

                                                 
عیساوي عز الدین، السلطة القمعیة للهیئات اإلداریة المستقلة في المجال االقتصادي والمالي، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في  -  1

 .145، ص 2005فرع قانون األعمال، القانون، 

 .، مرجع سابق09 - 08من أمر رقم  907أنظر المادة  -  2

 .، مرجع نفسه09 - 08من أمر رقم  830أنظر المادة  -  3

 .145عیساوي عز الدین، المرجع السابق، ص  -  4

القنوات، ج ر وتوزیع الغاز بواسطة  ، یتعلق بالكهرباء2002فبرایر  5مؤرخ في  01 – 02من قانون رقم  139أنظر المادة  -  5

 .2002فبرایر  6 ، صادر في08عدد 
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تلك اءات المطبقة هي وبالتالي فاإلجر  1اإلداري متمثال في الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر،

المعمول بها أمام القضاء العادي، بإستثناء القرارات الصادرة عن مجلس  إ.م.إ.قالواردة في 

المنافسة المتعلقة بالتجمیعات اإلقتصادیة، ففي غیاب نصوص خاصة بالتظلم اإلداري المسبق 

ات ضمن قانون المنافسة فإنه من الواجب الرجوع إلى األحكام العامة الواردة في قانون اإلجراء

   .2منه 907و 830المدنیة واإلداریة السیما المادتین 

  المواعید القانونیة للطعن في قرارات السلطات اإلداریة المستقلة – 2

لقد أوجدت السلطات اإلداریة المستقلة مواعید قانونیة خاصة بها للطعن في قراراتها اإلداریة      

لواردة في قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة الصادرة عنها، تخرج عن تلك المواعید القانونیة ا

  .3المعممة على مختلف المنازعات اإلداریة التي تكون السلطات اإلداریة التقلیدیة طرفا فیها

  الطعن في األنظمة والقرارات التنظیمیة –أ 

یكون النظام الصادر عن مجلس النقد والقرض موضوع طعن باإلبطال أمام مجلس الدولة      

یوما إبتداءا من تاریخ نشره في الجریدة ) 60(ه الوزیر المكلف بالمالیة، في أجل ستین یقدم

الفقرة الثانیة  65الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وهذا استنادا لما جاء في المادة 

ستین  یجب أن یقدم الطعن خالل أجل"المتعلق بالنقد والقرض بقولها  11 – 03من األمر رقم 

نالحظ من خالل هذه الفقرة من  ."یوما ابتداء من تاریخ نشره تحت طائلة رفضه شكال) 60(

المادة أن األنظمة الصادرة عن مجلس النقد والقرض باعتباره سلطة نقدیة تنشر في الجریدة 

اذ الرسمیة وال یمكن مخاصمتها إال من طرف الوزیر المكلف بالمالیة في أجل ستین یوما بعد استنف

  .شرط النشر

  

                                                 
 .، مرجع سابق03 – 03من أمر رقم  63أنظر المادة  -  1

 .316 ص مرجع سابق، ،ش بوبكربزغی -  2

 .، مرجع سابق09 – 08من قانون رقم  907و 829 لمادتینأنظر ا -  3
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كما یمكن الطعن في قرارات رفض وسحب إعتماد البنوك والمؤسسات المالیة من طرف      

 60األشخاص الطبیعیین أو المعنویین المعنیین مباشرة بقرار الرفض أمام مجلس الدولة في أجل 

  1.یوما من تاریخ التبلیغ الرسمي بها

 – 03من األمر رقم  62المصرفیة الواردة في المادة كما تكون القرارات المتعلقة بالنشاطات      

السالف الذكر، والصادرة عن محافظ بنك الجزائر، محل طعن باإلبطال تحت طائلة رفضه  11

) ج(و) ب(و) أ(المتعلقة بالفقرات  2شكال في أجل ستین یوما، وال یتحقق ذلك إال بعد نشر القرارات

لواردة في نفس المادة طبقا لقانون اإلجراءات المدنیة وتبلیغ بقیة القرارات ا) 62(من المادة 

لألشخاص الطبیعیین أو المعنویین المستهدفین من القرار مباشرة، وهم البنوك والمؤسسات 

المصرفیة وممتهني االستشارة والوساطة في المجال المالي، والتي اشترطت المادة وحدهم دون 

استبعاد الوزیر المكلف بالمالیة من مخاصمة القرار  وهو ما یعني 3غیرهم بتقدیم الطعن القضائي،

  . اإلداري الصادر عن مجلس النقد والقرض

الجدیر بالمالحظة، أن االستثناء الوحید الذي أوجده المشرع الجزائري بخصوص مواعید      

  الطعن القضائیة من أجل مخاصمة قرارات مجلس النقد والقرض المتعلقة بإنشاء بنوك ومؤسسات

                                                 
الملتقى الوطني حول سلطات الضبط ي تنظیم وتأطیر القطاع المصرفي، إختصاصات مجلس النقد والقرض ف، إقرشاح فاطمة - 1

 . 193مرجع سابق، ص  ،المستقلة في المجالین اإلقتصادي والمالي

 11 – 03من األمر رقم  62من المادة ) ج(و) ب(و) أ(تنشر القرارات الصادرة عن مجلس النقد والقرض المتعلقة بالفقرات  - 2

  :سالف الذكر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، تتعلق هذه القرارات بما یليیتعلق بالنقد والقرض ال

  من هذا األمر وكذا تغطیته، 5و  4إصدار النقد، كما هو منصوص علیه في المادتین  –أ 

األمانة ورهن السندات العامة  مقاییس وشروط عملیات البنك المركزي، السیما فیما یخص الخصم والسندات تحت نظام –ب 

  والخاصة والعملیات المتصلة بالمعادن الثمینة والعمالت،

ولهذا الغرض، یحدد المجلس األهداف النقدیة السیما فیما یتصل . تحدید السیاسة النقدیة واإلشراف علیها ومتابعتها وتقییمها –ج 

ذا وضع قواعد الوقایة في سوق النقد ویتأكد من نشر معلومات في بتطویر المجامیع النقدیة والقرضیة ویحدد استخدام النقد وك

 ".  السوق ترمي إلى تفادي مخاطر االختالل

 .، مرجع سابق11 – 03من أمر رقم  65/5أنظر المادة  -  3
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 11 – 03من األمر رقم  87، ما أتت به المادة 3أو فروع لها 2أو مكاتب تمثیل 1لیة أجنبیةما 

السالف الذكر، التي جعلت تقدیم الطعن القضائي أمام مجلس الدولة ال یتم إال بعد تلقي قرارین 

بالرفض المتعلقین بمنح التراخیص، على أن ال یتم تقدیم الطلب الثاني إال بعد مضي أكثر من 

  .عشرة أشهر من تاریخ تبلیغ رفض الطلب األول

بالنسبة لقطاع البورصة، فإن اللوائح التي تصدرها لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة      

یمكن أن تكون محل طعن قضائي، وذلك بعد حصولها على الموافقة عن طریق التنظیم ثم نشرها 

 – 93من المرسوم التشریعي رقم  33ه المادة وهو ما اكتفت باإلشارة إلی 4في الجریدة الرسمیة،

المتعلق ببورصة القیم المنقولة دون أي تحدید لمیعاد الطعن في هذه اللوائح أو الجهة  10

 04 – 03من القانون رقم  18القضائیة المختصة، غیر أنه یمكن تعمیم ما أتت به المادة 

متعلق ببورصة القیم المنقولة التي ال 10 – 93من المرسوم التشریعي رقم  57المعدلة للمادة 

تدارك المشرع من خاللها میعاد الطعن في قرارات الغرفة التأدیبیة وذلك خالل شهر واحد من 

تاریخ تبلیغ قرار موضوع االحتجاج على أن یكون مجلس الدولة الجهة المختصة لمخاصمة اللوائح 

اء هذا النص نزوال عند مقتضیات ولقد ج 5الصادرة عن لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة،

من هذا القانون التي تجعل من للجنة سلطة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة  20المادة 

      .6واالستقالل المالي

كما أن النصوص التنظیمیة المتعلقة بقطاع البرید والمواصالت السلكیة واآلسلكیة الصادرة      

ون قابلة للطعن فیها أمام مجلس الدولة في أجل شهر عن سلطة الضبط للبرید والمواصالت تك

                                                 
 .، مرجع سابق11 – 03من أمر رقم  82أنظر المادة  -  1

 .، مرجع نفسه11 – 03من أمر رقم  84أنظر المادة  -  2

 .مرجع نفسه، 11 – 03من أمر رقم  85نظر المادة أ -  3

 .، مرجع سابق10 – 93من مرسوم تشریعي رقم  32أنظر المادة  -  4

أن یختص بها مجلس الدولة، ادرة عن الغرفة التأدیبیة للجنة بإن المشرع الجزائري وّحد اختصاص الطعن ضد القرارات الص -  5

 .اجیة فیجعل االختصاص تارة للقضاء العادي وتارة للقضاء اإلداريعكس المشرع الفرنسي الذي سلك مسلك االزدو 

حملیل نوارة، جنحة استغالل معلومات إمتیازیة في البورصة بین اختصاص القاضي وسلطة ضبط السوق المالیة، المجلة  -  6

 .154، ص 2007، 02اسیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، العدد یالنقدیة للقانون والعلوم الس
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المحدد للقواعد  03 – 2000من القانون رقم  17واحد من تاریخ تبلیغها، وهذا طبقا لنص المادة 

العامة المتعلقة بالبرید والمواصالت السلكیة واآلسلكیة، كما ینطبق األمر على القرارات التنظیمیة 

سوقي البرید والمواصالت المتضمنة كل التدابیر الضروریة المتخذة المتعلقة بتنظیم المنافسة في 

من طرف هذه السلطة لترقیة أو استعادة المنافسة في هاتین السوقین، وكذا قرارات تخطیط وتسییر 

   1.وتخصیص ومراقبة استعمال الذبذبات مع احترام مبدأ عدم التمییز

   الطعن في القرارات الفردیة –ب 

ات الفردیة التي تصدرها السلطات اإلداریة المستقلة موجهة إلى أشخاص معّینین، إن القرار      

غیر أن المشرع الجزائري تباین في  2فیجب أن یقدم الطعن بشأنها من المعنیین مباشرة بالقرار،

تحدیده لمواعید الطعن في قرارات السلطات اإلداریة المستقلة، بأن جعل لغالبیتها أجل شهرین 

  .ا بینما منح لبقیتها أجل شهر في القرارات الفردیة الصادرة عنهاللطعن فیه

إن القرارات الفردیة التي یصدرها مجلس النقد والقرض قابلة للطعن فیها باإللغاء بموجب      

یوما من تاریخ نشر أو تبلیغ القرار للشخص المعني  60دعوى اإللغاء أمام مجلس الدولة في أجل 

هذا الطعن إال لألشخاص الطبیعیین أو المعنویین المستهدفین من القرار وهذا بها وال یسمح بإجراء 

  3.المتعلق بالنقد والقرض 11 – 03من األمر رقم  06و 05الفقرتین  65طبقا لما جاء في المادة 

یجب أن یقدم الطعن في "الفقرة الثالثة من نفس األمر  التي تنص على أنه  107 طبقا للمادةو

، نالحظ من خالل هذه "یوما ابتداء من تاریخ التبلیغ تحت طائلة رفضه شكال) 60(أجل ستین 

الفقرة من المادة أن القرارات الصادرة عن اللجنة المصرفیة المتعلقة بتعیین قائم باإلدارة مؤقتا، أو 

 یوما من 60المصفي، والعقوبات التأدیبیة قابلة للطعن فیها أمام مجلس الدولة في أجل ال یتجاوز 

   .لة رفض الدعوى القضائیة شكالتاریخ تبلیغ القرار للشخص المعني وذلك تحت طائ

                                                 
 .، مرجع سابق03 – 2000من قانون رقم  13أنظر المادة  -  1

أوبایة ملیكة، اختصاص منح االعتماد لدى السلطات اإلداریة المستقلة، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة، مرجع  - 2

  .213سابق، ص 

 – Union لقائم بین المؤسسة المالیة المسماة إتحاد البنكتكمن وقائعها في النزاع الة، و ، مجلس الد325/00ملف قضیة رقم  -  3

Bank    بإیقاف تنفیذ المقرر  الدولة مجلسمحافظ بنك الجزائر، فقضى وبین السید ) ع.س(الممثلة في رئیس مجلس إدارتها السید

  .لعملة الصعبةعن البنك المركزي من أجل توقییف إعتماد المدعیة بعملیات الصرف وا 01/02/1990الصادر بتاریخ 
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أما بالنسبة لمیعاد الطعن في القرارات الفردیة الصادرة عن سلطة الضبط للبرید والمواصالت      

ة السلكیة واآلسلكیة أمام مجلس الدولة فهو شهر واحد من تاریخ تبلیغها وهذا تبعا لما جاء في الماد

وعلیه، فإن القرارات الفردیة الصادرة عن هذه . السالف الذكر 03 – 2000من القانون رقم  17

السلطة، المتعلقة بمنح ترخیصات االستغالل لمتعاملي البرید والمواصالت وانتقاءهم أو تعلیقها أو 

ة بنشاط البرید سحبها أو تجدیدها، وكذا اعتماد التجهیزات التي یستعملها هؤالء المتعاملین المرتبط

والمواصالت وتحدید مواصفاتها والمقاییس الواجب تفرها فیها، باإلضافة إلى قرارات الفصل في 

نزاعات التوصیل البیني، وكذا قرارات تقاسم منشآت المواصالت السلكیة واآلسلكیة مع احترام حق 

في أجل شهر واحد من  كلها قرارات یمكن مخاصمتها أمام مجلس الدولة 1الملكیة بین المتعاملین،

  .تاریخ تبلیغها للمتعاملین المعنیین بها

أما بالنسبة للقرارات الفردیة المعللة الصادرة عن لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة      

المتعلقة بطلب اعتماد الوسطاء في عملیات البورصة أو تحدید مجالها، فإنها قابلة للطعن فیها من 

ام مجلس الدولة في أجل شهر واحد من تاریخ تبلیغ قرار اللجنة، ولإلشارة طرف طالب االعتماد أم

فقط، یختص بها في فرنسا قسم لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة التابع لمحكمة استئناف 

أشهر من تاریخ ) 03(على أن یبت المجلس في الطعن ویصدر قراره في أجل ثالثة  2باریس،

 04 – 03من القانون رقم  06س، وهذا استنادا لنص المادة تسجیله لدى أمانة ضبط المجل

. المتعلق ببورصة القیم المنقولة، المعدل والمتمم 10 – 93المعدل والمتمم للمرسوم التشریعي رقم 

نالحظ من خالل هذه المادة، أن المشرع لم یكتفي بأن جعل میعاد الطعن في قرار اللجنة محدد 

غه للشخص المعني بطلب االعتماد، بل منح أجل لمجلس الدولة بأجل شهر واحد من تاریخ تبلی

لدراسة والفصل في الطعن، وهو ما یعتبر خروجا عن المألوف لدى بقیة السلطات اإلداریة 

األخرى، كما یدفعنا لطرح تساؤل عن الدافع من وراء إعطاء هكذا آجال، غیر أنه یمكن إرجاع 

                                                 
 .، مرجع سابق03 – 2000من قانون رقم  13أنظر المادة  -  1

سلطت الضبط المستقلة في  مزاولي محمد، القواعد اإلجرائیة للجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة، الملتقى الوطني حول -  2

 .257االقتصادي والمالي، مرجع سابق، ص  المجال
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الح طالبي االعتماد التي قد تنتهك عن طریق هذه ذلك إلى حرص المشرع على حمایة حقوق ومص

  .القرارات

باإلضافة إلى ما سبق ذكره، فإن القرارات الصادرة عن الغرفة التأدیبیة جمیعها دون استثناء     

تكون قابلة للطعن فیها باإللغاء أمام مجلس الدولة، بعدما كان مستثنیا منها القرارات الصادرة في 

وذلك في أجل شهر واحد من تاریخ تبلیغ القرار موضوع االحتجاج للوسطاء  1القضایا المستعجلة،

في عملیات البورصة المعنیین بها، على أن یحقق ویفصل المجلس في الطعن المرفوع أمامه 

 – 03من القانون رقم  18خالل ستة أشهر من تاریخ تسجیله، وهذا استنادا لما ورد في المادة 

السالف الذكر، وهذا بعدما كان یتم  10 – 93المرسوم التشریعي رقم من  57المعدلة للمادة  04

الطعن في هذه القرارات أمام الغرفة اإلداریة للمجلس القضائي المختص إقلیمیا ودون تحدید آلجال 

  . واإلداریة الطعن وهو ما كان یتم اللجوء إلى القواعد العامة الواردة في قانون اإلجراءات المدنیة

النسبة لقطاع المناجم، فإن القرارات الفردیة المتعلقة بتسلیم السندات والرخص المنجمیة أما ب     

باإلضافة إلى القرارات الفردیة  2وتعلیقها وسحبها الصادرة عن الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة،

للجیولوجیا  المرتبطة باعتماد الخبراء في مجال المناجم والجیولوجیا الصادرة عن الوكالة الوطنیة

فإنه یجوز الطعن فیها باإللغاء أمام مجلس الدولة من طرف المتعاملین في  3والمراقبة المنجمیة،

 46المیدان المنجمي، وذلك في أجل ثالثین یوما من تاریخ تبلیغها وهذا تبعا لما جاءت به المادة 

األحكام المشتركة للوكالتین المتعلق بالمناجم المتعلقة ب 10 – 01الفقرة األخیرة من القانون رقم 

یوما من ) 30(یمكن الطعن في قرارات مجلس اإلدارة لدى مجلس الدولة في أجل ثالثین "بقولها 

  .   "تاریخ التبلیغ، وال یوقف الطعن مجرى القرارات

الجدیر باإلشارة، أن وجود إختالف في الطریقة المعتمدة في تحدید میعاد الطعن في قانون      

ت المدنیة واإلداریة عن تلك المواعید المعتمدة في القوانین الخاصة المتعلقة بالسلطات اإلجراءا

اإلداریة المستقلة، خاصة في الحاالت التي ال تحدد هذه األخیرة میعاد الطعن القضائي مما یحیلنا 

                                                 
 .، مرجع سابق10 – 93یعي رقم من مرسوم تشر  57أنظر المادة  -  1

  .، مرجع سابق10 – 01من قانون رقم  44أنظر المادة  -  2

 .، مرجع نفسه10 – 01من قانون رقم  45أنظر المادة  -  3
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 إ، حیث یحدد هذا األخیر المیعاد باألشهر في حین.م.إ.للقواعد العامة المنصوص علیها في ق

ومن هنا، فحتى وٕان كان المیعاد نفسه في . یحدد باألیام في القوانین الخاصة بالسلطات اإلداریة

إ قد ال .م.إ.، فاختالف طریقة الحساب باألیام واألشهر حسب ق)یوما 60شهرین، (القانونین 

 وتؤدي إلى إمكان اختالفهما، حیث یمكن أن یكون میعاد الشهرین أطول أو أقصر من 1یتطابقان

یوما، باختالف األشهر التي تدخل في حساب المیعاد القانوني، وهو ما یعبر عن عدم  60

    2.التنسیق والتجانس بین القوانین األمر الذي یعد مصدرا لاللتباس

  الفصل في الطعن باإللغاء ضد قرارات السلطات اإلداریة المستقلة –ب 

لغاء إبتدائیا ونهائیا إستنادا إلى نص یختص مجلس الدولة في الفصل في هذه الطعون باإل     

من القانون العضوي لمجلس الدولة، كما أن سلطات القاضي اإلداري عند نظره في هذه  09المادة 

الطعون فهي غیر محددة في القوانین الخاصة بالسلطات اإلداریة المستقلة لذا یتم الرجوع بشأنها 

  :إلى القواعد العامة للقانون اإلداري كما یلي

  فحص مشروعیة القرارات - 1

أتطرق إلى تبیان فحص المشروعیة الداخلیة للقرارات الصادرة عن السلطات اإلداریة المستقلة      

 ).ب(، على أن أوضح فحص المشروعیة الخارجیة لهذه القرارات من طرف مجلس الدولة )أ(

  فحص المشروعیة الداخلیة –أ 

قرارات الصادرة عن السلطات اإلداریة المستقلة عیب یشمل فحص المشروعیة الداخلیة لل     

باإلضافة إلى عیب السبب ، )2(، كذلك عیب مخالفة القانون )1(اإلنحراف في إستعمال السلطة 

)3.(  

  :عیب االنحراف في استعمال السلطة – 1

رات یعتبر عیب االنحراف في استعمال السلطة من بین حاالت عدم المشروعیة الداخلیة للقرا     

اإلداریة بشكل عام، ومنها القرارات الصادرة عن السلطات اإلداریة المستقلة، ووسیلة من وسائل 

الحكم بإلغائها، وتنحرف السلطات اإلداریة بالسلطة حینما تسيء استعمالها من خالل سعیها إلى 

                                                 
 .157، ص ملیل نوارة، مرجع سابقح -  1

 .276، مرجع سابق، ص مادیو لیلى -  2
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في  ویتعلق عیب االنحراف بالسلطة بعیب الهدف. 1تحقیق أهداف وأغراض وغایات غیر مشروعة

فالهدف من إنشاء السلطات اإلداریة المستقلة هو القیام بمهمة الضبط االقتصادي . هذه القرارات

حمایة لمبدأ المنافسة الحرة ومبدأ حریة التجارة والصناعة واالستثمار ما بین األعوان االقتصادیین، 

وتجاوز في فإن انحرفت قرارات هذه السلطات عن هذا الهدف، أصبحت مشوبة بعیب االنحراف 

استعمال سلطاتها، كأن توّجه استعمال سلطاتها لمصالحها الخاصة أو مصالح أحد أعضائها على 

حساب الحقوق والحریات الفردیة لألشخاص المخاطبین بها، أو استهداف غایة بعیدة عن 

ها المصلحة العامة، أو ابتغاء هدف مغایر للهدف الذي حدده لها القانون، والذي من أجله منحت ل

خاصة أن النصوص القانونیة المتعلقة بإنشائها، تمنع على هذه السلطات التداول  2هذه السلطات،

  .  في قضایا یكون ألحد أعضائها مصلحة خاصة فیها

  :3ولقد أعطى الفقه صورتین لحدوث هذا العیب تتمثل فیما یلي   

  :القرار یهدف إلى تحقیق غرض أجنبي عن المصلحة العامة –أ 

ذا كانت القاعدة العامة التي تحكم القانون اإلداري تتمثل في استهداف جمیع القرارات إ     

الصادرة عن مختلف السلطات اإلداریة المستقلة تحقیق المصلحة اإلداریة، فعلى هذا األساس، إذا 

استهدفت سلطة إداریة من خالل إصدارها لقرار في مجال ما، تحقیق غایة بعیدة أو مجانبة 

العامة، ومن ثمة لألهداف الموكولة لها قانونا تجسیدها، فإن قرارها یكون مشوبا بعیب  للمصلحة

االنحراف في استعمال السلطة وقابال لإللغاء إذا ما تمت مخاصمته قضائیا، وهناك عدة صور 

  :4لمجانبة السلطات اإلداریة للمصلحة العامة

ر المتضمن رفض منح رخصة استهداف مصدر القرار تحقیق هدف شخصي، مثال القرا – 1

لمزاولة نشاط یدخل ضمن اختصاص السلطة اإلداریة رغم استیفاء طالبها لكل الشروط القانونیة 

                                                 
 .  178، ص 2005بعة مزّیدة ومنّقحة، دار العلوم، ، الوجیز في المنازعات اإلداریة، طبعلي محمد الصغیر  -  1

 .98، ص 2008، جامعة الجزائر، بن عكنون، عمور سالمي، الوجیز في المنازعات اإلداریة، مطبوعة منشورة، كلیة الحقوق -  2

 .100و 99ص . عمور سالمي، مرجع نفسه، ص -  3

 .99سالمي، مرجع نفسه، ص  عمور -  4
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بهدف منع منافسة طالبها لذلك النشاط المماثل الذي تملكه تلك السلطة، أو بهدف االنتقام منه 

  .لخالف شخصي سابق بینهما

أحد أعضاء السلطة اإلداریة إلى للعمل في منطقة  تحقیق غرض سیاسي ومثاله قرار تحویل – 2

أخرى أو منصب آخر غیر متناسب مع اختصاصه وكفاءته، لیس لضرورة حسن سیر المرفق بل 

إلبعاده والحد من نشاطه السیاسي كونه عنصر نشط في حزب منافس للحزب الذي ینتمي إلیه 

  .رئیس السلطة اإلداریة

لك بمنع أحد األعوان االقتصادیین من ممارسة نشاط معین وذ) محاباة(تحقیق نفع للغیر  – 3

بحجة عدم مطابقة نشاطه للشروط القانونیة، من أجل فسح المجال لمتعامل أخر ینشط في نفس 

  .القطاع وبنفس الظروف التي ینشط فیها المتعامل األول

  :مخالفة القرار لقاعدة تخصیص األهداف –ب 

رارات إداریة بهدف تحقیق أهداف المصلحة العامة غیر قد تصدر السلطات اإلداریة ق     

األهداف المحددة لها بموجب قاعدة تحدید وتخصیص األهداف، والتي من أجلها منحت لها 

السلطات واالختصاصات، ولقد صدرت عدة أحكام قضائیة لمجلس الدولة الفرنسي في هذا 

 09، الحكم الصادر بتاریخ في قضیة بوجي 1924جویلیة  04الموضوع، كالحكم الصادر في 

قضیة ریو، وكذلك  1960أكتوبر  26، الحكم الصادر بتاریخ 1في قضیة باربي 1937جوان 

  .  في قضیة دیبون 1962جوان  08الحكم الصادر بتاریخ 

  :االنحراف في استعمال اإلجراءات –ج 

ب االنحراف في وفقا لتطبیقات القضاء اإلداري في القانون اإلداري المقارن، یوجد عی     

وتتحقق هذه الصورة، عندما تستعمل سلطة إداریة مختصة في إصدار قرار . استعمال اإلجراءات

إداري، في نطاق إجراءات خصصها القانون ألهداف أخرى غیر األهداف التي یجب أن تحققها 

                                                 
 – Camionئیس بلدیة سلطات البولیس اإلداري في منع البیع بالسیارات المتنقلة أو لحانوت متنقل مثال ذلك أن یستخدم ر  - 1

Bazar  ،في البلدیة لیس بهدف المحافظة على نظام المرور والمحافظة على النظام العام في صور المحافظة على األمن العام
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بإجراءات  ، كأن یقوم مجلس المنافسة باعتباره سلطة إداریة مستقلة،1القرارات اإلداریة المتخذة

أو استعمال إجراء المصادرة والحجز . مصادرة السلع بدل إجراءات توقیع المخالفات المقررة قانونا

على مؤسسة بدل إجراءا توقیع الجزاءات المالیة واإلداریة علیها من طرف إحدى السلطات اإلداریة 

ال نذكر منها الحكم وهناك أیضا عدة أحكام لمجلس الدولة الفرنسي تتعلق بهذا المج. المستقلة

فیفري  21في قضیة شركة فرامبار، والحكم الصادر له بتاریخ  1960جوان  24الصادر بتاریخ 

  .في قضیة دافال 1949نوفمبر  04في قضیة جیلمي وأخیرا حكمه الصادر بتاریخ  1947

عیوب  إذن هذه هي الحالة أو الصورة الثالثة لعیب االنحراف في استعمال السلطة كعیب من     

        . عدم شرعیة القرار، وكسبب ووسیلة من أسباب ووسائل الحكم باإللغاء في دعوى اإللغاء

  : عیب مخالفة القانون – 2

عیب مخالفة القانون هو عیب عدم المشروعیة الذي یصیب ویشیب ركن المحل في القرارات      

فعیب . 2لغاء في دعوى اإللغاءاإلداریة، ویشكل بذلك حالة وسبب من حاالت وأسباب الحكم باإل

مخالفة القانون له مفهوم واسع وهو مخالفة محل القرار اإلداري ألحكام وقواعد القانون في معناه 

فقد تستند السلطات اإلداریة المستقلة على نصوص قانونیة غیر . الواسع وبكل مصادره المختلفة

تفسیرها، مما ینحرف بالقرار  تلك المنظمة لمجال ضبطها، أو قد یكون خطأ أو تقصیر في

فعیب مخالفة القانون هو العیب الذي یشوب محل القرارات . اإلداري المتخذ عن مبدأ المشروعیة

اإلداریة عندما تصدر القرارات اإلداریة مخالفة في محلها أي في آثارها القانونیة الحالة والمباشرة 

ئد في الدولة، ویصبح بذلك محل القرارات ألحكام وقواعد مبدأ الشرعیة والنظام القانوني السا

اإلداریة مصابا أو مشوبا بعیب مخالفة أحكام وقواعد القانون في معناه الواسع، ویشكل نتیجة لذلك 

فهو وجه اإللغاء المتعلق . 3حالة وسببا من حاالت وأسباب الحكم باإللغاء في دعوى اإللغاء

  . بالمشروعیة الداخلیة للقرار

                                                 
اإلداریة في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، نظریة الدعوى اإلداریة، الطبعة  العامة للمنازعات النظریة، ابدي عمارعو  - 1
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إن محل أي . القرار اإلداري األثر القانوني المترتب على إصداره حاال ومباشرة یقصد بمحل     

قرار إداري یكمن في موضوعه المتمثل في مركز قانوني عام أو خاص من حیث اإلنشاء أو 

والمركز القانوني هو مجموعة وكتلة الحقوق وااللتزامات المتولدة والمترتبة عن . التعدیل أو اإللغاء

  .داري كتصرف قانوني خالفا للعمل المادي الذي لیس له ذلك األثرالقرار اإل

تشكل مخالفة القانون أحد األوجه أو الحاالت التي یقوم القاضي اإلداري بإلغاء القرار اإلداري      

  :1بسببها، وتكون مخالفة القانون إما

اآلزمة لتولي  كأن یصدر قرار بتعیین شخص خرقا ومخالفة للشروط :مخالفة القانون مباشرة

الوظیفة من حیث السن أو المؤهل أو غیر ذلك مما ینص علیه قانون الوظیفة العامة أو القوانین 

  .الخاصة المنشئة للسلطات اإلداریة المستقلة

وتتمثل في حالة وجود خطأ في تفسیر وتطبیق القانون،  :مخالفة القانون بطریقة غیر مباشرة

القرار بناء على تفسیر أو تأویل خاطئ لمضمون القاعدة خاصة في حالة الغموض، حیث یصدر 

  . القانونیة

من حاالت وصور مخالفة القانون عن طریق الخطأ في تفسیر وتطبیق القانون من قبل     

السلطات اإلداریة المختصة والسیما السلطات اإلداریة المستقلة، الحاالت والصور اآلتیة 

  :  ري الفرنسيالمستنبطة من تطبیقات القضاء اإلدا

حالة أن تصدر السلطات اإلداریة قرارا إداریا تطبیقا لنص قانوني غیر النص القانوني  -

 الصحیح والواجب التطبیق؛

حالة إغفال نصوص قانونیة موجودة ونافذة، وعدم تطبیقها عند إتخاذ وٕاصدار القرارات  -

 اإلداریة؛

ا النص القانوني الذي حالة صدور قرارات إداریة بخصوص حاالت وأوضاع ال یشمله -

 . صدرت القرارات اإلداریة تفسیرا وتطبیقا له
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  عیب السبب – 3

. یقوم القاضي اإلداري بإلغاء القرار اإلداري المطعون فیه، نظرا لما یشوب سببه من عیوب     

 یتمثل سبب القرار اإلداري إما في حالة واقعیة أو حالة قانونیة تكون سابقة على اتخاذ القرار

ودافعة للموظف اإلداري المختص ألن یتدخل، األمر الذي یضفي على ركن السبب الطابع 

  .  1خالفا لركن الغایة الذي یكتسي الطابع الذاتي. الموضوعي

فالسلطات اإلداریة المستقلة یجب أن تستند على سبب مشروع، سلیم وواقعي، وٕاال كان مشوبا      

  .اصمته وٕالغائه من طرف الجهة القضائیة المختصةبعیب عدم المشروعیة، مما یستلزم مخ

الذي یشكل وجها إللغاء القرارات اإلداریة ) انعدام السبب(الجدیر بالذكر، أن عیب السبب      

  :2یأخذ العدید من الصور، قدمها القضاء والفقه اإلداري، وتتمثل هذه الصور فیما یلي

  انعدام الوجود المادي للوقائع – أ

ة انعدام الوجود المادي للوقائع المادیة أو القانونیة في عیب انعدام السبب في القرارات إن حال     

اإلداریة كسبب ووسیلة من أسباب ووسائل الحكم باإللغاء في دعوى اإللغاء، هي حالة استناد 

السلطة اإلداریة المختصة في إصدار قرار إداري معین إلى وقائع مادیة أو قانونیة غیر موجودة 

بمعنى أنها ارتكبت خطأ مادي في تحدید الوجود المادي . ادیا وغیر صحیحة من الناحیة المادیةم

للوقائع المادیة أو القانونیة التي شكلت سبب إصدار القرار اإلداري، ففي هذه الحالة یعد القرار 

ة دعوى اإلداري مشوب بعیب انعدام السبب ویعتبر بالتالي غیر مشروع یجب الحكم بإلغائه بواسط

  . اإللغاء أمام القاضي المختص، سواء كانت السلطة اإلداریة حسنة أو سیئة النیة في ذلك

ومن أشهر تطبیقات القضاء اإلداري الفرنسي لحالة انعدام الوجود المادي للوقائع، حكم مجلس    

 ، حیث ألغى مجلسCaminoفي قضیة كامینو  1916جانفي  14الدولة الفرنسي الصادر بتاریخ 

 Hendayالقاضي بتوقیف رئیس بلدیة هاندي  Préfetالدولة القرار الصادر من عامل العمالة 

وذلك نظرا . المتعلق بحاالت توقیف وفصل رؤساء البلدیات 1908جویلیة  08تطبیقا لقانون 

النعدام الوجود المادي للوقائع المنسوبة إلى رئیس البلدیة المذكورة، وهي واقعة عدم القیام 
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ءات االحترام اآلزمة لتنظیم جنازة معینة، حیث ثبت من وقائع ملف القضیة والتحقیق بانعدام بإجرا

ویعتبر حكم كامینو هذا من أشهر وأقدم األحكام القضائیة التي قرر فیها قضاء . هذه الوثائق تماما

  .     مجلس الدولة رقابته على الوجود المادي للوقائع في القرارات اإلداریة

  یم للوقائع المادیة أو القانونیةالخطأ القانوني في التكییف القانوني السل حالة –ب 

المقصود بحالة الخطأ القانوني في عملیة التكییف القانوني السلیم والصحیح للوقائع، هو خطأ      

السلطات اإلداریة في إسناد الوقائع الثابتة والموجودة إسنادا سلیما وصحیحا، إلى مجموعة القواعد 

لقانونیة والتنظیمیة التي تحكمها وتنظمها، وكذا الخطأ في عملیة تفسیر هذه القواعد القانونیة ا

والتنظیمیة بخصوص الوقائع القائمة والثابتة، أي الخطأ في عملیة المقابلة والتخصیص والتجسید 

تجرید الوقائع للقواعد القانونیة والتنظیمیة حتى تنطبق على الوقائع، وكذا الخطأ في عملیة تعمیم و 

حتى تدخل في النظام القانوني الذي یحكمها، وتتحقق عملیة التطابق بین القواعد القانونیة 

  .1والتنظیمیة الواجبة التطبیق والوقائع المادیة أو القانونیة القائمة والثابتة

واقعة أو والجدیر بالذكر، أن رقابة القاضي اإلداري ال تتوقف عند التأكد من الوجود الفعلي لل   

الحالة المادیة أو القانونیة التي یقوم علیها القرار المطعون فیه، وٕانما تتعدى ذلك إلى رقابة مدى 

، كأن یتم تكییف الخطأ المهني على أنه من الدرجة الثالثة 2صحة الوصف والتكییف القانوني لها

  . 3 بینما هو في الحقیقة خطأ من الدرجة الثانیة فقط

ر تطبیقات قضاء مجلس الدولة الفرنسي التي تقرر مبدأ الرقابة القضائیة على من أهم وأشه     

عملیة التكییف القانوني للوقائع، واعتبار حالة الخطأ القانوني في هذا التكییف حالة من حاالت 

انعدام السبب كعیب من عیوب عدم شرعیة القرارات اإلداریة، وكسبب من أسباب الحكم باإللغاء 

في قضیة  1914أفریل  04لغاء، نجد حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاریخ في دعوى اإل

                                                 
 .551، مرجع سابق، ص عوابدي عمار -  1

لعاصمة، نشرة في قضیة كروم ضد بلدیة الجزائر ا 1968جانفي  12الصادر بتاریخ  ،المجلس األعلىحكم الغرفة اإلداریة،  - 2

  .77 – 75ص . ، ص1968أفریل  –مارس  02 رقم القضاة، وزارة العدل، العدد

ضد والیة تلمسان، نشرة القضاة، ) ر.ل(في قضیة  1968دیسمبر  13حكم الغرفة اإلداریة، المجلس األعلى، الصادر بتاریخ  -

 . 34 – 31ص . ، ص1969أفریل  –مارس  02وزارة العدل، العدد رقم 

 .161، مرجع سابق، ص علي محمد الصغیرب -  3



425 
 

حیث ألغى مجلس الدولة بموجب هذا الحكم قرار من عامل عمالة السین الذي  Gomelجومیل 

یتضمن رفض منح رخصة البناء للسید جومیل على أساس األحكام القانونیة المتمثلة في المادة 

التي تقرر وجوب الحصول على ترخیص مسبق ممن  1852س مار  26الثالثة من مرسوم 

المعدل  1911جویلیة  13من قانون  118السلطات اإلداریة قبل الشروع في البناء، كذلك المادة 

التي تعطي للسلطات اإلداریة المختصة سلطة رفض إعطاء  1852مارس  02والمتمم لمرسوم 

غیر أن . تتعلق بالمحافظة على النظام العامرخص البناء في أماكن ذات طابع أثري، واألسباب 

الذي أراد السید جومیل أن یبني فیه لیس ذات  Beauveauعملیة التحقیق أثبتت أن میدان بوفو 

طابع أثري، ومن ثم فإن عامل عمالة السین قد أخطأ في تكییف وتفسیر أحكام النصوص القانونیة 

  .1رف السید جومیلالسابقة الذكر على واقعة طلب رخصة البناء من ط

     )رقابة المالئمة(حالة الخطأ في تقدیر مدى أهمیة أو خطورة الوقائع  –ج 

إن عنصر المالئمة وتقدیر مدى أهمیة أو خطورة الوقائع في ركن السبب في القرارات      

لمدى اإلداریة، یعني تمتع السلطات اإلداریة المختصة بالسلطة التقدیریة وحریة التقدیر والمالئمة 

أهمیة أو خطورة الوقائع المكونة للسبب والتي استندت على أساسها السلطات اإلداریة المختصة 

في اتخاذ القرارات أو اإلجراءات اإلداریة، باإلضافة إلى مدى التناسب والتطابق بین قیمة وأهمیة 

  .أو خطورة هذه الوقائع والقرارات المتخذة بشأنها وعلى أساسها

م والمبدأ العام أن قاضي الشرعیة ودعوى اإللغاء ال یراقب عملیات وسلطات األصل العا     

اإلدارة العامة في تقدیر ومالئمة مدى أهمیة أو خطورة الوقائع أي األسباب، ألن السلطات اإلداریة 

المختصة في ذلك تملك وتتمتع بالسلطة التقدیریة وحریة التقدیر والمالئمة والتصرف حتى تتخذ 

راتها بصورة مالئمة وسلیمة وفعالة ورشیدة من حیث ظروف الزمان والمكان والمعطیات وتصدر قرا

  .والظروف الواقعیة التي تشكلها البیئة اإلداریة المحیطة بعملیة اتخاذ وٕاصدار القرارات اإلداریة

المشروعیة ودعوى اإللغاء تنحصر وتتحدد حدوده على ركن السبب في  مراقبة كما أن قاضي     

رارات اإلداریة في نطاق رقابة المشروعیة فقط وال تتعداها إلى الرقابة على عناصر المالئمة، الق

ألن فكرة المالئمة هي فكرة مادیة عملیة فنیة غیر قانونیة تتمثل أساسا في عملیة إیجاد التناسب 
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ي أن فكرة بین الوقائع واإلجراءات أو القرارات المتخذة واألغراض أو األهداف المراد تحقیقها أ

المالئمة تعني أن یكون القرار اإلداري مناسبا وموفقا ومفیدا أو فعاال ورشیدا من حیث ظروف 

  .1ومعطیات الزمان والمكان واعتبارات البیئة الواقعیة

إن فكرة مالئمة األعمال اإلداریة بصفة عامة ومالئمة القرارات اإلداریة بصفة خاصة تدخل      

حریات اإلدارة العامة وفي نطاق سلطتها التقدیریة، ومن ثم ال یجوز في إطالقات وخصوصیات و 

لقاضي رقابة المشروعیة ودعوى اإللغاء أن یتطرق إلى فحص وتقدیر أعمال وٕاجراءات وعملیات 

التقدیر والمالئمة لمدى أهمیة أو خطورة الوقائع في القرارات اإلداریة، ألن قاضي المشروعیة 

ن قد تحول إلى سلطة إداریة رئاسیة مخالفة وخالفا لمبدأ الفصل ما بین واإللغاء إن فعل ذلك یكو 

  .   السلطات ولمبدأ استقاللیة اإلدارة العامة

فالقاعدة إذن، أن رقابة القاضي اإلداري على أعمال اإلدارة وقراراتها تقف عند المستویین     

أنه ال یتدخل في تقدیر أهمیة الوقائع ، حیث )أي رقابة مادیة الوقائع، وتكییفها القانوني(السابقین 

ومع ذلك، فإن القضاء . وتناسبها مع مضمون القرار، إذ یعود ذلك أصال للسلطة التقدیریة لإلدارة

، وسع من رقابته لیطال جوانب المالئمة، خاصة في مجال التأدیب، )الفرنسي والمصري(اإلداري 

  .2مة، كما هو الشأن في موضوع الضبط اإلداريأو القرارات اإلداریة ذات العالقة بالحریات العا

الجدیر بالذكر، واستثناءا من هذا األصل العام والمبدأ العام، فقد تدخل قضاء مجلس الدولة      

الفرنسي في نطاق إستراتیجیته وسیاسته القضائیة المتمثلة في السعي والتوسع والبحث عن وسائل 

ولة واإلدارة العامة لحمایة النظام القانوني وحریات وحاالت الرقابة القضائیة على أعمال الد

اإلنسان ولحمایة فكرة الدولة القانونیة ومبدأ المشروعیة بصورة فعالة وشاملة ومحكمة، تدخل هذا 

القضاء وبسط رقابته على عملیة تقدیر السلطات اإلداریة المختصة لمدى أهمیة أو خطورة الوقائع 
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ضبط اإلداري للسلطات اإلداریة العامة والمستقلة منها أو البولیس أو األسباب في مجال قرارات ال

  .  2وفي مجال قرارات نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة 1اإلداري البلدي

ففي مجال قرارات البولیس اإلداري البلدي، یراقب قضاء مجلس الدولة السلطات اإلداریة      

فیما یتعلق بتقدیرها لمدى " البولیس اإلداري"داري البلدیة المختصة بإصدار قرارات الضبط اإل

أهمیة أو خطورة الوقائع المتعلقة بعملیة المحافظة على النظام والتي على أساسها اتخذت هذه 

السلطات قرارات إداریة في مواجهة الحریات العامة لألفراد، وهذا في حالة ما إذا كانت هذه 

ریات العامة لألفراد نتیجة سوء التقدیر والمالئمة الخطیر القرارات تشكل مساسا خطیرا وظاهرا بالح

        .  3والظاهر للوقائع المادیة أو القانونیة

  فحص المشروعیة الخارجیة –ب 

یشمل فحص المشروعیة الخارجیة للقرارات الصادرة عن السلطات اإلداریة المستقلة من طرف      

   .)2(فة إلى عیب الشكل واإلجراءات ، باإلضا)1(مجلس الدولة، عیب عدم اإلختصاص 

  عیب عدم االختصاص – 1

عدم "اتجه فقهاء القانون العام إلى تأیید تعریف العمید بونار لعیب عدم االختصاص بأنه      

كما أعطت محكمة النقض ". القدرة على ممارسة عمل قانوني، لكونه من اختصاص عضو آخر

عدم القدرة على مباشرة "بأنه  1957جانفي  28خ المصریة تعریفا له في حكمها الصادر بتاری

                                                 
في قضیة بنجامین  1933ماي  19من أشهر تطبیقات مجلس الدولة الفرنسي في هذا المجال، حكمه الصادر بتاریخ  -  1

Benjamin  الذي قضى فیه بإلغاء قرار رئیس بلدیةNevers  الذي منع السید بنجامین من إلقاء محاضرة عامة في اجتماع عام

بحجة أن هذا االجتماع العام والمحاضرة العامة تهدد األمن العام، فلما بسط قضاء مجلس الدولة رقابته على مسألة تقدیر مدى 

لنظام العام، اكتشف وقرر أنها ال تشكل خطرا وتهدیدا للنظام العام ألن رئیس البلدیة خطورة هذا التجمع والمحاضرة العامة على ا

یملك من الوسائل واإلمكانیة األمنیة ما یؤهله إلى تنظیم هذا التجمع والمحاضرة العامة بدون اإلخالل بالنظام العام، وقد تكررت 

ابة مجلس الدولة على تقدیر مدى أهمیة أو خطورة الوقائع في وتوافرت أحكام مجلس الدولة الفرنسي في هذا المجال مؤكدة رق

  .    قرارات سلطات البولیس اإلداري البلدي

إلغاء قرار نزع  Grassinالذي قضى بموجبه في قضیة غراسا  1973أكتوبر  16حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاریخ  -  2

في هذه األرض بالذات ال یتناسب مع االحتیاجات واالعتبارات  أرض مملوكة ملكیة خاصة لبناء مطار ألن بناء المطار

    .   االقتصادیة للمنطقة
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، نستنتج من خالل هذین التعریفین "عمل قانوني معین جعله المشرع من سلطة هیئة أو فرد آخر

أن القرار المخاصم یكون مشوبا بعیب عدم االختصاص إذا كان صادرا عن هیئة إداریة أو 

     1.طة إداریة أو عون آخرشخص لم یخوله القانون سلطة إصداره، بل من اختصاص سل

تظهر أهمیة وخطورة هذا العیب، كونه یتعلق بفكرة االختصاص باعتبارها تشكل حجر الزاویة      

التي یقوم علیها القانون العام الحدیث، حیث تباشر كل السلطات اإلداریة اختصاصاتها المحددة، 

الخ، ومرد هذا التحدید وتوزیع ...ظیمسواء في الدستور أو في التشریع أو في المراسیم أو في التن

االختصاصات داخل كل سلطة من السلطات العامة في الدولة إلى تطبیق مبدأ الفصل بین 

  .  السلطات

كما یعتبر العرف والقضاء اإلداري أحیانا مصدر قواعد االختصاص، مثل قاعدة توازي      

  2.االختصاصات

  :القرار اإلداري یتعلق بالنظام العام فإنهالجدیر بالذكر، أن ركن االختصاص في      

 ال یمكن االتفاق على مخالفة قواعده؛ -

 یمكن للقاضي، من تلقاء نفسه، أن یثیره في أي مرحلة كانت علیها الدعوى اإلداریة؛ -

 .ال یمكن تصحیحه الحقا -

د أن من هذا المنطلق، من أجل إسقاط هذا العیب على عمل السلطات اإلداریة المستقلة، نج     

رقابة مجلس الدولة على قرارات السلطات اإلداریة المستقلة نتج عنها إلغاء بعض القرارات التي 

  تدخل في صمیم اختصاص اللجنة المصرفیة ومجلس النقد والصرف دون غیرها طبقا لمفهوم عیب
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ن م 28المعدلة للمادة  12 – 08من قانون رقم  14كما نالحظ أن المادة  ،1عدم االختصاص 

المتعلق بالمنافسة، تنص على أن القرارات التي یصدرها مجلس المنافسة ال  03 – 03األمر رقم 

 107كما تنص المادة  2أعضاء على األقل، 08تصح إال بعد استیفاء النصاب القانوني المحدد بـ 

حالة تتخذ قرارات اللجنة باألغلبیة، وفي "المتعلق بالتأمینات على أن  11 – 03من األمر رقم 

  ".تساوي عدد األصوات یكون صوت الرئیس مرجحا

یظهر عیب عدم االختصاص بالنسبة للجنة اإلشراف على التأمینات عند تعدي أو تداخل في      

  االختصاص بین كل من لجنة اإلشراف على التأمینات والوزیر المكلف بالمالیة المحددة بموجب 

  .3التأمیناتالمتعلق ب 04 – 06من قانون رقم  47المادة 

یأخذ عیب عدم االختصاص عادة شكلین رئیسیین یتمثالن في عدم االختصاص الجسیم أو      

  .ما یطلق علیه باغتصاب السلطة وعدم االختصاص البسیط

  
                                                 

بنك ضد محافظ بنك الجزائر، مجلة مجلس  ، قضیة یونین2000ماي  08مؤرخ في  ، مجلس الدولة،002138قرار رقم  - 1

حیث أن المدعیة تتمسك بأن المقرر المطعون فیه یشكل "، حیث جاء فیه 77 – 76ص . ، ص2005، العدد السادس، لدولةا

المؤرخ في  10 – 90من القانون رقم  156عقوبة تأدیبیة ال یمكن إصدارها إال من طرف اللجنة المصرفیة وذلك تطبیقا للمادة 

  ."بعیب من عیوب المشروعیة والمتعلق بالنقد والقرض وبالتالي مشوب 1990أفریل  14

یتمتع بصالحیات من بینها إعداد األنظمة في مسائل الصرف وٕاتخاذ قرارات بتفویض السلطة  حیث أن مجلس النقد والقرض   

  .في مسائل تطبیق تنظیم الصرف التي یصدرها وینفذها المحافظ

من ذلك أنه ال یمكن للمحافظ إتخاذ قرارات في مسائل تنظیم الصرف، لكنه ملزم بتنفیذ المقررات المتخذة  حیث أنه یستخلص   

من مجلس النقد والقرض حیث أن المحافظ وبإتخاذه مقرر السحب المؤقت لصفة الوسیط الممنوحة للمدعیة فإنه تجاوز سلطته 

  ."وبالتالي فإن مقرره مشوب بعیب البطالن

، مرجع سابق، على أنه 03 -  03من أمر رقم  28المعدلة للمادة  ، مرجع سابق،12 – 08من قانون رقم  14مادة تنص ال -  2

 ."أعضاء على األقل) 08(ال تصح جلسات مجلس المنافسة إال بحضور ثمانیة "... 

، مرجع سابق، على أنه 07 – 95من أمر رقم  241المعدلة للمادة  ، مرجع سابق،04 – 06من قانون رقم  47تنص المادة  -  3

  : أو إعادة التأمین وفروع شركات التأمین األجنبیة هي/العقوبات المطبقة على شركات التأمین و: 241المادة "

إیقاف مؤقت لواحد أو أكثر من  -التوبیخ،  -اإلنذار،  –عقوبة مالیة  -: عقوبات تقررها لجنة اإلشراف على التأمینات – 1

  .ون تعیین وكیل متصرف مؤقتالمسیرین بتعیین أو د

عقوبات یقررها الوزیر المكلف بالمالیة بناء على اقتراح من لجنة اإلشراف على التأمینات، بعد أخذ رأي لمجلس الوطني  – 2

 ."التحویل التلقائي لكل أو جزء من محفظة عقود التأمین - السحب الجزئي أو الكلي لالعتماد،  -: للتأمینات
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  )اغتصاب السلطة(عدم االختصاص الجسیم  –أ 

نونا حینما یصدر التصرف أو القرار من شخص أو جهة إداریة غیر مختصة ومؤهلة قا     

لذلك، فإننا نكون أمام عدم اختصاص جسیم أو اغتصاب للسلطة، مما یقتضي اعتبار ذلك 

 .تب عنه أي حقالتصرف قرارا منعدما بمعنى كأنه لم یكن، بحیث ال یتر 

یتمثل هذا النوع في حالة لجوء فرد لیس له سند أو صفة قانونیة وال ینتمي إلى التسلسل   

ي، ولقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بإنعدامه وتجریده من كل اإلداري إلى إصدار قرار إدار 

أثر باعتباره عمال مادیا ولیس تصرفا قانونیا، ومن ثمة عدم تقید الدعوى المخاصم بها بشرط 

  .1المیعاد

مع ذلك، فإن مجلس الدولة الفرنسي، كان قد ابتدع منذ مدة نظریة الموظف الفعلي وهو      

یینه باطال، أو الذي لم یصدر قرار تعیینه أصال، مع االعتداد الشخص الذي یكون قرار تع

واألخذ بالقرار والتصرف الصادر عنه وباعتباره سلیما وقانونیا ومنتجا آلثاره، على الرغم من 

  . إمكانیة متابعته شخصیا

  :2تبعا للحالة على أساس تقوم نظریة الموظف الفعلي     

الفعلي في الظروف العادیة حمایة لمصلحة األفراد ما  حیث یأخذ بنظریة الموظف: الظاهر –أ 

  .دام ظاهر الحال والوضع ال یسمح لهم بإدراك بطالن قرار تعیینه

لقد تم تسویغ سالمة القرارات اإلداریة الصادرة عن الموظف الفعلي ضمانا : الضرورة –ب 

  .لمبدأ استمراریة المرفق العام في حالة الظروف االستثنائیة

  : االختصاص البسیطعدم  –ب 

یعتبر عدم االختصاص البسیط الشكل األكثر شیوعا لعیب االختصاص، وهو یقع داخل      

  .السلطة التنفیذیة نفسها، بین إداراتها وهیئاتها وموظفیها
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  :ویأخذ عدم االختصاص البسیط الصور الرئیسیة التالیة   

هو وجوب صدور القرارات ومضمون عدم االختصاص هذا : عدم االختصاص الشخصي – 1

اإلداریة في النظام اإلداري للدولة من األشخاص والهیئات والسلطات اإلداریة المحددة بنصوص 

التنظیم القانوني لالختصاص والمرخص لها وحدها وعلى سبیل الحصر والتحدید وحدها باتخاذ 

    1.وٕاصدار القرارات اإلداریة

دم االختصاص الموضوعي حینما تقوم هیئة ویظهر عیب ع: عدم االختصاص الموضوعي –2

أو موظف بإصدار قرار ال یدخل ضمن الموضوعات والصالحیات المخولة له، وتتمثل في 

  2:الحاالت التالیة

على الرغم من محاولة مختلف : اعتداء هیئة إداریة على اختصاص هیئة إداریة موازیة لها –أ 

ف السلطات اإلداریة، إال أن ترابط وتشابك النصوص القانونیة توزیع االختصاصات بین مختل

العالقات اإلداریة فیما بینها قد یؤدي إلى تدخل واعتداء هیئة إداریة على اختصاص هیئة أخرى 

  .كتدخل وزیر معین في صالحیات وزیر آخر نظرا لترابط وتشابه قطاعات الوزارات. موازیة لها

تتمتع الهیئات اآلمركزیة : زیةاعتداء هیئة مركزیة على اختصاص هیئة ال مرك –ب 

  .باالستقاللیة القانونیة لممارسة اختصاصاتها طبقا للقانون المنظم لها

یتولى النظام اآلمركزي اإلداري بإدارة وتسییر المصالح المحلیة المتمیزة عن المصالح      

ضفاء الشخصیة والشؤون المركزیة إلى هیئات وأجهزة محلیة مستقلة عن اإلدارة المركزیة، وذلك بإ

ومن ثم ، فإن الشخصیة المعنویة تعتبر السند القانوني لتوزیع الوظیفة اإلداریة . المعنویة علیها

بالدولة، من خالل إعطاء بعض األجهزة االستقالل القانوني حتى تتمكن من القیام بنشاطاتها بما 

القانوني للهیئات ویمثل االستقالل . یترتب عن ذلك من حقوق والتزامات وتحمل للمسؤولیة

اآلمركزیة جوهر االختالف بین اآلمركزیة اإلداریة وعدم التركیز اإلداري الذي یبقى مجرد صورة 

  .  أو شكل من أشكال المركزیة اإلداریة

                                                 
 .503، مرجع سابق، ص عوابدي عمار -  1

 .166، مرجع سابق، ص محمد الصغیربعلي  -  2



432 
 

من هذا المنطلق، فإنه ال یجوز للسلطة اإلداریة المركزیة أن تعتدي وتتدخل في أعمال      

تتدخل وزارة الداخلیة مثال في ممارسة االختصاصات السلطات اإلداریة المحلیة، كأن 

  .والصالحیات الموكلة قانونا للبلدیة أو الوالیة وفقا للقوانین المنظمة لهما

القاعدة العامة أنه ال یمكن لسلطة : اعتداء هیئة مرؤوسة على اختصاصات هیئة رئاسیة – ج

منها أي أنها رئاسیة إال مرؤوسة أن تصدر قرار موضوعه من اختصاص سلطة إداریة أعلى 

بناء على تفویض، كأن یصدر مدیر إحدى المدیریات بالوالیات قرارا یدخل في صالحیات 

  . الوزیر، أو إصدار رئیس الدائرة قرار موضوعه من اختصاص الوالي خارج عن أي تفویض

هناك بعض الهیئات والسلطات اإلداریة تمارس اختصاصها : عدم االختصاص المكاني – 3

بر كامل التراب الوطني كما الحال بالنسبة للسلطات اإلداریة المستقلة والهیئات المركزیة ع

كرئیس الجمهوریة، الوزیر األول ومختلف الوزارات، فإن السلطات اإلداریة المحلیة یحدد ویقید 

فإذا ما أصدرت سلطة إداریة قرارا تخاطب فیه  1القانون نطاق وٕاطار اختصاصها اإلقلیمي،

أو قرار منظم لحالة معینة یوجدان خارج االختصاص اإلقلیمي للسلطة مصدرة القرار شخص 

    .2المخاصم، فمثل جزاء مثل هذا القرار هو اإللغاء

وهو تحدید العنصر والبعد أو المدة الزمنیة المحددة للشخص  :عدم االختصاص الزماني – 4

إتخاذ القرارات اإلداریة كالعهدة القانونیة  اإلداري أو السلطة اإلداریة والتي یجوز من خاللها فقط

المحددة للمجالس الشعبیة البلدیة والوالئیة ومدة تعیین الوزراء والوالة والمدیرین العامین للمؤسسات 

  .3العامة

كما یكون القرار اإلداري مشوبا بعدم االختصاص إذا صدر من شخص موظف لم یعد یملك      

ات اإلداریة، إذ یجب أن یصدر القرار اإلداري من الشخص أو الصفة للقیام بإصدار القرار 

الموظف المختص أثناء تأدیته لمهامه أي من تاریخ تقلد مهامه بالتعیین أو التنصیب إلى تاریخ 

  .انتهائها باإلحالة على التقاعد أو االستقالة أو الفصل طبقا للنصوص القانونیة الساریة المفعول
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  :تعیب الشكل واإلجراءا – 2

وهو مخالفة السلطات اإلداریة ومنها السلطات اإلداریة المستقلة للقواعد واإلجراءات الشكلیة      

التي قررها القانون بمناسبة إصدارها لقراراتها ویستوي أن تكون هذه المخالفة كاملة أو جزئیة، فقد 

أو بإتباع إجراء یشترط القانون صدور قرار في مجال معین وفي شكل معین، أو أن یكون مسببا 

معین كاستشارة لجنة معینة قبل إصداره هذه األخیرة قد تكون استشارة اختیاریة أو إجباریة، أخذ 

الرأي المطابق قبل إصدار القرار، أخذ االقتراح من طرف جهة إداریة أخرى، إعداد وتقدیم تقریر 

وهو ما  1،)الدفاع حقوق(مسبق من طرف سلطة إداریة أخرى أو الحصول على اإلجراء المضاد 

   2.یستتبع جزاءا لهذه المخالفة وهو إلغاء القرار إذا ما خوصم أمام القضاء اإلداري

تجدر اإلشارة، أن هذا العیب ینقسم إلى نوعین یتمثالن في األشكال واإلجراءات الجوهریة      

فرنسي معیارا للتمییز واألشكال واإلجراءات الثانویة، وفي هذا الصدد قدم الفقه والقضاء اإلداري ال

  :بینهما كما یلي

أو  3وهي التي تشكل ضمانة لحقوق وحریات ومصالح األفراد :األشكال واإلجراءات الجوهریة –أ 

تلك التي یكون من شأن استیفائها تغییر ماهیة أو محتوى القرار المخاصم أو التي اشترط القانون 

جب على السلطات اإلداریة احترامها عند صراحة استیفائها، فهي تعد بذلك أشكاال جوهریة ی

إصدارها لقراراتها وٕاال كان جزاء مخالفتها إلغاء هذه القرارات وتتمثل في اإلجراءات الضروریة 

المتعلق  11 – 03من القانون رقم  107السابقة على اتخاذ القرار، وفي هذا الصدد تنص المادة 

اسطة عقد غیر قضائي أو طبقا لقانون اإلجراءات یتم تبلیغ القرارات بو "بالنقد والقرض على أنه 

، فنالحظ أن هذه المادة اشترطت صیغة معینة یجب من خاللها تبلیغ القرارات الصادرة "المدنیة

عن اللجنة المصرفیة وٕاال كانت معیبة بعیب الشكل واإلجراءات، كما تتمثل األشكال واإلجراءات 

یتخذه القرار والتي تشمل عنصر التسبیب والذي الجوهریة في المظهر الخارجي الذي یجب أن 

یعني مجموع الحجج القانونیة واألدلة الواقعیة التي بني علیها الحكم أو القرار الصادر من طرف 
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السلطات اإلداریة المستقلة، فطالما أن القرارات التي قد تتضمن جزاءات توقعها السلطات اإلداریة 

ب سواء في ذمته المالیة أو في حقوق أخرى فیجب على المستقلة تمثل مساسا بالشخص المعاق

 1هذه الهیئات التسبیب رغم سكوت النصوص عن فرضه، ألن التسبیب مبدأ من مبادئ القانون،

من القانون رقم  06ولقد نصت المادة  2.كما عبر عنه مجلس الدولة الجزائري في مختلف قراراته

المتعلق ببورصة القیم المنقولة  10 – 93قم المعدل والمتمم للمرسوم التشریعي ر  04 – 03

المعدل والمتمم، على أن قرارات لجنة البورصة المتعلقة برفض االعتماد أو تحدید مجاله یجب أن 

، "في حالة رفض االعتماد أو تحدید مجاله، یجب أن یكون قرار اللجنة معلال"تكون معللة بقولها 

المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة  01 – 02من القانون رقم  139كما تنص  المادة 

الفقرة  40، وتنص أیضا المادة ..."یجب أن تكون قرارات لجنة الضبط مبررة"القنوات على أنه 

الرابعة منها على ضرورة تقدیم الحجج الضروریة على رفض تسجیل التصریح الستغالل خدمة 

یجب تسبیب رفض "البسیط بقولها  المواصالت السلكیة واآلسلكیة الخاضعة لنظام التصریح

كما أخضع المشرع قرارات رفض االعتماد لنظام التسبیب حمایة لحقوق " تسجیل التصریح

الفقرة  41المتعاملین في هذا القطاع المتمثل في معرفة سبب رفض االعتماد وذلك بموجب المادة 

نالحظ من . "اد مسببایجب أن یكون كل رفض لالعتم"األخیرة من نفس القانون حیث جاء فیها 

ما تم التطرق إلیه، حرص المشرع الجزائري على ضرورة أن تكون قرارات السلطات اإلداریة 

مسببة، حتى یحصل العلم الكافي لألشخاص المخاطبین بها وتكوین لدیهم االقتناع اآلزم عن سبب 

ومة الحجج التي الخ حتى تكون قراراتها شفافة ومعل...رفض االعتماد أو رفض تسجیل التصریح 

  .   بنیت علیها، كما یتسنى من خالل ذلك للطاعن تسبیب طعنه ومخاصمته

                                                 
 .111عیساوي عز الدین، مرجع سابق، ص  -  1

مة ، قضیة إتحاد البنك المؤسسة المالیة في شكل شركة مساه1999فیفري  09 ، مجلس الدولة، الصادر بتاریخ13رقم  قرار - 2

حیث سبق لمجلس الدولة أن أثار هذه النقطة في قضیة یونین  1999، 01ضد محافظ بنك الجزائر، مجلة إدارة، عدد ) یونین بنك(
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متضمن وقف اإلعتماد جاء غیر مسبب مخالفا بذلك المبادئ العامة للقانون التي تشترط في هذه إن المقرر المعد ال"قضى 
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435 
 

وهناك أیضا عنصر اإلشهار والذي یعني كل ما تنتجه أو توفره السلطات اإلداریة المستقلة من    

لین علم األفراد بأعمالها وٕاجراءاتها، وكذلك عنصر النشر الذي یعتبر وسیلة إلعالم الغیر والمتعام

اإلقتصادیین خصوصا عن خطورة مخالفة أحكام وقواعد المنافسة وضبط السوق وبالتالي یفرض 

 138وفي هذا اإلطار تنص المادة  1إحترامها لضمان أكثر شفافیة ونزاهة في التعامالت التجاریة،

أراء تنشر "المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات على أنه  01 – 02من القانون رقم 

ینشر "بقولها  03 - 03من األمر رقم  49، وهو ما جاءت به أیضا المادة "لجنة الضبط وقراراتها

الوزیر المكلف بالتجارة القرارات في مجال المنافسة الصادرة عن مجلس المنافسة ومجلس 

كما یمكن نشر مستخرج من القرارات عن طریق . قضاء الجزائر في النشرة الرسمیة للمنافسة

نالحظ من خالل هذه النصوص القانونیة أن . "حف أو بواسطة أي وسیلة إعالمیة أخرىالص

هناك حاالت أوجب المشرع الجزائري على السلطات اإلداریة المستقلة نشر قراراتها مع وجوب 

إتباع الشكلیات المطلوبة إلعداد هذه القرارات، وٕاال عّد قرارها مشوبا بعیب الشكل مما یستوجب 

  .لمطالبة بإلغائهمخاصمته ل

وهي التي ال تؤثر على محتوى القرار أو تمس بحقوق األفراد،  :األشكال واإلجراءات الثانویة –ب 

بحیث أن مخالفتها ال تؤدي إلى إلغاء القرار المخاصم، ومنها الشكلیات المقررة لمصلحة اإلدارة 

ركها وٕاصالحها بسهولة، كنسیان والتي تنعدم فیها المصلحة بالنسبة للمدعي، أو تلك التي یمكن تدا

  .  أو رقمه/السلطات اإلداریة مصدرة القرار المخاصم فیه تثبیت مرجعه و

 قرارات مجلس الدولة الفاصلة في الطعن باإللغاء –2

ینعقد اإلختصاص لمجلس الدولة بنظر الدعاوى المرفوعة ضد قرارات السلطات اإلداریة      

بإلغاء هذه القرارات عندما تكون مشوبة بعیب في أحد أركانها المستقلة، فیتحدد نطاق إختصاصه 

    2.أو شروط صحتها، فیكون القرار حینئذ باطال وال یملك القاضي إال الحكم بإلغائه

                                                 
 .104 ، صجیة، مرجع سابقلطاش ن -  1
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كما ینحصر دور قاضي اإللغاء في نطاق الجزاءات اإلداریة عند إلغاء الجزاء الباطل دون      

  .النظر في إصالحه أو تقویمه أو تعدیله

أما بالنسبة لدعوى التعویض، فهي الدعوى التي یرفعها المتضرر من قرار إداري غیر مشروع      

اتخذته هیئة إداریة غیر مستقلة، وهي تمثل دعوى مسؤولیة هیئات الضبط المستقلة، فعلى عكس 

دعوى اإللغاء، ال یكتفي القاضي في دعوى التعویض بإلغاء القرار عندما یتحقق من عدم 

    1.عیته، وٕانما یمكنه تعدیل القرار وٕاصالحهمشرو 

ویكّرس المشرع الفرنسي حق المتقاضي في رفع دعوى التعویض ضد القرارات المتضمنة في      

رفع دعوى التعویض ضد القرارات المتضمنة توقیع جزاءات، فاختصاص مجلس الدولة الفرنسي 

  .في هذا المجال یتعدى دعوى اإللغاء إلى دعوى التعویض

أما إذا طلب المتقاضي إلغاء القرار وأرفق طلبه بطلب التعویض، یختص مجلس الدولة      

  .  من قانون اإلجراءات المدنیة الفرنسي 276بالبت في الطلبین معا وفقا لنص المادة 

  اإلداریة المستقلة مسألة وقف تنفیذ القرارات الصادرة عن السلطات –ج 

بقرینة المشروعیة وامتیاز األولویة اللذان یسمحان بالتنفیذ الفوري تتمتع القرارات اإلداریة      

للقرار اإلداري رغم أنه محل طعن باإللغاء أمام القاضي اإلداري كأصل عام حیث أن هذا الطعن 

بإعتبار أن هذه الطعون  2أمام مجلس الدولة لیس له أثر موقف بالنسبة لهذه القرارات اإلداریة،

لكن الوضع أمام الهیئات اإلداریة  3.اص مجلس الدولة ال توقف التنفیذالتي تدخل ضمن اختص

  4.المستقلة مختلف، فهذه األخیرة تتخذ عقوبات فكان لزاما تكریس مبدأ وقف التنفیذ
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غیر أن مسألة وقف تنفیذ هذه القرارات تركت لتقدیر القاضي، فشروط وقف تنفیذ القرارات      

فقضت  1دات القضائیة، وهذا ما بینته المحكمة العلیا في قرارین لها،اإلداریة نستنتجها من االجتها

بأن القاضي ال ینطق بوقف تنفیذ قرار إداري إال إذا كان للطعن القضائي اإلداري المرفوع في 

الموضوع حظوظ في االستجابة إلیه، وأن یكون من شأن هذا القرار التسبب في أضرار غیر قابلة 

  .یكون ماسا بالنظام العاملإلصالح ویشترط أن ال 

لقد كرس المجلس الدستوري الفرنسي بمناسبة نظره في السلطة القمعیة المخولة للهیئات      

اإلداریة المستقلة بصفة صریحة القیمة الدستوریة لمبدأ وقف التنفیذ، ففي الوقت الذي منح المشرع 

وب حمایة األشخاص المتابعین لهذه السلطات حق توقیع عقوبات شدیدة قابلها من جهة أخرى وج

فمبدأ وقف التنفیذ أقره المجلس الدستوري صراحة بمناسبة السلطة القمعیة للمجلس ألعلى . أمامها

  .2للسمعیات والمرئیات، حین أقر بأن عقوبة سحب الترخیص یكون الطعن ضدها موقف التنفیذ

سعار الفرنسي ینص في المادة المتعلق بالمنافسة وحریة األ 1986دیسمبر  01لقد كان أمر      

منه على أن الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة ال یوقف التنفیذ، غیر أن المجلس الدستوري  15

قضى بأن هذه المادة تجرد المتقاضي من إحدى الضمانات األساسیة للدفاع، كون أن العقوبات 

مر وسلطة توقیع عقوبات التي یوقعها المجلس صارمة ومتنوعة، منها إجراءات تحفظیة، سلطة األ

    .3مالیة معتبرة

الذي منح لمحكمة استئناف باریس والیة الفصل  1987جویلیة  06كما كان لصدور قانون      

في منازعات قرارات مجلس المنافسة، حق الطاعن في طلب وقف تنفیذ الجزاء الذي یتخذه في 

منافسة لیس له أثر موقف للتنفیذ، فالطعن إذن، ضد قرارات مجلس ال 4مواجهته مجلس المنافسة،

                                                 

، 1989 ،02، المجلة القضائیة، عدد 1982جویلیة  10الغرفة اإلداریة، المحكمة العلیا، الصادر بتاریخ  ،29170ار رقم قر  -  3

  .193ص 

ص  ،1997، 05عدد  ،نشرة القضاة ،1991مارس  10الصادر بتاریخ  المحكمة العلیا،، الغرفة اإلداریة، 66014قرار رقم   -

141. 
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لكن مرتكب الممارسة المنافیة للمنافسة بإمكانه طلب وقف التنفیذ، وذلك باللجوء إلى الرئیس األول 

لمحكمة استئناف باریس، مثلما هو الحال أمام مجلس الدولة، وهذا إحقاقا لمبدأ المساواة وضمانات 

حیث كان یفوت ضمانة هامة للمتقاضین التقاضي المنصوص علیها في الدستور الفرنسي، 

یحرمون منها أمام محكمة استئناف باریس ویتمتعون بها إذا ظل االختصاص لمجلس الدولة وفقا 

للقواعد التقلیدیة باختصاصه النظر في الطعون المرفوعة ضد القرارات الصادرة عن السلطات 

    .1اإلداریة المستقلة

المنظمة للسلطات اإلداریة المستقلة إستبعادها مبدأ وقف  المالحظ على النصوص القانونیة     

تنفیذ القرارات الصادرة عنها مكرسة بذلك األثر المباشر لقراراتها، مما یعني أن المشرع إستبعد 

 837إلى  833ضمنیا األحكام الواردة في قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة السیما المواد من 

كما قضى على السلطة التقدیریة للقاضي في األمر بوقف التنفیذ إ، .م.إ.من ق 910والمادة 

المخولة له بموجب قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة من جهة، ومن جهة أخرى عّقد وصّعب 

وضعیة المؤسسات المعاقبة بحرمانها من ضمانة أساسیة وهي وقف تنفیذ قرار اللجنة المتضمن 

        .2توقیع العقوبة

المتعلق بالنقد والقرض قد  11 – 03من األمر رقم  107ا اإلطار، نجد أن المادة في هذ     

استبعدت وقف تنفیذ القرارات الصادرة من طرف اللجنة المصرفیة بعد الطعن فیها أمام مجلس 

  ."تكون الطعون من اختصاص مجلس الدولة وهي غیر موقفة التنفیذ"الدولة بقولها 

قف تنفیذ قرارات لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة فإن النص أما فیما یتعلق بمدى و      

المنظم لهذه اللجنة لم یتطرق إلى مسألة وقف التنفیذ مما ترك المجال للتساؤل حول هذه المسألة 

 04 – 03من القانون رقم  18بحیث لم یقطع الشك بالیقین، وهذا طبقا لما جاءت به المادة 

فإنها  10 – 93من المرسوم التشریعي رقم  57ولة المعدلة للمادة المتعلق ببورصة القیم المنق

تعد قرارات الغرفة الفاصلة في المجال التأدیبي قابلة للطعن باإللغاء أمام مجلس "تنص على أنه 

یحقق ویبت في . واحد من تاریخ تبلیغ القرار موضوع االحتجاج) 1(الدولة، خالل أجل شهر 

                                                 
 .  89، ص وساوي ظریفة، مرجع سابقم -  1
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المالحظ من خالل هذه المادة سكوت  ."ر من تاریخ تسجیلهأشه) 6(الطعن خالل أجل ستة 

عن موضوع وقف التنفیذ مما یستوجب العودة إلى القواعد العامة لقانون اإلجراءات المدنیة  المشرع

  .واإلداریة

السالف  10 – 93من المرسوم التشریعي رقم  33من جانب آخر، وبالنظر إلى أحكام المادة      

فیها المشرع بصریح العبارة إمكانیة األمر بتأجیل تنفیذ األحكام واللوائح التي أورد  1الذكر،

مما یعني أنه أراد إستبعاد قرارات  04 – 03المطعون فیها، وهو ما لم یتطرق إلیه في القانون رقم 

الغرفة الفاصلة في المجال التأدیبي من إجراء وقف التنفیذ، وهو ما ذهب إلیه مجلس الدولة في 

بهة إستنادا إلى رأي مؤید له یتعلق بموضوع التظلم اإلداري المسبق في قرارات اللجنة قضیة مشا

حیث أنه بإعتبار أن قانون النقد والقرض نص على أن الطعن في قرارات اللجنة  2المصرفیة،

یوما وهو میعاد خاص وارد في نص قانوني خاص غیر ذلك ) 60(المصرفیة یكون خالل ستین 

إ مما یعني تطبیق أحكام القانون المتعلق بالنقد والقرض، الذي لم .م.إ.قالمنصوص علیه في 

إن . إ.م.إ.ینص صراحة على شرط التظلم اإلداري المسبق وبالتالي ألغى بصفة ضمنیة أحكام ق

إ، عكس ما هو علیه الحال .م.إ.سكوت المشرع في هذه الحالة ال یفهم منه بالضرورة العودة إلى ق

رة عن لجنة الكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات التي یمكن الطعن فیها في القرارات الصاد

التي  01 – 02من القانون رقم  139قضائیا دون إمكانیة وقف تنفیذها وهذا استنادا لنص المادة 

یجب أن تكون قرارات لجنة الضبط مبررة، ویمكن أن تكون موضوع طعن قضائي لدى "جاء فیها 

من خالل هذه المادة سكوت صریح من طرف المشرع حول مسالة وقف  ، نالحظ"مجلس الدولة

وهو ما یؤدي إلى تفسیره خالف التفسیر األول وهو ما یعني ضرورة  تنفیذ مختلف قرارات اللجنة

      .3إ، وذلك لعدم وجود قرائن تدفعنا إلى عكس ذلك.م.إ.العودة إلعمال القواعد العامة الواردة في ق

                                                 
یمكن في حالة حصول طعن قضائي أن "، مرجع سابق، على ما یلي 10 – 93من مرسوم تشریعي رقم  33تنص المادة  -  1

بتأجیل تنفیذ أحكام الالئحة المطعون فیها إذا كانت هذه األحكام مما یمكن أن ینجر عنه نتائج واضحة الشدة واإلفراط، أو یؤمر 

 ."طرأت وقائع جدیدة بالغة الخطورة منذ نشرها

لمركزي، مجلة ، البنك الجزائري الدولي ضد محافظ البنك ا2003أفریل  01مجلس الدولة، الصادر بتاریخ ، 012101رأي رقم  - 2

 . 143 – 135ص .، ص2003، 03مجلس الدولة، عدد 

 .84بق، ص بركات جوهرة، مرجع سا -  3
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ارات الصادرة عن لجنة ضبط البرید والمواصالت السلكیة واآلسلكیة فإن الطعن بالنسبة للقر      

في هذه القرارات أمام مجلس الدولة ال یوقف تنفیذ هذه القرارات طبقا لما نص علیه المشرع 

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید  03 – 2000من القانون رقم  17صراحة بموجب المادة 

یجوز الطعن في قرارات مجلس سلطة الضبط "كیة واآلسلكیة حیث جاء فیها والمواصالت السل

. "ولیس لهذا الطعن أثر موقف. أمام مجلس الدولة في أجل شهر واحد ابتداء من تاریخ تبلیغها

هذا النص یؤكد بصراحة أن الطعن في قرارات لجنة البرید والمواصالت ال یوقف تنفیذها، وهذا 

ع هذه اللجنة بسلطة توقیع الجزاءات التي تعود للوزیر المكلف بالمواصالت ربما راجع إلى عدم تمت

   1.السلكیة واآلسلكیة

األمر نفسه بالنسبة للقرارات الصادرة عن الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة والوكالة      

جلسا إدارتیهما الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة التي یمكن الطعن في القرارات الصادرة عن م

أمام مجلس الدولة في أجل ثالثین یوما، دون أن یكون لهذا الطعن أثر موقف وهذا استنادا لما 

یمكن "المتضمن قانون المناجم بقولها  10 – 01من القانون  48جاء في الفقرة األخیرة من المادة 

ما من تاریخ یو ) 30(الطعن في قرارات مجلس اإلدارة لدى مجلس الدولة في أجل ثالثین 

      ."التبلیغ، وال یوقف الطعن مجرى القرارات

مّكن المشرع العون االقتصادي من وسیلة قانونیة حمایة لمصالحه وذلك  ،في هذا اإلطار     

ال یترتب على "المتعلق بالمنافسة بقولها  03 – 03الفقرة الثانیة من األمر رقم  63بموجب المادة 

غیر أنه یمكن رئیس . ئر أي أثر موقف لقرارات مجلس المنافسةالطعن لدى مجلس قضاء الجزا

یوما، أن یوقف تنفیذ التدابیر ) 15(مجلس قضاء الجزائر، في أجل ال یتجاوز خمسة عشر 

أعاله، الصادرة عن مجلس المنافسة عندما تقتضي  46و 45المنصوص علیها في المادتین 

ل هذه الفقرة من المادة أن المشرع حمایة ، نالحظ من خال"ذلك الظروف أو الوقائع الخطیرة

لحقوق ومصالح األعوان االقتصادیین منح لهم حق طلب توقیف تنفیذ بعض األوامر والتدابیر 

المعللة الصادرة عن مجلس المنافسة التي ترمي إلى وضع حد للممارسات المعاینة المقیدة 

هة، حجز البضائع ویشترط لقبول هذه للمنافسة المتمثلة في إجراء الغلق المؤقت للمحالت المشبو 
                                                 

 .346فتحي وردیة، مرجع سابق، ص  -  1
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الدعوى وجود ظروف أو وقائع خطیرة والمالحظ أن المشرع لم یحدد هذه الظروف معطیا بذلك 

  .1للقاضي السلطة التقدیریة الواسعة في تحدیدها

بالنسبة للقرارات الصادرة عن الوكالة الوطنیة لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال      

، فإن )النفط(والوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات ) ضبط المحروقاتسلطة (المحروقات 

كونها تخضع في حل منازعاتها عن طریق المصالحة  2إجراء وقف التنفیذ ال ینطبق على قراراتها،

المسبقة أو التحكیم الدولي أو تحكیم الوزیر المكلف بالمحروقات في حل خالفاتها، حسب الشروط 

   .3العقد المتفق علیها في

إن تباین موقف المشرع الجزائري من خالل دراسة النصوص القانونیة الخاصة بالسلطات      

اإلداریة المستقلة في مسألة وقف تنفیذ قرارات هذه السلطات باإلضافة إلى معالجة نقائص التأطیر 

جاد إطار القانوني في مجال حمایة حقوق ومصالح األعوان االقتصادیین، یبقى على المشرع إی

تمارس فیه هذه السلطات اإلداریة مختلف سلطاتها خاصة بعد اإلعتراف لها بالسلطة القمعیة مع 

خاصة أنه ال یوجد سبب موضوعي  ،4الحفاظ على الضمانات األساسیة لألعوان االقتصادیین

للجنة خاصة أن مجلس الدولة تبنى هذا اإلتجاه بوقفه قرار ا ،5إلسقاط مبدأ وقف تنفیذ قراراتها

   .6المصرفیة المتضمن سحب االعتماد وتعیین مصفي للبنك التجاري الصناعي الجزائري

نستنتج مما سبق، أن مبدأ وقف التنفیذ لیس مجرد قاعدة إجرائیة حیث یسمح بالحفاظ على      

المصالح االقتصادیة والمالیة على مرتكبي مخالفات قواعد الضبط، كما یهدف إلى منح فرصة 

ت واألعوان االقتصادیین المخالفین لقواعد تنظیم السوق من أجل مراجعة سیاستها للمؤسسا
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االقتصادیة ووضع حد للممارسات المنافیة للمنافسة المرتكبة من طرفها، حیث یسمح هذا المبدأ 

لهذا الغرض فإن استبعاد وقف التنفیذ یعتبر  ،1بإعادة تنظیم وتصحیح سلوك األعوان االقتصادیین

ضمانات الدفاع التي یتمتع بها األشخاص والمؤسسات في مواجهة السلطات اإلداریة  ضمانة من

المستقلة عندما ترید تنفیذ قراراتها المرتبطة بوظائفها القمعیة، وللقاضي السلطة التقدیریة باألمر 

كما یساعد جهة الطعن المختصة في التحكم في الطعون المرفوعة أمامها والفصل  .2بوقف التنفیذ

  .3یها بتمعن وتریث تجنبا ألي استعجال في إصدار أحكام غیر دقیقةف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .94موساوي ظریفة، مرجع سابق، ص  -  1
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ة المصرفیة قررت سحب االعتماد لبنك معین، ثم یدخل هذا القرار حیز التنفیذ مباشرة دون أن یكون نفرض مثال أن اللجن - 3

للطعون المرفوعة ضده أي أثر موقف على فوریة تنفیذه، فیعین مصرفي یتولى تصفیة البنك في إنتظار قرار مجلس الدولة الذي قد 

اللجنة المصرفیة لعدم مشروعیته بعد أن أصبح ذلك البنك في عداد یستغرق مدة طویلة، فما الفائدة من النطق بإلغاء قرار 

 .  الماضي
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  خاتمة 

تعتبر قوانین المنافسة والممارسات التجاریة تحدیثا وتماشیا مع عصرنة المنظومة التشریعیة      

الوطنیة في المجال اإلقتصادي، خاصة بعد إعتماد نظام إقتصاد السوق كأساس بدیل لإلقتصاد 

كما تعتبر إستجابة للتعهدات الدولیة التي إنظمت إلیها الجزائر ومسایرة لفكرة عولمة . وطنيال

اإلقتصاد، التي لم تعد تعترف بفكرة الحدود الجغرافیة لألسواق وحركة تنقل السلع والبضائع وتقدیم 

طالق مفاوضاتها الخدمات، كما أنها تتزامن وتوقیع الجزائر إلتفاقیة الشراكة مع اإلتحاد األوربي وإ 

  .لإلنظمام لمنظمة التجارة العالمیة

في هذا اإلطار، فإن القواعد العامة لتنظیم المنافسة والممارسات التجاریة وحمایتهما تتجه      

نحو تبني الطابع الدولي، وذلك لجنوح السوق الجغرافیة نحو العالمیة، وهو ما نشهده من إتساع 

ر السعي الحثیث للسلطات واألجهزة الوطنیة وكذا المؤسسات جغرافي للسوق التنافسیة، ما یبر 

مقیدة لها ومن كل الممارسات الوالمنظمات الدولیة لحمایة المنافسة والممارسات التجاریة من كل 

مشروعة، وهو ما دفع بالجزائر إلى تبني اآللیات األكثر نجاعة وفعالیة من أجل الفعال غیر األ

عامالت تجاریة شریفة ونزیهة، كونها الطریق الوحید للنهوض تكریس منافسة حرة، وٕایجاد م

بالصناعة والتجارة الداخلیة والخارجیة ولتشجیع اإلستثمار الوطني واألجنبي وٕاعطاء اإلعتبار 

للمبادرة الخاصة، من خالل فسح المجال أمام القطاع الخاص بمختلف مؤسساته لممارسة مختلف 

  .األنشطة اإلقتصادیة

الوسائل القانونیة التي قررها المشرع الجزائري لمواجهة الممارسات المقیدة للمنافسة تعتبر      

السیما الهیئات اإلداریة المستقلة، كمجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعیة، إلى جانب الدور 

یتعلق  التقلیدي لإلدارة المركزیة للتجارة رغم حداثتها، إستجابة قانونیة هامة لسیاق إقتصادي لیبرالي

فبعدما كانت الدولة . بالتحول من إقتصاد مركزي موجه إلى نظام إقتصاد السوق وحریة المنافسة

إقتصادیة متدخلة محتكرة لحل النشاطات اإلقتصادیة، عدلت عن هذه الفكرة، بتبني إصالحات 

الدولة من  تنصّب على إنسحاب الدولة من الحقل اإلقتصادي لصالح السوق، خاصة بعد عجز

ل الوسائل التقلیدیة المتبعة في تنظیم المجال اإلقتصادي الذي یتمیز بالثقة والسرعة والحیویة، خال

ما یتطلب المزید لجأت الدولة إلى إنشاء هیئات إداریة مستقلة لضبط المجال اإلقتصادي والمالي، 
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ه المشرع دون أن نتغاضى على ما قام ب من الدعم لهذه الهیئات، سواء من الناحیة القانونیة،

ضمن أحكام دستور الجزائر  الدستوري الجزائري من خطوة جبارة بدسترة فكرة الضبط اإلقتصادي

منحها المزید من الصالحیات وتحریرها من كل من  ، غیر أن هذا ال یمنع2016الجدید لسنة 

ى مستوى كل التامة عل تبعیة مركزیة، وذلك بدعم إستقاللیتها في إتخاذ قراراتها ومنحها اإلستقاللیة

عناصر نظامها القانوني، عكس ما تتمیز به اآلن من إستقاللیة نسبیة تتراوح من عنصر قانوني 

آلخر ومن سلطة ألخرى، كما أنها بحاجة إلى توحید وتقریب أكبر ألنظمتها القانونیة وقواعد 

  .تنظیمها وسیرها وكذا نظام اإلجراءات المتعلق بمنازعاتها

لمادیة، فیتم ذلك بوضع تحت تصرفها مختلف الوسائل المادیة والبشریة من أما من الناحیة ا     

أجل تسهیل مهمتها في ضبط السوق على ضوء أحكام المنافسة الحرة، من أجل اإلنتقال إلى نظام 

  .لیبرالي حقیقي

أما من ناحیة نظام تدخلها، فمن الضروري تحویل كل صالحیات الضبط لفائدتها، ومنحها      

معیاري حقیقي یتالءم مع حجم إختصاصها اإلستشاري، الرقابي والعقابي، حتى یتسنى  إختصاص

لها تأطیر قطاعاتها بقواعد قانونیة أكثر مالئمة وتكفیا، وهو إختصاص مازالت تحتفظ ببعض منه 

  .السلطات اإلداریة المركزیة

ت، من أجل تأدیة وظیفة فلقد خّول المشرع الجزائري للهیئات اإلداریة المستقلة عّدة سلطا     

الضبط المخولة لها قانونا، ومن بین هذه السلطات نذكر سلطة إصدار أوامر وقرارات فردیة 

وتنظیمیة باإلضافة إلى سلطة توقیع العقوبات، غیر أن وظیفة الضبط ال یمكن أن تكون شرعیة 

طات اإلداریة المستقلة ومطابقة مع النظام القانوني الذي یحكمها، إال إذا كانت قرارات هذه السل

النصوص القانونیة المنشئة لهذه خاضعة لمبدأ المشروعیة والرقابة القضائیة خاصة أن أغلب 

  . السلطات تؤكد بأن قرارتها قابلة للطعن القضائي

تهدف الدولة إلى تحقیق الضبط االقتصادي من خالل إقامة التوازن في السوق والسهر على  

له من طرف األعوان االقتصادیین إال أن ذلك ال یتأتى إال بتجمیع عدة احترام القواعد المنظمة 

  . وسائل متفرقة أصال بین عدة هیئات في ید هیئة واحدة
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على خالف الرقابة القضائیة أو اإلداریة التقلیدیة اللتان تخضعان إلى مبدأ الفصل بین      

و تحت غطاء الفعالیة تّم منح  السلطات و الفصل بین مهام المتابعة و التحقیق و الحكم ، 

للسلطات اإلداریة المستقلة حیث  التنظیمیة، الرقابیة، التحكیمیة والقمعیة مختلف االختصاصات 

  .یسمح لها ذلك التجمیع في الوسائل والصالحیات بحسن تنظیم و مراقبة القطاع المكلفة بتنظیمه

، فإن المشرع الجزائري منح لألطراف أما فیما یخص إزالة الممارسات المقیدة للمنافسة     

المتضررة من الممارسات المقیدة للمنافسة ولحریة المعامالت التجاریة، حریة اإلختیار بین إخطار 

مجلس المنافسة بإعتباره هیئة تشمل جمیع القطاعات الناشطة في السوق، وكذا مختلف هیئات 

ینها في مجال حمایة المنافسة وتنظیم الضبط القطاعیة بإعتبارها تخضع لنظام التنسیق فیما ب

السوق، بإخطارها بالممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة واألعراف التجاریة، أو التقدم أمام 

الهیئات القضائیة من طرف األطراف التي تضررت مصالحها اإلقتصادیة نتیجة تلك الممارسات 

  .مطالبة والحصول على التعویضمن أجل إبطالها وجبر الضرر الذي لحق بها وذلك بال

كما یمكن لألطراف المتضررة، رفع شكواها إلى مجلس المنافسة وكذا هیئات الضبط      

القطاعیة وٕالى الجهات القضائیة في نفس الوقت، دون أن یكون لتلك الهیئات اإلداریة، سلطة 

لمعامالت التجاریة فیما بین إبطال العقود والشروط التعسفیة المقید للمنافسة والمعرقلة لحسن سیر ا

ي، أو محاولة تقدیر التعویض والنطق به بإعتبار ذلك من صمیم الصالحیات اإلقتصاداألعوان 

  .الممنوحة للقضاء بموجب القانون

الجدیر بالمالحظة، أن عدم تحدید الطبیعة القانونیة لهذه السلطات من جهة، وغیاب معیار      

نتها ضمن األشخاص القانونیة اإلعتباریة من جهة أخرى، أدى قانوني موحد من أجل تحدید مكا

ي بالضرورة تدخل المشرع عضبابیة نظامها التنازعي، وهو ما یجعلنا أمام فراغ قانوني یستد

لوضع المزید من النصوص القانونیة لسد هذا الفراغ، سواء بتعدیل قانون اإلجراءات الجزائري 

جدید منفرد، وهو قانون الضبط اإلقتصادي، یسمح بتنسیق  المدنیة واإلداریة أو بإنشاء قانون

  .وتوحید على الخصوص القواعد المتعلقة بإجراءات الطعن في قرارات السلطات اإلداریة المستقلة

من لك السلطات اإلداریة المستقلة ال من خالل تمكین تإیتأتى  إن تحقیق النجاعة المرجوة ال     

 .الخ...الشخصیة القانونیة ومایترتب عنها من استقالل مالي و إداري، سیماالالوسائل القانونیة  كل
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نسبیة االستقاللیة التي تتمتع بها تلك الهیئات ذات تأثیر هام على كیفیة ممارستها للسلطات ف

الممنوحة لها ، فتبقى تحت تأثیر السلطة التنفیذیة و إن صح التعبیر مرتبطة بالسلطة التنفیذیة من 

إلجراءات كقرار الموافقة الذي یصدره الوزیر المكلف بالمالیة بالنسبة لألنظمة التي خالل مختلف ا

  .تصدرها لجنة تنظیم و مراقة عملیات البورصة

من أجل تحقیق الفعالیة المطلوبة من طرف السلطات اإلداریة المستقلة في القطاع المالي   

ء النقائص و الثغرات القانونیة خصوصا و االقتصادي عموما  البد على المشرع التدخل و مل

التي تنقص من حریة تلك الهیئات في ممارسة اختصاصاتها و خاصة تكریس االستقالل المالي و 

   .اإلداري للسلطات اإلداریة المستقلة من جهة

بالرغم من الصالحیات الواسعة التي منحها المشرع الجزائري لسلطات الضبط االقتصادي      

لمنافسة بصفة خاصة، إال أن الدور المنوط به لم یظهر ویبرز بالصورة بصفة عامة ومجلس ا

المطلوبة المنتظرة، وذلك بسبب خصوصیة السوق االقتصادي الجزائري والفاعلین فیه وهذا ما 

یحاول المشرع الجزائري ضبطه وتحسینه من خالل التعدیالت والقوانین التي مست الجانب 

   . ة وتفعیلها في أطرها القانونیةاالقتصادي وبالضبط مجال المنافس

قد یحدث أن یتضرر العون اإلقتصادي من القرارات الصادرة عن مختلف الهیئات اإلداریة      

المستقلة، سواء مجلس المنافسة أو سلطات الضبط القطاعیة األخرى، فإن المشرع الجزائري قد 

 ین نالحظ أن المشرع قد أحدثمنحه حق الطعن فیها وذلك بغض إبطالها، وهنا بیت القصید، أ

نوع من التفرقة بخصوص جهات الطعن في القرارات القمعیة الصادرة عن الهیئات اإلداریة 

المستقلة، ونعني في هذا المقام، مجلس المنافسة من جهة، وسلطات الضبط القطاعیة من جهة 

  .أخرى

یة، فقد قرر المشرع الجزائري فبالنسبة للقرارات اإلداریة الصادرة عن سلطات الضبط القطاع     

أن إختصاص الطعن فیها، یكون أمام مجلس الدولة، بإعتبارها هیئات مستقلة ذات طابع إداري 

طبقا للمعیار العضوي، وهو النص الذي لم یأخذ به المشرع عند منحه إختصاص الفصل في 

فاصل في المواد القرارات القمعیة الصادرة عن مجلس المنافسة، إلى مجلس قضاء الجزائر ال
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رغم أن مجلس المنافسة كذلك سلطة مستقلة ذات طابع إداري وتصدر قرارات ذات طابع . التجاریة

إداري، وٕاختصر الطعن في قراراته أمام مجلس الدولة ما تعلق منها برفض التجمیع اإلقتصادي، 

المشرع في ذلك، ولعّل عّلة . رغم أن هناك من ال یعتبر هذا األخیر عمل منافي للمنافسة أصال

رغبته في تجنب التناقض في األحكام بین الهیئات القضائیة اإلداریة والعادیة عند رفع النزاع 

أمامهما، ما دام أنه یحق للطرف المتضرر رفع النزاع إما أمام مجلس المنافسة ومن ثم یكون 

عادي ویكون التقاضي الطعن في قراراته أمام مجلس الدولة أو قد یختار رفع دعواه أمام القضاء ال

وفق مبدأ التقاضي على درجتین، محكمة إبتدائیة ثم إستئناف أمام المجلس القضائي ویكون طریق 

النقض الفیصل النهائي في نزاع الدعوى، وبالتالي قد ننتهي إلى قرارین قضائیین قد یكونا مختلفین 

  .  في مضمونهما بناءا على إختالفهما في تقدیر الوقائع

هذا المنطلق، كان من الضروري إخضاع الوقائع المتعلقة بالممارسات المنافیة للمنافسة من      

والممارسات التجاریة، بإعتبارها ذات طبیعة متشابهة، التي كانت محل شكوى أمام مجلس 

المنافسة أو موضوع دعوى أمام القضاء العادي إلى نفس القاضي، وهو قاضي محكمة النقض، 

الهیئات القضائیة الدنیا محكمة إبتدائیة ثم إستئناف أمام المجلس القضائي  الفاصلة في قرارات

فطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا، والحال نفسه مع مجلس المنافسة، فیتم الطعن في قراراته أمام 

  .مجلس قضاء الجزائر الفاصل في المواد التجاریة فطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا

الل الطعون باإللغاء عمال السلطات اإلداریة المستقلة للرقابة القضائیة من خكما أن خضوع أ     

 ،وان كان هناك من یعتبره انتقاص من االستقاللیة التي تتمتع بها تلك السلطات ضدها،المرفوعة 

 ،لخاضع للرقابة و المساءلة من طرف تلك الهیئاتا قویة للعون اإلقتصادي ضمانةتعتبر أنها  اال

  .من طرفها أي تجاوز للسلطةو إیقاف 

إنطالقا من كل ما تم اإلشارة إلیه، فإن األحكام الجدیدة التي أتت بها قوانین المنافسة      

والممارسات التجاریة والتي تعتبر إصالحات في المجال اإلقتصادي، جاءت نتیجة التطور الملفت 

فكرة النظام العام اإلقتصادي، الذي الذي عرفته فكرة النظام العام في المجال اإلقتصادي، وظهور 

یسمو إلى ضمان المصلحة العامة لإلقتصاد، لكون إقتصاد السوق یقوم على مصالح متناقضة، 

فمن جهة نجد المصلحة العامة للمجتمع، ومن جهة أخرى نجد المصلحة الخاصة للمؤسسات 
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دة الفعالیة اإلقتصادیة من واألعوان اإلقتصادیین، ومن هنا، فإن هدف تلك القوانین یتمثل في زیا

خالل سیادة المنافسة الحرة وشفافیة ونزاهة الممارسات التجاریة، وٕاحداث التوازن بین المصالح في 

  .   المجال اإلقتصادي

إن معالجتنا لموضوع مسؤولیة العون اإلقتصادي في إطار قانون المنافسة والممارسات التجاریة    

تقبل علیها الجزائر وهي الدخول في نظام إقتصاد السوق وتكریس إستجابة لتطورات المرحلة التي 

سیاسة اإلنفتاح اإلقتصادي یستلزم مّنا الخروج بجملة من التوصیات التي تستوجب مراعاتها خدمة 

  :إلرادة السلطات العمومیة في المجال اإلقتصادي وهي كما یلي

تصاد السوق وفق تطورات مواصلة تحیین وعصرنة النصوص القانونیة المكرسة لنظام إق -

 اإلقتصادیة الراهنة؛

التطبیق الفعلي للترسانة القانونیة التي تجد مجالها الخصب على مستوى السوق اإلقتصادي  -

 عبر مختلف قطاعات النشاط؛

المستحدثة خدمة لضبط السوق وٕاعمال قواعد المنافسة تفعیل الهیئات والمؤسسات  -

 والممارسات التجاریة السلیمة فیه؛

اصلة عملیة التحسیس واإلعالم والتعریف بالترسانة القانونیة المنظمة للسوق وتقریب مو  -

 الهیئات والمؤسسات الظابطة للسوق؛

عملیة ضبط السوق ال بد أن تشمل جمیع قطاعات النشاط على حد السواء وبنفس مستوى  -

 المراقبة والردع تحقیقا للعدالة اإلقتصادیة؛

لقانونیة واإلداریة لتمكین أصحاب المبادرة الخاصة المزید من تبسیط اإلجراءات ا -

 والمستثمرین من تجسید مشاریعهم اإلستثماریة بكل سالسة؛

مواصلة اإلصالحات المصرفیة والمالیة والجمركیة والضریبیة تشجیعا لألعوان اإلقتصادیین  -

 على مواصلة جهودهم داخل قطاعات نشاطهم؛ 

جدید الذي إعتنقته الجزائر عبر تنظیم ملتقیات توضیح النهج اإلقتصادي ال العمل على -

   . وندوات وأیام دراسیة من طرف المتخصصین عبر الجامعات ومعاهد البحث
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  .68 – 53ص . ، ص1999، 02، العدد مجلة إدارة، "المتعلق بترقیة االستثمارات
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  المداخالت – 4

الملتقى الوطني إرزیل الكاهنة، دور لجنة اإلشراف على التأمینات في ضبط سوق التأمین،  - 1

ال االقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم االقتصادیة، حول سلطات الضبط المستقلة في المج

  .120 - 105ص . ، ص2007ماي  24و 23جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، یومي 

إقرشاح فاطمة، إختصاصات مجلس النقد والقرض في تنظیم وتأطیر القطاع المصرفي،  - 2

دي والمالي، ، كلیة الحقوق الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال اإلقتصا

ص . ، ص2007ماي  24و 23والعلوم اإلقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

180 - 195.  

أوبایة ملیكة، اختصاص منح االعتماد لدى السلطات اإلداریة المستقلة، الملتقى الوطني حول  -  3

ة الحقوق والعلوم االقتصادیة، جامعة كلی ،قلة في المجال االقتصادي والماليسلطات الضبط المست

  .213 - 196ص . ، ص2007ماي  24و 23عبد الرحمن میرة، بجایة، یومي 

، )لجنة اإلشراف على التأمین(أودیع نادیة، صالحیات سلطة الضبط في مجال التأمین  - 4

ق كلیة الحقو  ،الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال االقتصادي والمالي

ص . ، ص2007ماي  24و 23والعلوم االقتصادیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، یومي 

121 - 133. 

في شرعیة سلطات الضبط : ، دراسة نقدیة في سلطات الضبط المستقلةآیت وازو زاینة - 5

كلیة  ،الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال االقتصادي والمالي، المستقلة
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. ، ص2007ماي  24و 23وق والعلوم االقتصادیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، یومي الحق

  .359 -  349ص 

بلغرسة عبد اللطیف، المؤسسة اإلقتصادیة الجزائریة في ظل اإلصالحات المالیة والمصرفیة  - 6

إلقتصادیة العلمي الدولي األول حول سلوك المؤسسات ا ىالملتق تحلیلیة ورؤیة مستقبلیة،دراسة  –

في ظل رهانات التنمیة المستدامة والعدالة اإلجتماعیة، كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم 

  .2012نوفمبر  21و 20التسییر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي 

بركات جوهرة، تنازع اإلختصاص بین سلطات الضبط القطاعیة ومجلس المنافسة وأثره على  - 7

، قاعة المحاضرات، كلیة وطني المنافسة وحمایة المستهلكأعمال الملتقى ال مستهلك،مبدأ حمایة ال

 – 226ص . ، ص2009نوفمبر  18و 17 یومي ،، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایةالحقوق

241.  

بزغیش بوبكر، خصوصیة إجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات اإلداریة  - 8

كلیة  ،قلة في المجال اإلقتصادي والماليني حول سلطات الضبط المستالملتقى الوط المستقلة،

. ، ص2007ماي  24و 23الحقوق والعلوم االقتصادیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، یومي 

  .317 -  307ص 

بن زیطة عبد الهادي، نطاق اختصاص السلطات اإلداریة المستقلة، دراسة حالة لجنة تنظیم  - 9

البورصة وسلطة الضبط للبرید والمواصالت السلكیة واآلسلكیة، الملتقى الوطني  ومراقبة عملیات

كلیة الحقوق والعلوم االقتصادیة،  ،قلة في المجال االقتصادي والماليحول سلطات الضبط المست

  .179 - 165ص . ، ص2007ماي  24و 23جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، یومي 
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 ى، الملتق)EM(اإلقتصادیة والبعد اإلستراتیجي لإلدارة البیئیة بن عیشاوي أحمد، المؤسسة  -  10

العلمي الدولي األول حول سلوك المؤسسات اإلقتصادیة في ظل رهانات التنمیة المستدامة والعدالة 

اإلجتماعیة، كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي 

  .2012نوفمبر  21و 20

بوهزة محمد، اإلصالحات في المؤسسة العمومیة اإلقتصادیة بین الطموح والواقع، الملتقى  - 11

إقتصادیات الخوصصة والدور الجدید للدولة، دورة تدریبیة حول أسالیب الخوصصة "الدولي حول 

معة ، كلیة العلوم اإلقتصادیة وعلوم التسییر، جا2004أكتوبر  07إلى  03وتقنیاتها، أیام من 

 .2004فرحات عباس، سطیف، 

تومي نبیلة وعبد اهللا لیندة، السلطات القمعیة للجنة المصرفیة عند إخالل البنوك بإجراءات  - 12

التصدي لتبییض األموال، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال االقتصادي 

ماي  24و 23من میرة، بجایة، یومي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم االقتصادیة، جامعة عبد الرح

  .241 - 227ص . ، ص2007

سلطة الرقابة  –حابت آمال، دور لجنة اإلشراف على التأمینات في اكتشاف المخالفات  - 13

قلة في المجال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستللجنة اإلشراف على التأمینات، 

 23قتصادیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، یومي كلیة الحقوق والعلوم اال ،االقتصادي والمالي

  .146 - 134ص . ، ص2007ماي  24و
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حجارة ربیحة، مدى الحمایة القانونیة للمستهلك من المنتوجات المستوردة، أعمال الملتقى  - 14

، جامعة عبد الرحمان میرة، ، قاعة المحاضرات، كلیة الحقوقوطني المنافسة وحمایة المستهلكال

  .62 - 40ص . ، ص2009نوفمبر  18و 17 یومي ،بجایة

حدري سمیر، دور الهیئات اإلداریة المستقلة في حمایة المستهلك، أعمال الملتقى الوطني  - 15

 18و 17المنافسة وحمایة المستهلك، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

  .63 - 42ص . ، ص2009نوفمبر 

بعاد القانونیة الستقاللیة سلطات الضبط في المجال االقتصادي والمالي، حسین نوارة، األ - 16

الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال االقتصادي والمالي، كلیة الحقوق 

 64ص . ، ص2007ماي  24و 23والعلوم االقتصادیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، یومي 

- 79.  

م السلطات اإلداریة المستقلة، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط راشدي سعیدة، مفهو  - 17

كلیة الحقوق والعلوم االقتصادیة، جامعة عبد الرحمن  ،قلة في المجال االقتصادي والماليالمست

  .420 - 405ص . ، ص2007ماي  24و 23میرة، بجایة، یومي 

بین (والمسؤولیة البیئیة ساسي سفیان وغریب سامیة، المؤسسة اإلقتصادیة الجزائریة  -  18

، دراسة میدانیة تحلیلیة، الملتقى العلمي الدولي األول حول سلوك المؤسسات )التشریع والتطبیق

  .  362اإلقتصادیة في ظل رهانات التنمیة المستدامة والعدالة اإلجتماعیة، ص 

قدیة النسوامس رضوان، العالقة بین البنك والمؤسسة على ضوء اإلصالحات المالیة و  -  19

العلمي الدولي األول حول سلوك المؤسسات اإلقتصادیة في ظل  ىالملتقالجاریة في الجزائر، 
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رهانات التنمیة المستدامة والعدالة اإلجتماعیة، كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، 

  .2012نوفمبر  21و 20جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي 

كز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، الملتقى الوطني شیخ ناجیة، المر  - 20

كلیة الحقوق والعلوم االقتصادیة،  ،قلة في المجال االقتصادي والماليحول سلطات الضبط المست

  .104 - 90ص . ، ص2007ماي  24و 23جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، یومي 

الملتقى جهة قمعیة في مجال المساءلة المهنیة للبنوك، طباع نجاة، اللجنة المصرفیة ك - 21

الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال االقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم 

 -  213ص . ، ص2007ماي  24و 23اإلقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

226.  

، ة لتأهیل المؤسسات الجزائریة الصغیرة والمتوسطةالشراكة األجنبیة كأدا عبد الكریم سهام، -  22

العلمي الدولي األول حول سلوك المؤسسات اإلقتصادیة في ظل رهانات التنمیة المستدامة  ىالملتق

والعدالة اإلجتماعیة، كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة قاصدي مرباح، 

  .2012نوفمبر  21و 20ورقلة، یومي 

الوطني حول ، الملتقى عیساوي عز الدین، الهیئات اإلداریة المستقلة في مواجهة الدستور - 23

كلیة الحقوق والعلوم االقتصادیة، جامعة  ،قلة في المجال االقتصادي والماليسلطات الضبط المست

  .42 - 23ص . ، ص2007ماي  24و 23عبد الرحمن میرة، بجایة، یومي 
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فیذ القرارات الصادرة عن السلطات اإلداریة المستقلة، الملتقى الوطني فتحي وردیة، وقف تن - 24

كلیة الحقوق والعلوم االقتصادیة،  ،قلة في المجال االقتصادي والماليحول سلطات الضبط المست

  .348 - 327ص . ، ص2007ماي  24و 23جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، یومي 

جارة والصناعة أساس قانوني للمنافسة الحرة، الملتقى كسال زایدي سامیة، مبدأ حریة الت - 25

الوطني حول حریة المنافسة في القانون الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باجي 

 .69 - 49ص . ، ص2013أفریل  04و 03مختار، عنابة، یومي 

التشریع الجزائري،  مادیو لیلى، تكریس الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في - 26

كلیة الحقوق  ،الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال اإلقتصادي والمالي

ص . ، ص2007ماي  24و 23والعلوم االقتصادیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، یومي 

271 - 284.  

صة، الملتقى الوطني مزاولي محمد، القواعد اإلجرائیة للجنة تنظیم ومراقبة عملیات البور  - 27

كلیة الحقوق والعلوم االقتصادیة،  ،ة في المجال االقتصادي والماليت الضبط المستقلاحول سلط

  .257 - 242ص . ، ص2007ماي  24و 23جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، یومي 

عمال ناصري نبیل، تنظیم المنافسة الحرة كآلیة لضبط السوق التنافسیة وحمایة المستهلك، أ - 28

، 17الملتقى الوطني المنافسة وحمایة المستهلك، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

  .155 - 141ص . ، ص2009نوفمبر  18

آلیة لالنتقال من الدولة المتدخلة إلى الدولة : نزلیوي صلیحة، سلطات الضبط المستقلة - 29

قلة في المجال االقتصادي والمالي، كلیة الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المست الضابطة،
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. ، ص2007ماي  24و 23الحقوق والعلوم االقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، أیام 

  .23 - 05ص 

 النصوص القانونیة – 5

  الدساتیر –أ 

فبرایر  28مؤرخ في  18 – 89صادر بوجب مرسوم رئاسي رقم  1989دستور فیفري  - 1

، ج ر 1989فبرایر سنة  23نص تعدیل الدستور الموافق علیه في إستقتاء ، یتعلق بنشر 1989

 .1989، صادر بتاریخ أول مارس سنة 9عدد 

یتعلق بإصدار نص تعدیل  ،1996دیسمبر  07مؤرخ في  438 – 96مرسوم رئاسي رقم  - 2

ریة ، في الجریدة الرسمیة للجمهو 1996نوفمبر سنة  28المصادق علیه في إستفتاء الدستور، 

  .1996دیسمبر  8، صادر بتاریخ 76ج ر عدد الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 

، یتضمن التعدیل الدستوري، ج ر عدد 2016مارس سنة  6مؤرخ في  01 – 16قانون رقم  – 3

  .2016مارس  7، صادر في 14

  النصوص التشریعیة –ب 

معدل  جراءات الجزائیة،، یتضمن قانون اإل1966جوان  08مؤرخ في  155 – 66أمر رقم  - 1

  .1966جوان  10 بتاریخ، صادر 48ومتمم، ج ر عدد 

معدل ومتمم، ج  ، یتضمن قانون العقوبات،1966جوان  08مؤرخ في  156 – 66أمر رقم  - 2

  .1966جوان  11 بتاریخ، صادر 49ر عدد 
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ؤسسات، لم، یتعلق بالتسییر االشتراكي ل1971نوفمبر سنة  16مؤرخ في  74 – 71أمر رقم  -3

  .1971دیسمبر سنة  13 بتاریخ، صادر 101ج ر عدد 

، یتضمن القانون األساسي النموذجي 1975أفریل سنة  29مؤرخ في  23 – 75أمر رقم  - 4

مایو سنة  13 بتاریخ، صادر 38ع االقتصادي، ج ر عدد للمؤسسات االشتراكیة ذات الطاب

1975.  

، 78، یتضمن القانون المدني، ج ر عدد 1975 سبتمبر 26مؤرخ في  58 – 75قم أمر ر  - 5

  .متممالمعدل و ، ال1975سبتمبر  30صادر بتاریخ 

، یتضمن تحدید العالقات الرئیسیة بین 1975 نوفمبر 21مؤرخ في  76 – 75قم أمر ر  -  6

 ، صادر100التابعة للدولة، ج ر عدد  المؤسسة االشتراكیة وسلطة الوصایة واإلدارات األخرى

  .1975 سمبردی 16 بتاریخ

، ج ر عدد یتضمن القانون التجاري ،1975سبتمبر  26مؤرخ في  59 – 75أمر رقم  - 7

مؤرخ في  08 – 93بمرسوم تشریعي رقم  معدل ومتمم ،1975دیسمبر  19، صادر في 101

 .، المعدل والمتمم1993أفریل  27، صادر في 27، ج ر عدد 1993أفریل  25

، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات 1988جانفي  12مؤرخ في  01 – 88قانون رقم  - 8

 .1988 ، صادر بتاریخ02العمومیة االقتصادیة، ج ر عدد 

مؤرخ  59 – 75مر رقم األ، یعدل ویتمم 1988جانفي  12مؤرخ في  04 – 88قانون رقم  - 9

لقواعد الخاصة المطبقة على احدد یالمتضمن القانون التجاري، و و  1975سبتمبر  26في 

 .1988ینایر  13 ، صادر بتاریخ02مؤسسات العمومیة االقتصادیة، ج ر عدد ال



470 
 

رة ، یتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجا1988یولیو  19مؤرخ في  29 – 88قانون رقم  -  10

 .1988 یولیو 20 بتاریخ ، صادر29ج ر عدد ملغى، الخارجیة، 

بالقواعد العامة لحمایة المستهلك، ، یتعلق 1989فبرایر  7مؤرخ في  02 – 89قانون رقم  - 11

 .1989فبرایر  8 بتاریخ ، صادر6ر عدد  ج

 ، صادر29لق باألسعار، ج ر عدد ، یتع1989 یولیو 5مؤرخ في  12 – 89رقم  قانون - 12

  .1989 یولیو 19 بتاریخ

، صادر 14اإلعالم، ج ر عدد ، یتعلق ب1990أبریل  03مؤرخ في  07 – 90قانون رقم  - 13

  .1990أبریل  14 بتاریخ

، 16د والقرض، ج ر عدد ، المتعلق بالنق1990أبریل  14مؤرخ في  10 – 90قانون رقم  - 14

، 2003غشت  11مؤرخ في  11 - 03، ملغى بموجب أمر رقم 1990أبریل  18 بتاریخ صادر

  .2003غشت  27 بتاریخ ، صادر52لنقد والقرض، ج ر عدد یتعلق با

، 16قرض، ج ر عدد یتعلق بالنقد وال 1990أفریل  14خ في مؤر  10 – 90قانون رقم  -  15

  .1990أفریل  18 بتاریخ صادر

القات العمل، ج ر عدد ، المتعلق بع1990أفریل  21مؤرخ في  11 – 90قانون رقم  - 16

  .1990أفریل  25 بتاریخ ، صادر17

م المنقولة، ی، یتعلق ببورصة الق1993مایو  23مؤرخ في  10 – 93مرسوم تشریعي رقم  - 17

مؤرخ في  04 – 03، معدل ومتمم بقانون رقم 1993مایو سنة  23 بتاریخ ، صادر34ج ر عدد 

  .2003فبرایر  19 بتاریخ، صادر 11، ج ر عدد 2003ایر فبر  17
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، 09ق بالمنافسة، ج ر عدد ، یتعل1995ینایر سنة  25مؤرخ في  06 – 95أمر رقم  - 18

یولیو  19مؤرخ في  03 – 03مر رقم األالملغى بموجب  ،1995فبرایر سنة  22 بتاریخصادر 

  .2003یولیو  20 بتاریخ ، صادر43المنافسة، ج ر عدد ، یتعلق ب2003

، 13یتعلق بالتأمینات، ج ر عدد ، 1995ینایر سنة  25مؤرخ في  07 – 95أمر رقم  - 19

فبرایر سنة  20مؤرخ في  04 – 06قانون رقم ال، معدل ومتمم ب1995مارس  08 بتاریخ صادر

  .2006مارس  12 بتاریخ ، صادر15ج ر عدد یتعلق بالتأمینات، ، 2006

لس المحاسبة، ج ر عدد ، یتعلق بمج1995جویلیة  17مؤرخ في  20 – 95أمر رقم  - 20

 .1995 جویلیة 23 بتاریخ، صادر 39

لة ، یتعلق باختصاصات مجلس الدو 1998ماي  30مؤرخ في  01 – 98قانون رقم  - 22

  .1998جوان  01 بتاریخ ، صادر37نظیمه وعمله، ج ر عدد وت

، یتعلق بالقانون التوجیهي والبرنامج 1998أوت  22مؤرخ في  11 – 98قانون رقم  -  23

، صادر 62، ج ر عدد 2002 – 1998الخماسي حول البحث العلمي والتطویر التكنولوجي 

  .1998أوت  بتاریخ

علیم ، یتضمن القانون التوجیهي للت1999بریل سنة أ 04مؤرخ في  05 – 99قانون رقم  - 24

مؤرخ في  04 – 2000، معدل ومتمم بالقانون رقم 1994 بتاریخ، صادر 24العالي، ج ر عدد 

  .2000دیسمبر  10 بتاریخ، صادر 75، ج ر عدد 2000بر سنة دیسم 06

وجیهي یتضمن القانون الت، 2000دیسمبر سنة  06مؤرخ في  04 – 2000قانون رقم  - 25

  .2000دیسمبر  10 بتاریخ، صادر 75ج ر عدد للتعلیم العالي، 
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، یحدد القواعد العامة المتعلقة 2000غشت سنة  05مؤرخ في  03 – 2000قانون رقم  - 26

 .2000غشت سنة  06 بتاریخ ، صادر48اآلسلكیة، ج ر عدد بالبرید وبالمواصالت السلكیة و 

مؤرخ  10 – 90قانون رقم ال، یعدل ویتمم 2001ایر فبر  27مؤرخ في  01 – 01أمر رقم  - 27

فبرایر  28 بتاریخ ، صادر14لنقد والقرض، ج ر عدد ، والمتعلق با1990أفریل سنة  14في 

2001. 

المناجم، ج ر عدد  ، یتضمن قانون2001یولیو سنة  03مؤرخ في  10 – 01قانون رقم  - 28

  .، معدل ومتمم2001یولیو  04 بتاریخ ، صادر35

ر االستثمار، ج ر عدد ، یتعلق بتطوی2001أوت سنة  20مؤرخ في  03 – 01أمر رقم  - 29

  .2001أوت سنة  22 بتاریخ ، صادر47

، یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة اإلقتصادیة وتسییرهاوخوصصتها، ج ر 2001غشت  20مؤرخ في  04 – 01أمر رقم  -30

 .2001 سنة غشت 22، صادر في 47عدد 

  

، یتضمن القانون التوجیهي لترقیة 2001دیسمبر  12مؤرخ في  18 – 01ون رقم قان - 30

 .2001دیسمبر  15 بتاریخ ، صادر77ة والمتوسطة، ج ر عدد المؤسسات الصغیر 

، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز 2002فبرایر سنة  05مؤرخ في  01 – 02قانون رقم  - 31

  .2002فبرایر سنة  06 بتاریخ ، صادر08القنوات، ج ر عدد  بواسطة

سنة ، یتضمن قانون المالیة ل2002دیسمبر سنة  24مؤرخ في  11 – 02قانون رقم  - 32

  .2002دیسمبر  25 بتاریخ ، صادر86، ج ر عدد 2003
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 ، صادر43المنافسة، ج ر عدد ، یتعلق ب2003یولیو  19مؤرخ في  03 – 03أمر رقم  - 33

  .2003یولیو سنة  20 بتاریخ

تشریعي المرسوم ال، یعدل ویتمم 2003فبرایر سنة  07مؤرخ في  04  – 03ن رقم قانو  -  34

 ، صادر11المنقولة، ج ر عدد ، المتعلق ببورصة القیم 1993ماي  23مؤرخ في  10 – 93رقم 

  .2003فبرایر  19 بتاریخ

، 52لنقد والقرض، ج ر عدد ، یتعلق با2003غشت  26مؤرخ في  11 – 03أمر رقم  -  35

 .2003غشت  27 تاریخبصادر 

، یحدد القواعد المطبقة على 2004یونیو سنة  23مؤرخ في  02 – 04قانون رقم  - 36

 .2004یونیو سنة  27بتاریخ  ، صادر41ات التجاریة، ج ر عدد الممارس

بالمحروقات، ج ر عدد  ، یتعلق2005أبریل سنة  28مؤرخ في  07 – 05قانون رقم  -  37

 29مؤرخ في  10 – 06مر رقم األ، معدل ومتمم ب2005و سنة یولی 19 بتاریخ، صادر 50

  .2006یولیو سنة  30 بتاریخ ، صادر48، ج ر عدد 2006لیو یو 

، یحدد القواعد العامة التي تحكم التعلیم 2005غشت  23مؤرخ في  07 – 05أمر رقم  - 38

  .2005ة غشت سن 28 بتاریخ، صادر 59علیم الخاصة، ج ر عدد في مؤسسات التربیة والت

القانون المدني، ج ر عدد ، یعدل ویتمم 2005یونیو  20مؤرخ في  10 – 05قانون رقم  - 39

  .2005 صادر بتاریخ، 44

، 60بالمیاه، ج ر عدد  ، یتعلق2005غشت سنة  04مؤرخ في  12 – 05قانون رقم  - 40

 .2005سبتمبر  04 بتاریخ صادر
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، یتعلق بالوقایة من الفساد 2006نة فبرایر س 20مؤرخ في  01 – 06قانون رقم  - 41

  .2006مارس  08 بتاریخ ، صادر14دد ومكافحته، ج ر ع

، 15ج ر عدد یتعلق بالتأمینات، ، 2006فبرایر سنة  20مؤرخ في  04 – 06قانون رقم  - 42

  .2006ارس م 12 بتاریخ صادر

مؤرخ  07 – 05قانون رقم ال، یعدل ویتمم 2006یولیو  29مؤرخ في  10 – 06أمر رقم  - 43

  .2006یولیو  30 بتاریخ، صادر 48بالمحروقات، ج ر عدد  والمتعلق 2005أبریل  28في 

مر رقم األ، المتضمن المصادقة على 2006نوفمبر  14مؤرخ في  18 – 06قانون رقم  - 44

 28مؤرخ في  07 – 05قانون رقم ل، المعدل والمتمم ل2006جویلیة  29مؤرخ في  10 – 06

  .2006 بتاریخ، ج ر عدد، صادر 2005أفریل 

، یتضمن قانون اإلجراءات المدنیة 2008فبرایر سنة  25مؤرخ في  09 – 08قانون رقم  - 45

  .2008أبریل سنة  23 بتاریخ ، صادر21عدد  واإلداریة، ج ر

مؤرخ  03 – 03مر رقم األ، یعدل ویتمم 2008یونیو  25مؤرخ في  12 – 08قانون رقم  - 46

  .2008یولیو  02، صادر بتاریخ 36والمتعلق بالمنافسة، ج ر عدد  2003یولیو  19في 

ك وقمع ، یتعلق بحمایة المستهل2009فبرایر سنة  25مؤرخ في  03 – 09قانون رقم  - 47

  .2009مارس  08بتاریخ  ، صادر15الغش، ج ر عدد 

 03 – 03، یعدل ویتمم أمر رقم 2010أوت سنة  15مؤرخ في  05 – 10قانون رقم  - 48

أوت  18 بتاریخ ، صادر46المنافسة، ج ر عدد ، والمتعلق ب2003یولیو سنة  19مؤرخ في 

2010  . 
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  النصوص التنظیمیة –ج 

، یتعلق بإعادة هیكلة المؤسسات، ج ر 1980أكتوبر  4مؤرخ في  242 – 80مرسوم رقم  - 1

  .1980سنة أكتوبر  7 في، صادر 41عدد 

، ینظم الصفقات العمومیة التي 1982أبریل سمة  10 مؤرخ في 145 – 82مرسوم رقم  - 2

  .1982أبریل سنة  13 بتاریخ، صادر 15امل العمومي، ج ر عدد یبرمها المتع

، یتضمن إلغاء جمیع األحكام 1988أكتوبر سنة  18المؤرخ في  201 – 88مرسوم رقم  - 3

تفرد بأي نشاط اقتصادي أو التنظیمیة التي تخول المؤسسات االشتراكیة ذات الطابع االقتصادي ال

 .1988أكتوبر  19 بتاریخ ، صادر42عدد  احتكار للتجارة، ج ر

، یتعلق بشروط التدخل في مجال 1991فبرایر  13مؤرخ في  37 – 91مرسوم تنفیذي رقم  - 4

 .1991مارس  20 بتاریخ ، صادر12دد التجارة الخارجیة، ج ر ع

لنفقات ل سابقة، یتعلق بالرقابة ال1992مبر نوف 14مؤرخ في  414 – 92مرسوم تنفیذي رقم  - 5

  .1992 نوفمبر 15 بتاریخ، صادر 82زم بها، ج ر عدد ي یلتلتا

، 21، یتضمن تطبیق المواد 1993جویلیة  13مؤرخ في  175 – 94مرسوم تنفیذي رقم  - 6

، 41، ج ر عدد 1993ماي  23مؤرخ في  10 – 93من المرسوم التشریعي رقم  29، 22

 .1994جوان  26 بتاریخصادر 

، یحدد كیفیات تطبیق المادة 1994نوفمبر  28مؤرخ في  415 – 94مرسوم تنفیذي رقم  – 7

المتضمن قانون و  1994 سنة ماي 26مؤرخ في ال 08 – 94من المرسوم التشریعي رقم  24

  .1994 دیسمبر 07بتاریخ ، صادر 80، ج ر عدد 1994المالیة التكمیلي  لسنة 
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، یحدد النظام الداخلي في 1996ینایر سنة  17مؤرخ في  44 – 96ئاسي رقم مرسوم ر  - 8

  .1996ینایر سنة  21 بتاریخ ، صادر5المنافسة، ج ر عدد  مجلس

، المتضمن إنشاء غرف التجارة 1996مارس  03مؤرخ في  93 – 96مرسوم تنفیذي رقم  - 9

تمم بالمرسوم التنفیذي رقم معدل وم ،1996مارس  06، صادر بتاریخ 16ج ر عدد  والصناعة،

  .2000أكتوبر  18، صادر بتاریخ 61، ج ر عدد 2000أكتوبر  14مؤرخ في  311 – 2000

، یتضمن إنشاء الغرفة الجزائریة 1996مارس  03مؤرخ في  94 – 96مرسوم تنفیذي رقم  - 10

م مرسو المعدل ومتمم ب، 1996 مارس 06 ، صادر بتاریخ16 ج ر عددللتجارة والصناعة، 

 319 – 10تنفیذي رقم المرسوم الوب 2000أكتوبر  14مؤرخ في  312 – 2000تنفیذي رقم ال

  .2010دیسمبر  21مؤرخ في 

د قائمة المجموعة األولى یحد ،1998یونیو  07، مؤرخ في195 – 98مرسوم تنفیذي رقم  -  11

نیو یو  10، صادر بتاریخ 41، ج ر عدد من المؤسسات العمومیة التي ستخضع للخوصصة

1998.  

، یتضمن إنشاء صندوق 2002نوفمبر  11مؤرخ في  373 – 02مرسوم تنفیذي رقم  - 12

، صادر 74ونه األساسي، ج ر عدد ضمان القروض للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتحدید قان

  .2002نوفمبر  13 بتاریخ

لتجارة، ج زیر ا، یحدد مهام و 2002دیسمبر  21مؤرخ في  453 – 02مرسوم تنفیذي رقم  - 13

  .2002دیسمبر  22بتاریخ  ، صادر85ر عدد 
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، یتضمن تنظیم اإلدارة 2002دیسمبر  21مؤرخ في  454 – 02مرسوم تنفیذي رقم  - 14

    .2002دیسمبر  22بتاریخ  ، صادر85ارة التجارة، ج ر عدد المركزیة في وز 

ن األساسي ، یتضمن القانو 2003فیفري  25مؤرخ في  78 – 03مرسوم تنفیذي رقم  - 15

  .2003فیفري  26، صادر بتاریخ 13 لمشاتل المؤسسات، ج ر عدد

حدد الطبیعة القانونیة لمركز ، ی2003فبرایر  25مؤرخ في  79 – 03مرسوم تنفیذي رقم  -  16

 26 ، صادر بتاریخ13 ، ج ر عددتسهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ومهامها وتنظیمها

 .2003 فیفري

، یحدد المصالح الخارجیة في 2003نوفمبر  05مؤرخ في  409 – 03رقم  تنفیذيمرسوم  - 17

    .2003نوفمبر  09 بتاریخ ، صادر68التجارة، ج ر عدد  وزارة

یتضمن النظام الداخلي للوكالة ، 2004أبریل  مؤرخ في أول 93 - 04مرسوم تنفیذي رقم  - 18

  .2004 أبریل 04 بتاریخ، صادر 20ج ر عدد الوطنیة للممتلكات المنجمیة، 

یتضمن النظام الداخلي للوكالة ، 2004أبریل  مؤرخ في أول 94 – 04مرسوم تنفیذي رقم  - 19

  . 2004 أبریل 04 بتاریخ، صادر 20ج ر عدد الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة، 

، یتضمن القانون األساسي 2004أبریل  19مؤرخ في  134 – 04مرسوم رئاسي رقم  -  20

بتاریخ ، صادر 27والمتوسطة، ج ر عدد  ضمان قروض إستثمارات المؤسسات الصغیرة لصندوق

 .2004أبریل  28
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، یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة 2005ماي  03مؤرخ في  165 – 05مرسوم تنفیذي رقم  - 21

ماي  04 بتاریخ، صادر 32یمها وسیرها، ج ر عدد لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتنظ

2005.  

 ، یتعلق بالترخیص2005یونیو سنة  22مؤرخ في  219 – 05مرسوم تنفیذي رقم  - 22

 .2005یونیو سنة  22 بتاریخ ادرص، 43لعملیات التجمیع، ج ر عدد 

، یحدد كیفیات سیر حساب 2006جویلیة  04مؤرخ في  240 – 06مرسوم تنفیذي رقم  - 23

 وطني لتأهیل المؤسسات الصغیرةالصندوق ال"الذي عنوانه  302 – 124التخصیص الخاص 

  .2006جویلیة  09 بتاریخ، صادر 45، ج ر عدد "والمتوسطة

  اتالقرار  –ج 

المتعلق بالتأمیمات،  1982ینایر  16مؤرخ في  136قرار المجلس الدستوري الفرنسي رقم  - 1

  .1982ینایر  17، صادر في 299ج ر ص 

، المجلة 1982جویلیة  10 مؤرخ في 29170 رقم ،المحكمة العلیا، الغرفة اإلداریةقرار  - 2

  .193، ص 1989، 02القضائیة، عدد 

، في النزاع القائم بین المؤسسة 1990فیفري  01 مؤرخ في 325/00رقم قرار مجلس الدولة  - 3

) ع.س(الممثلة في رئیس مجلس إدارتها السید    Union – Bank المالیة المسماة إتحاد البنك

  .ك الجزائروبین السید محافظ بن

، نشرة 1991مارس  10مؤرخ في  66014لیا، الغرفة اإلداریة، رقم قرار المحكمة الع - 4

  .1991، 05ة، عدد القضا
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، قضیة إتحاد البنك المؤسسة المالیة 1999فیفري  09مؤرخ في  13قرار مجلس الدولة رقم  - 5

  .1999، 01ارة، عدد ضد محافظ بنك الجزائر، مجلة إد) یونین بنك(في شكل شركة مساهمة 

، المتعلق بالممارسات 1999جوان  23 مؤرخ في 01ق  99رقم مجلس المنافسة قرار  - 6

، قرار غیر )وحدة سیدي بلعباس(المرتكبة من طرف المؤسسة الوطنیة للصناعات اإللكترونیة 

  .منشور

حافظ ، قضیة یونین بنك ضد م2000ماي  08مؤرخ في  002138رقم  مجلس الدولة قرار - 7

  .77 – 76ص . ، ص2000بنك الجزائر، مجلة مجلس الدولة، العدد السادس، 

، ، المجلة 2002 ماي 25مؤرخ في  283058رقم یة، الغرفة اإلدار  ،المحكمة العلیا قرار - 8

  .2002القضائیة، العدد األول، قسم الوثائق، المحكمة العلیا، 

  األحكام

  .Benjaminفي قضیة بنجامین  1933ماي  19 مؤرخ فيجلس الدولة الفرنسي حكم م -  1

في قضیة كروم ضد  1968جانفي  12 ، الغرفة اإلداریة، مؤرخ فيالمجلس األعلىحكم  - 2

ص . ، ص1968أفریل  –مارس  ،02 ة القضاة، وزارة العدل، العددبلدیة الجزائر العاصمة، نشر 

75 – 77.  

ضد ) ر.ل(في قضیة  1968دیسمبر  13في خ مؤر  ، الغرفة اإلداریة،المجلس األعلىحكم  - 3

 – 31ص . ، ص1969أفریل  –مارس  ،02 ة القضاة، وزارة العدل، العددوالیة تلمسان، نشر 

34 . 

  .Grassinفي قضیة غراسا  1973أكتوبر  16حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاریخ  -  4
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 المیثاق -هـ 

   .1971دیسمبر سنة  13 بتاریخ ، صادر101لمؤسسات، ج ر عدد میثاق التنظیم االشتراكي ل-

  باللغة الفرنسیة -ثانیا 

1 – Ouvrages  

1 - BOUTARD LABARDE (M-C), CANIVET (G.), Droit français de la 

concurrence, L.G.D.J, Paris, 1994. 

2 - BREMOND (J.) et SALORT (M-M), Initiation à l’économie, 5 éme 

Edition, HATIER, Paris, 1986. 

3 - BURST (J.) et KOVAR (R.), Droit de la concurrence, Economica, 

Paris, 1981. 

4 - CABANES (C.) et NEVEU (B.), Droit de la concurrence dans les 

contrats publics, Edition LE MONITEUR, Paris, 2008. 

5 - COMBE (E.), Economie et politique de la concurrence, Edition 

DALLOZ, Paris, 2005. 



481 
 

6 - DEKEUWER-DEFOSSEZ (F.), Droit commercial, 8 éme édition, 

Montchrestien, Paris, 2004. 

7 - FRISON-ROCHE (M-A), PAYET (M-S), Droit de la concurrence, 

Edition Dalloz, Paris, 2006. 

8 - GALENE (R.), Droit de la concurrence et pratiques anticoncurrentielle, 

EFE, Paris, 1999. 

9 - GUEDJ (A.), Pratique du droit de la concurrence nationale et 

communautaire, Edition Litec, Paris, 2000. 

10 - JEANNENAY (J-M), BARRE (R.), FLAMENT (M.) et PERROT 

(M.), Documents économiques Tome 1, Presses Universitaires de France 

THEMIS, Paris, 1996. 

11 - LARGUIER (J.), Droit pénal des affaires, 8 éme édition, Arrmand 

Colin, Paris, 1992. 

12 - MAINGUY (D.), RESPAUD (J-L) et DEPINCE (M.), Droit de la 

concurrence, Lexis Nexis Litec, Paris, 2010. 

13 - MOULIN (R.) et BRUNET (P.), Droit public des interventions 

économiques, L.G.D.J, Paris, 2007. 

14 - NIHOUL (P.), La concurrence et le droit, Edition c.m.s Managements 

et Société, Paris, 2001. 

15 - PIRONON (V.), Droit de la concurrence, Edition Gualino 

LEXTENSO, Paris, 2009. 

16 - VLACHOS (G.), Droit public économique français et européen, 

Edition ARMAND COLIN, Paris, 2001. 

17 - WILFRID (J.), Droit pénal des affaires, 2 éme édition, DALLOZ, 

Paris, 1996. 

18 - WILFRID (J-D), Droit pénal des affaires, 5 éme édition, DALLOZ, 

Paris, 2003. 



482 
 

19 - ZAHI (A), Aspects juridiques des réformes économiques en Algérie, 

In CHARVIN (R) et GUESMI (A), L’Algérie en mutation, Les 

Instruments juridiques de passage à l’économie de marché, L’Harmattan, 

2001, PP 55 – 65. 

20 - ZOUAIMIA (R.), Droit de la régulation économique, Berti, Alger, 

2006. 

21 -                           , Droit de la responsabilité disciplinaire des agents 

économiques, l’Exemple du secteur financier, OPU, Alger, 2010. 

2 – Thèses et Mémoires  

1 – ALLOUI (F), L’impact de l’ouverture du marché sur le droit de la 

concurrence, Mémoire en vue d’obtention du diplôme de Magistère en 

Droit, Option : Droit des affaires, Faculté de droit, Université Mouloud 

Mammeri, Tizi ouzou, 2011. 

2 - MANURET (J-J), Le contentieux du conseil de la concurrence, Thèse 

pour le Doctorat en droit public, Université de Paris II, 2000, P. 462. 

3 – Articles  

1 - AZEMA (J.) et GALLOUX (J.-C.), "Propriété industrielle", Revue 

trimestrielle de droit commercial et de droit économique, Dalloz, N° 04, 

2001, P.P 905, 906, P. P 885 - 922. 

2 - BELMIHOUB (M.C.), "Nouvelles régulations économiques dans les 

services publics de réseaux : fonctions et institutions", IDARA, N° 28, 

2004, S. P. 

3 - BOUSSOUMAH (M.A), "Compte rendu de thèse "La privatisation en 

Algérie : Enjeux politiques, économiques et sociaux" Thèse soutenue par 

L. HAMIDI", IDARA, N° 02, 1999, P. P 189 - 190. 



483 
 

4 - CHAZAL (J.-P.) et REINHARD (Y.), "Sociétés par actions", Revue 

trimestrielle de droit commercial et de droit économique, Dalloz, N° 04, 

2001, P. P 923 - 938. 

5 - KHELLOUFI (R.), "Les institutions de régulation en droit Algérien", 

IDARA, N° 28, 2004, S. P. 

6 - KHELLOUFI (R.), "A propos de l’article 75 de la loi N° 95 – 06 du 25 

– 01 – 1995 relative a la concurrence, ou une nouvelle approche de la 

décision administrative ?", IDARA, N° 02, 1995, P. P 147 - 151. 

7 - LAGGOUNE (W.), "Questions autour du nouveau code des 

investissements", IDARA, N° 1, 1994, P. P 39 - 53. 

8 - TCHOUAR (DJ.), "La soumission des contrats des entreprises 

publiques au droit privé", IDARA, N° 02, 1999, P. P 149 - 155. 

9 - ZOUAIMIA (R.), "Les autorités administratives indépendantes et la 

régulation économique", IDARA, N° 28, 2004, P. P 23 - 68. 

10 - ZOUAIMIA (R.), "Les fonctions répressives des autorités 

administratives indépendantes statuent en matière économique", IDARA, 

N° 28, 2004, P. P 123 - 165. 

11 - ZOUAIMIA (R.), "Le régime contentieux des autorités 

administratives indépendantes en droit algérien", IDARA, N° 29, 2005, 

P.P 05 - 48. 

12 - ZOUAIMIA (R.),"De l’articulation des rapports entre le conseil de la 

concurrence et les autorités de régulation sectorielles en droit algérien", 

IDARA, N° 33, 2007, S. P. 

4 – Sites d’Internet  

1- www.CACI.dz. 

2– www.docs.educdz.com. 

3 - www.elbassir.net »maktaba »séminaire. 

http://www.caci.dz/
http://www.docs.educdz.com/


484 
 

  فهرس

  ص  لموضوعا

  1 .....................................................................ة قدمم

للعون االقتصادي في القانون  مركز القانونيال: الباب األول 

   ................................................... الجزائري
8 

  القانون في ياالقتصاد للعون القانوني طاراإل  :األول الفصل

 ..................................... .................... الجزائري
11 

 12  ....................... االقتصادي للعون القانوني مفهومال  :األول المبحث

 12 ...................  االقتصادي العون تعریف في المعتمدة رییالمعا  :األول المطلب

 13  ..................................................... المؤسسة اریمع  :لاألو  الفرع

 13  .......................................................... المؤسسة تعریف - أوال

 16 ......................................................................  االندماج -  1

 17 .......................................................................  لمراقبةا -  2

 18 ..........................................................  المشتركة المؤسسات - 3

 19 .............................................................  المؤسسة أنواع -ثانیا

 19 ................................................................ عامة مؤسسات - 1

  20  ....................................... للمؤسسة المكونة العناصر: األول العامل  -أ

 21 .. ابهة لهاالمش والمؤسسات االقتصادیة المؤسسة بین التمییز :الثاني العامل - ب



485 
 

 21 ......................................................... العام أشخاص القانون -  1

 21 ................................................... ةیمیاإلقل ةیاألشخاص المعنو   -أ

 22 ................................................ ةیالمرفق األشخاص المعنویة  -ب

 22 ............................................................ األخرى التجمعات - 2

 22 ......................................................................اتیالجمع – أ

 22 ............................................................ المدنیة الشركات  -ب

 23 .................................................................... اتیالتعاون – ج

 23 ........................................................اإلستهالكیة اتیالتعاون -  1

 24 ............................................................. لمهنیةا التعاونیة -  2

  24  ........................................................... ةیاإلنتاج التعاونیة -  3

 24 ................................. المشتركة المصلحة ذات االقتصادیة التجمعات - 4

 24 ............................................................... خاصة مؤسسات - 2

 25 .............................................................. الخوصصة أسلوب – أ

 26 ................................................................ النشأة أسلوب  -ب

 27 .............................................................. مختلطة مؤسسات -  3

 28 ................................... ةیالقانون ةیالناح من المؤسسات تصنیف  :ثالثا

 28 ............................................................ ةیالتجار  المؤسسة -  1

 28 ............................................................ ةیالتجار  الشركات -  2



486 
 

 28 ................................... االقتصادي النشاط ممارسة اریمع  :الثاني الفرع

 29 ....................................................... اإلنتاج نشاط ممارسة - أوال

 31 .................................................... عیالتوز  نشاط ممارسة  - ثانیا

 34 .............................................. الخدمات میتقد نشاط ممارسة  - ثالثا

 37 ................................ االقتصادي للعون المكونة العناصر  :الثاني المطلب

 37  .................................................... ةیالبشر  العناصر  :األول الفرع

 37 ......................................................... نیوالمالك المدراء  - أوال

 38 ........................................................................ ریالمد -  1

 39 ................................................... المؤسسة صاحب أو المالك - 2

 39 .......................................................... والخبراء العمال  - ثانیا

 40 .................................................... ةیالماد العناصر  :الثاني الفرع

 41 .................................................... الثابتة المادیة العناصر  - أوال

 42 ............................................... رةیالمتغ المادیة العناصر  - ثانیا

 43 ................................................. ةیالمعنو  العناصر  :الثالث الفرع

 43 ............................................... الزبائن أو بالعمالء االتصال  - أوال

  44  .......................................................... شهرةوال السمعة  - ثانیا

 45 ............................................................. التجاري االسم  - ثالثا

 47 ........................................................... التجاري العنوان  - رابعا



487 
 

 48 ......................................................... جاریاإل في الحق  - خامسا

 50 ................................................... ةیالفكر  ةیالملك حقوق - سادسا

 51 ..................... االقتصادي للعون ةیالقانون األشكال  :الثاني المبحث

 52 وخاص شخص عام طبیعته القانونیة حیث من االقتصادي العون  :األول المطلب

 52 ........................................ شخص عام االقتصادي العون  :األول الفرع

 53 ...................................... ةیاالقتصاد ةیالعموم المؤسسة فیتعر   - أوال

  57  ....................... االقتصادیة ةیالعموم لمؤسسةتنظیم ا مبادئ وأسس  - ثانیا

  67  .............................. األشكال القانونیة للمؤسسة العمومیة اإلقتصادیة - ثالثا

 69 ..........................یة اإلقتصادیة الرأسمال التأسیسي للمؤسسة العموم –رابعا 

 70 ..................دیة التسییر المالي والمحاسبي للمؤسسة العمومیة اإلقتصا –خامسا 

 76 ...المؤسسة العمومیة اإلقتصادیة  دور صنادیق المساهمة في تسییر رأسمال –سادسا 

 78 ..............................اإلقتصادیة وتصفیتها  حل المؤسسات العمومیة –سابعا 

 79 ..................................... شخص خاص االقتصادي العون  :الثاني الفرع

 79 ................................ الخاص االقتصادي للعون القانوني میالتنظ  - أوال

 84 .......................... الخاص االقتصادي العون لیهوتأ ترقیة وسائل - ثانیا

 84 ............................................. الخاص االقتصادي العون ةترقی -  1

 86 ............................................. الخاص االقتصادي العون یلهتأ -  2

 88 ................. ةیاالقتصاد القوانین منظور من االقتصادي العون  :الثاني المطلب



488 
 

 89 ... ةیالتجار  والممارسات المنافسة قوانین إطار في االقتصادي ونالع  :األول الفرع

  89 ............ المنافسة بأحكام مخاطب منافس شخص قانوني االقتصادي العون - أوال

 93 .................................. نییاالقتصاد األعوان من كبیر عدد وجود -  1

 93 .............................................................. المنتوج تجانس - 2

 94 .................................................... السوق إلى الدخول حریة -  3

 94  ................................................................... الكامل العلم - 4

 94 .... ةیالتجار  الممارساتاهة ونز  شفافیة قواعدب مخاطب االقتصادي العون - ثانیا

 95 ....................................ارسات التجاریة القواعد المتعلقة بشفافیة المم –أ 

 96 .......................... عیالب وشروط فاتیوالتعر  باألسعار باإلعالم االلتزام - 1

 97 ....................................................... الفاتورة میبتسل االلتزام -  2

 98 ...................................التجاریة القواعد المتعلقة بنزاهة الممارسات  –ب 

 98 ........................................ ةیالشرع غیر التجاریة الممارسات -  1

 100 ................................................... ةیشرع ریغ أسعار ممارسة -  2

 100 ................................................ ةیسیالتدل ةیالتجار  الممارسات -  3

 100 .............................................یهة النز  ریغ التجاریة الممارسات -  4

 101 ................................................ ةیالتعسف التعاقدیة الممارسات -  5

  102 ..............تهالك واالس التجارة قوانین إطار في االقتصادي العون  :الثاني الفرع

  103 ............... الجزائري التجاري القانون إطار في تاجرا االقتصادي العون  - أوال



489 
 

  103 ................................................... التاجر صفة اكتساب شروط -  1

  107 .............................................................. التاجر التزامات - 2

  110 ....... الغش وقمع كهلالمست حمایة قانون إطار في منتج االقتصادي العون  - ثانیا

  110 ......................................................... منتج االقتصادي العون -  1

  112  ................................................................ المنتج التزامات - 2

أسالیب التطور التنظیمي للعون االقتصادي في : الفصل الثاني 

  ................................................. القانون الجزائري
116  

العون اإلقتصادي العام في صورة  )إستقالل( تأسس: المبحث األول 

  ................. المؤسسة العمومیة اإلقتصادیة كأسلوب لتطوره التنظیمي
117  

  118  .......................العمومیة اإلقتصادیة  المؤسسةإصالح هیاكل : المطلب األول 

  119  ..................ؤسسة العمومیة اإلقتصادیة للم هیكلة العضویةإعادة ال: الفرع األول 

  119  ................................................ إعادة الهیكلة العضویة أسباب - أوال

  120  ............................................... مبادئ إعادة الهیكلة العضویة - ثانیا

  121  ............................................... ف إعادة الهیكلة العضویةأهدا - ثالثا

  122  ................................................. إعادة الهیكلة المالیة: الفرع الثاني 

  123  .................................................. أسباب إعادة الهیكلة المالیة - أوال

  124  ................................................ أهداف إعادة االهیكلة المالیة - ثانیا

  124  .............................................. إجراءات إعادة الهیكلة المالیة - ثالثا



490 
 

  125  ................................................. نتائج إعادة الهیكلة المالیة - ارابع

  126  ................................................. تقییم إعادة الهیكلة المالیة -  اخامس

  128  ............................ومیة اإلقتصادیة المؤسسة العمستقاللیة إ: المطلب الثاني 

  128  ..............اإلقتصادیة  ؤسسة العمومیةالمالنظام القانوني إلستقاللیة : الفرع األول 

  129  ...............................قتصادیة المؤسسة العمومیة اإلمفهوم إستقاللیة  - أوال

  129  ................................. العوامل المتحكمة في إعتماد مبدأ اإلستقاللیة - ثانیا

  132  ...............................ادیة مومیة اإلقتصالمؤسسة العصور إستقاللیة  - ثالثا

  134  ............................................... نطاق تركیز مبدأ اإلستقاللیة - رابعا

  المؤسسة العمومیةالمیكانیزمات التقنیة الحدیثة لتطویر تنافسیة : الفرع الثاني 

  ........................................................................اإلقتصادیة  

135  

  136  ........................اإلقتصادیة  المؤسسة العمومیةالتقنیات الحدیثة لتمویل  - أوال

  المؤسسة العمومیة میق اإلصالحات الخاصة بتعإستراتیجیة الدولة في  - ثانیا

  .........................................................................اإلقتصادیة 

136  

  137  ...........ؤسسة العمومیة اإلقتصادیة الخوصصة أداة لتحسین األداء المالي للم - ثالثا

  147  ..............قتصادیة المؤسسة العمومیة اإلالتقنیات الحدیثة لتحفیز وتشجیع  - رابعا

  150  .....ؤسسة العمومیة اإلقتصادیة لماحات المالیة والمصرفیة على أثر اإلصال -  خامسا

  154  ......ؤسسة العمومیة اإلقتصادیة الجیل الجدید لإلصالحات الخاصة بالم: الفرع الثالث

  162  ............ أسالیب تطور تنظیم العون االقتصادي الخاص: المبحث الثاني 

  163  ..................................... حریة المبادرة الخاصة تكریس: المطلب األول 



491 
 

  164  ................................................... المبادئ الدستوریة: الفرع األول 

  164  ................................. المبادئ المتعلقة بتحریر األنشطة االقتصادیة - أوال

  180  .................................... المبادئ المتعلقة بممارسة المنافسة الحرة - ثانیا

  189  ....................................................قانونیة المبادئ ال: الفرع الثاني 

  189  .......................................المالي  قطاعمتعلقة بتحریر الالمبادئ ال - أوال

  193  ..................................االقتصادي المبادئ المتعلقة بتحریر النشاط  -ثانیا 

  208  ...................................................... إزالة التنظیم: المطلب الثاني 

  209  .................................... إزالة الرقابة على القطاع الخاص: الفرع األول 

  209  ............................. ئات المنظمة لالعتمادحل وٕالغاء النصوص والهی - أوال

وٕانشاء هیاكل دعم المؤسسات الصغیرة  النصوص المقّیدة لحریة االستثمار تقلیص - ثانیا

  ................................................................والمتوسطة 

214  

  234  ......................................... تطبیق قواعد القانون الخاص: الفرع الثاني 

  234  ....................................................... قواعد القانون التجاري - أوال

  237  ..................................................... اللجوء إلى نظام التعاقد - ثانیا

انونیة للعون االقتصادي في إطار المساءلة الق: الباب الثاني 

  ......................قانون المنافسة  والممارسات التجاریة 
241  

  243  ..................المساءلة اإلداریة للعون االقتصادي: الفصل األول

  244  ...... المساءلة اإلداریة التقلیدیة للوزارة المكلفة بالتجارة: المبحث األول 



492 
 

  244  .........................................مخالفات ال معاینةالتحقیق و :  لالمطلب األو 

  245  ............. وحدود صالحیاتهم معاینةالالمؤهلون للتحقیق و  موظفونال: الفرع األول 

  245  ....................................... المؤهلون للتحقیق والمعاینة موظفونال - أوال

 بإجراء التحقیقات والتحریات  المؤهلون قانونیة للموظفونصالحیات الالحدود  - ثانیا

  ...................................................................ومعاینة المخالفات 
246  

  249  ................................................ سلطة التحقیق والمعاینة: الفرع الثاني

  250  .............................................................. تحریك التحقیق - والأ

  250  ......................................... إجراءات التحقیق ومعاینة المخالفات - ثانیا

  252  .............................................................. تبلیغ المحاضر - ثالثا

  253  ................................................... متابعة المخالفات: المطلب الثاني 

  254  ..........................................اإلداریة  اإلجراءات التحفظیة: الفرع األول

  254  ................................................... حجز البضائع والتجهیزات - أوال

  256  ............................................. الغلق اإلداري للمحالت التجاریة - ثانیا

  258  ....................................................................المصالحة  –ثالثا 

  259  ...................................... إحالة الملف إلى وكیل الجمهوریة: الفرع الثاني

  260  ... المساءلة اإلداریة المستحدثة لسلطات الضبط االقتصادي: المبحث الثاني

  261  ......................... اإلطار التنظیمي لسلطات الضبط االقتصادي: المطلب األول

  262  ................. الطرق القانونیة الستحداث سلطات الضبط االقتصادي: الفرع األول



493 
 

  262  .......................................................... االستحداث بقانون - أوال

  270  ............................................ االستحداث باإلحالة على التنظیم - ثانیا

  272  ......................... التركیبة القانونیة لسلطات الضبط االقتصادي: الفرع الثاني 

  272  ...........................................................التركیبة العضویة  - أوال

  280  ........................................................... التركیبة الوظیفیة -ثانیا 

  289  .............................. ينظام تدخل سلطات الضبط االقتصاد: المطلب الثاني 

  290  ........................................ سلطة الرقابة الوقائیة المسبقة: الفرع األول 

  290  ............................................................إصدار التنظیمات  - أوال

  303  ...................................................... ممارسة الرقابة الدائمة - ثانیا

  313  ............................................... السلطة القمعیة البعدیة: الفرع الثاني 

 313  ........................ مشروعیة السلطة القمعیة لسلطات الضبط االقتصادي - أوال

 321  ..................... عن سلطات الضبط االقتصادي طبیعة العقوبات الصادرة - ثانیا

 333  ............................................ نظام تدخل مجلس المنافسة: الفرع الثالث

  334  ......................... األشخاص والهیئات المؤهلة بإخطار مجلس المنافسة - أوال

  338  ............................. ارسات المقیدة للمنافسةالتحقیق والتحري في المم - ثانیا

 343  ........................................................... الفصل في القضایا - ثالثا

  350  ............... المساءلة القضائیة للعون االقتصادي  :الثاني الفصل

  350 ................................. العادي اختصاص القضاء  :المبحث األول



494 
 

 351 ............................ ةیلتجار وا ةیالمدن ةیالقضائ جهاتال دور  :األول المطلب

 351 ................................................ االختصاص باإلبطال  :الفرع األول

 351  ..................... للمنافسة ةینافالم الممارساتالتصرفات المتعلقة ب  إبطال - أوال

 353  ......................اهة والنز  ةیبالشفاف المتعلقة ةیالتجار  الممارسات إبطال - ثانیا

  355 ..................................................... ضیبالتعو  الحكم: الفرع الثاني

 356  .................................................... ضیالتعو  دعوى أطراف - أوال

 357  ...............................................یض التعو  دعوى امیق شروط  - ثانیا

 360 .............................................. الجزائي يضاالق دور  :الثاني المطلب

 360 ................. المنافسة مواد   في ئيالجزا اضياختصاص الق مدى  :الفرع األول

 360 .......... للمنافسة قمع الممارسات المقیدة في الجزائي اضياختصاص الق مدى -أوال

 365 .................................................... ةیالعموم الدعوى تحریك - ثانیا

  366  ...................................................... الدعوى ریس إجراءات - ثالثا

 المشروعة ریغ التجاریة الممارسات ردع في الجزائي اختصاص القضاء  :الفرع الثاني

.................................................................................. 
367 

 ةیالتجار  الممارسات الفات قواعدلمخ التصدي في الجزائي اختصاص القضاء مدى - أوال

................................................................................... 

367  

 368 ................................................... ةیالعموم الدعوى كیتحر  - ثانیا

  371 ................................ ...................... الدعوى ریس إجراءات - ثالثا

  372 ...طات الضبط اإلقتصادي  سل قرارات في الطعن أجهزة   :الثاني المبحث



495 
 

بالطعون المتعلقة  الجزائر قضاء لمجلس ةیالتجار  اختصاص الغرفة  :األول المطلب

 .........................................................بالممارسات المقیدة للمنافسة 

373  

 373  ........................... المؤقتة ریوالتداب المعللة األوامر ذیتنف وقف  :الفرع األول

 378 .............................................. إبطال القرارات القمعیة  :الفرع الثاني

 378  ............................ إختصاص الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر - أوال

  380 ........................................................ إجراءات رفع الطعن - ثانیا

 382 ................................................. المنافسة مجلس إلغاء قرار  -أوال 

  383  .................................................. تعدیل قرار مجلس المنافسة - نیاثا

 383  ................................................... تأیید قرار مجلس المنافسة - الثاث

في الطعن ضد قرارات سلطات الضبط  اإلداري اختصاص القضاء  :الثاني المطلب

 ..........................................................................اإلقتصادي 
385  

  385 .......................................تها وٕاجراءا اإللغاء دعاوى أنواع: الفرع األول

 385 ....................................... بالمنافسة المتعلقة اإللغاء دعاوى أنواع - أوال

  388  .............................. ھاسیر وٕاجراءات اإللغاء دعوى قبول شروط  - ثانیا

سلطات في طعون اإللغاء ضد قرارات  اختصاص مجلس الدولة بالفصل  :الفرع الثاني

 ......................................................... الضبط اإلقتصادي
396  

  397  ..ه والفصل فی إختصاص مجلس الدولة بمراقبة مشروعیة قرار رفض التجمیع - أوال

  399 ........ السلطات اإلداریة المستقلةجلس الدولة للطعن في قرارات إختصاص م - ثانیا

  443  .............................................................................. خاتمة

  449  ...................................................................... قائمة المراجع

  484  ............................................................................. فهرس

  



496 
 

  ملخص

سواء كان شخصا  ا، بغض النظر عن صفتھ وطبیعتھ،قتصادي ھو من یمارس نشاطا اقتصادیاال العون
قتصادي أن الشخص یمارس النشاط اال ، المھم ھواأو غیر تاجر اتاجر ،عاما أو خاصا ،طبیعیا أو معنویا

كما یخاطب الشخص العام بأحكام قانون ، بصفة دائمة  ویتدخل في السوق بعرض منتجاتھ وخدماتھ
یمارس نشاطا اقتصادیا، كالمؤسسات العمومیة االقتصادیة التي  المنافسة والممارسات التجاریة عندما

الذي یتدخل في السوق كمنتج أو موزع أو مقدم تخضع للقانون الخاص، ومن الواضح أن الشخص العام 
خدمات، خارج إطار ممارسة صالحیات السلطة العامة وأداء المرفق العام، یطبق علیھ قانون المنافسة 

االقتصادیین، ویخضع ألنھ في تلك الحالة یعتبر من المؤسسات أو من األعوان  ،والممارسات التجاریة
  . تجاريللقانون الخاص وللقانون ال في ذلك

ت ، قد یرتكب تصرفات وممارساغیر أن ھذا العون االقتصادي أثناء ممارستھ لألنشطة االقتصادیة   
عة، ھذه والصنا مارسة األنشطة االقتصادیة وفق مبادئ حریة المنافسة وحریة اإلستثمارتعیق حریة م

ق بالمنافسة،  والقانون المتعل 03 – 03السیما باألمر رقم  بحضرھا المشرع الجزائري الممارسات قام
تقریر عند مخالفتھا  والتي یترتب ،المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02 – 04رقم 

التي قد تنتھي التقلیدیة العون االقتصادي التي قد تتمثل في المساءلة أمام الھیئات اإلداریة  ةمسؤولی
أو تلك المتمثلة في  محددة،دارة، أو دفع غرامة مالیة اإلبإجراء مصالحة بین العون االقتصادي المخالف و

وكیل  الملف على سلطات الضبط االقتصادي المستقلة بموجب قراراتھا، وفي خالف ذلك یحال
ویعاقب المشرع عن ارتكاب  كما یمكن مسائلتھ أمام القضاء العادي ،للفصل فیھ جزائیا لتقدیمھالجمھوریة 

األمر رقم ب سوق، خالفا للممارسات المحظورةنتیجتھا وتأثیرھا في الھذه الممارسات، بغض النظر عن 
ة معظم الحاالت، من أجل إدانتھا، إجراء حوصلة اقتصادیة ودراسة السوق لمعرف التي تتطلب 03 – 03

   .مدى تأثیرھا على المنافسة، ویمكن للعون اإلقتصادي التظلم أمام القضاء اإلداري

  
Résumé 
 
   L’agent économique est celui qui exerce une activité économique permanente, peut 
importe sa qualité ou bien sa nature, personne physique ou morale, appartient au 
secteur public ou privé, commerçant ou non commerçant. 
   Le rôle principal de L’agent économique est d’intervenir dans le marché en 
exposant ses produits et ses services, en respectant les règles de la concurrence et les 
pratiques commerciales. 
   Les autorités de régulation n’interviennent pas seulement en aval pour résoudre des 
litiges au sens étroits du terme, mais d’abord en amont pour fixer les règles du jeu 

entre les acteurs économique et définir les équilibres souhaitables par des décisions. 
   Les agents économiques sont soumis dans l’exercice de leurs activités, à un double 
régime de responsabilité. 
   Une responsabilité civile sanctionnée par le juge judiciaire, qui aboutit à la 
condamnation de l’agent économique au paiement de dommages et intérêts en 
réparation du préjudice occasionne a la victime. 
   Une responsabilité pénale, après avoir limité a la personne physique, cette 
responsabilité a été étendue aux agents économiques de nature morale, en vertu des 
amendements du code pénale. 
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