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مقدمة:
أدى تدخل الدولة في الحقل إلاقتصادي إلى تراكم القواعد القانونية التي تتسم بالطابع
الاستبدادي و إلانفرادي ،فلمحاربة البيروقراطية إلادارية و لحماية الحريات و تلبية حاجيات
عجزت الهيئات إلادارية التقليدية عنها ،شرعت الدولة في الانسحاب من الحقل إلاقتصادي و
بالتالي ظهرت في صورة جديدة ،لتتحول من دولة متدخلة إلى دولة ضابطة ملسايرة التحوالت
العاملية الجديدة التي تتمحور حول تحرير الاقتصاد و تكييف القواعد القانونية مع إقتصاد
السوق.
ففرضت ألازمة الاقتصادية التي عرفتها الجزائر منذ سنوات الثمانينيات ،بعد انخفاض
عائداتها من البترول ،وانخفاض املستوى املعيش ي ،وتدهور ألاوضاع الاجتماعيةُ ،حدوث تحوالت
جذرية مست النشاط الاقتصادي ،والدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي فرض
عليها تحرير النشاط الاقتصادي ،وتبني إصالحات اقتصادية عديدة ،بفتح املجال أمام املبادرة
الخاصة ،واعتماد مبدأ املنافسة الحرة كمبدأ أساس ي لتنظيم الحياة الاقتصادية ،والتخلي عن
فكرة التسيير إلاداري املركزي للسوق ،والانسحاب تدريجيا من الحقل الاقتصادي ،والتفكير في
وضع ميكانيزمات وقواعد جديدة ذات طابع ليبرالي لضبط النشاط الاقتصادي و املالي.
غير أن هذا الانسحاب وإزالة التنظيم ال يعني عدم تدخل الدولة في الحقل الاقتصادي
الذي صاحبه استحداث آليات جديدة غير شبيهة باإلدارات الكالسيكية و املتمثلة في السلطات
إلادارية املستقلة .يعتبر قانون الضبط إلاقتصادي وليد هذه التحوالت التي عاشتها الجزائر ،فهو
مقترن باإليديولوجية الليبرالية و إقتصاد السوق و الديمقراطية .ظهر هذا القانون في البلدان
ألانجلوساكسونية لتعتمده بعد ذلك الديمقراطيات ألاوربية و دول العالم الثالث منها الجزائر
وهذا ما يدل على عوملته.
لدراسة قانون الضبط إلاقتصادي ،نرى أنه من الضروري تقديم مفهومه من جانبيه
النظري (املبحث ألاول) و التطبيقي ،أي السلطات املعهود لها اختصاص الضبط ( املبحث
ُ
الثاني) ،مع دراسة مختلف صالحياتها (املبحث الثالث) .و تجدر إلاشارة إلى أننا نخصص هذه
املطبوعة لقانون الضبط إلاقتصادي نظرا إلمكانية الحديث أيضا عن فكرة الضبط في املجال
الاجتماعي.
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املبحث ألاول :مفهوم قانون الضبط إلاقتصادي و ظهوره في الجزائر
يشكل الضبط فكرة جديدة (مثل فكرة الحكم الرشيد ،توزيع الاختصاص ،الشراكة)،
والتي انتشرت بشكل واسع منذ سنوات الثمانينات من القرن املاض ي ،من أجل وصف التحوالت
العميقة التي ظهرت آنذاك والتي انفلتت عن الفئات املألوفة للقانون ،والتي ظهرت بغرض
سياس ي مستوحى من أنظمة أخرى .فالقانونيون يجدون أنفسهم في مواجهة تحد تحديد املجال
املد لولي ،فمدلول مفهوم معين يمكن أن يشكل فكرة قانونية جديدة تكشف عن عالقات و أن
الفئات املوجودة ال يمكن لها استيعابها .فاملحاولة إذن كبيرة ،وذلك من أجل اقتراح تعار يف
واسعة من أجل تفادي صعوبة التدقيق في الاختالفات مع املفاهيم املجاورة ،وإعطاء الوهم
باقتراح نظرية أو تفسيرا جديدا.
إن أصل مصطلح الضبط شائع خاصة في الحياة إلاقتصادية و السياسية و حتى في العلوم
الطبيعية و التكنولوجية ،لكن تحصل املصطلح على قيمة أكبر في العلوم القانونية فهو يوحي إلى
التطورات الجديدة لكيفيات تدخل الدولة في كل املجاالت.
أصل املصطلح التيني  Régalisوالذي يعني ،ما يصدر من امللك  ،Ce qui provient du Roiو من
هنا يمكن قياس درجة الربط بين فكرة الضبط مع مصطلح  Régalienو التشابه بين الضبط
 Régulationو التنظيم املرتبط بالدولة  ،Réglementationو انطالقا من املعنى الاصطالحي
فالفكرة التي تأتي إلى أذهاننا هي العالقة بين الحاكم و التنظيم ،فالضبط يرتبط بممارسة
السيادة.1
أما الظهور الحديث للمصطلح كان في أواسط القرن  01و يشار به إلى ضمان السير
الصحيح لنظام معقد ”.“Le fonctionnement correcte d’un système complèxe
أما املعنى إلاستعمالي للمصطلح ،فهو من أصل اقتصادي حيث تطور في البلدان
ألانجلوساكسونية و هو يعني تدخل الهيئات العامة خاصة الفيدرالية منها ملراقبة بعض ألانشطة
إلاقتصادية من أجل تصحيح إلاختالالت التي تمس السوق ،مثل الاحتكارات في الواليات املتحدة
ألامريكية.
ه ــذا الاس ــتعمال امت ــد إل ــى انجلتـ ـرا ف ــي ظ ــل مش ــروعات  Tatcherللخوصص ــة ،وف ــتح كبري ــات
املرافق العامة البريطانية على املنافسة .ومن بعدها تبناها القانونيين البريطـانيين ،ولكـن املصـطلح
 -1أنظر في هذا املوضوع:
Laget-Annamayer (A.), La régulation des services publics en réseaux : Télécommunications et électricité, L.G.D.J, Paris, 2002, p. 3 et s.
Cf. également, GLAMOUR (G.), Intérêt général et concurrence : essai sur la pérennité du droit public en économie de marché, Thèse de
Doctorat en Droit, Université Montpellier I, 2004, p. 641.
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الانجليــزي  Regulationيتــرجم إلــى الفرنســية ب ( Réglementationتنظــيم) .ومــن هنــا جــاء الخلــط
بـ ــين الضـ ــبط والتنظـ ــيم .2اذ ال يوجـ ــد توافـ ــق بـ ــين املصـ ــطلحين ،فـ ــالتنظيم يمكـ ــن أن ينظـ ــر الي ـ ــه
كطريقة من طرق الضبط "تلـك التـي تشـير الـى انتـاو القواعـد التـي تهـدذ الـى تهـذيد قطـاع محـدد"
 .3هذا الطرح يتفق مع فكرة الضبط ،املستوحاة من علوم الطبيعـة أو التكنولوجيـا (علـم الـتحكم
4.
) la cybernétique
املطلب ألاول :مقاربات حول قانون الضبط إلاقتصادي
ف ــي العل ــوم القانوني ــة ال يبتع ــد مفه ــوم مص ــطلح الض ــبط كثي ـرا ع ــن الغ ــرض ال ــذي ي دي ــه ف ــي
املجاالت العلمية ،لكن الفقه القـانوني لـم يسـتقر علـى مقاربـة واحـدة لهـذه الفكـرة (الفـر ألاول) ،
ثــم هنــاك مــن ينظـر إلــى هــذه الفكــرة مــن منظــور مــادي (الفــر الثــاني) ،وهنــاك مــن ينظــر إليهــا مــن
منظور عضوي(الفر الثالث).5
الفر ألاول :الضبط من منظور الفقه القانوني
ينظــر جانــد مــن الفقــه القــانوني 6إلــى هــذه الفكــرة مــن منظــور اقتصــادي قــانوني ،حيــث ان
الدول ــة ق ــد تقل ــص دوره ــا ف ــي املج ــال الاقتص ــادي ،وفق ــه آخ ــر ي ــدرس ه ــذه الفك ــرة م ــن وجه ــة نظ ــر
قانونية بحتة؛ حيث أن الدولة لم تعد املصدر الوحيد للقواعد القانونية.
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- FRISON-ROCHE (M.-A.) : « Le droit de la régulation », D, 2001, ch., p. 610.
- Ibid., cf. également, AUBY (J.-B.), Droit administratif, n°04, avril, 2000.
4
-Les cybernéticiens ont relevé plus de cinquante définitions différentes. Mais la meilleure paraît être celle du fondateur lui-même,
Norbert WIENER. Celui-ci, définit la cybernétique comme étant destinée à la “ recherche des lois générales de la communication,
3

qu’elles concernent des phénomènes naturels ou artificiels qu’elles impliquent, les machines, les animaux, l’homme ou la société”.
http://www.reds.msh-paris.fr/publications/collvir/delplanque/intro.htm - _ftn55. De façon générale, WIENER la définit comme la
science du contrôle et de la communication. Voir, BRETON (Ph.), L’utopie de la communication - Le mythe du “ village planétaire ”, éd.
La découverte, Paris, 1995, p 19 et s., cité par Deleplanque (M.A.), La gouvernance globale :Fin de l’ordre juridique international, Thèse
Doctorat en droit et économie du développement, Institut du Droit, de la Paix et du Développement, Nice, 2000.
هــذا العلــم الجديــد هــو خلــيط للعديــد مــن العلــوم :الرياضــيات الدقيقــة ،التكنولوجيــا ،البيولوجيــا ،مــن أجــل العــودة إلــى نظــرة آليــة ،فبعــد الت ذات
الط ــابع امليك ــانيكي ظه ــرت الت الطاقي ــة ،والت ــي تم ــدد-نوع ــا م ــا النظ ــام العص ــلي ول ــيس النظ ــام العض ــلي ف ــي تس ــتخدم وتح ــول ملعلوم ــة مث ــل le
 ،stabilisateurانظر:
JOBART (J.Ch.), « Essai de définition du concept de régulation: de l'histoire des sciences aux usages de droit », Revue Droit Prospectif, n°
1, 2004, p. 45 et 46.
 -5تم جمع هذه املقاربات في إطار فرقة البحث حول قانون الضبط إلاقتصادي في مواجهة الحكم الراشد ،كلية الحقوق و العلوم السيايسة ،جامعة
بجاية (فرقة مكونة من ألاساتذة :زوايمية رشيد ،عيساوي عزالدين ،أيت منصور كمال و بري نورالين) ،املقال منسوب لألستاذ عيساوي عزالين،
جامعة بجاية.5112 ،
 6ـ إذا كـان الفقـه القـانوني قـد أسـهد فـي الخـوض فـي تقـيم مقاربـات لفكـرة الضـبط إال أن التشـريع قلـيال مـا تنـاول هـذه الفكـرة بـالتعريف ،فالتشـريعات
غالبا ما تعرذ الضبط من منظور غائي .انظر في املوضوع،
MARCOU (G.), « La notion juridique de régulation », AJDA 2006, p. 350 et s.
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1ـ الضبط ودور الدولة في الاقتصاد
حســد الفقيهــين  A. La Spina et G. Majone,فــان الدولــة الضــابطة تفتــح عــن تحــول
وظ ــائف الدول ــة ،الت ــي أص ــبحت ال تت ــدخل مباش ــرة ف ــي الاقتص ــاد ول ــم تع ــد تعتم ــد عل ــى امتي ــازات
امللكية ،لكن تتدخل عن طريق إنتاو القواعد من اجـل التوفيـق بـين حقـوق والتزامـات ألا ـخاص
و تحقيــق أهــداذ هــذه القواعــد ع ــن طريــق توقيــع الج ـزاء .7وحســد Jean-Claude Prager et
 François Villeroy de Galhau,فــان الضــبط يفهــم كأنــه الرليــة الحاليــة للسياســة الاقتصــادية
والــذي يجمــع كــل أدوات "قيــادة  « pilotageالاقتصــاد ،والــذي يشــكل اليــوم نظامــا معقــدا؛ هــذان
الكاتبــان يقترحــان إعــادة تفســير كــل موضــوعات السياســة الاقتصــادية عــن طريــق فكــرة الضــبط .8
لكـن العلــوم القانونيـة اليــوم تسـتعمل فكــرة الضـبط لعشــارة إلـى عالقــات قانونيـة محــددة .املقاربــة
القديمة لفكرة الضبط تقارب بين الضبط وطرق تدخل الهيئات إلادارية املستقلة.9
اليــوم وبالنســبة لغالــد الكتــاب فــان الضــبط لــيس لــه مضــمون قــانوني محــدد ،إنهــا الفكــرة
الوص ــفية الت ــي تس ــتعيد اس ــتعمال وس ــائل الض ــبط ف ــي املج ــال »  « policeالاقتص ــادي . 10أو يتعل ــق
ألامـر بالضـبط ب "بـوليس" الخـاص بمجـال املنافسـة ،11أو يتعلـق ألامـر بضـبط "بـوليس" اقتصـادي
هدفه الانفتاح على املنافسة.
وحسـد ألاسـتاذة  FRISON-ROCHE Marie-Anneفانـه يتعلـق ألامـر بفـرع جديـد مـن فـروع
الق ــانون ،يب ــين العالق ــات الجدي ــدة ب ــين الق ــانون والاقتص ــاد  ،ويش ــمل مجم ــوع القواع ــد املوجه ــة
لضــبط القطاعــات التــي ال يمكــن أن تنــتا التــوازن بنفســها ،فــي إطــار تناف ـ ي  ،12ويشــاطرها الـرأي
و قــد خــاطر املشــرع الجزائــري فــي تقــديم تعريــف للضــبط فــي املــادة  3مــن ألامــر  13/13املتعلــق باملنافســة ،ولكــن ليعــاب علــى التعريــف املقــدم بأنــه تعريــف
ض ــيق له ــدذ ق ــانون املنافس ــة ،أنظ ــر الص ــفحة  ،2اله ــامش رق ــم  .51أم ــا اس ــتعمال مص ــطلح الض ــبط م ــن ط ــرذ القض ــاء قلي ــل ك ــذلك إال ان ــه يس ــتعمل
للداللة على دور جهة قضائية معينة؛ انظر
RVERO (J.), « Le Conseil d'Etat, Cour régulatrice », D, 1954. Ch. 157; CHEROT (J.-Y.), « Nouvelles observations sur la régulation : Le
Conseil d'Etat, de la concurrence entre personnes publiques et personnes privées », in Mouvement du droit public, Mélanges Franck
MODERNE, Dalloz, Paris, 2004, p. 87; DELVOLVE (P.), « Le Conseil d'Etat, régulateur de l'ordre juridictionnel administratif », in Juger
l'administration, administrer la justice, Mélanges Daniel LABETOULLE, , Dalloz, Paris, 2006, p.259.
7
-A. La Spina et G. Majone, Lo Stato regolatore, Il Mulino, 2000
8
- Prager (J.-C.) et Villeroy de Galhau (F.), Dix-huit leçons sur la politique économique. A la recherche de la régulation, Le Seuil, 2003
9
- Conseil d’Etat, Rapport public 1983, EDCE 1983-1984, n° 35, p. 20, Cf. également, Rapport public 2001, Les autorités
administratives indépendantes, EDCE n° 52, p. 278 ; AUTIN (J.-L.), « Du juge administratif aux autorités administratives
indépendantes », RDP, 1988, n° 5, p. 1214 ; TEITGEN-COLLY (C.), « Les autorités administratives indépendantes : histoire d'une
institution », in COLLIARD (C.-A.) et TIMSIT (G.) (s/dir.), Les autorités administratives indépendantes, PUF, 1988, p. 26.
10
- MESCHERIAKOFF (A.-S.), Droit public économique, PUF, coll. Droit fondamental, 1994 ; LINOTTE (D.) et ROMI (R.), Services
publics et droit économique, 4e éd., Litec, Paris, 2001.
11
- DELVOLVE (P.), Droit public de l'économie, Dalloz, Paris, 1998, p. 561.
12
- FRISON-ROCHE (M.-A.), « Le droit de la régulation », D. 2001,
6

محاضرات في قانون الضبط إلاقتصادي

ألاسـ ــتاذ  Jean-Yves Chérotلكـ ــن دون الخـ ــوض فـ ــي تحديـ ــد أس ـ ـس هـ ــذا الفـ ــرع الجديـ ــد مـ ــن
القانون .13وبالعكس وبالنسبة لألستاذ  Bertrand du Maraisفان الضبط بمنظور القـانون العـام
ال يمكن تعريفه بمصطلحات قانونية بل بمصطلحات سياسية أو اجتماعية سياسية ،14في نفـس
الســياق يــرى ألاســتاذ  Didier TRUCHETبــأن الضــبط هــو تــدخل الســلطة العامــة فــي الســوق عــن
طريق الهيئة.15
2ـ الضبط والقاعدة القانونية
يض ــع ألاس ــتاذ  Gérard Timsitفك ــرة الض ــبط ف ــي نظري ــة الق ــانون عل ــى انه ــا تعب ــر ع ــن تح ــول
النظــام القــانوني الــذي تميــز باالنتقــال مــن القــانون املجــرد إلــى القــانون الــواق ي أيــن تتــرك القاعــدة
العام ــة مج ــاال واس ــعا للهيئ ــات املكلف ــة بتحدي ــد تطبيقه ــا  ،16ويقاس ــمه الـ ـرأي ألاس ــتاذ Yves
 GAUDEMETالــذي يــرى بــان الضــبط -وبــال منــازع -ش ـ يء جديــد و مقاربــة جديــدة لوظــائف وطــرق
إنتــاو القواعــد القانونيــة ،و انــه نــوع مــن املرونــة والواقعيــة وعــالو أعلنــت عنــه الســلطات العامــة،
ويمثــل الضــبط النمــوذو الحــديث للتــدخل إلاداري ،فهــو لــيس مجــرد لغــة جديــدة ،فالضــبط يعبــر
عـن وظـائف تقليديـة للدولـة لكـن بصـورة مختلفـة  .17أمـا بالنسـبة لألسـتاذ Jacques Chevallier
فالضبط ليصور بمالمح قانون متعدد ،بظهور وتطور منتجين جدد للضبط.18
أخي ـرا يعتبــر ألاســتاذ  André-Jean Arnaudب ـأن الاختصاصــات الضــبطية املوكولــة للدولــة
أضحت مستخلفة  ،وتم تجديدها بقنـوات ضـبط جديـدة ،كـون القنـوات التقليديـة لـم تعـد قـادرة
ضـ ــبط الظـ ــواهر الاجتماعيـ ــة والاقتصـ ــادية والسياسـ ــية ،ف مـ ــا أن القـ ــانون ال يكفـ ــي لوحـ ــده لحـ ــل
مشاكل املجتمع وصراعاته ،ففي هذه الحالة يجد إشراك فاعلين آخرين فـي عمليـة الضـبط مثـل
الهيئ ـ ــات املحلي ـ ــة وألاع ـ ــوان واملجتم ـ ــع امل ـ ــدني ومجموع ـ ــات الق ـ ــوى ،ف ـ ــتم تط ـ ــوير وس ـ ــائل جدي ـ ــدة
كالوساطة والصلح والتفاوض ،او ألن هناك بعض النشاطات والسياسـات العامـة ال يمكـن أن تمـر
غبر قنوات قانونية وبعض الرهانات السياسية التي ال تتالءم مع ألادوات القانونية التقليدية مثـل
الجو والبيئة والعالقات الاقتصادية الدولية وألامن الـدولي ،ثـم اسـتبدال الضـبط القـانوني للدولـة

13

- CHEROT (J.-Y.), Droit public économique, Economica, 2002.
- DU MARAIS (B.), Droit public de la régulation économique, Dalloz, et Presses de Sciences-Po, Paris, 2004, Cf. p. 482 et s.
15
.-TRUCHET (D.), AJDA 2004, p. 117
16
- TIMSIT (G.), « Les deux corps du droit », Rev. fr. adm. Pub. 1996, n° 78, pp. 375-384, du même auteur, Archipel de la norme, PUF,
coll. Les Voies du droit, 1997, Cf. p. 200 et s.
17
- GAUDEMET (Y.), « Introduction, " La régulation : nouveaux modes ? Nouveaux territoires ?" », RFAP, n° 01/2004, p.13.
18
- CHEVALLIER (J.), L'Etat post-moderne, 2e éd. Dalloz, Paris, 2004, p.110 et s; du même auteur, « La régulation juridique en question »,
Revue Droit et Société, n°49/2001, p. 827.
14
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بض ــبط ع ــام وش ــامل بظه ــور أنظم ــة عفوي ــة مث ــل ألاس ــواق املالي ــة .فالدول ــة ل ــم تع ــد تحتك ــر عملي ــة
إنتاو القواعد القانونية.19
الفر الثاني :املقاربة املادية لقانون الضبط الاقتصادي
1ـ املفهوم الضيق لفكرة الضبط
يمكــن تقــديم مفهومــا ضــيقا للضــبط ب ــالنظر إلــى موضــوعه أو هدفــه ومهامــه ،20واملجــال ال ــذي
يشــمله :فالضــبط هــو العمــل القــانوني أو الشــبه القــانوني الــذي يصــاحد فــتح ســوق محتكــر ســابقا
ألعوان جدد والتجسيد التدريجي للمنافسة.21
فغايــة الضــبط هــي فــتح الســوق علــى املنافســة ،ويخاطــد املتعامــل التــاري ي واملتعــاملين الجــدد،
وله مجال تطبيق محدد وله عناصر متميزة وواضحة تميزه عن القانون العام للمنافسة. 22
فالضـبط بــاملعنى الضــيق يخاطــد قطاعــات اقتصــادية خاصـة تشــمله الفكــرة التــي مفادهــا أن هــذه
القطاعــات ال تملــك القــدرة لتحقيــق توازناتهـا ،لــذلك ظهــرت ضــرورة ضــبطها ألنهــا تحمــل فــي طياتهــا
إختالالت تستدعي وصـاية فـي السـوق .و فـي نفـس السـياق ،يـرى الفقيـه  Stéphane Braconnierأن
الضبط هو حل وسط بين تدخل الدولة في الحقل إلاقنصادي و إنتهاو املنهج الليبيرالي. 23
« Voie médiane entre l’interventionnisme de l’Etat dans l’économie et le libéralisme
» sauvage

19

- ARNAUD (A.-J), « De la régulation par le droit à l'heure de la globalisation. Quelques observations critiques », Revue Droit et Société,
n° 35, 1997, pp.11-35.
20ـ املشرع الجزائري ال يعرذ الضبط الاقتصادي بصفة صريحة لكن يتبنى التعريف الغائي ،حيث تقض ي املادة  03من القانون رقم  ،13-511امل رخ
في  12أوت  ،5113يحدد القواعد املتعلقة بالبريد واملواصالت السلكية والالسلكية ،و ر عدد  ،82صادرة سنة  ،5111على تتولى سلطة الضبط املهام
تية -:السهر على وجود منافسة فعلية ومشروعة في سوقي البريد واملواصالت السلكية والالسلكية باتخاذ كل التدابير الضرورية لترقية أو استعادة
املنافسة في هاتين السوقين....؛ غير أن التعديل ألاخير املتعلق باملنافسة أتى بتعريف الضبط في املادة الثالثة منه وعلى النحو تي) الضبط :.كل إجراء
أيا كانت طبيعته صادر عن أية هيئة عمومية يهدذ بالخصوص الى تدعيم وضمان توازن قوى السوق ،وحرية املنافسة ،ورفع القيود التي ب مكانها
الدخول إليها وسيرها املرن ،وكذا السماح بالتوزيع الاقتصادي ألامثل ملوارد السوق بين مختلف أعوانها وذلك طبقا ألحكام هذا ألامر) ،فاملشرع في
هذا التعريف يتبنى التعريف الغائي ،بواسطة هيئة عمومية ،ألامر رقم  13-13امل رخ في  01جويلية  ،5113يتعلق باملنافسة ،و ر عدد  ،83الصادرة
في  ،5113معدل ومتمم بالقانون رقم  12ـ  ،05م رخ في  52جوان  ،5112و ر عدد  32لسنة  ،5112معدل ومتمم بقانون رقم  12-01م رخ في 02
أوت  ،5101و ر عدد  82صادرة في .5101-12-01
21ـ يتبنى هذا الاتجاه ألاستاذة  M.A. FRISON-ROCHEأنظر مساهماتها:
Marie-Anne Frison-Roche, « Droit de la régulation », D. 2001, p. 610, du même auteur, « Définition du droit de la régulation
économique », D, 2004, p. 126, « Les déférentes définitions de la régulation », LPA, 1998, n° 82, p.5.
22
- Yves GAUDEMET, Les actions administratives informelles, RIDC, 1994, P. 645 et s.
23
- BRACONNIER (S.), « La régulation des services publics », RFDA, 2001, p. 45
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فهـذا التعريــف يقتــرب إلـى تعريــف ألاســتاذين  François Gazier & Yves Connacالــذي مفــاده أن
الض ــبط ه ــو النش ــاط الوس ــط ب ــين تحدي ــد السياس ــة الت ــي ت ــدخل ض ــمن اختصاص ــات الحكوم ــة و
البرملان من جهة ،و التسيير الذي يدخل ضمن إختصاص ألاعوان إلاقتصاديين.24
"L’activité intermédiaire entre la définition de la politique, qui revient au gouvernement

et au parlement et, d’autre part, la gestion entrepreneuriale qui relève des opérateurs
"économiques
فــي هــذا املنظــور ،يظهــر أن الضــبط يفــرض نفســه تــدريجيا فــي عمليــة تحريــر النشــاط إلاقتصــادي،
له ــذا دخ ــل مفهوم ــه ف ــي النق ــال فيم ــا يخ ــص إدخ ــال املراف ــق العام ــة للمنافس ــة ،و بالت ــالي ،ع ــدة
تعاريف مقبولة قدمت لفكـرة الضـبط و مـن بينهـا تلـك املقترحـة مـن طـرذ ألاسـتاذة Marie-Anne
 . FRISON-ROCHEففي تعريف أولي للمصطلح ،فالضبط هو تقنية تدخل ذات طبيعـة سياسـية
في قطاع معين ألن هذا ألاخير يستدعي ذلك و ألن منافع ألامة في خطر.25
"Une technique d’intervention de nature politique dans un secteur qui le requiert parce

que les intérêts de la nation sont en jeu".

فــي تعريــف أخــر ،فالضــبط لينســد إلــى الوســيلة ألانجــع ملرافقــة قطــاع معــين مــن نظــام الاحتكــار إلــى
نظــام تناف ـ ي ،و فــي ألاخيــر يجــد اعتبــار الضــبط بأنــه الوســيلة لتحقيــق التوازنــات الكبــرى فــي قطــاع
معــين .26فالكاتبــة تقتــرح مــا ال يقــل عــن خمســة تعــار يــف ال يمكــن الاســتغناء عنهــا ،ألنــه مــن البــدي ي
أن تدخل السلطات العامة في املجـال إلاقتصـادي و املـرور إلـى املنافسـة و تحقيـق التـوازن بـين عـدة
متناقض ــات يس ــتدعي نظ ــام جدي ــد نظ ـرا لع ــدم نجاع ــة الت ــدخل التقلي ــدي و أن اللعب ــة التنافس ــية
الطبيعية غير مرغوب فيها.
كــل هــذه التعــاريف تميــز ،حســد ألاســتاذة  ،FRISON-ROCHEفــرع جديــد مــن فــروع القــانون و هــو
قانون الضبط .27
في الجزائر ،إلى جاند التعريف الذي قدمه املشرع في ألامر  13/13املتعلق باملنافسـة (تعـديل سـنة
 ،)5112ف ن بعض الكتاب املهتمين باملوضوع يربطون الضبط بظهور السلطات إلادارية املستقلة

24

- GAZIER (F.) & CONNAC (Y.), Etude sur les autorités administratives indépendantes, EDCE, 1983-1984, n° 35
- FRISON-ROCHE (M.-A.), « Les différentes définitions du droit de la régulation », in Colloque DGCCRF sur : La régulation : monisme
ou pluralisme ?, LPA, n° 83, 1998, p.5
26
- Ibid., p. 6
27
- Cf. FRISON-ROCHE (M.-A.), « Définition du droit de la régulation économique », op.cit ; s’opposant à une telle supposition, Cf. BOY
(L.), « Réflexion sur le droit de la régulation. (A propos du texte de M.-A. Frison-Roche)», D, 2001, 3031.
25
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ف ــي املج ــال إلاقتص ــادي و امل ــالي ف ــي بداي ــة التس ــعينيات لتق ــديم مفه ــوم للفك ــرة .28فالفق ــه الجزائ ــري
يهتم أكثر بالجاند امل سساتي لقانون الضبط أكثر من الجاند ا ملفاهيمي.
باإلض ــافة إل ــى أن ق ــانون الض ــبط ه ــو ق ــانون انتق ــالي ،29فف ــي الي ــوم ال ــذي تك ــرس في ــه املنافس ــة
وتتط ــور بص ــفة عادي ــة ف ــي الس ــوق ل ــن يك ــون هن ــاك إلزامي ــة لوج ــود ه ــذا الق ــانون النته ــاء مهام ــه
بنجــاح ،30ويكــون هــذا القــانون الزمــا فيمــا بعــد إلعــادة املنافســة الحــرة إلــى مــا كانــت عليهــا؛ فيظهــر
الضــبط كنمــوذو لتنظــيم ألاســواق الجديــدة البــارزة والتــي تــم فتحهــا علــى املنافســة (الاتصــاالت،
الكهربــاء والغــاز ،امليــاه ،).....ويظهــر كــذلك بأنــه وســيلة وأداة لتــدخل الدولــة فــي الحقــل الاقتصــادي
الســتخالذ الاقتصــاد املوجــه واملــنظم ،فــبال شــك أن الدولــة قــد تخلــت تــدريجيا عــن مكانتهــا كعــون
اقتصــادي مباش ــر (خوصصــة امل سس ــات العام ــة الاقتصــادية) ،لك ــن تح ــتفو علــى وظيف ــة تنظ ــيم
ألاسـواق كـون أن املنافسـة ليســت طبيعيـة بـل يجــد اصـطناعها .أخيـرا فالضــبط هـو وسـيلة بــوليس
اقتصادي يبرر بهدذ صريح هو الانفتاح على املنافسة والحفاظ عليها.
2ـ املفهوم الواسع لفكرة الضبط
يعني العمل على التوسط بين تحديد السياسات نفسها والتسيير باملفهوم الضيق .في هذا الصدد
لنميز بين مقاربتين:
املقاربة ألاولى أكثر دقة و أكثر حيادا و أكثر قبوال في تقاليدنا القانونية ،فالهيئة الضـبطية تتوسـط
ب ــين الس ــلطة العام ــة الت ــي تض ــع القواع ــد القانوني ــة وألاع ــوان الاقتص ــاديين ال ــذين ينش ــطون ف ــي
السوق ،فالهيئة تراقد مدى احترام ه الء ألاعوان للنصوص ،وفي حالة الانتهاك تقوم باإلجراءات
الــالزم إتباعهــا ،وتــم تكييــف هــذا النــوع مــن الضــبط ب"الهرمــي" ،فــي هــذه الحالــة فالدولــة تتحمــل
املس ولية الرئيسية في تحديد القواعد ،ويعود لهيئة الضبط سلطة تطبيق القواعد.
28

- Voir par exemple, ZOUAÏMIA (R.), « Le droit économique dans la régulation en Algérie », RASJEP n° 1, mars 1990, pp. 99-112, du
même auteur, entre autre, Les autorités administratives indépendante et la régulation économique en Algérie, éd. Houma, Alger, 2005,
Les AAI dans le secteur financier en Algérie, éd. Houma, Alger, 2005 ; BELMIHOUB (M.-C.), « Dérèglementation dans les activités de
réseaux : l’apport des nouvelles régulations économiques », Revue Idara, n° 21, 2001, pp.5-22, KHELLOUFI (R.), « Problématique de la
déréglementation des services publics : approches juridique », Les cahiers du CREAD, n° 64, 2003, p.27.
بن لطرل منى'' ،السلطات السلطات إلادارية املستقلة في املجال البنكي :مفهوم جديد لدور الدولة'' ،مجلة إدارة ,عدد  ،5115 ،5ص ،.21 .لباد ناصر،
"''السلطات السلطات إلادارية املستقلة" ،مجلة إدارة ,عدد  ،5110 ،0ص .1
29
- Sur le sujet, Voir, BERRI (N.) « L’ordre régulatoire : Essai sur l’émergence d’un concept », RARJ, n°1, 2015, pp.26-45.
30
- Compte tenu du caractère transitoire des règles du droit sectoriel- leur fonction principale étant d’accompagner l’ouverture des
secteurs jadis monopolisés par l’Etat à la concurrence-, nous suggérons l’expression de "régulation transitoire", c’est-à-dire une
régulation de transition et une transition dans le mode de régulation. Employer l’expression de " régulation transitoire" pour analyser,
de façon opérationnelle, le processus de réorganisation du secteur des télécommunications offre l’intérêt d’appréhender l’ensemble du
processus de déconstruction-reconstruction d’un mode de régulation économico-politique. V. BERRI (N.), Les nouveaux modes de
régulation en matière de télécommunications, Thèse de Doctorat en Droit, Université Mouloud Mammeri, Tizi-ouzou, 2014, p. 46.
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املقاربة الثانية أكثر سياسية ،ترتبط بهدذ وغاية الضبط ،ويتعلق ألامر بتكييـف الوقـائع بـالنظر
إلى القواعد التي تم وضعها من اجل الوصول إلى احترام هذه القواعد بواسطة الجزاء ،عن طريق
البح ــث ،وبك ــل الوس ــائل ع ــن نم ــاذو للتص ــرفات بواس ــطة املالحظ ــة املتأني ــة للواق ــع والق ــدرة عل ــى
التدخل بسرعة وبتناسـد فـي مواجهـة الانتهاكـات املعاينـة .هـذه املقاربـة تـم تبنيهـا خاصـة فـي القطـاع
الاقتص ــادي أي ــن يمك ــن تعري ــف نم ــوذو للض ــبط القط ــاعي بأن ــه " مجم ــوع التقني ــات املرتبط ــة فيم ــا
بينها من اجل تنظيم والحفاظ على التوازنات الاقتصادية في القطاعات التي ليس لهـا إلـى حـد ن
أو بحكم طبيعتها القدرة على إيجاد هذه التوازنات".31
يظهـ ــر الاخـ ــتالذ بـ ــين املقاربـ ــة ألاولـ ــى والثانيـ ــة فيمـ ــا يخـ ــص السـ ــلطات املمنوحـ ــة للضـ ــابط
ودوره ،فهمــا لــيس نفســهما فــي كــال النمــوذجين ،ففــي النمــوذو الثــاني فــان هيئــة الضــبط لتمــنح لهــا
العديد من السلطات من أجل القيام باملهام املوكلة لها؛ أو بعبارة أخرى السلطات الثالثة "الشبه
التش ـ ــريعية والش ـ ــبه التنفيذي ـ ــة والش ـ ــبه القض ـ ــائية" حس ـ ــد التس ـ ــمية ألانجلوساكس ـ ــونية؛ لك ـ ــن
النم ــوذو الجزائ ــري يمي ــل إل ــى النم ــوذو ألاول؛ غي ــر أن ــه ال يس ــتبعد اللج ــوء إل ــى النم ــوذو الث ــاني ف ــي
بعض الحاالت.32
ومن بين الفقه الذي يساند املفهوم الواسع لفكرة الضبط نجد ألاستاذة  ، Laurence BOYوهي
توج ــه دراس ــة نقدي ــة ملقارب ــة ألاس ــتاذة  FRISON-ROCHEفه ــذه ألاخي ــرة ت ــرى أن الض ــبط ه ــو ف ــتح
القطاعــات التــي كانــت فــي وضــعية احتكــار علــى املنافســة بفعــل القــانون الجمــاعي ألاوربــي ،فــي حــين
تــرى ألاســتاذة  BOYأن قــانون الضــبط يشــمل أيضــا قــانون املنافســة الــذي يســاهم فــي بنــاء الســوق
وف ــي بع ــض ألاحي ــان ف ــي إع ــادة تش ــكيل العق ــد؛ فالض ـبط يمك ــن أن يش ــمل أش ــكاال جدي ــدة للحك ــم
تشترك فيه السلطات العامة مع السلطات الخاصة مع الخبراء والسلطات السياسية.33
كما يتبنى ألاستاذ  Claude CHAMPAUDاملفهـوم الواسـع لفكـرة الضـبط فينطلـق مـن التعريـف
الــذي يقدمــه قــاموس  Le Robertو املســتوحى م ــن النمــوذو العلمــي والتقنــي " :مجــرد التــدخل ف ــي
نظام معقد أو تنسيقه من أجل الوصول على تسيير جيد ومنضـبط أو السـياق الـذي بفضـله تجـد

31

- FRISON-ROCHE (M.-A), La victoire du citoyen, Sociétal, n°30, p. 49.
32ـ لجنة تنظيم عمليات البورصة تملك العديد من السلطات ،سلطة تنظيمية بسن القواعد القانونية ،وسلطة قمعية ،وسلطة التحكيم ،أنظر
املرسوم التشري ي رقم  ،01-13امل رخ في  53ماي  ،0113املتعلق ببورصة القيم املنقولة ،و ر عدد  38صادرة سنة  ،0113املعدل واملتمم باألمر رقم
 ،01-12امل رخ في  01جانفي  ،0112و ر عدد  13صادرة سنة  ،0112وبالقانون رقم  ،18-13امل رخ في  01فيفري  ،5113و ر،عدد ،00،الصادرة
سنة (، 5113استدراك في و ر عدد  ،38صادرة سنة .) 5113
- BOY (L.), «Réflexions sur le droit de la régulation », (à propos du texte de M.-A FRISON ROCHE), op.cit, p.3031.
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فيــه آلــة أو جهــاز نفســه فــي حالــة تــوازن ويحــافو علــى هــذه الحالــة ،أو يحــول طريقــة ســيره وتصــرفه
لكي يتأقلم مع ألاوضاع".34
فالضبط إلاقتصادي حسد هذا الفقيه يطبق بكيفيتين:
إمــا عــن طريــق النظــام فــي حــد ذاتــه ،ففــي هــذه الحالــة يمكــن الكــالم عــن الضــبط التلقــائي Auto-régulation
 إمــا عــن طريــق تــدخل ميكــانيزم خــار ي عــن النظــام ،و فــي هــذه الحالــة نكــون أمــام ضــبط خر ــيHétéro-régulation
فهـذا ألاخيـر يرتكــز علـى تــدخل جهـاز خــارو عـن النظـام يهــدذ إلـى ضــمان عـودة الســير الصـحيح لهــذا
النظام و ذلك لتحقيق التوازن املطلوب .وفـي هـذا السـياق ،عنـدما نـتكلم عـن الضـبط ،نأخـذ بعـين
إلاعتبار الكيفية ألاولى (مثال تدخل مجلس املنافسة لضبط السوق تحقيقا للمنفعة العامة.
املطلب الثاني :ظهور قانون الضبط إلاقتصادي في الجزائر
فكـ ــرة الضـ ــبط حديثـ ــة فـ ــي القـ ــانون الجزائـ ــري ،ظهـ ــرت نتيجـ ــة التحـ ــوالت إلاقتصـ ــادية التـ ــي
اتخــذتها الســلطة العامــة فــي منتصــف ثمانينــات القــرن املاض ـ ي ،و التــي لتظهــر إنســحاب الدولــة مــن
الحقل إلاقتصادي (الفر ألاول) ،و لكن ظهور فكرة الضبط مرتبط بظهور سلطات الضبط التـي
قلــدها املشــرع عــن نظيــره الفرن ـ ي وهــذا ألاخيــر قلــدها مــن التشــريعات ألانجلوساكســونية و هــذا مــا
يدل على عوملة تقنية الضبط إلاقتصادي (الفر الثاني).
الفر ألاول :إنسحاب الدولة من الحقل إلاقتصادي
ع ــرذ إلاقتص ــاد الجزائ ــري ف ــي أواخ ــر الثمانين ــات م ــن الق ــرن املاض ـ ي ع ــدة تعقي ــدات بس ــبد
تــدهور أســعار البتــرول .35أمــام أزمــة متعــددة الجوانــد تحــتم ألامــر علــى الســلطات العامــة خــوض
غمـ ــار إلاصـ ــالحات إلاقتصـ ــادية للمـ ــرور إلـ ــى إقتصـ ــاد السـ ــوق الـ ــذي تـ ــرتبط نتائجـ ــه مـ ــع إلاقتصـ ــاد
العــالمي .فبينــت هــذه ألازمــة بصــفة نهائيــة عــدم نجاعــة إلاقتصــاد املوجــه املعتمــد آنــذاك و ظهــرت
حتمي ــة إلاصـ ــالحات :امل ــرور مـ ــن الدول ــة الرفاهيـ ــة إل ــى الدولـ ــة الض ــابطة عـ ــن طري ــق عمليـ ــة إزالـ ــة
التنظــيم التــي بموجتهــا تكتفــي الدولــة ب عــداد قواعــد عامــة دون التــدخل فــي تســيير إلاقتصــاد عــن
طريق قواعد كثيرة.

- CHAMPAUD (C.), « Régulation et droit économique », RIDE, n°01, 2002, p.24.

34

 -35أنظر،
ZOUAIMIA (R.) , « « Le droit économique dans la régulation en Algérie », RASJEP n° 1, Mars 1990, pp. 90- 122 ; du même auteur,
« L’ambivalence de l’entreprise publique en Algérie », RASJEP n° 1, 1989, pp. 145- 157.
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 -1إستقبال النظام الليبيرالي
يتطلــد بنــاء اقتصــاد الســوق مــن الدولــة أن تنســحد مــن املجــال الاقتصــادي ،وفــتح املجــال
أم ــام املب ــادرة الخاص ــة ،وذل ــك بتك ــريس مجموع ــة م ــن املب ــاد الليبرالي ــة :كمب ــدأ حري ــة الص ــناعة و
التجارة ،إزالة إلاحتكـارات العموميـة ،خوصصـة امل سسـات العامـة .إن ظـاهرة العوملـة فرضـت علـى
الجزائــر تح ــوالت جذري ــة أرغمتهــا عل ــى ف ــتح املجــال إلاقتص ــادي للمب ــادرة الخاصــة ،بتكريس ــها مب ــدأ
حريــة التجــارة والصــناعة فــي املــادة  31مــن دســتور  ،360112والتــي تــنص علــى أن " :حريــة التةــارة
والصناعة مضمونة ،وتمارس في إطار القانون ".
يعتبر تكريس هذا املبدأ في دستور  0112تأكيد على تبني الجزائر اقتصاد السوق ،وتأكيد على
اتجاه نية املشرع نحو تكريس النصوص القانونية ذات الطابع الليبرالي ،وإلاقرار بحرية املنافسة،
فاملنافسة الحرة مسألة مالزمة للتجارة والصناعة ،فال يتحقق الاعتراذ بحرية النشاط التجاري
والصناعي في محيط ال يسوده التنافس.37
وتجدر إلاشارة إلى أن املشرع الجزائري قد اعترذ بمبدأ حرية املنافسة ،بصفة محتشمة في قانون
ألاسعار لسنة  ،380121و بصفة صريحة منذ سنة  ،390112ليكرس بعد سنة من ذلك مبدأ
حرية التجارة والصناعة .40و بما أن دستور  0121مجرد من إلايديولوجية الاشتراكية ،عمد
املشرع إلى إعداد عدة قوانين أساسية ذات توجه ليبيرالي ،و من بينها :قانون النقد والقرض في
سنة  0111الذي سمح للخواص ب نشاء بنوك أو م سسات مالية ،بعدما كان إنشاءها من
صالحيات الدولة ال غير .41إلى جاند املجال املصرفي ،استفاد مجال إلاعالم من إصالحات
اقتصادية إذ فتح قانون رقم  11-11املتعلق باإلعالم 42املجال أمام الخواص .في نفس السياق
ألغى املشرع قانون  0122املتعلق باإلستثمار عن طريق مرسوم تشري ي ،حيث بقيت الاستثمارات
في الجزائر مقيدة إلى غاية صدور هذا القانون في سنة ( 0113املرسوم التشري ي  )05 -13الذي

 - 36دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة .0112
 -37أنظر ،نزليوي صليحة " ،سلطات الضبط املستقلة :آلية لالنتقال من الدولة املتدخلة إلى الدولة الضابطة" ،أعمال امللتقى الوطني حول سلطات الضيط
إلاقتصادي في املجال املالي و إلاقتصادي ،جامعة بجاية يومي  53و  58ماي  ،5111ص.ص53-2 .
 -38قانون رقم  05 /21متعلق باألسعار ،و ر عدد 51م رخة في (0121/11/01ملغى).
 - 39أمر رقم  12-12م رخ في  52يناير سنة  ،0112يتعلق باملنافسة ،الجريدة الرسمية ،العدد  11لسنة (0112ملغى).
 -40حول مفهوم مبدأ حرية الصناعة والتجارة ،أنظر ،ولد رابح صفية ،مبدأ حرية التجارة والصناعة في الجزائر ،مذكرة لنيل شهادة املاجستير في
القانون ،فرع قانون ألاعمال ،كلية الحقوق ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،سنة .5110
 - 41قانون  01-11م رخ في م رخ في  08أبريل سنة  ،0111يتعلق بالنقد والقرض ،الجريدة الرسمية ،العدد  02لسنة  ،0111ملغى بموجد
ألامر رقم  00-13م رخ في  00غشت  ،5113يتعلق بالنقد والقرض ،الجريدة الرسمية ،العدد  25لسنة .5113
 - 42قانون رقم  11-11م رخ في  13أفريل  ،0111يتعلق باإلعالم  ،الجريدة الرسمية ،العدد  08لسنة (0111ملغى) .
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اعترذ للخواص بحرية الاستثمار في حدود القانون ،43بعدما كانوا ال يستثمرون إال في قطاعات
ثانوية .لتيم بعدها حل مختلف الهياكل إلادارية في مجال الاستثمار ،قصد تبسيط إلاجراءات
وإزالة العراقيل ،وتم تعويضها بوكالة لترقية الاستثمار ،والتي أصبحت تعرذ بالوكالة الوطنية
لتطوير الاستثمار بموجد ألامر  ،44 13-10والتي خولت لها صالحية تلقي التصريحات باالستثمار،
بعد إلغاء شرط الاعتماد املسبق .45ولتسهيل مهامها تم إحداث شباك وحيد ال مركزي داخل
الوكالة يسهل أداء للمستثمر الشروع في إنجاز مشروعه .فيما بعد وضع املشرع ألاسس القانونية
ألاولى إلقتصاد السوق املتمثلة في بورصة القيم املنقولة و نظام املنافسة الحرة.
تطبيقا لهذا التوجه الجديد في إلاقتصاد ،عمد املشرع إلى إعداد عدة قوانين موجهة لضمان
إزالة إلاحتكار و فتح عدة نشاطات من بينها نشاطات كانت في السابق مرافق عامة للمنافسة
الحرة .فبعض هذه القطاعات التي تخضع لعملية ضبط عن طريق سلطة ضبط مستقلة هي :
املواصالت السلكية والالسلكية في سنة  ،465111املناجم في سنة  ،475110قطاع املياه  ،48التبغ
.52
 ،49الكهرباء و الغاز ،50النقل ،51التأمينات
-2إزالة التنظيم
نتا عن التحوالت التي اتخذتها الجزائر تغيير شكل تدخل الدولة في الحقل إلاقتصادي،
فبعدما كانت الدولة ضابطة النشاط إلاقتصادي ،مسيرة املرافق العامة ،مس ولة عن
إلاستراتيجية إلاقتصادية ،ضابطة ألاسعار ومراقبة لألعوان التاريخيين و ضابطة املشاريع
إلاستثمارية ،فقد نظمت لنفسها انسحابها لصالح السوق ،فانتقلت من دولة منتجة للسلع و
 - 43أنظر املادة  3من املرسوم التشري ي  ،05-13املتعلق بترقية الاستثمار ،و.ر عدد  28صادرة في ( ،0113-01-01معدل و متمم) ،ملغى
موجد ألامر  13-10امل رخ في  51أوت  5110يتعلق بترقية إلاستثمار ،و.ر عدد  81صادرة في ( 5110-12-55معدل ومتمم).
 - 44أنظر املادة  2من ألامر  ،13-10امل رخ في  51أوت سنة  ،5110املتعلق بتطوير الاستثمار ،مرجع سابق ،املرسوم التنفيذي رقم 322-12
م رخ في  11أكتوبر سنة  ،5112املتضمـن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها  ،الجريدة الرسمية ،العدد  ،28لسنة
.5112
 - 45لقد حدثت نقلة نوعية بموجتها بسطت إلاجـراءات فكان هناك تحول من الاعتماد املسبق إلى التصريـح الذي يعد إجراءا شكليا ،واشترط
أمر رقم  13-10التصريح بالنسبة لالستثمارات التي استفادت من الامتيازات فقط ،أنظر :املادة 5/ 8من ألامر رقم  13-10املتعلق بتطوير
الاستثمار ،املرجع السابق.
 - 46قانون رقم  13-5111م رخ في  12أوت سنة  ،5111يحدد القواعد العامة املتعلقة بالبريد وباملواصالت السلكية والالسلكية ،و ر عدد 82
لسنة ( 5111معدل ومتمم)
 - 47قانون رقم  01-10م رخ في  13جويلية سنة  ،5110يتضمن قانون املناجم ،الجريدة الرسمية ،العدد  32لسنة .5110معدل ومتمم
 - 48قانون رقم  05-12م رخ في  18أوت  ،5112يتعلق باملياه ،الجريدة الرسمية ،العدد  21لسنة .5112
 -49قانون  12-5111امل رخ في  5111/05/53يتضمن قانون املالية لسنة  ،5110و ر عدد  21م رخة في ( 5111/05/58املادة )33
 - 50قانون رقم  10-13م رخ في  12فيفري  ،5115يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات ،الجريدة الرسمية ،العدد  12لسنة .5112
 -51قانون رقم  00-15م رخ في  58ديسمبر  ،5115يتضمن قانون املالية لسنة  ،5113الجريدة الرسمية ،العدد  22لسنة 5115
 - 52قانون رقم  18-12م رخ في  51فيفري  ،5112يعدل ويتمم ألامر رقم  11-12امل رخ في  52جانفي ،0112واملتعلق بالتأمينات ،الجريدة
الرسمية ،العدد  02لسنة 5112
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الخدمات إلى دولة منتجة للقواعد العامة ،و من دولة مسيرة إلى دولة منظمة ،و من دولة حارسة
إلى دولة صانعة إستراتيجيات و من دولة متدخلة إلى دولة ضابطة .املرور من التسيير املوجه
لالحتكارات إلى إقتصاد السوق يبين إلانتقال من إلاقتصاد في التنظيم إلى إقتصاد الضبط.
لكن حتى وإن انسحبت الدولة من الحقل الاقتصادي ،ف ن هذا ألاخير يحتاو إلى تواجد
السلطة العامة فيه ،و إال سادت الفوض ى ،وتحولت املنافسة الحرة إلى خلق جو من الاحتكارات
الخاصة ،والقضاء على الشركات الصغيرة...فظاهرة إزالة التنظيم مست ،إلى جاند القطاعات
السالفة الذكر مجال التجارة الخارجية مثال ،فالسياسة الاحتكارية التي انتهجتها الدولة بعد
الاستقالل لم تصمد طويال أمام تفاقم حجم الديون الخارجية ،وتحت ضغط صندوق النقد
الدولي ،اضطرت الجزائر تطبيق برناما تصحيح هيكلي شرعت بموجبه في تحرير التجارة
الخارجية بصفة تدريجية .ففي سنة  0122صدر القانون رقم 5351-22الذي قلص من احتكار
الدولة للتجارة الخارجية ،حيث سمح للم سسات الخاصة الوطنية بالتدخل في مجال التجارة
الخارجية ،لكن قيده بشرط الحصول على رخصة الاستيراد .54وقد تم التحرير الفعلي للتجارة
الخارجية بصدور نظام رقم  55 13-10حيث تنص املادة ألاولى منه ":يمكن ألي خص طبي ي أو
معنوي مسجل قانونا في السجل التجاري أن يقوم ابتداء من أول أفريل  0110باستيراد أية
منتوجات أو بضائع ليست ممنوعة وال مقيدة ،وذلك بمجرد أن يكون له محل مصرفي ودون أية
موافقة أو رخصة قبلية " .فاملالحو إذن أن املشرع وضع شرط ضروري واحد وهو التسجيل في
السجل التجاري ،وبذلك أصبح املتعاملون يتمتعون بحرية .استعمل بنك الجزائر أثناء املرحلة
الانتقالية التي عاشتها الجزائر ،كل سلطاته ليجسد بموجد النظام املذكور أعاله تحرير التجارة
الخارجية ،ألامر الذي لم ي كد عليه التشريع إال في سنة  5113بعد أن صدور ألامر رقم 18-13
 ،56الذي نص صراحة في املادة  5منه أنه " :تنجز عمليات استيراد املنتوجات وتصديرها بحرية،
تستثنى من مجال تطبيق هذا ألامر عمليات استيراد وتصدير املنتوجات التي تخل باألمن و
بالنظام العام وألاخالق ".
ومست أيضا ظاهرة إزالة التنظيم امل سسات العامة ذات الطابع إلاقتصادي حيث أصبحت
مكان إلعداد قواعد قانونية ،فأصبح ألاعوان إلاقتصاديين فاعلين حقيقيين في إنتاو قواعد
 - 53قانون رقم  51-22م رخ في  01يوليو  ،0122يتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية ،الجريدة الرسمية ،العدد  51لسنة .0122
 - 54هذا ما نصت عليه املادة  1من قانون " : 51-22يمكن فيما يخص السلع والخدمات التي ال تتكفل بها واردات أصحاب الامتياز في الاحتكار أن
تسلم رخص الاستيراد مل سسات عمومية اقتصادية ومل سسات خاصة وطنية مدرجة أعمالها ضمن أولويات املخطط ".
 - 55نظام رقم  13-10م رخ في  51فبراير  0110يتعلق بشروط القيام بعمليات استيراد سلع للجزائر وتمويلها ،الجريدة الرسمية ،العدد ،55
لسنة.0110
 - 56أمر رقم  18-13م رخ في  5113 /7/ 01يتعلق بالقواعد العامة املطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها ،الجريدة الرسمية ،العدد 83
لسنة .5113
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تحكم نشاطهم و ذلك عن طريق التفاوض .فبصدور القانون التوجي ي للم سسات العمومية
الاقتصادية ،57أخضع املشرع هذه ألاخيرة للقانون املدني والتجاري ،وبذلك أصبحت تتمتع بحرية
في التعاقد.58
كما عمد املشرع إلى توحيد النظام القانوني املطبق على عالقات العمل ،أين أخضعها لنظام
قانوني استثنائي ،59فالدولة نظمت ألامور ولم يكن للم سسة أن تتفاوض مع عمالها ،إلى أن
صدر قانون عالقات العمل لسنة  ،600111أين نشهد انسحاب الدولة من تنظيم عالقة العمل،
حيث حل محل التوجيهات والتنظيمات أسلوب جديد يتمثل في العقد.
كما جعل ألامر رقم  13-10الاستثمارات تنجز في حرية تامة في أنشطة اقتصادية مختلفة بعدما
منع املرسوم التشري ي املستثمرون سواء كانوا جزائريين أم أجاند إمكانية الاستثمار في ألانشطة
الاقتصادية املحفوظة للدولة أو ألحد فروعها ،حيث تنص املادة ألاولى من املرسوم التشري ي -13
 05على أنه...":ضمن ألانشطة الاقتصادية الخاصة ب نتاو السلع أو الخدمات غير املخصصة
صراحة للدولة أو لفروعها ،أو ألي خص معنوي معين صراحة بموجد نص تشري ي".
فاإلنسحاب من الحقل إلاقتصادي أدى إلى تكييف جديد للدولة :الدولة الضابطة .فكان البد من
الدولة التفكير في إيجاد آلية ملراقبة النشاط الاقتصادي وضبط السوق .وتجسد ذلك في إنشاء
السلطات إلادارية املستقلة ،التي أوكلت لها مهمة ضبط النشاط الاقتصادي ،من خالل منحها
الاختصاصات التي كانت في ألاصل تعود لعدارة التقليدية.
الفر الثاني :الاستقبال القانوني للسلطات إلادارية املستقلة
كما أشرنا إليه سابقا ،ف ن معظم الكتاب يربطون فكرة الضبط بظهور السلطات إلادارية
املستقلة ،ففكرة الضبط تستدعي هيئات جديدة ،فتم الحديث عن الضبط انطالقا من
وجودها .61فبالطبع ،مع ظهور هذه ألاجهزة في املجال امل سساتي الجزائري ولد مصطلح الضبط.
لكن ال تعتبر هذه ألاجهزة وليدة الابتكار التشري ي الجزائري ،ف ي مستوردة من التشريعات
الغربية عن طريق تقنية التقليد ( ،)1ونتيجة لذلك أصبحت غير مطابقة مع الثقافة إلادارية
الجزائرية (.)2

 - 57قانون  10-22م رخ في  05جانفي  0122املتضمن القانون التوجي ي للم سسات العامة ذات الطابع الاقتصادي ،و ر عدد  5صادرة في
.0122-10-03
58
- Voir, ZOUAÏMIA (R.), « L'ambivalence de l’entreprise publique économique », op.cit.
 - 59وتجلى ذلك بعد إصدار املرسوم رقم  082-25امل رخ في  01أبريل  ،0125الذي ينظم الصفقات العمومية التي يبرمها املتعامل العمومي،
الجريدة الرسمية 02 ،لسنة .0125
 - 60قانون رقم  00-11م رخ في  50أبريل سنة  ،0111يتعلق بعالقات العمل ،الجريدة الرسمية ،العدد  01لسنة .0111
61
- Cf. FARJAT (G.), Pour un droit économique, Puf, Paris, 2004, p.115.
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-1التقليد القانوني للسلطات إلادارية املستقلة
إذا ك ـ ــان الق ـ ــانون إلاداري يمث ـ ــل أخص ـ ــد مج ـ ــال لظ ـ ــاهرة التقلي ـ ــد الق ـ ــانوني ،ف ـ ـ ن الق ـ ــانون
إلاقتصــادي هــو أحســن صــورة للظــاهرة و املثــال لتحقيــق وبنــاء نمــوذو للتنميــة إلاقتصــادية لدولــة
ُ
معينة لكن بدون ألاخذ بعين إلاعتبار الظروذ الاجتماعية التي تحيط بالنموذو املقلد.62
ظه ــر مص ــطلح التقلي ــد  mimétismeف ــي عل ــم ألاحي ــاء ال ــذي يش ــار ب ــه إل ــى عملي ــة تش ــابه بع ــض
الحيوانــات و النباتــات ملظــاهر محــيط تنتمــي إليــه حيوانــات و نباتــات أخــرى لغــرض التــأقلم مــع هــذا
املح ــيط الجدي ــد .63ف ــي مفهوم ــه البيول ــو ي تتطل ــد ظ ــاهرة التقلي ــد وج ــود نظ ــام التقلي ــد (املقل ــد و
ل
املقلد) و وجود حافز ألحد منهم للتأقلم مع ألاخر .في مجال العلوم الاجتماعيـة تصـبح هـذه العمليـة
سـلوك و تصـرذ و إتخــاذ موقـف يسـري فــي الزمـان و تقليــد ميكـانيكي ملشـاعر و أحاســيس ،ومـن هنــا
يظهــر إلاخــتالذ ألاساس ـ ي بــين التشــابه البيولــو ي و التقليــد الثقــافي فــي املجــال إلاجتمــاعي .فــي ســياق
مشابه يرى عالم إلاجتماع إلاسالمي عبد الرحمان إبن خلدون اننا "نرى دائما املثالية متحققة في
الشخص املتفوق إما بالنظر إلـى الضـغط النـاتا عـن إلاحتـرام الـذي لنكنـه لـه أو أ ـخاص أدنـى منـه
(فاش ــلين مقارن ــة ب ــه) ي ــرون غلط ــا أن فش ــلهم راج ــع إل ــى مثاليت ــه .ه ــذا الخط ــأ ف ــي التق ــدير يصـ ــبح
كتصرذ أمان  ،acte de foiو نتيجة لذلك فالفاشل يأخذ بعـين إلاعتبـار ويقلـد تصـرفات املتفـوق و
يحــاول التشــابه بــه ،.و هــذا يعتبــر إقتــداء" .64لهــذا فأســباب وتفســير التقليــد الثقــافي تتواجــد خــارو
إرادة املقلــد ،ف ــي فــي معظــم ألاحيــان مفروضــة و ال تجيــد عمومــا الحتياجــات أساســية و مــن بــين
ل
هذه ألاخيرة نجد التقليد ألاوتوماتيكي لتشريعات املستعمرين .لهـذا ،فمـن غيـر لـبس نجـد أن إلاطـار
القـ ــانوني و امل سسـ ــاتي الجزائـ ــري املتعلـ ــق بالقـ ــانون إلاقتصـ ــادي عامـ ــة و قـ ــانون الضـ ــبط خاصـ ــة
يتشــابه إلــى حــد بعيــد مــع النظــام و إلاطــار القــانوني الفرن ـ ي .فبــدل إظهــار الخصوصــية الجزائريــة،
فالتقليد أو إلاقتداء أصبح مع ظاهرة العوملة نقطة أو جاند مـن ظـاهرة أكثـر انتشـار و أكثـر تعقيـد
وهي :ظاهرة توحيد السياسات و امل سسات.
يــرى ألاســتاذ زوايميــة رشــيد ،فــي نفــس الســياق أننــا فــي حالــة إســتقبال النظــام الليبيرالــي عــن
طريــق اســتيراد تكنولوجيــات املفتــاح فــي اليــد  .Technologies clé en mainفالســلطات العامــة ال
62

- HAMROUCHI (N.), Le droit algérien entre mimétisme et créativité, Thèse de doctorat en droit, Université de Nice-Sophia Antipolis,
1990, p. 187
63
- Voir, PASTERER (G.), Le mimétisme, PUF, Paris, 1972, p. 3 ; Le mimétisme est définit comme étant la faculté ou la « propriété que
possèdent certaines espèces animales, pour assurer leur protection, de se rendre semblables par l’apparence, au milieu environnant, à
un être de ce milieu, à un individu d’une espèce mieux protégée au moins redoutée », Dictionnaire, Le Robert, 2009 ; Le Dictionnaire
Larousse, 2010 définit le mimétisme comme étant la "Particularité des espèces qui, en raison de leur forme et/ou de leur couleur,
"peuvent se confondre avec l'environnement ou avec les individus d'une autre espèce
 -64إبن خلدون ،املقدمة ،دار برتي للنشر ،الجزائر ،5103 ،ص .510 ،
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تقتنــع ب ســتيراد القواعــد املاديــة ،و النظــام القــانوني الــداخلي متــخم أيضــا بم سســات مســتوردة
تضــطلع بمهمــة تطبيــق هــذه القواعــد ،.فالســلطات إلاداريــة املســتقلة ظهــرت فــي الجزائــر عــن طريــق
ظ ــاهرة التقلي ــد .65مهم ــا يك ــن ف ـ ن املش ــرع الجزائ ــري ك ــرس مفه ــوم الس ــلطات إلاداري ــة املس ــتقلة و
كنتيج ــة ل ــذلك ك ــرس فك ــرة الض ــبط ،لك ــن الش ــك يراودن ــا بخص ــوص تواف ــق مث ــل هـ ـذه املف ــاهيم
الليبرالية و املستوردة في البلدان الديمقراطية مع دولة تتميز ثقافتها إلادارية بالتمركز.
-2مدى تطابق مفهوم السلطات إلادارية املستقلة مع الثقافة إلادارية الجزائرية
إذا كــان املشــرع الجزائــري كــرس مفهــوم الســلطات إلاداريــة املســتقلة و كنتيجــة لــذلك فكــرة
الضبط ،فالتسالل املطروح هو مدى مطابقة هذه املفـاهيم الجديـدة فـي دولـة تتميـز بثقافـة إداريـة
ممركزة؟ كمـا أشـرنا إليـه سـابقا ،فـ ن التطـورات السياسـية و إلاقتصـادية التـي عرفتهـا الجزائـر منـذ
بداية التسعينيات أدت إلى إحداث هيئات إدارية جديدة و هي السلطات إلادارية املستقلة .غير أن
هــذه ألاخيــرة لــم تــتمكن لحــد ن مــن الابتعــاد عــن تــأثير الســلطة السياســية أو لتحقيــق الهــدذ مــن
وجودهــا املتمثــل فــي العمــل خــارو إطــار هــذه ألاخيــرة .فعجزهــا علــى ذلــك يرجــع إلــى عــدم تطابقهــا مــع
الثقاف ـ ــة القانوني ـ ــة ل ـ ــعدارة الجزائري ـ ــة و ل ـ ــيس إل ـ ــى إطاره ـ ــا الق ـ ــانوني أو ف ـ ــي قواع ـ ــد تس ـ ــييرها أو ف ـ ــي
اختصاص ـ ـ ــاتها و ألن إح ـ ـ ــداث مث ـ ـ ــل ه ـ ـ ــذه ألاجه ـ ـ ــزة يس ـ ـ ــتلزم تك ـ ـ ــريس مب ـ ـ ــدأ تع ـ ـ ــدد مراك ـ ـ ــز اتخ ـ ـ ــاذ
الق ـرارات ،polycentrisme administratif 66أي قب ــول الس ــلطة السياس ــية و إلادارة التقليدي ــة
بوجود مراكز مستقلة التخاذ القرار .فهذه ألاجهزة تتمثـل حسـد ألاسـتاذ جـاك شـوفاليي فـي "جـزر
مســتقلة داخــل الدولــة ،فغيــاب عالقــة رئاســية و وصــاية إداريــة عليهــا يمنحهــا كامــل أهليــة ألاداء ،و
أهليــة التصــرذ الحــر ،فكــل واحــدة منهــا تعتبــر مركــز لســلطة غيــر خاضــع لــعدارة التقليديــة" .67و فــي
نفـ ــس السـ ــياق ليفتـ ــرض ب حـ ــدا ها و جـ ــود شـ ــكل مـ ــن محدوديـ ــة السـ ــلطة التنفيذيـ ــة ،و لكـ ــن منـ ــذ
اســتقالل الجزائــر تميــزت الســلطة السياســية و النظــام السياس ـ ي بــالتمركز و بتشخيصــها .فالســلطة
السياسـ ــية ممركـ ــزة علـ ــى ـ ــخص واحـ ــد أو مجموعـ ــة مـ ــن ألا ـ ــخاص يتحصـ ــلون علـ ــى الشـ ــرعية
الوطنية عن طريق القوة و غير متعودين على قبول الفكرة التي مفادها أن أرائهم قابلة للنقـال أو
أن لتقدر من قبل سلطة أخرى ،68و هذه امليزة لتأثر ضروريا على سير إلادارة و حيادها ،و غالبا مـا ال
نف ــرق ب ــين الس ــلطة السياس ــية و النظ ــام إلاداري .فم ــن الب ــدي ي أن وض ــع أجه ــزة ض ــبط مس ــتقلة
صـعد فــي غيــاب الديمقراطيـة و الشــفافية .و كنتيجــة لـذلك ،فبــدال مــن وجـود أجهــزة ضــبط لتوضــع
65

- ZOUAÏMIA (R.), Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie, op.cit, p. 17
- CHEVALLIER (J.), « Régulation et polycentrisme dans l’administration française », La revue Administrative, n° 301, 1998, p. 45.
67
- Ibid.
68
- Voir, BOCKEL (A.), « Le contrôle juridictionnel de l’administration », in CONAC (G.) (s/dir.), Les institutions administratives des Etats
francophones d’Afrique noire – la vie du droit en Afrique, éd. Economica, 1979, p. 197.
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بــين الحكومــة و القطاعــات الخاضـعة لعمليــة الضــبط و مجـالس رشــيدة و حكيمــة ،نالحــو إحــداث
فروع حكومية وشبه وظيفة عمومية جديدة تضطلع بمهمة الضبط.
املبحث الثاني :املفهوم املؤسساتي لقانون الضبط الاقتصادي :سلطات الضبط املستقلة
م ـ ــن ب ـ ــين الخص ـ ــائص ألاساس ـ ــية لق ـ ــانون الض ـ ــبط الاقتص ـ ــادي اس ـ ــتعانته بهيئ ـ ــات الض ـ ــبط
املستقلة ( الهيئات إلادارية املستقلة) ،وبذلك ترتدي الدولة "لباسا جديدا" هو الضـبط وذلـك مـن
اجــل الاســتجابة للمتطلبــات العديــدة للســوق .و كمثــل كــل املفــاهيم ،فللســلطات إلاداريــة املســتقلة
تعريف و لو أنه غامض (املطلب الثاني) و تاريخ و أسباب ظهور (املطلب ألاول)
املطلب ألاول :تاريخ و أسباب ظهور السلطات إلادارية املستقلة
ل
ظهرت السلطات إلادارية املستقلة في الـدول ألانجلوساكسـونية ،و تمتـد جـذورها إلـى اللجـان
ألامريكيــة التــي ســميت باللجــان املســتقلة للضــبط independent agencies" ou "independent
" "regulatory commissionsو التي تجمع بين عدة قطاعات .فأولى هذه اللجان ظهرت سنة 0221
عل ــى ش ــكل س ــلطة إداري ــة) (executive agencyوه ــي لجن ــة التج ــارة Interstate commerce
) commission (ICCالتـي أصـبحت مســتقلة سـنة  .690221و بعـد ذلـك ظهــرت عـدة لجـان مســتقلة
ســاهمت فــي تطــور النظــام إلاقتصــادي ألامريكــي .و أقــدم اللجــان ألامريكيــة هــي لجنــة بورصــة القــيم
املنقولـة التـي ظهـرت سـنة  (Securities and exchange commission)0138و ذلـك نتيجـة التوجـه
الجدي ــد ال ــذي إتخ ــذه الك ــونغرس ألامريك ــي آن ــذاك لوض ــع ح ــد للتعس ــفات الت ــي ح ــدثت ف ــي س ــنوات
 .70 0151فــي الســياق ذاتــه ،يمكــن ذكــر لجنــة ضــبط السياســة املاليــة Federal Reserve Boardو
وكالة ضبط قطاع الاتصاالت  .Federal Communications Commissionsو تطورت هذه اللجان
نظ ـ ـرا للغمـ ــوض الدسـ ــتوري و أيضـ ــا نظ ـ ـرا لعـ ــدم الثقـ ــة التقليديـ ــة مـ ــن الكـ ــونغرس تجـ ــاه الـ ــرئيس
ألامريكــي .و حســد بعــض الكتــاب ،تمثــل هــذه اللجــان ،املوضــوعة بــين التــدخل املباشــر للدولــة و
الضـبط التلقـائي للســوق أو ضـبط السـوق نفســه بنفسـه ،مثــال عـن قـانون بــدون دولـة .71و حســد
ال ـ ــبعض ألاخ ـ ــر ،فالقال ـ ــد ألامريك ـ ــي ه ـ ــو ولي ـ ــد الفيديرالي ـ ــة الالمركزي ـ ــة و التح ـ ــدي تج ـ ــاه الت ـ ــدخل
إلاقتصــادي للدولــة و الليبيراليــة إلاقتصــادية و إســتقاللية شــركات الكمــون الو .72 common law
ففـي العـرذ ألامريكــي النـاتا مـن الاعتـراذ بمبـدأ املنافســة فـي التنظـيم إلاقتصــادي فالضـبط يطبــق
69

-DAVIS (M.-H.), « L’expérience américaine des « independent regulatory commissions », in COLLIARD (C.-A.) & TIMSIT (G.), (s/dir.),
Les autorités administratives indépendantes, Puf, Paris, 1988, pp. 222-234, Cf. p.222.
70
- CONAC (P.-H.), « Un exemple étranger : la SEC aux Etats-Unis », in le contrôle démocratique des autorités administratives
indépendantes à caractère économique, éd. Economica, Paris, 2002, pp. 34-42, Voir également, Conseil d’Etat Français, Rapport public
sur Les autorités administratives indépendantes, op.cit, p.270.
71
- COHEN-TANUGI (L.), Le droit sans l’Etat, PUF, Paris, 2007, p. 63
72
- Cf. VALETTE (J.-P.), Droit de la régulation des marchés financiers, Mémentos LMD, éd. Gualino, Paris, 2004, p.51 et s.
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 ولك ــن ف ــي بع ــض القطاع ــات املمي ــزة ب حتك ــار طبي ــي فالش ــركات الخاص ــة،عل ــى الش ــركات الخاص ــة
تتواجــد فــي حالــة مراقبــة لهــذا الغــرض تس ـ ى الســلطات العامــة دائمــا إلــى تصــحيح ألاثــار الســلبية
 فغــرض إحــداث هــذه اللجــان هــو،Franck Moderne  و حســد الفقيــه.لتصــرفات هــذه الشــركات
لوضع إلادارة املتدخلة على هـامش اللعبـة التنافسـية و لتطـوير الكفـاءات املهنيـة و ضـمان إسـتقرار
.73 ألاجهزة املوضوعة تحت حماية الكونغرس ولضمان توحيد العمل إلاداري
 ف نهـ ــا مسـ ــتوحاة مباشـ ــرة مـ ــن املثـ ــال،فيم ــا يخـ ــص املثـ ــال الفرن ـ ـ ي للسـ ــلطات إلاداريـ ــة املس ــتقلة
 و هـذا مـا ي كـد عليـه مجلـس.ألامريكي و من تجارب الدول املجاورة و فرضها أيضـا القـانون ألاوربـي
:الدولة الفرن ي في دراسته املخصصة للسلطات إلادارية املستقلة
"Si une part importante d’AAI a été créée en réponse ponctuelle à une difficulté se

présentant à un moment donné, sans approche préconçue, il est vain de penser que la
formule serait née d’une table rase, sans référence à des expériences étrangères, qu’il
s’agisse de l’exemple américain des agences ou des modèles plus proches
géographiquement de l’Allemagne ou de certains pays Scandinaves..."74.
 في ظل حكم فيش ي و تطورت خالل ثالثة فترات0180 ظهرت في فرنسا إبتداءا من سنة
 ففي الفترة ألاولى ظهرت كل من.) إلى يومنا هذا0125 ،0112-0113 ،0115-0180( من الزمن
 أما خالل الفترة الثانية ظهر كل،)0121( ) و وكالة عمليات البورصة0180( وكالة مراقبة البنوك
commission nationale de ) و الجنة الوطنية لالتصال والحريات0113( من وسيط الجمهورية
 الذي أظهر طبيعتها القانونية ألول مرة0112  بموجد قانونl’informatique et des libertés
 تطورت هذه السلطان0125  و إنطالقا من سنة. 75)بصفة صريحة (سلطة إدارية مستقلة
 املجلس ألاعلى للسم ي البصري،)0125(  و نذكر من بينها وسيط السينما،بصفة سريعة
 سلطة ضبط ألاسواق،)0112(  سلطة ضبط الاتصاالت،)0122(  مجلس املنافسة،)0121(
...)5113( املالية
73

- MODERNE (F.), « Les modèles étrangers : étude comparée », in COLLIARD (C.-A.) & TIMSIT (G.), (s/dir.), Les autorités
administratives indépendantes, op.cit, pp. 186-221, Cf. p. 192.
74
- Conseil d’Etat Français, Rapport public sur les autorités administratives indépendantes, op.cit, p.270.
75
- La CNIL est la première autorité de régulation qualifiée expressément par le législateur d’«Autorité administrative indépendante ».
Sur l’évolution des AAI en France, voir, STASIAK (F.), « Autorités administratives indépendantes », Rép. Dalloz, Février 2004, p. 3 et s,
voir également, TEITGEN-COLLY (C.), « Les autorités administratives indépendantes : histoire d’une institution », in COLLIARD (C.-A.) &
TIMSIT (G.), (s/dir.), Les autorités administratives indépendantes, op.cit, p.21 et s ; HERBERT (M.), « Les autorités administratives
indépendantes : protection des libertés ou régulation sociale ? », in COLLIARD (C.-A.) & TIMSIT (G.), (s/dir.), Les autorités
administratives indépendantes, op.cit, pp.75-89.
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استحدثت هذه السلطات لغرض تجند التدخل املباشر للدولة في القطاعات الحساسة،
فتحرير هذه القطاعات و وضع سلطات إدارية مستقلة يتماشيان معا .و أن الرجوع إلى هذه
ألاجهزة مبرر بعدم تطابق إلادارة التقليدية مع املتطلبات الجديدة للضبط إلاقتصادي و
الاجتماعي و لحماية الحريات ،و أنها مرتبطة بضرورة تصحيح النسحاب الدولة من الحقل
إلاقتصادي و الاجتماعي للصالح العام .و تهدذ هذه ألاجهزة السماح بتدخل عدة أعوان
إقتصاديين و إجتماعيين تعنيهم عملية إنتاو قواعد تحكم نشاطاتهم و ذلك لغرض توسيع و
تعزيز مشروعية العمل إلاداري ،فعندما تصبح السلطات إلادارية املستقلة منتجة لقواعد
قانونية ب شراك الدولة و قوى السوق ف نها تعمل على التوفيق بين منطقين متناقضين :منطق
السوق و منطق املصلحة العامة  .76و تظهر هذه ألاجهزة في نقطة تقاطع مصدري القانون
إلاقتصادي –قانون خاص وعام -و استجابة السلطة العامة تجاه قوة الخواص .فاستحدا ها
تعتبر إجابة للتعارض املتواجد في النظام الليبيرالي :التمركز يتطلد تدخل الدولة في العالقات
الاقتصادية و لكن يجد أن يتوافق هذا التدخل مع ضرورة التفرقة بين السياسة و املجتمع
املدني و بين السلطة السياسية و السلطة الاقتصادية .77و لتجند هذا التعارض كان من
الضروري إحداث هذه السلطات التي تسمح برسم و تطبيق سياسة عامة بدون أن تنتمي وظيفيا
إلدارة تقليدية تابعة لوزارة معينة .78و عموما ،ف حدى أسباب إحداث هيئات الضبط خاصة
لضبط املرافق العامة هو ،إلابقاء على املتعاملين التاريخيين املنتمين للدولة بعد تحرير هذه
املرافق .فال يمكن له الء املتعاملين أن يكونوا قضاة و خصوم في نفس الوقت .و لهذا ،لغرض
ضمان و مصداقية الضبط و منح الثقة للمستثمرين كان البد من الفصل بين دور املتعامل و
دور الضابط (سلطة الضبط). 79
املطلب الثاني :صعوبة تعريف السلطات إلادارية املستقلة
تعريف قانون الضبط مرتبط إرتباطا وثيقا بمحاولة تقديم تعريف لهيئات الضبط ،وتعتد
هذه ألاخيرة مزيا قانوني  Mosaïque juridiqueبفضل تدخل هذه ألاخيرة في عدة مجاالت
(الحريات و الحياة إلاقتصادية و إلاجتماعية) و نظرا لغياب توحيد قواعد سيرها و اختصاصاتها
 .80فغموض مركزها القانوني ناتا عن تسميات عديدة يستخدمها املشرع في القوانين امل سسة
76

- Cf. BOY (L.), « Droit de la concurrence : régulation et/ou contrôle des restrictions à la concurrence », p. 4.
- Ibidem.
78
- Cf. BOY (L.), « Normes », www.credeco.unice.fr/
79
)- Cf. ROLIN (E.), « Les règlements de différents devant l’autorité de régulation des télécommunications», in FRISON-ROCHE (M.-A.
(s/dir.), La régulation : efficacité et légitimité, Presses de Sciences Po et Dalloz, Paris, 2002, pp. 149- 173, Cf. p.149.
80
- En France, les activités économiques et la protection des droits des citoyens constituent les domaines d’élection des autorités
administratives indépendantes. Tel n’est pas le cas en Algérie où le législateur limite l’institution de tels organismes au domaine
77
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لها ،81مثل تسمية سلطة الضبط املستقلة لجهاز ضبط البريد و الاتصاالت ) (ARPTو لبورصة
القيم املنقولة ) ، (COSOBو تسمية سلطة مستقلة لهيئة ضبط الصحافة املكتوبة) (ARPEو
سلطة ضبط نشاط السم ي البصري  ،(ARA) 82و تسمية جهاز أو هيئة مستقلة للجنة ضبط
الكهرباء و الغاز ( )CREGو تسمية سلطة إدارية مستقلة  autonomeملجلس املنافسة و للجنتي
ضبط وإستغالل املواد املعدنية أو تسمية وكالة وطنية مستقلة لجهازي ضبط املحروقات ،.83و
أخيرا تسمية سلطة إدارية مستقلة autorité administrative indépendanteلجهاز الوقاية و
محاربة الفساد.84
و لكن إلاختالذ في التسميات و املراكز القانونية لهذه السلطات ال تعني التشريع الجزائري
فقط و إنما لتطرح أيضا في التشريعات الغربية ،فاللبس يبدأ في اختالذ تسمياتها خاصة بين
تسمية ''سلطة إدارية مستقلة  ''AAIو تسمية ''سلطة ضبط . ''Autorité de régulationحسد
بعض الكتاب ،التسميتين ) (AAI et ARغير متساويتين ،فاألولى  AAIلتظهر الجاند امل سساتي أما
الثانية مرتبطة بوظيفة الضبط ،و حسد البعض ألاخر فالتسميتين تعبران عن نفس املعنى و
عن نفس الوظيفة (الضبط). 85
و ُيطرح هذا الخلط الاصطالحي في القانون الفرن ي أساسا نظرا لغياب تعريف قانوني
ملفهوم السلطات إلادارية املستقلة ،و لم ُيطرح في القانون الجزائري نظرا لتباين النظام القانوني
من سلطة ألخرى ،و على سبيل املثال ،ينص قانون املحرقات على إحداث جهازين لضبط
القطاع يمكن أن تخضع للقانون الخاص ( وكالة خاضعة للقانون الخاص) و للقانون العام
économique et financier. Pareillement aux Etats-Unis, aucune autorité n’est créée dans le domaine de la protection des libertés ; cette
fonction revient naturellement au pouvoir judiciaire. Cf. DEBAETS (E.), « Les autorités administratives indépendantes et le principe
démocratique : recherche sur le concept d’indépendance », op.cit, p. 4.
81
- Une telle confusion est même soulevée en France où le législateur fait usage de trois appellations différentes : celle d’autorité
indépendante pour le Médiateur de la République, défenseur des enfants et le CSA ; celle d’autorité publique indépendante pour l’AMF,
la Haute autorité de la santé (HAS) et l’agence française de lutte contre le dopage (AFLD) ; enfin l’appellation d’AAI pour une grande
majorité d’organismes
 - 82أنظر املواد  81و  28من القانون العضوي رقم  12-05م رخ في  05جانفي  5105يتعلق باإلعالم ،و.ر عدد  5صادرة في  ،5105-10-02ص.02.
83
- Les deux agences sont, d’une part, dotées de larges prérogatives de puissance publiques et d’autre part, soumises aux règles du droit
commercial dans leurs rapports aux sociétés pétrolières et aux tiers d’une manière générale.
أنظر القانون رقم  11-12م رخ في  52أفريل  5112يتعلق باملحروقات ،مرجع سابق .أنظر في موضوع السلطات التجارية املستقلة:
ZOUAÏMIA (R.), Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, éd. Belkeise, Alger, 2012, p. 59 et s.
 - 84أنظر املواد  01و  02من القانون رقم  10-12م رخ في  51فيفري  5112يتعلق بالوقاية و محاربة الفساد ،و.ر عدد  08صادرة في  12مارس
 ،5112معدل ومتمم بأمر رقم  12-01م رخ في  52أوت  ،5101و.ر عدد  21صادرة في  ،5101-11-10معدل بموجد قانون رقم  02-00م رخ في -15
 ،5100-12و.ر عدد  88صادرة في .5100-12-01
85

- sur la question, V. CHARBEL (A.), L’indépendance de l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes
(ARCEP), Thèse de doctorat en droit, Université Cergy-pantoise, 2006, p.14 et s.
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(سلطة إدارية مستقلة) ،فتكييف هيئة معينة ب ''سلطة ضبط'' لم يعد ينفع لتبيان النظام
القانوني املطبق عليها .86كما ال نجد أي تعريف قانوني لهذه السلطات على املستوى ألاوربي،
فوظيفة الضبط تتمتع بها عدة أجهزة ،ففي فرنسا مثال تضطلع السلطات إلادارية املستقلة بهذه
ُ
الوظيفة أما في إسبانيا فمثل هذه ألاجهزة تكيف ب دارات مستقلة تتمتع بالشخصية املعنوية و
تابعة لعدارة العامة ،أما في بريطانيا ،فأجهزة الضبط تنتمي لسلطات مستقلة غير حكومية
) ، (Quasi autonomos non governemental organisationأما في هولندا فبعض هيئات
الضبط تنتمي إلى ألجهزة إلادارية املستقلة أما البعض ألاخر تخضع لسلطة مجلس املنافسة
املرتبط مباشرة بوزارة إلاقتصاد ،و أخيرا ،في أملانيا نجد هيئة واحدة على شكل سلطة فيدرالية
مستقلة ُعليا تخضع لوزارة إلاقتصاد . 87و تعود صعوبة التعريف القانوني لهيئات الضبط
ُ
للمباد الدستورية التي تمنع عموما إحداث أجهزة تمنح لها وظيفة إدارية خارجة عن
السلطات العامة و ملراقبة الحكومة ،و أن بعض الاختصاصات املمنوحة لهذه ألاجهزة ،مثل
إلاختصاص التنظيمي ،ال يمكن أن ُيزاول بدون رقابة الحكومة .فمفهوم ''السلطة املستقلة''
التابعة لعدارة التقليدية يحمل في طياته تناقض ،و في هذا الشأن معظم الدراسات حول
السلطات إلادارية املستقلة تطرح إشكالية هذا التناقض امل سساتي الذي لم يحض بحلول في
الجزائر لحد ن.
فالتعريف املقدم عموما هو أن ،الهيئات إلادارية املستقلة هي ''هيئات وطنية ال تخضع ال
للسلطة الرئاسية وال للوصاية إلادارية ،ف ي عكس إلادارة التقليدية ،إذ تتمتع باستقاللية
عضوية ووظيفية سواء عن السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية لكنها تخضع للرقابة
القضائية .هذه الهيئات لها سلطات واسعة تجعلها تبتعد عن الهيئات الاستشارية مهامها تتمثل
في ضبط القطاع الاقتصادي ،وبفضل استقالليتها تضمن الحياد طاملا أن الدولة تتدخل في
املجال الاقتصادي كعون فال يتصور أن تكون خصما وحكما''.88

86

- Sur la question, voir, ZOUAÏMIA (R.), « Les autorités commerciales indépendantes : une nouvelle catégorie juridique en droit
algérien ? », www.legavox.fr/
87
- Sur la comparaison des modèles de régulation européens, voir, MARCOU (G.) & MODERNE (F.), Droit de la régulation, service
public et intégration régionale : Expériences Européennes, Tome 2, éd. L’Harmattan, Paris, 2005.
- L’institution d’AAI tend à couper le lien entre régulation et politique, c’est à dire« Le gouvernement dans certains secteurs
particulièrement sensibles car intéressant les libertés ou le fonctionnement du marché. Ces domaines d’activités sont en effet
généralement considérés comme devant être soustraits à la politisation et aux coups engendrés par les alternances successives. De ce
premier point de vue l’AAI se veut une tentative de restauration d’un Etat impartial, d’un Etat neutre. » (H.G.) HUBRECHT, Droit public
économique, Dalloz, Paris, 1997, p. 62.
23

88

محاضرات في قانون الضبط إلاقتصادي

املطلب الثالث :السلطات إلادارية املستقلة و أحكام الدستور
يعتبر إشكال توافق السلطات إلادارية املستقلة مع البناء امل سساتي من أكثر املسائل ألاكثر
تناوال من طرذ الفقه القانوني .فيرى البعض أن السلطات إلادارية املستقلة هي أجهزة خاصة ال
تنتمي إلى أي قالد institution sui generisو ال يمكن إدراجها ضمن السلطات الثالث
الكالسيكية .وينتا من هذا الطرح فكرة السلطة الرابعة ،أما البعض ألاخر من الفقه ،الذي
ُ
حض ي باملوافقة ،يرى أن السلطات إلادارية املستقلة هي أجهزة القانون العام و جديدة في طرق
سيرها ولكن تمثل الدولة و مرتبطة بالسلطة التنفيذية . 89و لقد حض ي هذا إلاتجاه من الفقه
بقبول القضاء الفرن ي (املجلس الدستوري و مجلس الدولة) ،و السبد ألاساس ي في هذا النقال
الفق ي هو تكييف هذه ألاجهزة بـ ''املستقلة''.
فمفهوم إلاستقاللية يعني أن هيئات الضبط ال تخضع ال للسلطة الرئاسية وال للوصاية إلادارية
هذا ما يطرح إشكال توافقها مع أحكام الدستور.
فلو حاولنا إسقاط أحكام الدستور على هذه الهيئات لوجدنا أنها تثير نقاشات حادة ،فحسد
نص املادة  22من دستور  0112ف ّن رئيس الحكومة يمارس سلطة السهر على حسن سير إلادارة
العمومية ،أي بمعنى آخر مبدأ تبعية إلادارة العامة للحكومة وهذا املبدأ يرمي إلى حسن سير املرفق
العام ووحدة السلطة التنفيذية الذي يجد مبرراته في الديمقراطية ،ونظرية السيادة والديمقراطية
ّ
تمارس عن طريق الانتخاب ،إذن ال تكون هناك شرعية إال إذا كانت هناك تبعية للمنتخبين ،واحترام
مبدأ مس ولية الحكومة أمام البرملان يفسر بصفة واضحة مبدأ تبعية إلادارة إلى الحكومة .90إذن
استقاللية هذه الهيئات إلادارية يجعلها تتموقع خارو السلطة الرئاسية أو الوصاية إلادارية أي
خارو السلطة التنفيذية ،وبالتالي ف ي تعمل حسد منطقها ،فيمكن القول ّأن كل إدارة ال
تراقتها الحكومة تخالف الدستور .يحدد الدستور السلطات في الدولة ويقسمها إلى ثالث
سلطات ،تشريعية تضع القوانين ،تنفيذية تتولى حسن تنفيذ هذه القوانين وسلطة قضائية
تنطق بالعدالة .والدستور ال يعرذ سلطة أخرى غير هذه السلطات الثالث ،والس ال املطروح
كيف يمكن للمشرع ودون خرق للدستور أن يضع هيئات ال تخضع للرقابة ،وتتمتع بسلطات
89

- Le professeur René Chapus a pu écrire que les AAI " sont pleinement des autorités de l’Etat", in Droit administratif général, Tome I,
13e éd. Montchrestien, Domat droit public, Paris, 1999, p. 218. C’est également l’analyse du Conseil d’Etat, qui dans son rapport public
annuel 2001, insiste sur le fait que les AAI sont "bien une forme d’intervention et d’expression de l’Etat", in Rapport public sur les
autorités administratives indépendantes, op.cit, p. 299.
 - 90حول مدى دستورية الهيئات إلادارية املستقلة انظر:
TEITGEN-COLLY (C.), « Les instances de régulation et la Constitution », RDP, n° 01, 1990, p. 212 – 216; GUEDON (M.-J.), « Les
A.A.I », LGDJ, Paris, 1991, p. 36 – 49. ; RENAUD (S), « Les autorités de régulation et le démembrement du pouvoir central », RRJ,
n° spécial 2001, ( Le pouvoir réglementaire des délégations des compétences normatives », p. 2203 & s.
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تنظيمية وقضائية ؟
يقدم الفقه عدة حلول ملحاولة إدخال الهيئات إلادارية املستقلة ضمن النظام إلاداري
ومن اجل أن ال تبقى بعيدة عن الرقابة فهناك من يحاول التأسيس للسلطة الرابعة وهناك من
يحاول أن يعطي لها مشروعية بالنظر إلى فكرة التمثيل الاجتماعي ويوجد اتجاه آخر يدما هذه
الهيئات في السلطة التنفيذية لكن دون تبعية سياسية .و قد أكد مجلس الدولة الفرن ي
الطابع إلاداري لوسيط الجمهورية في قرار  Retailالصادر في 01جويلية  ،910120غير أن هذا
القرار كان محل نقد فق ي .فبعض الفقه مثل  Y. Gaudemetي كد أن هذه الهيئة ال تنتمي ال إلى
السلطة التنفيذية وال السلطة القضائية وال التشريعية .في هذا السياق يمكن إثارة حجة
دستورية ،فحسد الفقه فان تكييف هذه الهيئات باإلدارية فقط لعدم إمكانية إلحاقها
بالسلطتين التشريعية والقضائية .فالطابع إلاداري الذي تم منحه لهذه الهيئات لم يكن ناتجا
عن تفكير قانوني متيقن ،لكن عن طريق الخطأ .فهذه الهيئات إدارية ألنها ال يمكن أن تكون غير
ذلك .هذا املس ى ي دي إلى قراءة سيئة للمباد الدستورية كمبدأ الفصل بين السلطات؛ فهناك
العديد من الكتاب من يرى أن مبدأ الفصل بين السلطات ال يعني حتما ثالثية السلطات ،وانه
ملن البساطة التسليم بفكرة وجود ثالث اختصاصات مختلفة مخولة لثالث أجهزة مختلفة.92
فالدستور ال يضع مبدآ مقيدا؛ ّإن املبدأ ليس ثالثية السلطات لكن هو الفصل بين السلطات .و
حتى إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان واملواطن في مادته السادسة عشر ( )02نص على هذا املبدأ
دون سواه ،وقرارات املجلس الدستوري الجزائري وآراله تندرو ضمن هذا السياق ،93فال يمكن
الحديث عن مبدأ ثالثية السلطات ،.إذ توجد هيئات منصوص عليها في الدستور دون أن نجد
لها مكانا في النماذو املوجودة ،مثل املجلس ألاعلى للقضاء واملجلس الدستوري .94إذن فقط
مبدأ الفصل بين السلطات من له الصفة إلالزامية وليس ثالثية السلطات؛ فمختلف املهام
يجد أن تحدد وتفصل دون وجوب توزيعها على ثالث هيئات خاصةّ .إن القول بأن الهيئات
إلادارية املستقلة تعد كأنها خلق لسلطة رابعة ي دي بنا إلى البحث عن ضرورة وجود نص
91

- AUBY (J.-M.), RDP. 1981, notes de jurisprudence, p. 1687.
- TEITGEN –COLLY (C.), « Les instances de régulation et la constitution », Ibid. p. 221.
 -18نظرا ّ
ألن مبدأ الفصل بين السلطات يحتم أن تمارس كل سلطة صالحياتها في امليدان الذي أوكله إياه الدستور ،ونظرا ألنه يجد على كل سلطة
أن تلتزم دائما حدود اختصاصها لتضمن التوازن التأسي ي املقام .قرار رقم  -5ق -م د ،21-امل رخ في  51أوت  ،0121املتعلق بالقانون ألاساس ي
للنائد ،منشور في أحام الفقه الدستوري الجزائري ( ،0111 )0ص 50؛ ويعترذ مجلس الدولة الجزائري بمبدأ الفصل بين السلطات « حيث ال يمكن
للسلطة القضائية أن تتدخل في أعمال السلطة التنفيذية» ،انظر ملف رقم  ،112208مجلة مجلس الدولة ،عدد  ،5113 ،18ص .030–052
 -12ع .عيساوي ،السلطة القمعية للهيئات إلادارية املستقلة في املجال الاقتصادي واملالي ،مذكرة لنيل درجة املاجستير في القانون ،فرع قانون ألاعمال،
كلية الحقوق ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،5112 ،ص " ،.22السلطات إلادارية املستقلة في مواجهة أحكام الدستور'' ،أعم ــال امللتقى الوطني
حول السلطات إلادارية املستقلة في املجال إلاقتصادي و املالي ،جامعة بجاية يومي  53و  58ماي  ،5111ص.58.
92
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دستوري إلنشاء هذه الهيئات .و في غياب إجتهاد قضائي و دستوري في الجزائر يبقى إشكال
إلاعتراذ القانوني و إمكانية توافق السلطات إلادارية املستقلة مع البناء امل سساتي مطروحا.
املطلب الرابع :تحليل املصطلحات ''السلطة'''' ،إلادارية' و '' املستقلة''
كل املصطلحات التي تشكل '' سلطة'''' ،إدارية' و''مستقلة'' تطرح عدة إشكاالت فقهية ،و هذه
املصطلحات املتعارضة يستعملها املشرع بدون اقتراح أي تعريف.
الفر ألاول :الطابع السلطوي
عموماُ ،يفترض من مصطلح ''سلطة' أداء اختصاص ألامر  ،Pouvoir de commandementو
حسد ألاستاذ  Paul Sabourinيعتبر جهاز معين ''سلطة'' إذا تحصل على اختصاص اتخاذ قرارات
قابلة التنفيذ و قابلة نتيجة لذلك للطعن فيها باإللغاء .95و ُيقدر ألاستاذ  Jacques Chevallierأن
السلطات إلادارية املستقلة بمثابة ''سلطات'' بما أنها تقوم بمهمة الضبط عن طريق تأطير و
تطوير قطاع معين ،و أنها تتمتع في هذا الشأن باختصاص اتخاذ قرارات بموجتها يمكن أن تحدث
تغيير تنظيم قانوني و حاالت خصية ،96و متحصلة على اختصاص التحقيق والرقابة و على
سلطة قمعية .أما بالنسبة لألستاذ زوايمية رشيد ،فأجهزة الضبط ''سلطات'' بما أنها ليست
أجهزة استشارية بسيطة ،و أن سلطتها في اتخاذ القرار كانت من اختصاص السلطة التنفيذية.97
فالطابع السلطوي يتميز أساسا بغاية اتخاذ قرارات و العمل على احترامها عند الحاجة
ُ
باستخدام القوة العمومية .و إذا غابت الصالحيات التي تعبر عن هذا الطابع مثل السلطة
التنظيمية و سلطة اتخاذ قرارات فردية فالجهاز ال يمكن أن ُيكيف بأنة سلطة إدارية مستقلة.
إذن ،الطابع السلطوي ُيقاس بالنظر إلى الصالحيات املمنوحة أو املنقولة ألجهزة الضبط .و على
ضوء هذه املعايير ،يمكن قياس مدى توفر الطابع السلطوي لدى بعض أجهزة الضبط .فنجد
بعض ألاجهزة كيفها املشرع صراحة بأنها ''سلطات ضبط'' ،و لكن هي غير ذلك لعدم تمتعها
بسلطة قمعية أو سلطة اتخاذ قرارات فردية (مثال سلطة ضبط البريد و الاتصاالت قبل تعديل
قانون  13-5111بموجد قانون املالية لسنة .)5102
الفر الثاني :الطابع إلاداري
إن الطابع إلاداري للسلطات إلادارية املستقلة ال يكون محل شك إذا ما منحها املشرع هذا
التكييف :هيئة إدارية ،كما هو الحال بالنسبة ملجلس املنافسة و الذي كيفه في ألامر 13/13
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- SABOURIN (P.), « Les autorités administratives indépendantes une catégorie nouvelle ? », AJDA, 1983, p. 275
- CHEVALLIER (J.), « Réflexion sur l’institution des autorités administratives indépendantes », op.cit, p. 3257
97
- ZOUAÏMIA (R.), Les autorités administratives indépendantes et la régulation…, op.cit, p.19.
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املتعلق باملنافسة صراحة بأنه سلطة إدارية ،و نفس الش يء بالنسبة للجنتين املكلفتين بضبط
نشاط املناجم ،إذ كيفها املشرع صراحة بأنها سلطات إدارية مستقلة.
إال أن إلاشكال يطرح بالنسبة لباقي السلطات ،إذ أن املشرع يستعمل تارة مصطلح :سلطة ضبط
مستقلة ،و تارة أخرى :هيئة مستقلة ،مثل لجنة ضبط الكهرباء والغازو سلطة ضبط البريد و
الاتصاالت .لذا يجد البحث في الطابع إلاداري لهذه ألاجهزة ،و هذا ألاخير يثبت استنادا إلى
معيارين (مادي و عضوي):
املعيار املادي :بالنظر إلى وظائف هذه الهيئات ف ن من أهدافها السهر على تطبيق و احترامالقانون و التنظيمات في مجال اختصاصها .فنجد أن هذه ألاجهزة ،قد منحها املشرع اختصاص
السهر على احترام القوانين و التنظيمات املتعلقة بقطاعاتها ،و رقابتها .فهذه ألاعمال ،تعتبر أعماال
ُ
إدارية وتتخذ بموجد قرارات واجبة التنفيذ ،ف ي بذلك مثل القيام بصالحيات السلطة العامة
و التي ُيعترذ بها للسلطات إلادارية.
املعيار العضوي (من حيث املنازعات):إن أعمال هذه الهيئات قابلة للطعن فيها أمام القاض ي إلاداري بنفس الكيفية التي يطعن
بها ضد ألاعمال إلادارية العادية ،إذ نص القانون  10/5115على أن قرارات لجنة ضبط الكهرباء
و الغاز ،يجد أن تكون مبررة و يمكن أن تكون موضوع طعن قضائي لدى مجلس الدولة ،ما
تنص املادة  01من قانون  13-5111على أن قرارات السلطة قابلة للطعن فيها أمام مجلس
الدولة .و باالعتماد على هاذين املعيارين ،يمكن استخالص الطابع إلاداري ألجهزة الضبط.
ً
و لكن ،تعتبر بعض قرارات مجلس املنافسة (سلطة إدارية) قابلة للطعن فيها أمام القاض ي
العادي (مجلس قضاء الجزائر) ،.و هذا ال ُيعتبر نقد أو انتقاص من الطابع إلاداري للمجلس ألن
املشرع اعترذ له صراحة بهذا الطابع ،لكن لتبيان مدى هشاشة الاعتماد على معيار املنازعات
للتحقيق من التكييف إلاداري ،فهذا املعيار ال يكفي وحده فيجد دمجه مع أداء امتيازات
السلطة العامة و الاختصاصات التي تعود تقليديا لعدارة العامة .و تظهر أيضا هشاشة الطابع
إلاداري لسلطات الضبط في استحداث لجان ضبط تخضع للقانون الخاص و أيضا في النظام
املطبق على بعض الهيئات (نظام املحاسبة ،نظام العمال)...
الفر الثالث :الاستقاللية
استقاللية هيئات الضبط مفادها أن أجهزة السلطة السياسية و الحكومة ال تبين أي
توجه في اختيارات و قرارات هذه الهيئات .يعتبر ّ
كل من الطابع إلاداري للسلطات إلادارية
املستقلة الفاصلة في املواد الاقتصادية واملالية ،وطابع الاستقاللية ،من بين املسائل التي أثارت
ّ
خاصة في ألانظمة املقارنة .أما
وما زالت تثير جدالا ونقاشات فقهية وقانونية في نفس الوقت،
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مسألة الاستقاللية ،والتي ّ
تميز هذا النوع من السلطات عن السلطات إلادارية العادية أو
التقليدية ،فقد أثارت بدورها العديد من التسالالت سواء في التشريع الجزائري أو في التشريعات
املقارنة ،وذلك على مستوى مختلف الجواند العضوية والوظيفية.
-1الاستقاللية من الناحية العضوية
ّ
املشرع الجزائري لبعض السلطات إلادارية املستقلة في املجال الاقتصادي واملالي
اعترذ
98
ُ
ضف عليها املشرع
باالستقاللية بصريح العبارة  ،عكس بعض هيئات الضبط ألاخرى التي لم ي ِ
طابع الاستقاللية صراحة ،مثل مجلس النقد والقرض ،واللجنة املصرفية ،ومجلس املنافسة.
وعليه يستوجد ألامر البحث عن هذه الاستقاللية عن طريق تحليل املواد القانونية املتعلقة بها.
فاالستقاللية املقصودة والتي تتميز بها السلطات إلادارية املستقلة الفاصلة في املواد الاقتصادية
ّ
فاملشرع الجزائري في ظل القوانين املنشئة
واملالية ،تكون في مواجهة السلطة التنفيذية.
ّ
ّ
خاصة .و
للسلطات إلادارية املستقلة ،ذكر استقالليتها بصفة عامة واستقاللها املالي بصفة
لقياس استقاللية هذه السلطات عضويا ،يجد دراسة تشكيلتها ،كيفيات تعيين أعضائها و مدة
انتدابهم.
أ -تشكيلة السلطات إلادارية املستقلة
تعتبر تشكيلة السلطات إلادارية املستقلة جماعية ،إال أنه في بعض ألاحيان تتشكل من
خص واحد مثلما هو الحال في وسيط الجمهورية و مدافع الحقوق في فرنسا Défenseur des
 droitsاملكيفين بسلطات إدارية مستقلة .لذلك ف ن عدد تشكيلة السلطات إلادارية املستقلة في
املجال الاقتصادي واملالي يختلف من هيئة إلى أخرى .وينحصر عدد ألاعضاء ما بين أربعة إلى
تسعة أعضاء حيث نجد مثال:
 لجنة ضبط الكهرباء والغاز تتكون من أربعة أعضاء. هناك ثالث سلطات إدارية مستقلة تتكون من  2أعضاء وهي: الوكالتان املنجميتان ،و املشرع لم ّيبين صفة ألاعضاء فيها.
 اللجنة املصرفية ،تتشكل حاليا ،من خمسة أعضاء ،وهم قاضيان وثالثة أعضاء يختارونبحكم كفاءتهم في املجال املصرفي واملالي واملحاسلي ،مع إلابقاء على املحافو كرئيس لها.
 أما لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ولجنة ضبط البريد واملواصالت تتشكالن من 11أعضاء.
- 98مثل :لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ،سلطة ضبط البريد واملواصالت ،الوكالة الوطنية للممتلكات املنجمية ،الوكالة الوطنية للجيولوجيا
واملراقبة املنجمية ،لجنة ضبط الكهرباء و الغاز...
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و الجدير باملالحظة أن تشكيلة معظم الهيئات ال تخضع ألي معيار متعلق بمدى الاختصاصات
املخولة لها ،حيث نجد لجنة ضبط الغاز و الكهرباء تتكون من  8أعضاء رغم تنوع و اتساع
اختصاصاتها ،في حين أن مجلس النقد و القرض يتكون من  1أعضاء رغم اختصاصات عادية و
بسيطة.99
كذلك فيما يخص صفة ألاعضاء يبدو أن املشرع لم يأخذ بأية قاعدة أو معيار في شأن
اختياره لألعضاء املكونين لهده الهيئات ،فبعض السلطات ال يشترط املشرع أي صفة أو تكييف
ّ
خاص لألعضاء  ،كما هو الشأن بالنسبة لسلطة ضبط البريد واملواصالت ،و لجنة ضبط
الكهرباء و الغاز .فاملادة  02من القانون املتعلق بالبريد و املواصالت اكتفت بالنص على تكوين
اللجنة من  1أعضاء من بينهم الرئيس الذي يتم تعيينه من طرذ رئيس الجمهورية .و تعتبر
امل هالت املهنية ألعضاء السلطات إلادارية املستقلة مهمة الستقالليتها من السلطة التنفيذية و
من ألاعوان إلاقتصاديين .و ما يمكن القول في ألاخير أن أحكام و قواعد التعيين جاءت عامة في
غياب معايير لتعيين ألاعضاء و هدا ال يخدم استقاللية هيئات الضبط.
و في هذا الشأن ،من املتأسف أن نالحو أن املعيار املعتمد لتعيين أعضاء هذه ألاجهزة هو معيار
الانتماء لتوجه أو لحزب سياس ي ،و هذا املعيار كان و الزال يشكل القاعدة في مجال إلادارة
ليفرض نفسه في املجال إلاقتصادي ،و هذا ما ي دي إلى فتح املجال للمحسوبية و الرشوة.100
ب-طرق تعيين أعضاء السلطات إلادارية املستقلة
تشكل طرق التعيين أعضاء أجهزة الضبط من أهم ضمانات استقالليتها ،وهي من أهم
املواضيع املدروسة من الفقه القانوني .نالحو تعدد أشكال تعيين أعضاء السلطات إلادارية
املستقلة ،ف نها تختلف من سلطة إلى أخرى ،ففي بعض ألاحيان يعود الاختصاص لسلطة واحدة
و في حاالت أخرى تتداخل عدة سلطات في دلك .و يمكن إيضاح طريقتين في التعيين:
الطريقة ألاولى :التعيين حكر لرئيس الجمهورية بصفة انفرادية يتم بمرسوم رئاس ي مثل
تعيين أعضاء مجلس النقد و القرض و سلطة ضبط البريد و املواصالت.
الطريقة الثانية:توزيع إلاختصاص في التعيين بين عدة سلطات (رئيس الجمهورية و البرملان
مثال) ،و لكن هذا ال يعني إبعاد رئيس الجمهورية من تنصيد ألاعضاء .و نجد هذه الطريقة
معتمدة في تعيين أعضاء اللجنة املصرفية ،لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها و لجنة
ضبط الكهرباء و الغاز و الوكالتين املكلفتين بضبط النشاط املنجمي .فبالنسبة للجنة املصرفية :
 -99أنظر :راشدي سعيدة" ،مفهوم السلطات إلادارية املستقلة'' ،أعمال امللتقى الوطني حول السلطات إلادارية املستقلة في املجال إلاقتصادي و املالي،
مرجع سابق ،ص811 .
 -100أنظر في املوضوع:
GRIM (N.), L’économie algérienne otage de la politique, éd. Casbah, Alger, 2004, p. 44 et s.
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العضو ألاول يشمل رئيس البنك املركزي 3 ،أعضاء معينين من رئيس الجمهورية،و قاضيين يتم
اختيارهم من الرئيس ألاول للمحكمة العليا بعد استشارة املجلسس ألاعلى للقضاء و يعين
بمرسوم رئاس ي .نفس الطريقة ،بالنسبة للجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها يعين بمرسوم
تنفيدي لكن عن طريق اقتراح سلطات أخرى على النحو التالي:
 قاض ي يقترحه وزير العدل. عضو يقترحه محافو بنك الجزائر.عضو يقترحه الوزير املكلف باملالية. أستاذ جام ي يقترحه الوزير املكلف ّبالتعليم العالي.
 عضو مختار من بين املسيرين لأل خاص املعنويين املصدرة للقيم املنقولة. عضو يقترحه املصنف الوطني للخبراء املحاسبين ومحافظي الحسابات واملحاسبيناملعتمدين.
كما يندرو ضمن هده الطريقة لجنة ضبط الكهرباء و الغاز و الوكالتين املكلفتين بضبط
النشاط املنجمي حيث تم تعيين أعضائها بموجد مرسوم رئاس ي باقتراح من وزير الطاقة و
املناجم .أما بالنسبة ملجلس املنافسة فأعضاله معينين و مختارين من طرذ رئيس الجمهورية
باستثناء عضو واحد يعين بمرسوم رئاس ي على اقتراح من وزير الداخلية.
يتتح مما سبق أن سلطة تعيين أعضاء سلطات الضبط مرتكزة في يد رئيس الجمهورية،
باستثناء لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها التي يعينها رئيس الحكومة ،هذه الطريقة
الفردية ال تخدم استقاللية ألاعضاء بخالذ الدول الغربية التي يتقاسم التعيين كل من البرملان
بغرفتيه و السلطة التنفيذية.
ج-العهدة (مدة الانتداب)
يعتبر تحديد مدة انتداب رئيس سلطة إدارية مستقلة ما وأعضائها من بين إحدى الركائز الهامة
واملعتمد عليها ،قصد إبراز طابع الاستقاللية .فاعتبار مدة الانتداب محددة قانونا ،يعتبر بمثابة م شر
يجسد استقاللية السلطات إلادارية املستقلة في املجال الاقتصادي واملالي من الناحية
العضوية .101حيث لو ّ
تم النص على تعيين الرئيس وألاعضاء ملدة غير محددة قانونا ،فال يمكننا
الكالم عن أية استقاللية عضوية ،نتيجة جعل ألاعضاء ّ
والرئيس عرضة للعزل في أي وقت من
طرذ سلطة تعيينهم ،ألامر الذي ينفي الاستقاللية العضوية ،مثلما هو الشأن على سلطة ضبط
البريد و إلاتصاالت السلكية و الالسلكية التي لم تحدد لها مدة إنتداب الرئيس و ألاعضاء
- ZOUAIMIA Rachid, « Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes statuant en matière
économique », Revue Idara, n°28, 2004.
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ألاخرين .أما في بعض السلطات ألاخرى ،حدد املشرع مدة إنتداب أعضائها و نذكر على سبيل
املثال :لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ،فيعين رئيس اللجنة في سبيل القيام باملهام
ّ
املخولة لها قانونا ملدة تدوم  8سنوات ،كما يعين ألاعضاء خرين لنفس املدة.
ّ
وهذا ألامر كذلك بالنسبة ملجلس املنافسة ،فيعين رئيس املجلس ونائد رئيس املجلس وألاعضاء
خرون بموجد مرسوم ئاس ي ملدة خمس ( )8سنوات قابلة ّ
للتجديد .كما تجدر إلاشارة كذلك
ر
ّ
بالنسبة للجنة املصرفية ،إلى ّأن رئيس الجمهورية يعين أعضاء اللجنة ملدة  2سنوات .102أما بالنسبة
ّ
املشرع في التعديل ألاخير لقانون النقد و القرض لم
لرئيس اللجنة وهو محافو بنك الجزائر ،ف ّن
يحدد مدة انتداب املحافوّ .
وبالتالي فهو محل العزل في أي وقت كان ،وهذا ّ
يحد من استقاللية
اللجنة كسلطة إدارية مستقلة في املجال املصرفي .و نالحو غياب العهدة بالنسبة ألعضاء مجلس
النقد و القرض و هذا ما ُيعرض املحافو و نوابه الثالث ُعرضة للتنحية في أي وقت من طرذ
السلطة التنفيذية .و تجدر إلاشارة أنه ،في القانون الجزائري ،حتى و إن ُحددت عهدة أعضاء
السلطات إلادارية املستقلة ،ف نهم ليسو ناجين من قبضة التنحية بدون سبد جدي (مرض أو خطأ
منهي جسيم) ،و املثال على ذلك ،كانت عهدة محافو بنك الجزائر (رئيس مجلس النقد و القرض) ب
 2سنوات ،و لكن تمت تنحيته من منصبه سنتين بعد توليه رئاسة املجلس ،103و هذا ما يطرح
إشكالية عدم فعلية قواعد القانون إلاقتصادي في الجزائر.
-2إلاستقاللية من الناحية الوظيفية
ترتكز إستقاللية السلطات إلادارية املستقلة من الناحية الوظيفية على مجموعة من
العناصر التي يمكن حصرها في :منح الشخصية املعنوية لها ،اختصاص وضع أنظمتها الداخلية و
عنصر يرتبط باستقاللها املالي.
أ -الشخصية املعنوية
ُيقر أغلد الفقه أن منح الشخصية املعنوية للسلطات إلادارية املستقلة هو ضمانة
املشرع الجزائري هو منح الشخصية املعنوية ّ
ّ
للسلطات إلادارية
الستقالليتهاّ .إن ألاساس عند
املستقلة الضابطة في املجال الاقتصادي واملالي ،104عكس نظيره الفرن ي ،الذي ال يعترذ
ل
ّ
بالشخصية املعنوية ّ
للسلطات إلادارية املستقلة ،.و رغم هذا ف نه تعتبر هذه السلطات
 املادة  3/012من ألامر رقم  ،00-13امل رخ في  52أوت  ،5113املتعلق ّبالنقد والقرض ،و ر ،عدد ،25الصادرة سنة .5113

102

 -103أنظر:
BERRI (N.), « Le règlement des différends devant l’ARPT », in Actes du Colloque National sur les autorités de régulation en matière
économique et financière, Université de Béjaia, 22 et 23 Mai 2007, pp.63-83.
ّ
ّ - 104
إن املشرع الجزائري اعترذ ّ
لكل السلطات إلادارية املستقلة الضابطة في املجال الاقتصادي واملالي بالشخصية املعنوية ،باستثناء مجلس
النقد والقرض ،واللجنة املصرفية ،ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها قبل تعديل سنة  ،5113إال أن لجنة البورصة أصبحت تتمتع
ّ
بالشخصية املعنوية في ظل القانون رقم  18-13واملتعلق ببورصة القيم املنقولة.
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ُ
''مستقلة'' تجاه السلطة التنفيذية ب قرار أغلد الفقهاء ،و لقد إعترذ املشرع الفرن ي لبعضها
بالشخصية املعنوية في ونة ألاخيرة  .و هذا ما ُيعني أن التمتع بالشخصية املعنوية ليس بعامل
ّ
ّ
خاصة
حاسم لقياس درجة الاستقاللية ،إال أنه يساعد بنسبة معينة في إظهار هذه الاستقاللية،
من الجاند الوظيفي ،وذلك ّ
بالنظر إلى النتائا و ثار املترتبة عن الشخصية املعنوية كأهلية
التقاض ي ،والتعاقدّ ،
وتحمل املس ولية.
و أمام تمتع معظم السلطات إلادارية املستقلة الضابطة في املجال الاقتصادي واملالي
ّ
بالشخصية املعنوية ،فللرئيس الحق في اللجوء إلى الجهات القضائية ،بصفته مدعيا أو مدعى
عليه .و من بين النتائا املترتبة دائما عن الشخصية املعنوية ،إلقاء املس ولية على عاتق
السلطات إلادارية املستقلة الضابطة في املجال الاقتصادي واملالي نتيجة ألاضرار الناجمة عن
ّ
أخطائها الجسيمة .أما إذا كانت سلطة مستقلة ال تتمتع بالشخصية املعنوية ،ف ّن مس وليتها
عن ألاخطاء الصادرة عنها تتحملها الدولة .و من بين أهم نتائا الشخصية املعنوية أهلية
التعاقد ،أي إمكانية السلطات إلادارية املستقلة الضابطة في املجال الاقتصادي واملالي إبرام
عقود واتفاقيات مع لجان وهيئات أخرى في إطار التعاون الدولي.105
ب -وضع النظام الداخلي
ّإن بعض السلطات إلادارية املستقلة الضابطة في املجال الاقتصادي واملالي ،تبقى تابعة
إزاء السلطة التنفيذية فيما يخص وضع نظامها الداخلي ،وهذا ما يقلص من استقالليتها من
الجاند الوظيفي.
ونذكر على سبيل املثال مجلس املنافسة ،الذي يحدد نظامه الداخلي بموجد مرسوم،.106
وهو ألامر نفسه في مجال النشاط املنجمي ،بحيث تنص املادة  20من القانون رقم 01-10
املتضمن قانون املناجم على ّأن » :تتمتع ّ
كل من الوكالة الوطنية للممتلكات املنجمية والوكالة
الوطنية للجيولوجيا واملراقبة املنجمية بنظام داخلي ،يتخذ بموجد مرسوم.107« ...
ّ
وبالتالي نخلص إلى أن الوكالتين املنجميتين تكون تتبع السلطة التنفيذية فيما يخص وضعها
لنظامها الداخلي ،وهذا يحد من استقالليتها بالجاند الوظيفي.
من خالل ما سبق عرضه ،نتوصل إلى عدم ّ
تمتع السلطات إلادارية املستقلة الضابطة في املجال
ّ
الاقتصادي واملالي في جانتها الوظيفي باستقاللية مطلقة ،إنما هناك استقاللية خيالية .و في
 - 105حدري سمير ،مرجع سابق ،ص22-21.
 - 106تنص املادة  30من ألامر 13-13واملتعلق باملنافسة على أن » :يحدد تنظيم مةلس املنافسة وسيره بموجب مرسوم «.
 - 107مرسوم تنفيذي رقم  ،13-18م رخ في  0أفريل  ،5118يتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنية للممتلكات املنجمية ،و ر ،عدد ،51
الصادرة في  18أفريل  .5118مرسوم تنفيذي رقم  ،18-18م رخ في  0أفريل  ،5118يتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنية للجيولوجيا
واملراقبة املنجمية ،و ر ،عدد  ،51الصادرة في  18أفريل .5118
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بعض ألاحيان ال يشير املشرع في بعض القوانين املنشئة لهذه السلطات لهذا إلاختصاص ،أحيانا
أخرى فاألنظمة الداخلية لبعض السلطات تبقى غير منشورة أو ال يمكن التطلع عليها (غياب
شفافية) و حتى و لو منح لها املشرع هذا إلاختصاص ،فبعض السلطات عجزت على إعداد
نظامها الداخلي لتلجأ إلى مكاتد دراسات أجني إلعداده (مثال سلطة ضبط البريد و
الاتصاالت).108
و في ألاخير ،فدراسة القواعد الخاصة بطرق وضع و إعداد ألانظمة الداخلية للسلطات إلادارية
ُ
املستقلة ال تبين درجة استقالليتها بما أن أعضائها ال ُيمارسون عملهم في إطار عهدة تمنحهم
الاستقاللية في وضع و إعداد هذه ألانظمة.
ج -إلاستقالل املالي L’autonomie financière
يعتبر الاستقالل املالي من بين أهم الركائز ألاساسية املبينة لالستقالل الوظيفي،
والاستقالل املالي ّ
مكرس عند معظم السلطات إلادارية املستقلة باستثناء مجلس النقد والقرض،
ّ
بالشخصية املعنويةّ ،
بالتالي تبقى تابعة إزاء السلطة
واللجنة املصرفية بما أنهما ال يتمتعان
التنفيذية من حيث التمويل.
وقد اعترذ املشرع الجزائري باالستقالل املالي للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وذلك
بصفة صريحة.109
وتعتبر لجنة البورصة السلطة إلادارية املستقلة الوحيدة ألاكثر استقاللية في جانتها املالي ،مقارنة
ّ
بالسلطات إلادارية املستقلة ألاخرى الضابطة في املجال الاقتصادي واملالي ،كاللجنة املصرفية،
مجلس النقد والقرض ،مجلس املنافسة ...الخ ،التي تعتمد على موارد الدولة قصد تسييرها
والقيام بوظائفهاّ ،
بالتالي تبعيتها ّ
للسلطة التنفيذية من هذا الجاند.
لكن رغم الاعتراذ للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها باالستقالل املالي ،إال أنه ليس
استقالال مطلقا ،نتيجة التأثيرات التي تمارسها الدولة والتي تظهر من جانبين:
ّ
 ال يقتصر تمويل اللجنة على مواردها فقط ،وإنما تعتمد كذلك على إعانات التسيير التيمما ي دي ّ
تخصص لها من ميزانية الدولةّ ،
بالدولة إلى ممارسة نوع من الرقابة على هذه إلاعانات.
 تولي السلطة التنفيذية مهمة تحديد قواعد أساس هذه ألاتاوى وحسابهاّ ،بالتالي التقليص من
حرية اللجنة في تسيير ميزانيتها ،والتأثير على استقاللها املالي.110
 - 108أنظر:
BERRI (N.), Les nouveaux modes de régulation en matière de télécommunications, op.cit, p.243
 - 109املادة  51من املرسوم التشري ي رقم  01-13بعد تعديلها بموجد القانون رقم  ،18-13امل رخ في  01فيفري  ،5113املعدل واملتمم للمرسوم
التشري ي رقم  ،01-13امل رخ في  53ماي  ،0113املتعلق ببورصة القيم املنقولة ،مرجع سابق.
 -110أنظر  :حدري سمير ،مرجع سابق
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ّ
وكذلك بالنسبة للجنة ضبط الكهرباء والغاز ،والتي تتمتع باالستقالل املالي ،111ومن خالل دراسة
ّ
املشرع من جهة يمنح الاستقالل املالي للجنة ،ومن
ألاحكام القانونية املنظمة للجنة ،نالحو ّأن
جهة أخرى يخضع تسييرها لرقابة الدولة.112
ومن هنا نستخلص تناقص املشرع الجزائري في وضع النصوص القانونية ،وكذلك تردده في منح
استقاللية تامة لهيئات إدارية مستقلة وانسحاب الدولة في ضبط املجال الاقتصادي واملالي.

 - 111انظر املادة  005من القانون رقم  ،10-15م رخ في  2فيفري  ،5115يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات ،مرجع سابق.
ّ
بالنسبة لسلطة ضبط البريد واملواصالت ،تخضع للمراقبة املالية ّ
وللدولة ،وهذا ما
 - 112املادة  081من القانون رقم  ،10-15املرجع نفسه ،وكذلك
نصت عليه املادة  00من القانون رقم  13-5111والذي يحدد القواعد العامة املتعلقة بالبريد واملواصالت السلكية والالسلكية.
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املبحث الثالث :اختصاصات السلطات إلادارية املستقلة
إن اختصاصات كل هيئة ضبط يمكن إسنادها إلى بعض املصالح الوزارية حينا ،أو
الهيئات القضائية سواء متخصصة أو ال حينا آخر ،وفي حالة ثالثة إلى هيئات استشارية ،وأخيرا
إلى م سسات عامة ،وي كد على أن هذه املهام إدارية ولكن تقترن بوظيفة قضائية(.)113
ونظرا لتعدد وظائف هذه الهيئات -تنظيمية ،استشارية ،قمعية -ف ن فكرة الضبط
الاقتصادي وحدها الكافية الستيعاب هذه الوظائف ،الضبط هي املهمة التي بموجتها يقام
التوازن بين حقوق والتزامات كل طرذ في السوق ،وهذا هو التوازن املراد من طرذ القانون -دور
الدولة ،-وذلك باحترام قواعد السوق بين ألاعوان الاقتصاديين) ،(114ومن أجل تحقيق هذا
التوازن يقتض ي تجمع عدة وسائل متفرقة أصال بين عدة هيئات في يد هيئة واحدة وعلى حد
تعبير ألاستاذة :
(M.-A.) FRISON-ROCHE, « (…) l’autorité en charge de l’office de régulation doit avoir
tous les pouvoirs nécessaires à la régulation mais pas plus que cela »115.
هذا التجمع في املهام يسمح للهيئة إلادارية املستقلة بمراقبة كل القطاع املكلفة بضبطه
عكس الرقابة القضائية ،أو إلادارية التقليدية ،في هاتين الحالتين ألاخيرتين ف ن فكرة الفصل بين
السلطة القضائية والسلطة التنفيذية ،والفصل بين مهام املتابعة والتحقيق والحكم يتطلد
تدخل عدة هيئات وباختصاصات مختلفة ،وعلى ضوء هذه الاختصاصات وتحت غطاء الفعالية
ف ن القانون منح لهذه الهيئات اختصاصات متنوعة ،فتتمتع لجنة تنظيم ومراقبة عمليات
البورصة وسلطة ضبط البريد والاتصاالت السلكية والالسلكية باختصاصات تنظيمية،
استشارية ،تحكيمية وأخيرا اختصاصات قمعية.
تتمتع غالبية الهيئات إلادارية املستقلة ( اللجنة املصرفية ،لجنة تنظيم ومراقبة عمليات
البورصة ،ومجلس املنافسة وسلطة ضبط البريد والاتصاالت والوكالة الوطنية للممتلكات
املنجمية ،والوكالة الوطنية للجيولوجيا واملراقبة املنجمية ولجنة ضبط الكهرباء والغاز)
باختصاصات قمعية تتمثل في توقيع عقوبات مالية أو غير مالية.
تم استيحاء الهيئات إلادارية املستقلة من الليبرالية السياسية من اجـل إبعـاد السـلطة السياسـية
م ـ ــن التس ـ ــيير املباش ـ ــر ل ـ ــبعض القطاع ـ ــات ،وتس ـ ــمح ه ـ ــذه الهيئ ـ ــات بت ـ ــدخل واس ـ ــع وكبي ـ ــر لألع ـ ــوان
113

- GENTOT(M.), Les autorités administratives indépendantes, Montchrestien, Paris, 1991, p 99.
- « La régulation est une réponse aux problèmes créés par le jeu spontané des marchés… Chaque marché ayant ses spécificités propres et
pouvant donner lieu à une régulation particulière », DUMEZ (H) et JEUNEMAITRE (A), « Les institutions de régulation des marchés : études de
quelques modèles de référence », RIDE, n°01, 1999, p 12.
115
- FRISON-ROCHE (M-A), « Le droit de la régulation », op. cit. p. 613.
114
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الاقتصــاديين والاجتمــاعيين املعنيــين فــي وضــع القواعــد مــن أجــل الحصــول علــى مشــروعية تــدخل
الس ــلطة العام ــة .تتمت ــع س ــلطات الض ــبط باختصاص ــات رقابي ــة (املطل ــب ألاول) و أخ ــرى تنازعي ــة
(املطلب الثاني).
املطلب ألاول :الاختصاصات الرقابية
ت ــدخل ف ــي ه ــذا إلاط ــار ك ــل م ــن رقاب ــة ال ــدخول إل ــى الس ــوق (الف ــر ألاول) و إلاختص ــاص التنظيم ــي
(الفر الثاني).
الفر ألاول :رقابة الدخول إلى السوق
تتمتع السلطات إلادارية املستقلة بصالحيات عديدة ترتبط بدخول ألاعوان الاقتصاديين
ُ
إلى السوق الذي تضبطه ،وهذا ما يمكن أن نسميه الرقابة القبلية للسوق .ومن بين هذه
الصالحيات ،نذكر اختصاص منح الاعتماد ،الرخص و الرخصة و في بعض ألاحيان اختصاص
اعتماد التجهيزات و املعدات الالزمة لالستثمار في القطاع املعني .لكن في معظم ألاحيان ،يعتبر هذا
الاختصاص موزع بين هيئات الضبط و الوزير املكلف بالقطاع ،و هذا ال يعد تعدي على
صالحيات هيئات الضبط خاصة ما هو مرتبط بالنشاطات الاستراتيجية و ذات الطابع السيادي.
و نذكر على سبيل املثال ،منح رخصة إلاستثمار في قطاع الاتصاالت السلكية و الالسلكية التي
تمنح بموجد مرسوم تنفيذي ،و ذلك بعد أخذ رأي سلطة الضبط القطاع ،116و في نفس
السياق في مجال التأمينات ،يتمتع الوزير املكلف باملالية بصالحية منح إلاعتماد و هذا حسد
نص املادة  518من ألامر رقم  11/12املتعلق بالتأمين و بناء على الشروط املحددة في املادة ،502
و يكون منح او رفض إلاعتماد بقرار معلل قانونا و قابلة للطعن أمام مجلس الدولة.117
و تتمتع أيضا هيئات الضبط في هذا املجال باختصاص منح التراخيص بدون تدخل إلادارة
في ذلك ،على سبيل املثال في نشاطات إنتاو الغاز و الكهرباء ،فالقانون ينص على أنها مفتوحة
على املنافسة و ذلك ب نجاز منشئات جديدة إلنتاو الكهرباء و إستغاللها بشرط الحصول على
رخصة لعستغالل و التي تمنح من طرذ لجنة ضبط الكهرباء و الغاز.118
في مجال التأمينات ،تملك لجنة ضبط القطاع التحقق من مصدر الرأسمال التأسي ي
للشركة و كذلك مصدر ألاموال املستخدمة في إنشاء أو زيادة رأسمال شركة التامين و إعادة
التأمين و بالتالي البحث عن ما إذا كان مصدر هذه ألاموال مشروعا أم ال.

 -116يكمن إلاشكال القانوني في هذه النقطة في مدى اعتبار أراء وتوصيات سلطات الضبط إلزامية بالنسبة للوزير ،و هذا بالطبع يرتبط بمدى
استقاللية السلطة املتخذة للتوصية أو الرأي.
 117أنظر املادة  502من الامر رقم  11/12املتعلق بالتأمين املعدل و املتمم ،املرجع السابق.
 -118أنظر  03و  02من القانون رقم  10/15امل رخ في  2فيفري  5115يتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات ،مرجع سابق.
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تختص أيضا هيئات الضبط بسلطة منح الاعتماد ،فأسند املشرع سلطة منح الاعتماد في
املجال املصرفي ملجلس النقد والقرض ،و نظرا لألهمية إلاستراتيجية للقطاع املصرفي ،أخضع
املشرع أي استثمار في املجال لضرورة الحصول على ترخيص مسبق من قبل مجلس النقد
والقرض .فال يمكن إنشاء أي بنك أو م سسة مالية خاضعة للقانون الجزائري إال بعد الحصول
على هذا الترخيص ،نفس الالتزام يقع على عاتق البنوك ألاجنبية والتي ترغد في فتح فروع لها أو
ً
بكل الوثائق املحددة ً
مرفوقا ّ
قانونا ،تبقى
مكاتد تمثيل في الجزائر .119و بعد تلقي املجلس للطلد
له السلطة الواسعة في قبول منح الترخيص أو رفض منحه .في حالة القبول على امل سسة املعنية
توجيه طلد ثان وهذه املرة إلى محافو بنك الجزائر للحصول على الاعتماد ،يقوم املحافو
بدوره بدراسة امللف والتأكد من استيفائه ّ
كل شروط التأسيس حسبما هي محددة في التشريع
ّ
الخاصة املحتملة التي يخضع لها الترخيص ،يمنح الاعتماد
والتنظيم املعمول بهما وكذا الشروط
بمقرر من املحافو وينشر في الجريدة الرسمية .120كما أسند املشرع سلطة منح الاعتماد في
مجال النشاط املنجمي إلى الوكالة الوطنية للممتلكات املنجمية .أما في مجال املنافسة ،يمارس
مجلس املنافسة سلطة منح الاعتماد ولكن الغرض من هذه السلطة ليس انتفاء امل سسات
وألاعوان الاقتصاديين من خالل تقييد الدخول إلى سوق معينة .ولكن غرضه تحقيق ألاهداذ
املسطرة في قانون املنافسة 121وبالتحديد الحد من القوى الاقتصادية املسيطرة وحماية
امل سسات الصغيرة واملتوسطة .ويمارس املجلس هذه السلطة من خالل الترخيص الذي يمنحه
123
ّ
والسيما بتعزيز وضعية هيمنة
للتجميعات الاقتصادية 122متى كان من شأنها املساس باملنافسة
م سسة على سوق ما.
لهذا متى وجد تجميع اقتصادي تحقق فيه شروط املساس باملنافسة ،يجد أن يوجه
بشأنه طلد الترخيص إلى مجلس املنافسة ،و يتمتع هذا ألاخير بسلطات واسعة عند دراسته
للطلد والذي ين ي بشأنه ب صدار قرار منح الترخيص أو قرار رفض الترخيص ،ولكن في ّ
كل
الحاالت يجد أخذ رأي الوزير املكلف بالتجارة.
و يجد على هذه السلطات أن تمارس سلطة الاعتماد وفق قواعد الشفافية واحترام مبدأ
ّ
الاقتصاديين ،كما يجد عليها احترام بعض القواعد قبل اتخاذها
عدم التمييز بين املتعاملين
 - 119املواد  22 ،28 ،25من ألامر  ،00-13املتعلق بالنقد والقرض ،مرجع سابق.
 - 120املادة  18من ألامر  ،00-13املرجع نفسه.
 - 121كتو محمد الشريف :املمارسات املنافية للمنافسة في القانون الجزائري ،دراسة مقارنة بالقانون الفرن ي ،رسالة دكتوراه دولة ،جامعة تيزي
وزو ،5112 ،ص .523
 - 122املادة  02من ألامر  13-13املتعلق باملنافسة ،مرجع سابق.
 - 123يكون التجميع من شأنه املساس باملنافسة إذا كان يرمي إلى تحقيق حد يفوق  %81من املبيعات أو املشتريات املنجزة في السوق املعنية.
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للقرار ،ومن هذه القواعد ضرورة إلاجابة على الطلد ضمن آجال ّ
معينة ،وتسبيد وتبليغ القرار
للمعني.
الفر الثاني :الاختصاص التنظيمي
تتمتع بعض السلطات إلادارية املستقلة باختصاص تنظيمي (خاضع ملصادقة) ،مأطر
بنصوص بموجبه تصبح مصدر قواعد قانونية .لكن البعض ألاخر لم ُيمنح لها هذا إلاختصاص.
في هذا الشأن يمكن أن ُيستنسج إلاختصاص التنظيمي لبعض السلطات من اختصاصاتها
التنازعية .مهما يكن ،فيجد أن يتوافق هذا إلاختصاص مع أحكام الدستور.
فالهيئات إلادارية املستقلة املكلفة بضبط السوق تتمتع بسلطة سن قواعد عامة مجردة غير
موجهة إلى خص محدد ،و تنش ئ هذه القواعد التزامات على عاتق ألاعوان الاقتصاديين،
كما تمنح لهم حقوق.
نقل الاختصاص إلى هذه الهيئات ليس مطلقا ،ففي بعض ألاحيان تخضع وجوبا ملصادقة
وزير معين .فاألنظمة التي تصدرها لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة تخضع إلجراء
املصادقة .124السلطة التنفيذية ال يمكن لها أن تقوم بمهمة الضبط كون موقعها غير الئق من
أجل أن تتدخل في املجال الاقتصادي .فبظهور هذه الهيئات املستقلة تم السماح بوجود نوع من
الفاصل بين السلطة التنفيذية والقطاع املراد ضبطه م ّما يعطي شعورا بنقص تدخل الدولة.125
إن تخويل هذه الهيئات إلادارية املستقلة (لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة ومجلس
النقد والقرض و مجلس املنافسة) سلطة التنظيم عوض السلطة التنفيذية يطرح مشاكل
دستورية بالنظر إلى نص املادة  5/052من دستور .0112
اعترذ املجلس الدستوري الفرن ي بهذه السلطة التنظيمية لهذه الهيئات إلادارية
املستقلة في العديد من املرات .حيث استبعد الدفوع املثارة بشان املادة  50من الدستور
الفرن ي ،126والتي تخول السلطة التنظيمية التنفيذية لرئيس الحكومة .127فاملجلس أكد أن
 - 124انظر املرسوم التنفيذي رقم  015-12امل رخ في  00مارس  0112يتعلق بتطبيق املادة  35من املرسوم التشري ي  01-13امل رخ في  53ماي
 0113يتعلق ببورصة القيم املنقولة ،و ر عدد  02لسنة .0112
125
- C. TEITGEN-COLLY, « Les A.A.I : histoire d’une institution », In C-A. COLLIARD et G. TIMSIT s/dir. Les A.A.I, Op.cit, p 31. ets.
126
- L’article 21 de la constitution Française dispose que "Le Premier Ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la

défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et
nomme aux emplois civils et militaires. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. Il supplée, le cas échéant, le Président de
la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l'article 15. Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence
d'un Conseil des Ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé". Constitution du 4 octobre 1958,
www.legifrance.gouv.fr
127 - Les autorités administratives indépendantes ont été les premières institutions auxquelles a été reconnu un pouvoir réglementaire
délégué autres que le chef de gouvernement et les ministres. Le Conseil Constitutionnel Français a eu à se prononcer à plusieurs
reprises sur les obstacles juridiques auxquels se heurtait la reconnaissance de ce principe, voir les décisions, n° 83-164 DC, du 19
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ُ
أحكام املادة  50ال تشكل عائقا للمشرع بأن يمنح اختصاص تنظيمي للسلطات إلادارية
املستقلة ،و ذلك بوضعه شرطين أساسيين و هما:
يجد أن يكون اختصاص تنظيمي تطبيقي للقوانين و ليس اختصاص تنظيمي مستقل
 ،autonomeو يجد أن ُيمارس هذا إلاختصاص في إطار القانون.
ُ
يجد أن يخص حالت محددة فقط ( في موضوعها و في تطبيقها).
إذنُ ،يعتبر هذا إلاختصاص مقيد و مخصص.
التساءل يبقى مطروح في الجزائر و ذلك في غياب إجتهاد دستوري ،فالدستور لم يخول
أي اختصاص تنظيمي لغير رئيس الحكومة ،خاصة إذا علمنا أن أنظمة مجلس النقد
والقرض مثال ال تخضع لعملية التصديق من طرذ الوزير.
حسد احد ألاساتذة فانه ال يمكن تبرير الاختصاص التنظيمي للهيئات إلادارية املستقلة
إال باسترجاع فكرة التنازل عن السلطة .128و لقد خلص ألاستاذ زوايمية رشيد في أبحاثه إلى
تقبل فكرة تطابق إلاختصاص التنظيمي للسلطات إلادارية املستقلة مع أحكام الدستور ،.129و
ذلك بتقديم تفسير إيجابي ألحكام الدستور ( وذلك بفصله بين السلطة التنظيمية العامة
ُ
املمنوحة لرئيس الجمهورية و الوزير ألاول و سلطة تنظيمية خاصة تمنح لعدة هيئات في
الدولة '' وزراء ،والة ،رلساء البلديات'' أو حتى أل خاص خاصة في بعض ألاحيان
''الفيدراليات ال رياضية و النقابات املهنية'').
و تجدر إلاشارة أن سلطة ضبط إلاتصاالت ،رغم عدم إلاعتراذ لها بالسلطة التنظيمية ،ف نها
تصدر في بعض ألاحيان قرارات شبيهة إلى حد بعيد القرارات التنظيمية ،فهو بمثابة
إختصاص ''مبتدع'' ملا يتطلبه قطاع تقني مثل قطاع إلاتصاالت Un pouvoir réglementaire
ُ
 ،autoproclaméفالسلطة أخذت ،في إطار إختصاصها التحكيمي ،قرارا تنظم بموجبه
إجراءات الفصل في النزاعات ،و هذا ُيشابه إلى حد بعيد القانون إلاجرائي.
janvier 1984, à propos du comité de la réglementation bancaire, n°88-248 DC du 17 janvier 1989, considérant n° 15 à propos du CSA,
le Conseil Constitutionnel rappelle que les dispositions de l’article 21 « ne font pas obstacle a ce que le législateur confie à une autorité
publique autre que le premier ministre le soin de fixer des normes permettant de mettre en œuvre une loi », GENEVOIS (B.), « Le
Conseil Constitutionnel et la définition des pouvoirs du CSA », RFDA, 1989, p. 217 ; B GENEVOIS (B.), « Le Conseil Constitutionnel et
l’extension des pouvoirs de la commission des opérations de bourse », à propos de la décision de C. Const. n° 89-260,DC, du 28 juillet
1989, RFDA, n° 04, 1989, p. 684 – 685.
128
- LEFEBVRE (J.), « Un pouvoir réglementaire à géométrie variable », in. DECOOPMAN (N.), Le désordre des autorités
administratives indépendantes. L’exemple du secteur économique et financier, PUF, coll. CEPRISCA, Paris, 2002, p. 109.
129
- ZOUAÏMIA (R.), « Réflexion sur le pouvoir réglementaire des autorités administratives indépendantes », Revue critique de droit et
sciences politiques, Université Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou, n° 2, 2011, pp.7-39.
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املطلب الثاني :الاختصاصات التنازعية
تكمن هذه الصالحيات في الاختصاص التحكيمي (الفرع ألاول) والاختصاص القم ي (الفرع
الثاني)
الفر ألاول :إلاختصاص التحكيمي
تتمتع السلطات إلادارية املستقلة بسلطات واسعة تجعلها تبتعد عن الهيئات الاستشارية و
تتمثل مهامها في ضبط القطاع الاقتصادي ،وبفضل استقالليتها تضمن الحياد طاملا أن الدولة
تتدخل في املجال الاقتصادي كعون فال يتصور أن تكون خصما وحكما في نفس الوقت.
و كما أسلفنا الذكر ،فالضبط له عالقة ب زالة التنظيم)  ، (La déréglementationو يستخلف
التنظيم) ،La) réglementationو يترجم بانسحاب الدولة في الحقل الاقتصادي ،و في هذا املجال
ال نبحث عن العدالة عند الدولة بل نجدها عند الخواص ،و ُيعبر الضبط بالزيادة عن تحوالت
عميقة في الدولة (تحوالت في إنتاو القواعد القانونية ،في الوجه امل سساتي ( ،( AAIفي نظرية
املرفق العام ،و التحول في سلطات الدولة التدخلية ( العدالة – عدالة خاصة )  :ف لى جاند
العدالة العامة (مرفق العدالة) ،يمكن اللجوء في إطار هذه التحوالت إلى عدالة متخصصة (من
عدالة جامدة إلى عدالة مرنة التي تعتبر صورة من صور الضبط الاقتصادي ،خاصة الضبط
القطاعي) .هذه العدالة املرنة تواكد فكرة الضبط ،و تستغني عن القواعد التي تضعها الدولة و
تستجيد أكثر للتعقيدات .تتمثل هذه العدالة (بدون قانون) في عملية فض النزاعات و التحكيم
املخولة لبعض السلطات إلادارية املستقلة قي املجال القتصادي و املالي .لقد خول املشرع
الجزائري سلطة التحكيم و فض النزاعات لكل من لجنة تنظيم عمليات البورصة  ،لجنة ضبط
الكهرباء و الغاز و سلطة ضبط البريد و الاتصاالت السلكية و الالسلكية و سلطة ضبط نشاط
السم ي البصري.
فقبل استعراض إجراءات التحكيم أمام بعض هذه السلطات ،البد من الوقوذ لشرح
بعض املصطلحات و إبراز خصوصية التحكيم ضمن قانون الضبط الاقتصادي.
أ -التحكيم و قانون الضبط الاقتصادي
هل يمكن إدراو شرط التحكيم في عقد يكون مضمون و غرض القانون الذي ينظمه
تنظيم قطاع خاضع للضبط؟ للقيام بذلك ،البد أن يمسحه القانون مبدئيا -أي أن النزاع الذي
يشترط فيه شرط التحكيم ،يكون قابال للتحكيم فيه ،حتى و إذا كان قانون الضبط هو املنظم.
ُ
إن الصعوبة في إيجاد عالقة ( (Harmonie et connexionبين التحكيم و الضبط تفهم من
غياب هذا الشرط – شرط التحكيم - La clause compromissoire -في العديد من العقود التي
تخص مباشرة ضبط القطاعات ،خاصة تلك التي تربط مسيرو الشبكة Les gestionnaires de
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ُ
 réseauو ألاعوان املشترون أو البائعون لهذه املنتوجات .وتفهم أيضا الصعوبة في إيجاد هذه
العالقة ،لصعوبة املفهومين –التحكيم و الضبط ، -فالتحكيم يعني إنشاء محكمة ،و وضع
ُ
إجراءات أين تكون العناصر الجوهرية عقدية بحتة ،قررت مسبقا من أطراذ النزاع ،و لكن ينتا
عنه تصرذ من طبيعة قضائية ،يصدر من قبل محكمين خواص يعالجون النزاع كقضاة .130من
هذا التعريف تظهر خصوصية سلطة التحكيم املخولة لبعض السلطات إلادارية املستقلة،
فاختصاص فض النزاعات أمام سلطة ضبط البريد و الاتصاالت السلكية و الالسلكية يعتبر
اختصاص تحكيمي خاص ،ف نها تفض النزاعات املتعلقة بحق دخول متعامل إلى شبكة أو ما
يدعى بالربط البيني ) (Interconnexionو كذا في حالة التحكيم ،ف نها تقوم بذلك كمحكم ،و
يكون هذا التكييف مبالغ فيه عندما يتعلق ألامر بعمل يشابه عمل القاض ي (un office, on
) parle habituellement de l’office du juge, et là, on est face à l’office du régulateurأين ال
يوجد أي عقد يشترط اللجوء إلى التحكيم ،و لكن بالعكس سلطة يباشرها ضابط قطاع من
تلقاء نفسه وذلك لتنظيم دخول املتعاملين املتنافسين إلى السوق ،و أين رضا ألاطراذ خاصة
املدافع منهم ،غير مطلوب ،و يعتبر كتحكيم و جوبي .
إلى جاند ذلك ،فان التحكيم في الضبط الاقتصادي ُيقام ب دخال قواعد قانونية منتجة
من العدم) (ex nihilo ou ce que l’on appel fruit de l’autorégulationأو من فروع قانونية
قريبة ) (exogènesمن قانون الضبط أو القانون القطاعي كقانون املنافسة ،و مهما كان القطاع
املضبوط ،فان الضبط يدخل و يزاحم مع سياسات عامة ألن قانون الضبط قريد إلى القانون
العام .و يعتبر الضبط الذاتي ) (autorégulationكوسيلة للضبط وخاص به ،فيرتكز على قدرة
نظام  systèmeباستحداث ،بدون أي تدخل خار ي ،قواعد يحتاجها أو يواكتها (Un système
auto –poïétique, c’est-à-dire, fabrique par ses seules forces, les règles et les décisions de
)son développement
ب  -التحكيم و طبيعة النزاعات
للوهلة ألاولى يطرح التسالل حول طبيعة النزاعات التي تخضع للتحكيم ،هل هي ذات
طبيعة مدنية ،إدارية ،موضوعية أم ذاتية؟

 -130أنظر ،بري نورا لدين ،إلاختصاص التحكيمي للسلطات إلادارية املستقلة ،محاضرة مقدمة لطلبة املاجستير ،جامعة بجاية( 5101 ،غير
منشور) ،.أنظر أيضا ،عيساوي عزالدين و بري نورالدين ،محاضرات في الطرق البديلة لتسوية النزاعات ،مقدمة لطلبة املاستر ،تخصص قانون
ألاعم ــال ،جامعة بجاية.5108 ،
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 -1التحكيم وتسوية النزاعات :بين املنازعات املدنية و إلادارية
إن طرح التسالل حول مدنية أو إدارية نزاع أمام سلطة إدارية مستقلة له أثر ميداني و
تطبيقي ،و بغض النظر عن طبيعة النزاع القائم ،فان املباد العامة لعجراءات و للمحاكمة
 principes communs des procédures et du procèsتفرض نفسها .و لكن رغم قضائية
إلاجراء ،فال يتحول الضابط  Régulateurإلى قاض عادي (مدني) بالضرورة.131
يقول  Laurent Richerأن فض النزاعات عن طريق لجنة ضبط الكهرباء و الغاز ( )CREفي فرنسا،
يقترب إلى عمل القاض ي إلاداري -باإلضافة إلى ذلك ف ن محكمة باريس في قرار EDF – C/Sinerg
الصادر في  ،5118/15/58تلح على أن املشرع خول للجنة " اختصاص إضافي compétence
 "complémentaireعن ذلك الذي تقوم به الهيئات القضائية .و لقد تراجعت محكمة استئناذ
باريس عن القرار السالف الذكر الذي بموجبه منعت للجنة ( )CREتقديم مالحظات أمام
الاستئناذ بمناسبة الطعن في قرار تحكيمي  décision de règlementصادر عن اللجنة؛ و لكن
بقرار أخر صادر في  5118/18/12سمحت ل  ARCEPالقيام بتقديم مالحظاتها ،و هذا يعني أنه ما
يسمح به لهيئة ضبط معينة يسمح به لهيئة ضبط أخرى؛ ألن إمكانية تقديم مالحظات و الدفاع
عن رأيها في طعن أقيم ضد قرارها يعتبر خصوص ي للمنازعات إلادارية باملقارنة مع القضاء املدني
أو العادي الذي ال يسمح ملحكمة الدفاع أمام " محكمة الاستئناذ" في الحكم املطعون ضده .و
لكن ( دائما في القانون الفرن ي) فاختصاص في النظر في القرارات التحكيمية الصادرة عن
( )CREو  ARCEPيعود ملحكمة استئناذ باريس التي تعتبر كجهة قضائية عادية و ليست جهة
قضائية إدارية .و حتى أنها تتبع قواعد إجرائية تتشابه مع إلادارية ،مما أدى ببعض الكتاب
( )P.Delvolvéبتكييف محكمة استئناذ باريس ب"جهة قضائية إدارية"؛ إلعتبار تخويلها
اختصاص النظر في قرارات( )CREو ( )ARCEPمطابق لععتراذ بالعمل املدني ( )office civilلهيئة
الضبط ( ،)régulateurكما منحه إياه املشرع .و تجدر إلاشارة إلى أن القرارات التحكيمية الصادرة
عن لجنة ضبط الكهرباء و الغاز في الجزائر غير قابلة ألي طعن مما يجعلها قابلة للتنفيذ.132

131

- Frison-Roche (M.-A.), « Arbitrage et droit de la régulation », in FRISON-ROCHE (M.-A) (s/dir.), Les risques de régulation, Vol.3, Coll.
Droit et Economie de la Régulation, Presses de Sciences Po & Dalloz, Paris, 2005, p.223-251.
132
Frison-Roche (M.-A.), -« Le pouvoir du régulateur de régler les différends : entre office de régulation et office juridictionnel civil», in
FRISON-ROCHE (M.-A) (s/dir.), Les risques de régulations, Vol.3, coll. Droit et Economie de la Régulation, Droit et Economie de la
Régulation, Presses de sciences Po et Dalloz, Paris, 2005, pp.269-290.
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 -2التحكيم وتسوية النزاعات  :بين املنازعات املوضوعية و املنازعات الذاتية
بعض املحاكمات ( – )procèsو الحكم الذي يليها -غرضها حل املنازعات التي تقع بين
ألا خاص في حقوقهم و مصالحهم الشرعية .هذا الغرض (الذاتي و املصلحي) يمنح للمنازعة
وصفا ذاتيا و خصيا).) une prévalence subjective
فالنزاع املدني بين خصين حول حقوق تعنيهم يعتبر إذا كنزاع ذاتي ،باملقابل يعتبر غرض بعض
املحاكمات ( – )procèsو الحكم الذي يليها -دعوة خص الحترام القواعد التي خالفها و لم
يحترمها .يظهر هذا للوهلة ألاولى في املحاكمات الجنائية؛ هنا تأخذ املحاكمة منعرو أكثر
موضوعية أيضا ،عندما يكون الحق املتنازع عليه أمام القاض ي حقا موضوعيا كمثال الطعن
للتعسف في استعمال السلطة ( )recours pour excès de pouvoirأمام الهيئات القضائية
إلادارية.
تظهر عملية فض النزاعات للوهلة ألاولى منتمية إلى املنازعات الذاتية التي تقابل أ خاص
خاصة تفض عموما نزاع حول حقوق خصية و هذا ما ي دي إلى الحديث عن النزاعات املدنية.
و إذا كان غالبية الفقه يعتبر املنازعات إلادارية هي التي تطغى على قانون الضبط الاقتصادي و
بالتالي فهو أقرب إلى القانون العام ،ف ن جاند أخر من الفقه يرى أنه فرع من فروع القانون
العام.
و تظهر أيضا –في محاولة فض النزاعات -أن سلطة الضبط ،بالنظر إلى الحالة العامة للضبط،
أنه نزاع قم ي أو ردعي ،مثل إلاخطار باحترام القواعد  Rappel à l’ordreالذي تقوم به هيئة
الضبط ملسيري شبكة أو الذين يحكمون الدخول إلى هذه الشبكة.
ج-التحكيم و السلطات إلادارية املستقلة
إن أهم السلطات التي منحت اختصاص فض النزعات و سلطة التحكيم هي سلطة ضبط
الاتصاالت ،سلطة ضبط قطع الكهرباء و الغاز و لجنة تنظيم عمليات البورصة و سلطة ضبط
نشاط السم ي البصري ،و أهم سلطة استخدمت اختصاصها في فض النزاعات لحد ن في
الجزائر هي سلطة ضبط البريد و الاتصاالت السلكية و الالسلكية(.)ARPT
يظه ـ ــر ّأن ض ـ ــبط املج ـ ــاالت الاقتص ـ ــادية غرض ـ ــه ه ـ ــو إيج ـ ــاد حل ـ ــول غي ـ ــر مألوف ـ ــة ف ـ ــي الق ـ ــانون
التقليـ ــدي ،باالعتمـ ــاد علـ ــى السـ ــلطة التحكـ ــيم و فـ ــض النزاعـ ــات ،إذ ال يمكـ ــن الفصـ ــل بـ ــين ه ـ ــذه
الســلطة و ســلطة العقــاب مــع الضــبط الاقتصــادي ،فالهيئــات إلاداريــة املســتقلة تتصــدى مباشــرة
لكل خرق لقواعد القطاع املراد ضبطه بواسطة توقيع العقوبات فتسمح بعودة التوازن.
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ّإن ظــاهرة إزالــة التجــريم هــي تقنيــة تخــدم الضــبط الاقتصــادي وتســمح بتــأقلم ســلطة التحكــيم و
ف ــض النزاع ــاتّ .إن ه ــذه الهيئ ــات ّ
تعب ــر عل ــى اس ــتخالفها القض ــاء ف ــي مج ــال الرقاب ــة عل ــى ألاعم ــال
الاقتصادية وتكرس فكرة القضاء الاقتصادي.
 -1التحكيم في إطار COSOB
تتدخل اللجنة عن طريق غرفة التأديد و التحكـيم ملمارسـة سـلطة التحكـيم داخـل بورصـة القـيم
املنقولــة،و تختلــف ســلطة التحكــيم ع ــن الســلطة العقابيــة فــي ك ــون إج ـراءات ألاولــى أكثــر مرون ــة و
بسـ ــاطة ،و ال تنت ـ ــي ب صـ ــدار ج ـ ـزاءات ،إنمـ ــا تضـ ــع حـ ــدا للن ـ ـزاع بأسـ ــلوب أخـ ــف يسـ ــتهدذ حفـ ــو
العالقات الودية بين ألاطراذ و استمرارها من جهـة و تفـادي جـو الشـقاق و النفـور الـذي يصـاحد
اللجوء إلى القضاء عادة من جهة أخرى.
* شروط اختصاص اللجنة بسلطة التحكيم
قيد املشرع الجزائري ممارسة هذه السلطة بجملـة مـن الشـروط ،يتعلـق بعضـها بموضـوع النـزاع و
البعض ألاخر باألطراذ
* الشروط املتعلقة بموضو النزا
ال تتدخل غرفة التأديد و التحكيم كحكم في تسوية جميع النزاعات القائمة على مستوى بورصة
القيم املنقولة ،بل تحكم فقـط تلـك النزعـات ذات الطـابع التقيـا الناتةـة عـن تفسـير القـوانين و
اللوائح السارية املفعول على سير البورصة ،بمعنى أنه في حالة قيام خالذ في تفسير القـوانين و
الل ــوائح املتعلق ــة بالبورص ــة ،تت ــدخل غرف ــة التأدي ــد ة التحك ــيم لوض ــع ح ــد للخ ــالذ ع ــن طري ــق
إصدار حكم التحكيم.
*الشروط املتعلقة بأطراف النزا :
حصــر املشــرع الجزائــري دائــرة ألا ــخاص التــي تتــدخل ضــمنها غرفــة التأديــد و التحكــيم ،و عليــه
فخارو هذا إلاطار ال تختص الغرفة في ذلك ،و هم :
الوسطاء في عمليات البورصة
" و شركة تسيير بورصة القيم املنقولة
" "
"
" و الشركات املصدرة لألسهم
" "
"
" و مرون بالسحد في البورصة
" "
"
يتب ــين عل ــى ض ــوء ه ــذه ألاحك ــام ض ــرورة أن يك ــون الوس ــيط أح ــد أطـ ـراذ النـ ـزاع ك ــي ينعق ــد
اختصاص الغرفة في املجال التحكيمي ،فسلطة التحكيم إذا جد محدودة.
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حكم التحكيم
لم ليول املشرع الجزائري اهتماما كبيرا لهذه السلطة –التحكيم -سواء في إطار املرسوم التشري ي
رقــم  01-13أو فــي قــانون  18-13حيــث لــم يبــين كيفيــة اتخــاذ الحكــم التحكيمــي و مــدى الزاميتــه ،و
ال كيفية تنفيذه ،...و ذلك خالفا للقرارات الصادرة من نفس الغرفة الفاصلة في املجال التـأديلي،.
و يعــود نقــص الاهتمــام بــذلك إلــى نــوع الن ـزاع التقنــي ،الــذي ينصــد محلــه علــى مجــرد اخــتالذ فــي
تفس ـ ــير القواع ـ ــد و الل ـ ــوائح ،عل ـ ــى عك ـ ــس الس ـ ــلطة العقابي ـ ــة الناتج ـ ــة ع ـ ــن ع ـ ــدم تطبي ـ ــق ألاحك ـ ــام
التشريعية و التنظيمية و إلاخالل بقواعد املهنة.
و يظهـر مـن أحكــام القـانون رقـم  18-13الســيما املـادة  02منــه املعدلـة للمـادة  21مــن املرسـوم رقــم
 ،01-13تبــرز لنــا نيــة املشــرع فــي اعتبــار أحكــام التحكــيم غيــر قابلــة للطعــن ،نتيجــة إخ ـراو أحكــام
التحكيم من هذه املادة و جعلها تنطبق على القرارات ذات الطابع التأديلي فقط.
 -2التحكيم في إطار لجنة ضبط قطا الكهرباء و الغاز ()CREG
أوكل املشرع الجزائري لهذه اللجنة سلطة التحكيم و تسوية النزاعات ،حيث نص على تأسيس
مصلحة تدعى غرفة التحكيم (املادة  033من قانون  ،)10-15تتولى الفصل في الخالفات بين
املتعاملين بناءا على طلد أحد ألاطراذ و ذلك باستثناء الخالفات املتعلقة بالحقوق و الواجبات
التعاقدية.
تظم غرفة التحكيم حسد املادة  038من قانون  3 ،10-15أعضاء من بينهم رئيس 3 ،أعضاء
إضافيين يعينهم الوزير املكلف بالطاقة و قاضيين يعينهما وزير العدل...
تفصل غرفة التحكيم في القضايا باتخاذ قرار مبرر ،بعد الاستماع إلى ألاطراذ املعنية و يمكن أن
تقوم بكل التحريات بنفسها أو بواسطة غيرها ،كما يمكنها تعيين خبراء عند الحاجة و أن تستمع
إلى الشهود ،و لها عند الاستعجال أن تأمر بتدابير تحفظية (املادة  ،.)032أما عن القرارات
الصادرة عنها ف ي غير قابلة للطعن ،و بهذه الصفة ف ي واجبة التنفيذ (املادة .)031
 -3اختصاص سلطة ضبط البريد و املواصالت السلكية والالسلكية في مةال التحكيم و
تسوية الخالفات
تمنح الفقرتان  1و  2من املادة  03من القانون رقم  13 – 5111املحدد للقواعد العامة بالبريد
وباملواصالت السلكية و الالسلكية لسلطة ضبط البريد و املواصالت السلكية و الالسلكية
اختصاص الفصل في النزاعات أو الخالفات املتعلقة بالربط البيني (أو التوصيل البيني) والتحكيم
في النزاعات القائمة بين املتعاملين أو مع املستعملين .وفقا لهذا النص العام  ،أصدرت سلطة
ضبط البريد و املواصالت السلكية و الالسلكية بتاريخ  2جويلية  ،5115قرارا متعلقا باإلجراءات
الواجد إتباعها في حالة نزاع في مجال الربط البيني (أو التوصيل البيني) و في حالة التحكيم .وفي
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الواقع ،طبقا لهذا القرار ،ف ن سلطة ضبط البريد و املواصالت السلكية و الالسلكية تنظم
إجراءات تسوية النزاعات التي تقترب من تلك (إلاجراءات) املطبقة أمام الهيئات (الجهات)
القضائية (أو املحاكم).
قبل التطرق إلى سير إجراءات تسوية النزاعات أمام هذه السلطة ،ف نه من املناسد
التأكيد على طبيعة هذا الامتياز (أو الاختصاص) املخول بصفة صريحة من طرذ القانون لسلطة
إدارية مستقلة ،و على طبيعة القرارات التي تتخذها في إطار هذه الصالحية.
الاعتراذ لسلطة إدارية مستقلة باختصاص التحكيم في النزاعات القائمة (التي تنشأ) بين
املتعاملين أو مع املستعملين  ،يشكل خروجا عن املفهوم (استثناءا أو خرقا للمفهوم) الكالسيكي
(التقليدي) للتحكيم الذي يهيمن عليه عنصر تعاقدي أساسا ،ألن العقد املبرم من قبل ألاطراذ
هو من يقف وراء هذه الوسيلة لتسوية النزاعات (هو مصدر هذه الوسيلة لتسوية النزاعات) .و
مع ذلك ،ف نه في جل النزاعات املعروضة أمام سلطة ضبط البريد و املواصالت السلكية و
الالسلكية في مجال التحكيم ،العقد بين املتعاملين عموما ال ينعقد (ال يبرم).
باإلضافة إلى ذلك ،ف ن صياغة املادة  03فقرتان  1و  2من القانون رقم 13 – 5111
يشوبها بعض الغموض ،كونها ال تحدد نوع النزاعات التي تدخل في إطار إلاجراءات التحكيمية
لعجراءات .و يمكن تفسير هذا ،بمفهوم املخالفة ،بأن النزاعات التي ال تتعلق بالربط البيني (أو
التوصيل البيني) و بتقاسم منشآت املواصالت السلكية والالسلكية ،الاختصاص الحصري و املانع
للسلطة ) ،)Contentieux subjectifتدخل ضمن إجراءات التحكيم ). (Contentieux objectif
ونظرا لكون أن بعض النزاعات التي تم حلها من طرذ سلطة ضبط البريد و املواصالت
السلكية والالسلكية كان ب مكانها إثارة اختصاص القاض ي و /أو اختصاص سلطة ضبط
املنافسة ،ف نه يمكننا اعتبار أن حلها أمام سلطة ضبط البريد و املواصالت السلكية والالسلكية
يشكل أسلوب بديل خاص .بالفعل ،ف ن هذه ألاخيرة كانت لها املناسبة للتأكيد بأن اختصاصها
في التحكيم في النزاعات ،على أن يفسر تفسيرا محددا ( مقيدا ،ضيقا) ،هو اختصاص خاص،
مخالف و غير مألوذ في القانون الخاص (و استثنائي في القانون الخاص) .و على أية حال ،ف ن
النزاعات تحل و تسوى عن طريق إجراءات غير قضائية مع درجة ملحوظة من الاستقالل عن
الدولة و عن القاض ي؛ هي في الواقع واحدة من سمات هذا ألاسلوب البديل لتسوية النزاعات.
توضيح استقاللية القانون عن الدولة ،يشكل ،حسد أحد امل لفين ،مثاال للعدالة " خارو الدولة
" .الدولة ليس لها حكر على القانون ،و بالتالي ،ليس لها حكر على العدالة (القضاء) .مع ذلك،
الاستقاللية عن الدولة ليست قائمة ضدها ألن هذا ألاسلوب للضبط و لتسوية النزاعات كان
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مطلوبا و مشجعا من طرذ الدولة حرصا منها تحقيق الفعالية واملرونة .عالوة على ذلك ،ف ن
هذا ألاسلوب ال يمكن أن يعتبر بعيدا تماما عن تأثير الدولة؛ إذ تم تنظيم رقابة القاض ي.
اختيار هيئة إدارية مستقلة لتسوية نزاعات من القانون الخاص ،يستند على افتراض
مسبق مفاده أن اللجوء إلى القاض ي يمكن أن يكون (يشكل) ،من جهة ،عامال لتفاقم و اشتداد
النزاعات( ،يمكن ،من جهة ،أن يزيد من حدة النزاعات ) ،من جهة أخرى ،يمكن أن ال يتوصل
إلى حل مناسد .و اللجوء إلى القاض ي يفترض أن يكون عامال الشتداد النزاع ألن الشروع و البدء
في إلاجراء (تحريك إلاجراءات القضائية (الدعوى القضائية)) يلغي فرص املناقشة ،و "القانونية"
) (Le juridismeتعيق التوفيق .التسوية من طرذ القاض ي يمكن أن ال تتوصل إلى حل مناسد
ألنها ذات إجراءات طويلة و بطيئة ،وألن القاض ي يتجاهل التقنية ،وال يستطيع الرد إال على
ألاسئلة التي تطرح عليه .كل هذه الاعتبارات ،تعزز وتشجع التطور املعاصر للوظيفة (التنازعية)
للهيئات و ألاجهزة غير القضائية.
تتمثل املهمة الرئيسية لسلطة ضبط البريد و املواصالت السلكية و الالسلكية في مرافقة
فتح سوق املواصالت السلكية و الالسلكية للمنافسة .كما تتكفل كذلك بمهمة تنظيم املنافسة
حول أجزاء ) (segmentsسواق املواصالت السلكية و الالسلكية و تسهر على تحقيق التوازن
التناف ي بين املتعاملين و على مشروعية ممارسة املنافسة.
كلما تطورت املنافسة في جميع هذه ألاجزاء ،يصبح حل الخالفات (النزاعات) أداة أو وسيلة
ضبط ضرورية .ومن املرجح أن يتخذ مكانة أو دور متزايد ضمن عمل الضابط ،على الرغم من
أن اللجوء إلى هذا إلاجراء ال ينبغي أن يصبح الوسيلة الرئيسية للضبط .اتخذت سلطة ضبط
البريد واملواصالت السلكية و الالسلكية منذ إنشائها ،عدة قرارات في مجال حل النزاعات .مدة
دراسة الطلبات هي  22يوم ،بمعنى ما يزيد قليال على شهرين ،مما ي كد ألاهمية املزدوجة لهذه
ألاداة القانونية الجديدة :تقنية القرارات و سرعة إلاجراءات.
و وجود نزاع باملعنى املقصود في املادة  03فقرتان  1و  2من القانون رقم  ،13-5111شرط
من شروط قبول النظر في حل نزاع .وتجدر إلاشارة إلى أن افتتاح وتحريك بعض إجراءات تسوية
الخالفات (النزاعات) قد تسمح لألطراذ من التوصل إلى اتفاق دون أن تضطر سلطة ضبط
البريد واملواصالت السلكية و الالسلكية إلى الفصل (والبت) في املوضوع.
و يستنتا من املادة ألاولى من القرار املتعلق باإلجراءات الواجد إتباعها في حالة نزاع في مجال
الربط البيني أو التوصيل البيني و في حالة التحكيم ،أن إخطار سلطة ضبط البريد واملواصالت
السلكية والالسلكية واسع كونه مفتوح لكل خص طبي ي أو معنوي ،كل منظمة مهنية أو
جمعية للمستهلكين.
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إلى حد ن ،أتيحت للسلطة الفرصة ملمارسة هذا الاختصاص أساسا ملا يتعلق ألامر بمشاكل
الربط البيني أو التوصيل البيني ،كما اتخذت كذلك قرارات حل بشأن نزاعات أخرى .فيما يخص
الربط أو التوصيل البيني لقد اتخذت أو أصدرت قرارا متعلقا بتقاسم تكاليف عالقات الربط
البيني أو التوصيل البيني بين اتصاالت الجزائر) (ATو ) Wataniya Algérie Télécom (WTAأين
أرغمت املتعامل التاري ي ) (ATعلى طلد عالقات (وصالت) التوصيل البيني .في مجال التحكيم،
كانت لها الفرصة أو املناسبة التخاذ قرار بشأن حالة احتيال وغش اتهم بها متعامل (Orascom
) Télécom Algérie. OTAمن خالله تم تسليط عقوبة مالية على هذا ألاخير تعويضا عن الضرر
الذي ألحقه باملتعامل التاري ي اتصاالت الجزائر) (ATنتيجة املمارسات الاحتيالية ل  .OTAو يمثل
هذا حال هاما ،نظرا لكون أن القرار املتخذ من طرذ السلطة له أثر يتمثل في تسليط عقوبة
مالية تعويضا للضرر الذي ألحق ڊ ) .(ATفي هذه الحالة ،سلطة ضبط البريد واملواصالت
السلكية والالسلكية تقترب أكثر أو تشتبه أكثر باملحكمة من سلطة إدارية .ف ي تستخدم " تقنيات
قضائية " للفصل في النزاعات ،والتي ،تقليديا  ،تعد من اختصاص القاض ي .نتساءل في هذه
الحالة ،حول شرعية هذا الاختصاص؛ هل السلطة م هلة للفصل و البت بشأن التعويض عن
ضرر؟ قراءة النصوص التي تنظم أو املواصالت السلكية والالسلكية يوحي بغير ذلك .في الواقع،
املحاكم وحدها هي التي تملك الاختصاص الحصري للنظر في طلبات التعويض .املتعامل في هذه
الحالة ،يختار اللجوء إلى سلطة ضبط البريد واملواصالت السلكية والالسلكية ملعاقبة املمارسات
الاحتيالية و القاض ي للتعويض عن الضرر.
إلى جاند ذلك ،تسمح لنا قراءة النصوص املتعلقة باملواصالت السلكية والالسلكية
باستنتاو أو التحقق من عدم وجود أحكام متعلقة بالتدابير التحفظية التي يتعين على السلطة
اتخاذها في حالة املساس الخطير و الفوري أو املباشر للقواعد التي تحكم قطاع املواصالت
السلكية والالسلكية .هذه املالحظة هامة جدا نظرا ألهمية قطاع املواصالت السلكية
والالسلكية ،التدابير التي يمكن أن تضمن استمرارية تشغيل و عمل الشبكات.
في فرنسا ،هذا املشكل تم الفصل فيه  ،كون أن سلطة ) (ARCEPيمكن لها ،حسد املادة
 L. 36-8من قانون البريد و املواصالت السلكية والالسلكية ،بعد السماع إلى ألاطراذ املعنية،
ألامر باتخاذ تدابير تحفظية السيما قصد ضمان استمرارية تشغيل وعمل الشبكات و ،أن
السلطة ال يمكنها ألامر باتخاذ تدابير تحفظية إال إذا ما تلقت طلد لتسوية النزاع والذي يجد أن
يستوفي شروط القبول املحددة بموجد املادة  L. 36-8و أن يكون طلد اتخاذ تدابير تحفظية
هذا مسببا.
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وتعتبر إلاجراءات التي تتبع أمام  ،AAIإجراءات نقلت عن تلك التي تتبع أمام الجهات القضائية
إلادارية .ينظم القرار الخاص ب جراءات التحكيم البدء في التحقيق ( ( l’instructionب رسالها
ملالحظاتها و جمع كل وقائع النزاع (املادة  5من القرار) .و بعد النظر في العرائض ،الطلبات و
الدفوع في غضون  31يوم ،يقوم مجلس السلطة بتنظيم جلسة عامة للسماع لألطراذ في
مناقشة وجاهية ))Entendre les parties en débat contradictoire
في سريان املحاكمة ،يمكن لألطراذ أن يستعينوا بمدافع (محامي أو مستشار) الذين يمكن
لهم تقديم نقاط مكتوبة أو شفهية (املادة  3-3من القرار) .و يمكن ملجلس الهيئة اللجوء إلى
خبرة خارجية لتسوية النزاع و ذلك لحساب املدعى .و يقوم املقرر ب عداد محضر يدون فيه كل
الوقائع و املعاينات ،.يعين هذا املقرر بعد تسجيل إلاخطار ،و لكن الس ال املطروح ،هل يشارك
املقرر في التحريات و في إصدار القرار القاض ي بتسوية النزاع؟ لم يعالج القرار املنظم لعجراءات
هذه املسـألة ،و من ألاجدر النص على ذلك ،ألن املقرر ،بمشاركته في التحريات و في إصدار القرار
قد يملك قدرة امليول لعون على حساب أخر في إصدار القرار .و في نهاية التحقيق ،تصدر الهيئة
قرار معلل الذي يجيد على كل الوسائل باحترام ألاحكام التشريعية و التنظيمية ( املادة  8من
القرار).
تتشابه الهيئة للقاض ي عندما فضت نزاع بين طرفين و حكمت بغرامة مالية ألحد ألاعوان
الاقتصاديين ،و لقد كيفت نفسها كأنها درجة أولى elle s’est qualifié comme ayant une
compétence de trancher en première instance tout litige opposant deux opérateurs
entre eux ou avec les utilisateurs.
و لكن هذا الاختصاص كدرجة أولى غير معقول ،ألنه ،أوال لم تكون نية املشرع متجهة إلى
استحداث هيئة قضائية ،و ثانيا تعتبر الدرجة الثانية بمثابة جهة رقابة مشروعية فقط (مجلس
الدولة) ،و أنه يعرذ كدرجة أولى و أخيرة في الطعون باإللغاء املرفوعة أمامه .و كيفت الهيئة
القرارات التي تصدرها حائزة للش يء املقض ي فيه
L’ARPT estime que les décisions en matière arbitrale jouissent de l’autorité définitive
de la chose jugée.
و كانت لها الفرصة لتسوية نزاع خاص باإلشهار بين عونين إذا لم يلقى الطرفيين حال وديا ،نزاع
يكون من اختصاص القاض ي التجاري .و لقد قررت الهيئة بأن قراراتها تبقى إدارية و تأخذ
كــأعمال السلطة العامة.
Les décisions rendues demeurent administratives, exécutoires et prises dans l’exercice
de prérogatives de puissance publique.
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الفر الثاني :إلاختصاص القمعي
ُ
ُيعرذ القمع إلاداري بأنه القرار إلانفرادي املتخذ من طرذ سلطة إدارية في إطار إمتيازات
السلطة العامة ،و الذي بموجبه يوقع جزاء على مخالفة القانون .133و يختلف القرار إلاداري
القم ي عن القرارات إلادارية ألاخرى مثل قرارات الضبط إلاداري من الناحية الغائية (Une
) .finalité répressiveويرتبط القمع إلاداري بالضبط إلاقتصادي إلى حد أن أعتبر الفقه أن ألاول
يستخلف الثاني .يعتبر القمع بالنسبة لسلطات الضبط طريق و وسيلة أساسية ملراقبة السوق.
فالهدذ في تجريد ألاسواق الخاضعة للضبط من املتابعات الجنائية هو إلحداث إجراءات
بسيطة و فعالة مقارنة باإلجراءات التقليدية املعتمدة في املتابعات الجزائية ،و هي إجراءات
وقائية تهدذ إلى تصحيح ألاخطاء و تجند اتخاذ قرارات عقابية صارمة  . 134و يعتبر القمع مهم
بالنسبة للسلطات إلادارية املستقلة لسماحه بتكريس مشروعية و فعالية عملها.
و يعتبر هذا إلاختصاص من بين املواضيع املثيرة للنقال على مستوى الفقه القانوني،
خاصة فيما يخص مسألة تطابقه مع أحكام الدستور .فمبدئيا سلطة قمع املخالفات من
اختصاص القاض ي الجنائي ،و قد كان قمع املخالفات املنافية للمنافسة الحرة في ظل قانون
ألاسعار لسنة  0121يعود للقاض ي الجنائي ،ثم تم نقل هذا الاختصاص إلى الهيئات إلادارية
املستقلة ،وبالنظر إلى أن امل سس الدستوري اعتمد مبدأ الفصل بين السلطات كمبدأ أساس ي
لتنظيم السلطة العامة ،وقد عمد إلى تحديد اختصاص كل منها .135إذن ف ّن هذا املبدأ ذو قيمة
دستورية في النظام القانوني الجزائري .فالسلطات في الدولة ثالثة وهذا املبدأ يقتض ي عدم
تدخل أي سلطة في اختصاصات سلطة أخرىّ .إن اختصاص القمع تمارسه السلطة القضائية،
حسد ّ
املادة  082من دستور  0112التي تقض ى بأ ّن القضاة يختصون ب صدار ألاحكام .والسلطة
القضائية حسد نص املادة  031من الدستور نفسه تهدذ إلى حماية املجتمع والحريات،
وتضمن للجميع ولكل واحد املحافظة على حقوقه ألاساسية .إذن فمن أين أتت هذه السلطة
القمعية ،وبأي حق تمارس هذه السلطة وهي ال تنعقد باسم الشعد 136؟ لذا يعتبر الفقه ممارسة
ً
العقوبات إلادارية خطيرة جدا ،ف نها ت دي إلى ظهور وتطور لظاهرة مقلقة في القانون ،وهو ما
- Conseil d’Etat, Rapport public, Le pouvoir de sanction de l’administration, 1995, La documentation française, p.35-36
- TEITGEN-COLLY (C.), « Sanction administrative et autorités administratives indépendantes », LPA, Janvier 1990, p.25.
 - 135انظر قرارات وأراء املجلس الدستوري :رأي رقم  8رأ – م د ،امل رخ في  01فيفري  ،0111حول دستورية املادة  15من ألامر املتعلق
بالتقسيم القضائي املصادق عليه من طرذ املجلس الوطني الانتقالي بتاريخ  12جانفي  ،0111أحكام الفقه الدستوري الجزائري ،رقم ،15
 ،0111صفحة 00؛ رأي رقم  0ر .ق – م د  ،0121امل رخ في  52أوت  ،0121املتعلق بدستورية القانون املتضمن النظام الداخلي للمجلس
الشعلي الوطني ،أحكام الفقه الدستوري الجزائري ،رقم  ،0111 ،10ص 35؛ رأي رقم / 01ر ن د /م د ،5111 /امل رخ في  03ماي ،5111
يتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعلي الوطني ،و ر عدد  ،82صادرة سنة .5111
 -136أنظر :عيساوي عزالدين'' ،السلطة القمعية في مواجهة أحكام الدستور'' ،مرجع سابق ،ص38 .
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يسمى بالقانون الجنائي املستتر .137un pseudo-Droit pénalفهذه الهيئات تقلص من دور
القاض يّ .إن العائق الدستوري املثار بمناسبة تخويل هذه الهيئات سلطة توقيع العقوبات يتمثل
في مبدأ الفصل بين السلطات ،و يظهر خرق السلطة القمعية للسلطات إلادارية املستقلة لهذا
املبدأ في نقطتين ،من جهة ف ي لها سلطتين تنظيمية وسلطة توقيع العقوبات مثل لجنة تنظيم
ومراقبة عمليات البورصة ،ومن جهة أخرى ف ّن هذه الهيئات تتدخل في اختصاص هيئات أخرى
(الهيئات القضائية).
فمبدأ الفصل بين السلطات هو مبدأ تخصص في السلطات ،فهذه الهيئات إدارية وليست
قضائية ،ثانيا يحمل هذا املبدأ فكرة عدم الجمع بين سلطتين ،أنه ال يمكن للهيئة التي تضع
القاعدة القانونية أن تعاقد عليها ،إذ ال يمكن للشخص أن يوقع العقوبة التي يتولى بنفسه
تفسير أنظمته .لهذا تدخل املجلس الدستوري الفرن ي لتقبل و لتأطير هذا إلاختصاص من
الجانبين املوضوعي و إلاجرائي .ف تخذ املجلس قرار ،صادر في  01جانفي  0121يتعلق بسلطة
ضبط السم ي البصري ،بموجبه إعترذ بتطابق السلطة القمعية املمنوحة لهذه السلطة مع
أحكام الدستور السيما تلك املتعلقة بمبدأ الفصل بين السلطات ،و لكن أحاط هذا إلاعتراذ
بجملة من الشروط مستوحاة من إلاجراءات الجزائية138مثل إحترام مبدأ شرعية الجرائم
والعقوبات ،مبدأ ضرورة العقوبة ،مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي ألاقص ى وكذا مبدأ احترام
حق الدفاع .ونفس املذهد حذاه املجلس في قراره املتعلق بلجنة ضبط عمليات البورصة حيث
أقرن ممارسة السلطة القمعية باحترام الضمانات التي تكفل حماية الحقوق والحريات املكفولة
دستوريا .139حسد قضاء املجلس الدستوري الفرن ي ف ّن السلطة القمعية للهيئات إلادارية
املستقلة ال تمثل مساسا ملبدأ الفصل بين السلطات طاملا ّأن هذه الهيئات ال يمكن لها أن توقع
عقوبات سالبة للحرية .إلى جاند ذلك ،فالتأطير القانوني للسلطة القمعية ُمعزز بقضاء املحكمة
137

- WALINE (M.), Traité de droit administratif, 4éme édition, 1963, cité par FAVOREU (L.), « Le droit constitutionnel jurisprudentiel »,
RDP, n° 02, 1989, p. 485.
138
- C. Const. n°88-248 DC du 17 janvier 1989, note GENEVOIS (B.), RFDA, n°5, 1989, p.215. Si le Conseil Constitutionnel admet la
constitutionnalité du principe de l’attribution d’un pouvoir de sanction à l’administration, indépendamment et concurremment à la
répression pénale, l’octroi d’un tel pouvoir par le législateur à des AAI est conditionné, selon la jurisprudence constitutionnelle, par le
respect de diverses règles, applicables à toute mesure dotée d’un caractère punitif, y compris lorsque celle-ci est prononcé par une
autorité de nature non juridictionnelle. En somme le Conseil constitutionnelle a consacré la constitutionnalité des sanctions
administratives, même lorsqu’aucun lien préalable n’existe entre l’administration et le particulier, en "considérant que le principe de la

séparation des pouvoirs non plus qu’aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle ne fait obstacle à ce qu’une autorité
administrative, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dès lors d’une part,
que la sanction susceptible d’être infligée et exclusive de toute privation de liberté et, d’autre part, que l’exercice du pouvoir de sanction
est assorti par la loi de mesures destinées à sauvegarder les droits et libertés constitutionnellement garantis".
- C. Const. n° 89-260, DC du 28 juillet 1989, 6ème cons.
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ألاوربية لحقوق إلانسان و ذلك ب لحاحها بتطبيق املادة  0§2من إلاتفاقية ألاوربية املتعلقة
بحقوق إلانسان و حماية الحريات ألاساسية التي ُيكرس الحق في محاكمة عادلة .أما دساتير
بعض الدول الغربية تعترذ صراحة بالقمع إلاداري ،و هذا هو الشأن بالنسبة للدستور البرتغالي
و الدستور إلاسباني .فنفرق ،نتيجة لهذا ،بين إلاعتراذ القضائي و إلاعتراذ الدستوري للسلطة
القمعية املمنوحة للسلطات إلادارية املستقلة .أما في الجزائر ،و في غياب إجتهاد قضائي ،يمكن
القول أن تقليد املشرع الجزائري للمشرع الفرن ي في مجال السلطات إلادارية املستقلة يفرض
ُ
تطبيق نفس نتائا إلاجتهاد القضاء الدستوري الفرن ي ،.فتتجه القوانين املنشئة لبعض
السلطات إلادارية املستقلة لتقليد نفس املبادء املعتمدة من طرذ القضاء الفرن ي (مثال قانون
املالية لسنة  5102املعدل لقانون  13-5111املتضمن القواعد العامة للبريد و املواصالت
السلكية و الالسلكية الذي يفرض احترام حقوق املتعاملين إلاقتصاديين في إطار السلطة
القمعية لسلطة ضبط البريد و الاتصاالت).
و ألجل القيام باإلختصاص القم ي تتمتع السلطات إلادارية املستقلة بعدة وسائل منها
سلطة التحقيق التي تسمح لها بالحصول على معلومات حول القطاع الذي تتولى ضبطه .في هذه
النقطة يجد التفرقة بين التحقيقات غير القسرية  ،non coercitivesوالتي تتمثل في الدخول
إلى محالت امل سسة املعنية وفحص املستندات والوثائق للحصول على املعلومات .140وبين
التحقيقات القسرية  coercitivesالتي تشبه التحقيقات التي يقوم بها أعوان الشرطة القضائية
والتي ال تتوقف فقط عند املعاينة لكن تتعدى إلى البحث عن املخالفات ،فهذه التحقيقات
تشمل التفتيش والحجز .141وفي هذا إلاطار نجد أن القانون الفرن ي قد أخضعها لشروط تضمن
حماية الحقوق ألاساسية للشخص املعني ،فالتحقيقات التي يقوم بها أعوان مجلس املنافسة أو
ألاعوان املكلفين بذلك مرخصة من قبل القاض ي وتكون ّ
محددة في الزمان واملكان وألا خاص ويجد
كذلك أن تكون ّ
مبررة  .142في الجزائر ،ف ّن سلطة التحقيق القسرية املمنوحة ملجلس املنافسة
بمقتض ى املادة  20من ألامر  13-13املتعلق باملنافسة لم يقابلها أي ضمانة من بين تلك التي
 - 140انظر املواد 22 ،من القانون رقم  ،01-5110امل رخ في  13جويلية  ،5110املتعلق بقانون املناجم ،و ر عدد  ،32صادرة سنة .5110؛ املادة 5/31
من املرسوم التشري ي  ،01-13امل رخ في  53ماي  ،0113املتعلق ببورصة القيم املنقولة ،مرجع سابق؛ املواد  080إلى  088من القانون رقم -5115
 ،10امل رخ في  12فيفري  ،5115املتعلق بالكهرباء ونقل الغاز عن طريق القنوات ،و ر عدد  ،12لسنة 5115؛ املادة  21من القانون  ،13-5111امل رخ
في  12أوت  5111يحدد القواعد العامة املتعلقة بالبريد واملواصالت السلكية والالسلكية ،مرجع سابق ؛ املادة  012و 011من ألامر  ،00-13امل رخ في
 52أوت  5113املتعلق بالنقد والقرض ،مرجع سابق.
 - 141انظر املادة  20من ألامر  ،13-13امل رخ في  01جويلية  ،5113املتعلق باملنافسة ،مرجع سابق؛ كذلك املواد  050إلى  052من القانون ،13-5111
امل رخ في  12أوت  ،5111املتعلق بالقواعد العامة املتعلقة بالبريد واملواصالت السلكية والالسلكية ،املرجع السابق ،وردت تحت عنوان " بحث
ومعاينة املخالفات".
142
-Art, L. 450- 4 al. 2 du code de commerce français ; ZOUAÎMIA (R.), Les autorités administratives indépendantes et la
régulation économique en Algérie, Edition HOUMA, Alger, 2005, p.92 et 93.
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أحاطت هذا إلاجراء في القانون الفرن ي .فاملقرر الذي يعينه مجلس املنافسة يمكنه فحص أي
وثيقة ،أو استالمها حيثما وجدت ومهما تكن طبيعتها وحجز املستندات.هذه السلطات الاستثنائية
تتم خارو رقابة القاض ي العادي ،إنها تمس مباشرة الضمانات ألاساسية للشخص املتابع.
املطلب الثالث :الرقابة القضائية على أعمال السلطات إلادارية املستقلة
تظهر الرقابة القضائية جوهرية ومهمة على كل أعمـال السـلطات إلاداريـة املسـتقلة  ،و ذلـك
لعــدم خضــوعها أليــة رقابــة رئاســية و وصــاية إداريــة ،و لضــرورة إخضــاعها للقــانون أي مليكانيزمــات
الرقابة التي تتميز بها دولة القـانون .سـلطات "مسـتقلة" إذا و لكـن ال يعنـي هـذا بالضـرورة الاسـتغناء
عن رقابة القاض ي على مجمل أعمالها.
معظ ـم النص ــوص املنش ــئة للس ــلطات إلاداري ــة املس ــتقلة تم ــنح اختص ــاص النظ ــر ف ــي قراراته ــا
للقاض ـ ي إلاداري (مجلــس الدولــة) ،و بــذلك يصــبح القاض ـ ي إلاداري ،القاض ـ ي الطبي ــي للس ــلطات
إلاداريــة املســتقلة (الفــر ألاول) ،لكــن إســتثناءا ،تخضــع بعــض قـرارات مجلــس املنافســة للقاض ـ ي
العـادي (مجلـس قضـاء الجزائـر) (الفـر الثـاني) ،لـيكن قـانون الضـبط مجـال خصـد إلعمـال مبــدأ
الازدواجية القضائية.
الفر ألاول :القاض ا إلاداري :قاض ا طبيعي ألعم ــال السلطات إلادارية املستقلة
خ ــول املش ــرع الجزائ ــري ،ح ــق النظ ــر و الفص ــل ف ــي الطع ــون املقدم ــة ض ــد قـ ـرارات س ــلطات
الضـ ــبط املسـ ــتقلة ملجلـ ــس الدولـ ــة ،و ذلـ ــك بموجـ ــد القـ ــوانين الخاصـ ــة املنشـ ــئة و املنظمـ ــة لهـ ــذه
الهيئـات .هكـذا ففـي املجـال املصـرفي ،تخضـع القـرارات الصـادرة عـن اللجنـة املصـرفية للطعـن فيهـا
باإللغــاء أمــام مجلــس الدولــة و ذلــك بنــاءا علــى نــص املــادة  011مــن ألامــر  00/13املتعلــق بالنقــد و
القـ ــرض ،كمـ ــا تـ ــنص املـ ــادة  01مـ ــن القـ ــانون  13/5111املتعلـ ــق باالتصـ ــاالت علـ ــى ّأن الطعـ ــن فـ ــي
قـرارات مجلــس سـلطة الضــبط يكــون أمـام مجلــس الدولــة ،كـذلك ألامــر بالنســبة للجنـة الضــبط فــي
مجــال الكهربــاء و نقــل الغــاز عــن طريــق القنــوات و كــذا فــي املجــال املنجمــي ،كــذلك الحــال بالنســبة
للق ـ ـرارات الصـ ــادرة عـ ــن الغرفـ ــة التأديبيـ ــة للجنـ ــة تنظـ ــيم و رقابـ ــة عمليـ ــات البورصـ ــة التـ ــي تكـ ــون
خاض ــعة لرقاب ــة مجل ــس الدول ــة ...و ك ــل ه ــذا بن ــاءا عل ــى ن ــص امل ــادة  1م ــن الق ــانون العض ــوي رق ــم
ّ
 10/12املتعلــق بمجلــس الدول ــة ،إال ّأن القواعــد الت ــي يخضــع لهــا الطع ــن ســواء م ــن حيــث ميع ــاد
رفعــه و ثــار التــي يرتتهــا ف ــي تخــرو عــن القواعـد العامــة املطبقــة علــى املنازعــات إلاداريــة و يتحــدد
ّ
نطــاق رقابــة القاضـ ي إلاداري ب لغــاء القـرار املطعــون فيــه حيــث ال يخــتص مجلــس الدولــة إال ب لغــاء
قرارات الهيئات الوطنية.
لك ــن ،إلاش ــكال ه ــو أن ن ــص امل ـ ـ ــادة  1م ــن الق ــانون  10/12ال ُيش ــير إل ــى الس ــلطات إلاداري ــة
املستقلة ،و أن إلاختصاص القضائي ُينظم بموجد قانون عضـوي و أن النصـوص التـي تمـنح هـذا
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إلاختصـاص ملجلـس الدولـة هـي قـوانين عاديـة .باإلضـافة إلـى ذلـك فـ ن اختصاصـات مجلـس الدولـة
ال تتعــدى حــدود إلغــاء القـرار ،غيــر أننــا نســاءل عــن القـرارات التــي يشــوبها عيــد الالمشــروعية ( بمــا
أنها قرارات إدارية) ،فاملتقاض ي من حقه طلد التعويض عن هذه القرارات.
ُ
ان أســاس اختصــاص القاضـ ي إلاداري تــدرس علــى مســتوى الطبيعــة إلاداريــة للهيئــة (املعيــار
العضوي) و ليس على مستوى طبيعة القرارات التي تصدرها (املعيار املادي).
ففيمــا يخــص غيــاب مفهــوم الســلطات إلاداريــة املســتقلة فــي تعــداد املــادة  1مــن القــانون العضــوي
رقــم  10-12املتعلــق باختصاصــات ،تنظــيم و ســير مجلــس الدولــة ،يــرى الفقــه أن املجلــس ال ينعقــد
إختصاصــه إال إذا أدرجنــا ''الســلطات إلاداريــة املســتقلة'' ضــمن الهيئــات الوطنيــة التــي نصــت عليهــا
املادة .1
و يبقــى إلاشــكال مطــروح بالنســبة ملســألة عــدم دســتورية النصــوص املمنوحــة ملجلــس الدولــة
إختص ــاص النظ ــر ف ــي الطع ــون املقدم ــة ض ــد ق ـرارات الس ــلطات إلاداري ــة املس ــتقلة بم ــا أنه ــا ق ــوانين
عادية .فمن املعترذ به قانونـا أن القـوانين العاديـة ليسـت فـي نفـس املرتبـة مـع القـوانين العضـوية،
و قد إعترذ بذلك املجلس الدستوري الجزائري في عدة قرارات.
و حــين يصــيد القـرارات التــي تتخــذها ســلطة معينــة عيــد فــي أحــد أركانهــا ،أو شــروط صــحتها ،فــان
ه ــذا القـ ـرار يك ــون ب ــاطال و ال يمل ــك قاضـ ـ ي الطع ــن حينئ ــذ إال إجاب ــة الط ــاعن إل ــى طلب ــه ب ــالحكم
بالغ ــاءه .م ــن الناحي ــة التطبيقي ــة يط ــرح ه ــذا الن ــوع م ــن إلالغ ــاء إش ــكاال ،خاص ــة إذا ك ــان املتعام ــل
معاق ــد ب ــدون أس ــاس م ــن قب ــل س ــلطة الض ــبط ،.فه ــل يمك ــن ل ــه طل ــد التع ــويض إذا ك ــان قـ ـرار
السلطة غير مشروع؟
تعتبــر دعــوى التعــويض فــي  ،تلــك التــي يرفعهــا املتقاض ـ ي املتضــرر ضــد ق ـرار غيــر مشــروع ،أي
مس ـ ولية ســلطة الضــبط ،.و يجــد تــوفر إلــى جانــد ركنــي الضــرر و الخطــأ ،و جــود
بــاألحرى دعــوى ة
عالقــة ســببية .علــى عكــس دعــوى إلالغــاء ،ففــي دعــوى التعــويض ،ال يكتفــي القاضـ ي ب لغــاء القـرار
حالة ثبوت عدم مشروعيته ،إنما يصلحه أو يعدله بالشكل الذي يـراه معقـوال و هنـا تكمـن أهميـة
دعوى التعويض.
إن التشريع الجزائري ال يكرس دعوى التعويض بصفة آلية ،عكس املشرع الفرن ي .خاصة
بع ــد دخ ــول ق ــانون إلاجـ ـراءات املدني ــة و إلاداري ــة الجدي ــد حي ــز التنفي ــذ ،ف ــال نج ــد أي أث ــر ل ــدعوى
التعـويض أمـام مجلـس الدولـة .و و لقـد كـان هـذا ممكنـا فـي قـانون إلاجـراءات املدنيـة القـديم (املــادة
 ،.)512و ذلــك رفــع دعــوى التعــويض أمــام نفــس الجهــة املختصــة باإللغــاء الرتبــاط العريضــة ألاولــى
بالثانية.
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فالهيئـ ــات الضـ ــبطية ه ـ ــي "هيئـ ــات شـ ــبه قض ـ ــائية" ،تفصـ ــل فـ ــي النزاع ـ ــات وتعاقـ ــد ألاع ـ ــوان
الاقتصــاديين أمــا الاختصاصــات القضــائية الواســعة فيملكهــا القاضـ ي؛ فاالختصاصــات القضــائية
املمنوح ـ ـ ــة للهيئ ـ ـ ــات الض ـ ـ ــبطية املس ـ ـ ــتقلة ه ـ ـ ــي اختصاص ـ ـ ــات اس ـ ـ ــتثنائية ومح ـ ـ ــدودة بالنص ـ ـ ــوص
التشريعية؛ ف ذا لم يمنح لها النص الاختصاص ،فاالختصاص إذن يرجع للقاض ي.
مثــال :ال يمكــن للهيئــات الضــبطية املســتقلة أن تــأمر ب صــالح ألاض ـرار التــي تلحــق ألاعــوان؛ فقــط
القاض ي من يمكنه الحكم بالتعويض وإصالح ألاضرار ،ومن أجـل تقـدير التعـويض يمكـن للقاضـ ي
أن يس ــتعين بمعاين ــات الهيئ ــة الض ــبطية املس ــتقلة أو يع ــاين بنفس ــه .تقضـ ـ ي امل ــادة  82م ــن ألامـ ــر
املتعل ــق باملنافس ــة عل ــي(:يمك ــن ك ــل ــخص طبي ــي أو معن ــوي يعتب ــر نفس ــه متض ــررا م ــن ممارس ــة
مقيــدة للمنافســة وفــق مفهــوم أحكــام هــذا ألامــر ،أن يرفــع دعــوى أمــام الجهــة القضــائية املختصــة
طبقــا للتشــريع املعمــول بــه)؛ وقــد قــررت لجنــة ضــبط البريــد و الاتصــاالت علــى "عــدم اختصاصــها
النظر في مسائل القـانون الخـاص للعقـود ،ف ـي مـن الاختصـاص املـانع للقاضـ ي العـادي"؛ لكـن بعـد
م ــدة قص ــيرة ق ــررت عك ــس ذل ــك فق ــررت ب ــدفع مب ــالغ مقاب ــل الخس ــارة الت ــي لحق ــت أح ــد ألاع ــوان
والربح الذي فاته.
أمــا بالنســبة للحــل الــذي يمكــن تقديمــه فــي غيــاب نــص قــانوني واضــح ،و رغــم غيــاب مفهــوم
الســلطات إلاداريــة املســتقلة املشــرع فــي قــانون إلاج ـراءات املدنيــة و إلاداريــة ،فللمتعامــل أن يقــوم
بطعنين ) :(Deux recoursألاول ،باإللغاء أمام مجلس الدولـة و الثـاني إلصـالح ألاضـرار و التعـويض
أمام املحكمة إلادارية فـي الجزائـر العاصـمة التـي ُيمكـن لهـا إرسـال هـذا الطلـد الفرعـي أمـام مجلـس
الدولة أو إرساله للملف كامال.143
فــي فرنســا ،أحســم املشــرع الوضــع بنصــه علــى إمكانيــة الحصــول علــى تعــويض ،و أيضــا نظ ـرا
لع ــدم تمت ــع بع ــض الس ــلطات بالشخص ــية املعنوي ــة (ال ــدعوى ض ــد الدول ــة مباش ــرة) .أم ــا بالنس ــبة
لل ــبعض ألاخ ــر ،فق ــد أخض ــع رقاب ــة قراراته ــا ملب ــدأ الازدواجي ــة ،ف ــالقرارات الت ــي تخ ــص العالق ــات
الخاصــة و العقــود (خاصــة عقــود الــربط البينــي) تخضــع للقاضـ ي العــادي ،أمــا القـرارات التــي تتخــذ
تطبيقا المتيازات السلطة العامة ف نها تخضع لرقابة القاض ي إلاداري.
الفر الثاني :رقابة القاض ا العادي على أعمـ ــال مةلس املن ـ ــافسة
ُ
تشكل القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة ،استثناءا على القاعدة العامة ،حيث نقل
من هذا إلاختصاص من القاض ي إلاداري إلى القاض ي العادي ،حيث ينص القانون على أنها تعود

  - 143أنظر املواد  211و  203من قانون إلاجراءات املدنية و إلادارية.55
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الختصاص مجلس قضاء الجزائر العاصمة الفاصل في املواد التجارية 144و ذلك رغم ّأن القانون
يعتبر مجلس املنافسة هيئة إدارية بصفة صريحة.
و يعود هذا الاستثناء إلى كون هذه النقل مستوحى من القانون الفرن ي ،فقد أعطى
املشرع الفرن ي هذا الاختصاص ملحكمة استئناذ باريس (القضاء العادي) بالنظر في الطعون
املقدمة ضد قرارات مجلس املنافسة (سلطة املنافسة حاليا) ،و لقد أقر املجلس الدستوري
الفرن ي ،خروو املشرع عن القواعد التقليدية في توزيع الاختصاص القضائيّ ،
ألن القضاء
العادي في فرنسا ،يختص ببعض املنا عات إلادا ية وفقا للفكرة التقليدية ّ
بأن القاض ي العادي
ر
ز
هو حصن الحريات الفردية ،و أنه ُيعتمد على مبدأ إلازدواجية القضائية (ليس فقط في قرارات
سلطة املنافسة) في مادة الضبط إلاقتصادي (مثل قرارات سلطة ضبط إلاتصاالت و لجنة
تنظيم عمليات البورصة) .و لم يولي املشرع الجزائري إهتماما خاصا بالضمانات القانونية التي
إعتمدها املشرع الفرن ي في عملية نقل إلاختصاص ،مثل وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن
مجلس املنافسة في حالة الطعن ضدها أمام مجلس قضاء الجزائ ــر ،و هذا ما ُيبين أن املشرع
الجزائري يعتمد على نقل إنتقائي Mimétisme sélectifللتشريعات ألاجنبية.
تنص ّ
ّ
املادة  0/23من ألامر رقم  13-13على ّأنه « :تكون قرارات مجلس املنافسة قابلة

للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي يفصل في ّ
املواد التجا ّرية ،من ألاطراذ ّ
املعنية أو من
ّ
شهرا ً
املكلف بالتجارة ،وذلك في أجل ال يتجاوز ً
واحدا ابتداء من تاريخ استالم القرار ».
الوزير
ّ
وتنص الفقرة ألاولى من ّ
ّ
املادة L. 8-464من التقنين التجاري الفرن ي على ّأنه ُ « :تبلغ قرارات
مجلس املنافسة املذكورة في املواد  L.464-1و  L.464-2و  L.464-3و  L.464-5و  L.464-6إلى
ّ
ألاطراذ املتخاصمة وإلى الوزير املكلف باالقتصاد الذين يستطيعون ،في أجل ّمدته شهر واحد،
تقديم طعن إلغاء أو تعديل أمام محكمة استئناذ باريس ».

ّ
ُيفهم من هاتين ّ
املادتين ّأن قرارات املجلس املتعلقة باملضمون (كالقرار بعدم قبول إلاخطار وعدم
ّ
املعنيين باألمر) ،تكون قابلة للطعن
متابعة إلاجراءات وتسليط العقوبات وتوجيه ألاوامر إلى
إللغائها أو لتعديلها ،في أجل ّ
مدته شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغها أو من يوم استالمها ،أمام
ّ
ّ
ّ
املعنية واملتخاصمة أمام املجلس
مختصة للنظر في هذه الطعون ،من قبل ألاطراذ
قضائية
هيئة
ّ
املختص أو ممثله .145
أو من الوزير

 -144أنظر املادة  23من ألامر  13/13املتعلق باملنافسة ،مرجع سابق.
 -145ماديو ليلى'' ،تكريس الرقابة القضائية على سلطات الضبط املستقلة في التشريع الجزائري'' ، ،أعمال امللتقى الوطني حول سلطات الضيط
إلاقتصادي في املجال املالي و إلاقتصادي ،جامعة بجاية يومي  53و  58ماي  ،5111ص515 .
56

محاضرات في قانون الضبط إلاقتصادي

أما فيما يخص نطاق رقابة القاض ي على قرارات املجلس ،فيملك سلطة إلغاء قرارات
املجلس (أو سحتها أو إبطالها) لكونها قرارات غير شرعية ،غير مطابقة ألحكام قانون املنافسة،
والوسائل املستعملة في إطار هذه املراقبة ال تختلف عن الوسائل املستعملة في إطار الطعون من
أجل تجاوز السلطة في القانون إلاداري ،فالقاض ي يراقد ،من جهة ،الشرعية الخارجية لقرارات
مجلس املنافسةُ :يراقد أن املجلس لم يتعد اختصاصه ولم يتجاوز صالحياته ،.و ُيراقد أن
املجلس لم يخالف مباد املواجهة وحقوق الدفاع وقواعد املحاكمة العادل وأنه احترم القواعد
ّ
وخاصة فيما يتعلق بتسبيتها بصفة تسمح بممارسة هذه الرقابة.
الشكلية املتعلقة بقراراته
و من جهة أخرى ،يراقد الشرعية الداخلية لقرارات املجلس املطعون فيها أمامها :إن كان
املجلس لم يرتكد خطأ في تطبيق أحكام قانون املنافسة وفي التحليل الاقتصادي الذي بني عليه
ً
ً
صحيحا وإن لم يرتكد خطأ
تكييفا
هذا التطبيق للقانون ،.و ُيراقد أيضا إن كيف املجلس الوقائع
ّ
في تقديرها وتطبيق القانون
وخاصة فيما يتعلق تحقيق مبدأ التناسد واملالئمة بين الفعل املرتكد
والجزاء املسلط .146كما يملك القاض ي سلطة تعديل قرار املجلس (أو مراجعته أو تغييره)ُ ،ويمارس
ً
سلطاته ّ
قانونا بمنازعات القضاء الكامل ،ففي هذا
حتى بعد إلغاء القرار ،وهذا ما يعبر عنه
الشأن يمكن له أن يأمر بوضع حد لعخالل باملنافسة كما ُيمكن أن بأمر ب لغاء إلاجراءات
التحفظية التي أمر بها املجلس أو تعديلها.
املطلب الرابع :ضمانات املحاكمة العادلة أمام السلطات إلادارية املستقلة
إن دراسة موضوع املحاكة العادلة في إطار السلطات إلادارية املستقلة مهم نظرا لظهور
قانون إجرائي خاص بها شبيه إلى حد بعيد باإلجراءات املتبعة أمام الهيئات القضائية
التقليدية ،.تقليدية ألن السلطات إلادارية املستقلة تظهر في بعض ألاحيان كأنها جهات قضائية
(حديثة) ،فأصبح معظم الفقه يتكلم عن عدالة جديدة :العدالة إلاقتصادية .فنقل الاختصاص
من القاض ي الجزائي إلى الهيئات إلادارية املستقلة يجد أن يرافقه نقل لتلك الضمانات التي كان
يوفرها القانون الجنائي ،وهذا من أجل تفادي حاالت انتهاك حقوق ألافراد ،إذ ال يمكن
الاحتجاو بالسرعة والفعالية في تدخل هذه الهيئات للتقليل من الضمانات ألاساسية للمحاكمة
العادلة .لذا فاإلجراءات املتبعة أمام السلطات إلادارية املستقلة ،في إطار اختصاصاتها القمعية
ُ
أو التحكيمية تثير مسألة الضمانات ألاساسية املتوفرة في املحاكمة العادلة .و تنقسم هذه
الضمانات إلى قسمين :ضمانات قانونية (الفر ألاول) و ضمانات إجرائية (الفر الثاني).

 -146أنظر ،لخضاري أعم ــر" ،إجراءات الطعن ضد قرارات مجلس املنافسة" ،أعمال امللتقى الوطني حول سلطات الضبط إلاقتصادي في املجال
إلاقتصادي و املالي ،مرجع سابق ،ص523 .
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الفر ألاول :الضمانات القانونية
غياب تقنين موحد ّ
يعرذ النظام القانوني للمخالفات والعقوبات التي توقعها الهيئات
إلادارية املستقلة ،واختالذ القواعد املطبقة على كل قطاع اقتصادي يجعل من الصعد البحث
عن الضمانات املوضوعية التي توفرها الهيئات املستقلة أثناء ممارستها للسلطة القمعية ،هذا ما
يجعلنا نقارن بينها وبين القواعد املطبقة أمام القضاء الجزائي ،إذ أن هذا ألاخير يحترم مبدأ
ّ
الشرعية ،فال جريمة وال عقوبة أو تدبير أمن إال بنص قانون ( .)1بعدها يجد احترام مبدأ التناسد
ً
أثناء تطبيق العقوبة .حيث يجد إقامة التوازن بين الفعل املقترذ والعقوبة املسلطة ( ،)2أخيرا
احترام مبدأ عدم الرجعية (.)3
 -1مبدأ الشرعية
تنص املادة ألاولى من قانون العقوبات على ما يلي »:ال جريمة وال عقوبة أو تدبير أمن بغير
قانون «.و يعتبر هذا املبدأ مبدأ دستوري ،147يقض ي وجوب نص تشري ي يسن الجريمة والعقوبة.
ّإن الهيئات إلادارية املستقلة لها حرية كبيرة قمع كل املخالفات املحتملة؛ فيعاقد مجلس املنافسة
مثال على املمارسات املقيدة للمنافسة ،وهذه ألاخيرة هي املمارسات وألاعمال املدبرة والاتفاقيات
الصريحة أو الضمنية عندما تهدذ أو يمكن أن تهدذ إلى عرقلة حرية املنافسة أو ّ
الحد منها أو
إلاخالل بها في نفس السوق أو في جزء جوهري منه ال سيما عندما ترمي إلى ( ، 148)...ثم يذكر
املشرع ست حاالت لهذه املمارساتّ .إن هذا النص ال يظهر أي تدقيق على املخالفات ،فهو يفتح
ً
ً
ً
عمال ً
مدبرا أو
واسعا للمعاقبة على أي فعل يكيفه مجلس املنافسة على أنه ممارسة أو
مجاال
اتفاقية ،وذلك ألن املشرع استعمل عبارات تسمح ملجلس املنافسة أن يوسع في تفسير هذه ،فعبارة
يمكن أن تهدذ ،والسيما ،تفتح املجال لتجريم أفعال غير واردة في النصّ .أما بالنسبة للهيئات
ً
ألاخرى ،ف ّن ألافعال املجرمة قليال ما ينص عليها ،فتشير النصوص إلى مجرد انتهاك النصوص
التشريعية والتنظيمية أو إلاخالل بالواجبات املهنية ،149كما تنص على هذا املادة  23من املرسوم
التشري ي  01-13املتعلق ببورصة القيم املنقولة.
ويثار املشكل فيما يخص الهيئات إلادارية املستقلة في اختيار العقوبات ،فقليال ما تشير
النصوص إلى املخالفة والعقوبة التي تقابلها .فهناك مجموعة من املخالفات من جهة ،وفي الجهة
ُ
املقابلة توجد أيضا مجموعة من العقوبات ،ولم يبين املشرع أية عقوبة تطبق على أية مخالفة،

 - 147انظر املادة  085من الدستور الجزائري لسنة .0112
 - 148انظر املادة  12من ألامر  ،13-13م رخ في  01جويلية  ،5113يتعلق باملنافسة ،معدل ومتمم مرجع سابق.
 - 149انظر كذلك املواد  00و 008من ألامر  ،00-13م رخ في  52أوت  ،5113يتعلق بالنقد والقرض ،مرجع سابق؛ واملادة  32من القانون ،13-5111
م رخ في  12أوت  ،5111يتعلق بالبريد واملواصالت السلكية والالسلكية ،مرجع سابق.
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فتختار الهيئات إلادارية العقوبة التي تريد ،ومثال ذلك العقوبات التي توقعها اللجنة املصرفية
التي تتراوح بين إلانذار وسحد الاعتماد فيما يخص العقوبات غير املالية .لكن لم يبين املشرع متى
توقع الهيئة إلانذار أو التوبيخ أو سحد الاعتماد أو العقوبات املالية بصفة منفردة أو العقوبة
ً
ً
خطيرا ،فكان لز ًاما على
املالية تكميال للعقوبات غير املالية ،ف ذا كان سحد الاعتماد إجر ًاءا
املشرع أن يبين الحاالت التي يمكن فيها توقيع هذه العقوبة .فاملشرع أعطى لهذه الهيئات سلطات
واسعة في اختيار العقوبات التي توقعها عكس القاض ي الجزائي الذي يطبق مبدأ الشرعية
بمفهومه الضيق.151
 -2مبدأ التناسب
يقتض ي التناسد ّأن ال تسرذ الهيئة املعنية بتوقيع الجزاء ،وال تلجا إلى الغلو في تقديره
ّ
وإنما عليها ّأن تختار الجزاء املناسد والضروري ملواجهة التقصير املرتكد ،والتناسد هو مبدأ
عقابي يطبق في املواد الجزائية ،وقد كرسه املجلس الدستوري الفرن ي ألول ّ
مرة بشأن
العقوبات التي توقعها الهيئات إلادارية املستقلة بمناسبة قراره املتعلق باملجلس ألاعلى للسم ي
البصري  ، 582-22فقض ى بأن مبدأ ضرورية العقوبات من بين املباد الواجد احترامها عند
توقيع العقوبات إلادارية .وفي قراره رقم  521-21املتعلق ببورصة القيم املنقولة أثار املجلس
نفس املبدأ وقض ى بأن العقوبات التي توقعها لجنة عمليات البورصة يجد أن تكون بالقياس مع
املخالفات املرتكبة واملكاسد التي تنتا عن هذه املخالفات.
وإلعمال مبدأ التناسد في نطاق العقوبات التي توقعها الهيئات إلادارية املستقلة يجد احترام
شرطين وهما الالتزام باملعقولية في توقيع الجزاءات إلادارية  ،والالتزام بعدم التعدد الجزائي على
مخالفة واحدة.
في الجزائر ،ال تظهر معالم هذا املبدأ بصفة صريحة في التشريع الخاص بالسلطات إلادارية
املستقلة ،لكن باستقراء النصوص القانونية التي تكرس السلطة القمعية لهذه السلطات تظهر
بعض املعالم التي توحي بتكريس هذا املبدأ ،وذلك من خالل تكريس الحد ألاقص ى للعقوبة ال
يمكن تجاوزه  ،أو من خالل تكريس العقوبات التكميلية  ،وكذا بالنظر إلى الظروذ املحيطة
بمرتكد املخالفة .
فالعقوبات التي يوقعها مثال مجلس املنافسة على املمارسات املقيدة للمنافسة تكونبغرامة ال تفوق  % 12من مبلغ رقم ألاعمال املحقق في الجزائرمن غير الرسوم؛ وإذا لم يكن
 - 150انظر املادة  008من ألامر  ،00-13م رخ في  52أوت  ،5113يتعلق بالنقد والقرض ،مرجع سابق؛ املادة  22من املرسوم التشري ي  ،01-13م رخ
في  53ماي  ،0113معدل ومتمم،يتعلق ببورصة القيم املنقولة،مرجع سابق.
 - 151انظر ،عيساوي عزالدين ،الرقابة القضائية على السلطة القمعية للسلطات إلادارية املستقلة في املجال إلاقتصادي ،أطروحة دكتوراه في
القانون ،جامعة تيزي وزو ،5102 ،ص353 .
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الشخص املتابع رقم أعمال؛ فالغرامة ال تتجاوز ستة ماليين دينار ،وفي حالة التجميع دون
ترخيص يمكن أن يعاقد بعقوبة قد تصل إلى  % 12من رقم ألاعمال ،152نفس الشيئ بالنسبة
للعقوبات التي توقعها سلطة ضبط الاتصاالت السلكية و الالسلكية (في تعديل قانون 13-5111
ً
بموجد قانون رقم 01-08املتضمن قانون املالية لسنة  .)5102فمنح هامشا من الحرية
للسلطات إلادارية املستقلة في تقدير العقوبة التي توقعها يسمح لها ب نزال الجزاءات بالنظر إلى
ألافعال املقترفة ،وهذا ما يقربها من عمل القاض ي الجزائي.
 أما فيما يخص العقوبات التكميلية ،فيمكن ملجلس املنافسة مثال ،باإلضافة إلىالعقوبات املالية أن يأمر بنشر قراره أو مستخرجا منه أو توزيعه أو تعليقه ،153ومنحت نفس
إلامكانية للجنة املصرفية بشأن العقوبات املالية ،إذ يمكن أن تستعملها كعقوبات أصلية أو
.
كعقوبات تكميلية بحسد الظروذ
أما بالنسبة للظروذ املحيطة بمرتكد املخالفة ،نجد أن بعض القوانين املنشئةُ
للسلطات إلادارية املستقلة تشير مثال إلى حالة العود (إعادة ارتكاب نفس ألافعال) ،فقانون
املالية لسنة  5102املعدل و املتمم لقانون  13-5111املذكور أعاله الذي كرس السلطة القمعية
لسلطة ضبط الاتصاالت السلكية و الالسلكية يشير إلى هذه الحالة في املادة  20املعدلة للمادة
 32من قانون .13-5111
تظهر أيضا إشكالية احترام مبدأ التناسد من خالل عدم الجمع بين العقوبات التي توقعها
السلطات إلادارية املستقلة (مثال بين مجلس املنافسة و السلطات القطاعية ألاخرى) ،هذه
املسألة لم ت طر في التشريع الجزائري بصفة واضحة رغم نص املادة  31من ألامر  13-13املتعلق
باملنافسة على قيام مجلس املنافسة في إطار مهامه بتوطيد عالقات التعاون والتشاور وتبادل
املعلومات مع سلطات الضبطّ ،
فان املشرع اكتفى باإلشارة إلى مجرد إخطار الهيئات ألاخرى وإرسال
امللف إلبداء الرأي .فلم ينص املشرع على حالة ما إذا عاقد مجلس املنافسة هذا العون الرتكابه
ممارسات منافية للمنافسة كيف يكون ر ّد فعل الهيئة القطاعية ؟هل يمكن أن تعاقد على نفس
ألافعال ؟ أم تكتفي بما عاقد عليه مجلس املنافسة ؟
و من بين عناصر عدم الجمع بين العقوبات ،نجد مبدأ عدم الجمع بين العقوبات إلادارية و
الجزائية  non bis in idemهي قاعدة أساسية في القانون الجزائي التي تمنع املعاقبة على نفس
الفعل بعقوبتين .غير أن هذا املبدأ ليس عاما إذ يمكن الجمع بين عقوبة جزائية وأخرى تأديبية،
وألاساس هنا أن حماية املصالح املهنية الخاصة تختلف عن حماية املصالح العامة التي يتولى
 -152انظراملواد  22و 20و 25من ألامر ،13-13م رخ في  01جويلية  ،5113يتعلق باملنافسة ،معدل ومتمم ،مرجع سابق.
 -153انظر /82أخيرة من ألامر ،13-13م رخ في  01جويلية  ،5113يتعلق باملنافسة ،معدل ومتمم ،مرجع سابق.
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القانون الجنائي حمايتها .و في هذا الشأن ،أقر املجلس الدستوري الفرن ي أن العقوبة إلادارية
ُ
ذات الطبيعة املالية ال يمكن أن تجمع مع العقوبة الجزائية املالية ،و في قرار الحق قبل بصراحة
الجمع بين العقوبات الجزائية والتأديبية ،بشرط أن ال يتجاوز املبلغ إلاجمالي للغرامة مبلغ
أشدهما .154أما في الجزائر ال نجد أي أثر لهذا املبدأ ،.فعلى املشرع الجزائري أن ّ
ّ
يعدل من موقفه
ِ
155
على ألاقل من أجل إيجاد تناسد بين الفعل املقترذ والعقوبة املوقعة
و في ألاخير تظهر العقوبات التي توقعها الهيئات إلادارية املستقلة أنها تخضع ملبدأ التناسد ،من حيث
احترام املعقولية في توقيعها ،وال تخضع من جهة أخرى ملبدأ آلية العقوبات ،فاحترام املعقولية في توقيع
العقوبات ي دي إلى تغييرها حسد الظروذ وألا خاص ،وفي هذا يمكن للهيئة القضائية أن تراقد
هذا التناسد بين الفعل املجرم والعقوبة.156
 -3مبدأ عدم رجعية القانون
ُ
ّ
كرس هذا املبدأ في املادة  82من دستور  0112التي تنص على ما يلي » :ال إدانة إال بمقتض ى
قانون صادر قبل ارتكاب الفعل املجرم « ،وكذا في القانون املدني حيث تنص املادة  15منه على ما يلي:
ّ
» ال يسري القانون إال على ما يقع في املستقبل وال يكون له أثر رج ي  .«...و ينص قانون العقوبات في
ّ
إال ما كان منه أقل ّ
شدة « .هذا
املادة الثانية منه على ما يلي » :ال يسري قانون العقوبات على املاض ي
النص ألاخير جاء باألصل وباالستثناء ،فهل ينطبق هذه القاعدة على الهيئات إلادارية املستقلة؟
ّ
كرس املجلس الدستوري الفرن ي هذا املبدأ في مجال السلطات إلادارية املستقلة في
قراره  582-22املتعلق باملجلس ألاعلى السم ي البصري حيث اعتبر املجلس مبدأ عدم رجعية
قانون العقوبات ألاكثر ّ
شدة من بين املباد ألاساسية التي تقض ى بها قوانين الجمهورية .أما في
الجزائر نجد مالمح هذا املبدأ في ألامر  13-13املتعلق باملنافسة ،فقد نصت املادة  15منه على ما
يلي »:يستمر التحقيق في القضايا املرفوعة أمام مجلس املنافسة ومجلس قضاء الجزائر قبل
العمل بهذا ألامر طبقا ألحكام ألامر  ... 12-12والنصوص املتخذة لتطبيقه« .فاألمر الجديد ال
ً
يسري على املخالفات التي ارتكبت فى ظل ألامر القديم إعماال بمبدأ عدم الرجعية.

154

- Cons. Const. n° 97-395, Déc., du 10 décembre 1997, AJDA, 1998, p. 173, comm. (J.-E.) Schoettl.
 -155أنظر ،عيساوي عزالدين ،الرقابة القضائية على السلطة القمعية ،...مرجع سابق ،ص.331.
 -156سبق ملجلس الدولة الفرن ي أن ّ
خفض عقوبة وقعها املجلس ألاعلى للسم ي البصري من  12ماليين فرنك كون العقوبة ال تتالءم مع الخطأ املرتكد ،انظر
في ذلك:
C E. Ass 11 mars 1994, Soc anonyme la CINQ, conc. (C.) Maugue et (L.) Touvet, AJDA, n° 05, 1994, p.372. Cité par,
عيساوي عزالدين ،املرجع نفسه ،ص ،.338 .أنظرأيضا ،موكه عبدالكريم" ،مبدأ التناسد :ضمانة أمام السلطة القمعية لسلطات الضبط" ،أعم ــال امللتقى
الوطني حول السلطات إلادارية املستقلة ،....مرجع سابق ،ص.350 .
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الفر الثاني :الضمانات إلاجرائية
ال توجد إجراءات موحدة في مادة القمع إلاداري ،غير ّأن نظام القمع إلاداري لدى الهيئات
إلادارية املستقلة بدأ يعرذ الضمانات إلاجرائية وذلك بتكريسه ملبدأ احترام حق الدفاع ،وكذلك
من خالل استقاللها و حيادها في اتخاذ القرارات ،157و في احترامها لسرية ألاعم ــال و في تسبيد
قراراتها.
 -1احترام حقوق الدفا
تنص املادة 0/020من الدستور على أن »:الحق في الدفاع معترذ به«  ،في حين ّأن صياغة
ً
القفرة الثانية كانت أكثر تخصيصا ،حيث أشارت إلى كفالة هذا الحق في القضايا الجزائية؛ فهل
يمكن أن نطبق ما جاء في نص الفقرة ألاولى على الجزاءات التي توقعها الهيئات إلادارية
ّ
املستقلة؟ رغم أن هذا النص جاء عاما إال أنه من الصعد القول ب مكانية نقله إلى املادة
ّ
إلادارية ،كون أنه جاء في الفصل املتعلق بالسلطة القضائية .أما في القانون الفرن ي ف ّن حق
الدفاع يعتبر من املباد العامة للقانون حسد املجلس الدستوري الفرن ي ،ومجلس الدولة
وحتى محكمة النقض . 158فاعتبر مجلس الدولة الفرن ي في قراراه بشأن الجزاءات إلادارية التي
توقعها الهيئات إلادارية املستقلة( ،في قضية  Didierبشأن دعوى رفعها مجلس ألاسواق املالية،
والتي تتمثل في توقيف مما سة مهنة ّ
ملدة ستة أشهر) أن هذه العقوبة تدخل ضمن مقتضيات
ر
املادة السادسة من الاتفاقية ألاوروبية لحقوق إلانسان ّ
وكأن لها الطابع الجزائي.159
ّ
و من بين مقتضيات حقوق الدفاع نجد قرينة البراءة .التي لم تشير إليها النصوص امل طرة
ً
للهيئات إلادارية املستقلة في القانون الجزائري  ،لكن هذا ليس عيبا طاملا ّأن قانون العقوبات
وقانون إلاجراءات الجزائية لم يتضمناه أيضا ،حيث تكفي إلاشارة الدستورية إليه .أما في فرنسا
ف ّن مجلس الدولة ال يعتبر ّأن قرينة البراءة كضمانة أساسية لحقوق الدفاع ،في حين ّأن
القاض ي العادي واملتمثل بالخصوص محكمة استئناذ باريس يفحص مدى احترامها.
و يعد مبدأ املواجهة أيضا من مقتضيات حقوق الدفاع ،الذي يقصد به النقاشات السابقة
التخاذ بعض القرا ات ،وفي مجال الضبط الاقتصادي .معظم النصوص تقض ي ّ
بأن العقوبات ال
ر
ّ
ُ
توقع من طرذ هيئات الضبط إال بعد إجراء وجاهي .و يستلزم مبدأ الوجاهية ،إمكانية الطرذ
املعني ،باإلجراء القم ي أو في حالة التحكيم ،التعرذ على املالحظات و على امللف ،كما يستلزم

 -157لجأنا لتفسير موضوع الاستقاللية (الوظيفية و العضوية) في إطار املبحث ألاول من هذه املحاضرات.
158
- Cf. BERRI (N.), « Le règlement des différends devant l’ARPT », op.cit, p.82
 -159ذكره عيساوي عزالدين  ،الرقابة القضائية على السلطة القمعية ،...مرجع سابق ،ص.382 .
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أيضا تمكن هذا الطرذ بأخذ وقت معقول و التسهيالت الضرورية لتحضير دفاعه (الاستعانة
بمدافع).
يعتبر إجراء الحصول على امللف من املتطلبات ألاساسية ملبدأ الوجاهية ،فمثال في إطار
السلطة التحكيمية لسلطة ضبط البريد و الاتصاالت يمكن للطرذ الثاني الحصول على الوثائق
املقدمة من الطرذ ألاول ،و إخباره باإلخطار في ظرذ  01أيام ،لكي يتمكن من تقديم مالحظاته
وإيداعها في مكتد املجلس مع تحديد املدة لذلك .و يعد املقرر محضر لذلك .160في القانون
الفرن ي ،هذا ألاخير ال يشارك في إعداد القرار ،.في الجزائر ال نجد أي نص يقر ذلك .في نفس
السياق ،أشار املشرع لذات املقتض ى في قانون املنافسة ،حيث تنص املادة  31من ألامر  13-13على
ما يلي» :يستمع مجلس املنافسة حضوريا إلى ألاطراذ املعنية في القضايا املرفوعة إليه ،والتي يجد عليها
تقديم مذكرة بذلك ويمكن أن تعين هذه ألاطراذ ممثال عنها أو تحضر مع محاميها أو مع أي خص
تختاره«  ،وتنص الفقرة الثانية من املادة نفسها على إمكانية الاطالع على امللف »:لألطراذ املعنية وممثل
الوزير املكلف بالتجارة حق الاطالع على امللف والحصول على نسخة منه « .
الحق في محاكمة عادلة يشمل أيضا ،الحق باالستعانة بمدافع .فيقض ي قرار إجراءات
التحكيم وتسوية النزاعات لسلطه ضبط الاتصاالت صراحة بالحق لألطراذ باالستعانة بمدافع.
لكن الحق في اختيار مدافع ،في إطار السلطة القمعيةّ ،
كرسه املشرع الجزائري بصفة محتشمة
فقط في مادة املنافسة والبورصة ّ
والنقد والقرض ،.ففي مجال املنافسة يمكن للشخص املتابع
إلاستعانة بمستشار خالل مرحلة التحقيق فقط (املادة  31و )5/25
من مقتضيات حقوق الدفاع أيضا ،عالنية الجلسات .فعالنية جلسات الحكم مبدأ مكرس
في املادة  008من دستور  ،0112وكذا في قانون إلاجراءات الجزائية في املادة  ،522وباستثناء
الحاالت التي تمثل فيها العالنية خطرا على النظام العام و داب ف ّن املناقشات وإصدار ألاحكام
ً
يكونا علنيا ،في حين ملّا يتعلق ألامر بالهيئات إلادارية املستقلة ف ّن الجلسات تأخذ ً
طابع سريا،
ّأما القرارات التي تصدرها هذه الهيئات فأحيانا يمكن نشرها .لكن استثناءا في إطار السلطة
التحكيمية لسلطة ضبط الاتصاالت ألزم القرار املنظم إلجراءات التحكيم و فض النزاعات أمام
السلطة بعالنية الجلسات ،فتنص املادة  5/8من هذا القرار أن " تكون الجلسة علنية لالستماع
لألطراذ ،و تأخذ قرارات مسببة ".

 -160أنظر املادة  5من القرار املنظم إلجراءات التحكيم وتسوية النزاعات لسلطه ضبط الاتصاالت ،مرجع سابقّ .إن إمكانية إلاطالع على امللف وتقديم
ّ
املالحظات الكتابية ّ
كرسها كذلك القانون املتعلق بالبريد واملواصالت السلكية والالسلكية فيما يخص السلطة القمعية لسلطة ضبط القطاع (املادة .)0/31
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 -2احترام و حماية سرية ألاعم ــال
هذا املقتض ى ال ُيثير أي إشكال فيما يخص إلاختصاص القم ي لهيئات الضبط بما أن
الطرفين هما السلطة و الطرذ املتابع (مثل النيابة و املتهم في املواد الجزائية) ،لكن ُيفرض في
ُ
إطار الاختصاص التحكيمي للسلطات إلادارية املستقلة بما أن سلطة الضبط تخطر بعريضة من
طرذ ضد طرذ أخر (مثل الدعوى املدنية) ،فالبد من إثارة مسألة احترام سرية ألاعم ــال من
ُ
قبل املدعي تجاه املدعى عليه و العكس صحيح .فسرية ألاعمـ ــال مهم جدا خاصة في القطاعات
التي تعتمد على استثمارات كبيرة و طويلة املدى.
و ُيمكن في هذا إلاطار إدراو مسألة حضور أو غياب املقرر في املداوالت ،فقد ينحاز لطرذ
لحساب طرذ أخر إلفشاء سره مثال .إال أننا ال نجد أي نص قانوني أو تنظيمي ُيشير إلى هذا
املبدأ .في القانون الفرن ي ،أشار املشرع إلى هذا املبدأ في عدة نصوص .باإلضافة إلى ذلك،
تضمنته معظم ألانظمة الداخلية لسلطات الضبط ،و نذكر على سبيل املثال املادة  02من
النظام الداخلي لسلطة ضبط الاتصاالت إلالكترونية التي تنص على أن تأخذ الهيئة قرارات
مسببة مع مراعاة سرية ألاعم ــال املحمي بالقانون .و ُيمكن فقط أن ُيستنتا هذا املبدأ من
املادتين  8و  1من القرار املنظم إلجراءات التحكيم و فض النزاعات أمام سلطة ضبط البريد و
الاتصاالت في الجزائر ،لكن نظرا ألهمية هذا املبدأ ،كان على املشرع النص عليه في القانون أو
على ألاقل في النظام الداخلي لسلطة الضبط.
 -3مسألة وقف التنفيذ
إن القرارات إلادارية الصادرة عن الهيئات إلادارية التقليدية قابلة للطعن فيها أمام
القضاء إلاداري باإللغاء إال أن هذا الطعن ليس له أي اثر موقف بالنسبة للقرارات إلادارية محل
الطعن ،ذلك إنها تتمتع بقرينة املشروعية وامتياز ألاولوية اللذان يسمحان بالتنفيذ الفوري
للقرار إلاداري رغم انه محل طعن.
غير أن هذا ألاصل ورد عليه استثناء فرضته صعوبة تدارك أثار القرار غير املشروع وأكده
قانون إلاجراءات املدنية و إلادارية بالنسبة للطعون ضد ا لقرارات التي تعد من اختصاص
املحاكم إلادارية و بالنسبة للقرارات إلادارية إذا كان الطعن مرفوعا أمام مجلس الدولة .وهذا
الاستثناء القاض ي بتطبيق مبدأ وقف التنفيذ هو املرجع الذي يستند إليه مجلس الدولة بالنسبة
للطعون املرفوعة إليه بشأن القرارات الصادرة عن الهيئات إلادارية املستقلة وللفصل في
الطلبات الرامية إلى وقف تنفيذها باعتبار أن قانون إلاجراءات املدنية و إلادارية هو الشريعة
العامة التي يرجع إليها أمام غياب نص خاص .ان القاعدة العامة بشان القوة التنفيذية للقرارات
إلادارية ت كد على طابعها التنفيذي غير أن هذا املبدأ أورد عليه استثناء تفرضه ضرورات هامة
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تقض ي ب مكانية وقف تنفيذها درءا لضرر خطير ،فاألصل إذن هو ألاثر غير املوقف للطعن في
القرارات إلادارية .لكن هذه إلامكانية إستغنى عليها املشرع في معظم النصوص القانونية املنشئة
للسلطات إلادارية املستقلة باستثناء قرارات مجلس املنافسة ،.إن هذا املوقف للمشرع
الجزائري ،يجد تفسيره الوحيد من النقل الحرفي ملوقف املشرع الفرن ي ،مع أن هذا ألاخير ،له
ما يبرر موقفه في إدراو مبدأ وقف التنفيذ في القانون الصادر في  0121/11/12الذي نقل
إلاختصاص من مجلس الدولة إلى محكمة استئناذ باريس للفصل في املنازعات الخاصة بقرارات
املجلس ،إذ أن املجلس الدستوري أبدي مالحظة هامة بخصوص هذا النقل حيث أكد على أن
املشكلة التي يثيرها هذا النقل تكمن في عدم وقف تنفيذ القرار املطعون فيه أمام هذه املحكمة
كنتيجة للطعن مثلما هو متبع أمام مجلس الدولة مما كان يفوت ضمانة للمتقاضين يحرمون
منها أمام محكمة استئناذ باريس ويتمتعون بها إذا ظل إلاختصاص ملجلس الدولة وفقا للقواعد
التقليدية باختصاصه بنظر الطعون في القرارات إلادارية ،وكان هذا الوضع يشكل مخالفة
دستورية حيث يناقض مبدأ املساواة وضمانات املتقاض ي املنصوص عليها في الدستور الفرن ي.
غياب وقف التنفيذ في القانون الجزائري الخاص بالسلطات إلادارية املستقلة ،يجعل
قراراتها تخضع ملبدأ التنفيذ الفوري ،وهذا ما قد يعرض بعض املصالح إلاقتصادية واملالية
للمتعاملين للخطر الذي ال يمكن لدعوى إلالغاء أن تمحوه استحالة إرجاع الحالة إلى ما كانت
عليه.161
باإلضافة إلى ذلك ،وقف التنفيذ يعتبر كضمانة من ضمانات الدفاع التي يتمتع بها
ألا خاص وكذا امل سسات في مواجهة السلطات إلادارية املستقلة عندما تكون هذه ألاخيرة
بصدد تنفيذ قراراتها املرتبطة بوظائفها القمعية .و يعد هذا انتقاصا للضمانات التي ينص عليها
قانون إلاجراءات املدنية و إلادارية ،فهذه الوضعية تأثر على امل سسات الصادرة ضدها قرار غير
مشروع إذ ال يمكن إصالح هذا الوضع خاصة و أن دعوى التعويض غائبة في منازعات السلطات
إلادارية املستقلة في أحكام قانون إلاجراءات املدنية و إلادارية الجديد ،.و هذا يعتبر ضمانة
أساسية يخالفها املشرع ،و انه حق يمكن املطالبة به بصفة مستقلة إذا توفرت شروط معينة و
ذلك بالنظر إلى صرامة و شدة بعض القرارات ،خاصة تلك التي تصدرها الهيئة و تحكم بدفع
غرامة مالية ضد متعامل اقتصادي.

 -161أنظر ،فتحي وردية '' ،وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات الادارية املستقلة'' ،أعمال امللتقى الوطني حول سلطات الضبط إلاقتصادي في
املجال املالي و إلاقتصادي ،جامعة بجاية يومي  53و  58ماي  ،5111ص.331 .
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خاتمة:
لدراسة قانون الضبط في الجزائر استلزم بنا ألامر القيام بعدة مقارنات مع التشريعات
الغربية خاصة الفرنسية منها ،و هذا يدل على حداثته في الجزائر ،فقد ظهر عن طريق ظاهرة
التقليد التي يعتمدها املشرع الجزائري مرارا و تكرارا ،.و بالطبع ،ال يمكن الكالم عن قانون
الضبط بدون الحديث عن السلطات إلادارية املستقلة التي تضطلع بمهمة الضبط .و للقيام
بذلك ،منح لها املشرع عدة صالحيات كانت أغلتها تتمتع بها السلطة التنفيذية و السلطة
القضائية ،و هذا ما أدى بالفقه إلى تكييفها في بعض ألاحيان كأنها أجهزة قضائية ،و ألامر املتفق
عليه هو أنها تتمتع بامتيازات السلطة العامة (كالسلطة التنفيذية).
لكن إلاشكال و العائق الحقيقي الذي يراود هذه ألاجهزة في القانون الجزائري يكمن في
استقالليتها عن السلطة التنفيذية .فقانون الضبط و هيئات الضبط يالزمان الديمقراطيات
الحديثة ،و قد ظهرا فيها ،فال ُيعقل نجاحها في دول ال تتمتع بديمقراطية حقيقية ،باإلضافة إلى
ذلك ،ال مجال للحديث عن ضبط مستقل في غياب عدالة مستقلة ،فنجاح ألاول مرهون
بتخصص و باستقاللية الثاني ،و هذا غائد في الجزائر .فالسلطات إلادارية املستقلة ال ُيمكن لها
أن تقوم بمهمتها بأحسن وجه في إطار نظام سياس ي و إدارية ممركز ،فمفهومها ال ينطبق على
ثقافة إدارية مغايرة تماما ملحيط ميالدها ،.و ال يمكن أن تتطور مادام الدولة ال ُتحبذ ظهور
مراكز جديدة إلتخاذ القرار في املجال إلاقتصادي و امل ــالي إلى جانتها.
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-أ

، الجريدة الرسمية، يتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية،0122  يوليو01  م رخ في51-22 قانون رقم
.0122  لسنة51 العدد
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-

-

قانون  10-22م رخ في  05جانفي  0122املتضمن القانون التوجي ي للم سسات العامة ذات الطابع الاقتصادي ،و
ر عدد  5صادرة في .0122-10-03
قانون رقم  05 /21متعلق باألسعار ،و ر عدد 51م رخة في 0121/11/01
قانون  01-11م رخ في م رخ في  08أبريل سنة  ،0111يتعلق بالنقد والقرض ،الجريدة الرسمية ،العدد  02لسنة
 ،0111ملغى بموجد ألامر رقم  00-13م رخ في  00غشت  ،5113يتعلق بالنقد والقرض ،الجريدة الرسمية ،العدد 25
لسنة .5113
قانون رقم  11-11م رخ في  13أفريل  ،0111يتعلق باإلعالم  ،الجريدة الرسمية ،العدد  08لسنة 0111
املرسوم التشري ي رقم  ،01-13امل رخ في  53ماي  ،0113املتعلق ببورصة القيم املنقولة ،و ر عدد  38صادرة سنة
 ،0113املعدل واملتمم باألمر رقم  ،01-12امل رخ في  01جانفي  ،0112و ر عدد  13صادرة سنة  ،0112وبالقانون رقم
 ،18-13امل رخ في  01فيفري  ،5113و ر،عدد ،00،الصادرة سنة (، 5113استدراك في و ر عدد  ،38صادرة سنة
.) 5113
قانون رقم  00-11م رخ في  50أبريل سنة  ،0111يتعلق بعالقات العمل ،الجريدة الرسمية ،العدد  01لسنة .0111
رقم  12-12م رخ في  52يناير سنة  ،0112يتعلق باملنافسة ،الجريدة الرسمية ،العدد  11لسنة (0112ملغى)
قانون رقم  ،13-5111امل رخ في  12أوت  ،5113يحدد القواعد املتعلقة بالبريد واملواصالت السلكية والالسلكية ،و ر
عدد  ،82صادرة سنة  ، 5111معدل ومتمم بالقانون رقم  58-12م رخ في  52ديسمبر  5111يتضمن قانون املالية
لسنة  ،5111و ر عدد  22صادرة في .5112-05-51
قانون  12-5111امل رخ في  5111/05/53يتضمن قانون املالية لسنة  ،5110و ر عدد  21م رخة في 5111/05/58
(املادة )33
أمر  ،13-10امل رخ في  51غشت سنة  ،5110املتعلق بتطوير الاستثمار ،الجريدة الرسمية ،العدد 81لسنة ،5110
املعدل واملتمم بموجد ألامر رقم  12-12م رخ في  02يوليو سنة  ،5112الجربدة الرسمية ،العدد  81لسنة ،5112
املرسوم التنفيذي رقم  322-12م رخ في  11أكتوبر سنة  ،5112املتضم ـن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
وتنظيمها وسيرها  ،الجريدة الرسمية ،العدد  ،28لسنة ( 5112معدل ومتمم عدة مرات عن طريق قوانين املالية:
.)5100،5105 ،5101 ،5111
قانون رقم  ،01-5110امل رخ في  13جويلية  ،5110املتعلق بقانون املناجم ،و ر عدد  ،32صادرة سنة ( 5110معدل و
متمم)
قانون رقم  00-15م رخ في  58ديسمبر  ،5115يتضمن قانون املالية لسنة  ،5113الجريدة الرسمية ،العدد  22لسنة
5115
قانون رقم  10-13م رخ في  12فيفري  ،5115يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات ،الجريدة الرسمية ،العدد
 12لسنة 5112
أمر رقم  18-13م رخ في  5113 01يتعلق بالقواعد العامة املطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها ،الجريدة
الرسمية ،العدد  83لسنة 5113
ّ
أمر رقم  ،00-13امل رخ في  52أوت  ،5113املتعلق بالنقد والقرض ،و ر ،عدد ،25الصادرة سنة .5113
أمر رقم  13-13امل رخ في  01جويلية  ،5113يتعلق باملنافسة ،و ر عدد  ،83الصادرة في  ،5113معدل ومتمم بالقانون
رقم  12ـ  ،05م رخ في  52جوان  ،5112و ر عدد  32لسنة  ،5112معدل ومتمم بالقانون رقم  12-01م رخ في 02
أوت  ،5101و ر عدد  82صادرة في .5101/12/02
قانون رقم  05-12م رخ في  18أوت  ،5112يتعلق باملياه ،الجريدة الرسمية ،العدد  21لسنة .5112
قانون رقم  18-12م رخ في  51فبراير  ،5112يعدل ويتمم ألامر رقم  11-12امل رخ في  52يناير 0112املتعلق بالتأمينات،
الجريدة الرسمية ،العدد  02لسنة 5112
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ب -النصوص التنظيمية
-

مرسوم رقم  082-25امل رخ في  01أبريل  ،0125الذي ينظم الصفقات العمومية التي يبرمها املتعامل العمومي،
الجريدة الرسمية 02 ،لسنة 0125

-

مرسوم تنفيذي رقم  ،13-18م رخ في  0أفريل  ،5118يتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنية للممتلكات املنجمية،
و ر ،عدد  ،51الصادرة في  18أفريل .5118

-

نظام رقم  13-10م رخ في  51فبراير  0110يتعلق بشروط القيام بعمليات استيراد سلع للجزائر وتمويلها ،الجريدة
الرسمية ،العدد  ،55لسنة0110

 -5إلاجتهاد القضائي
أ -إلاجتهاد القضائي الجزائري (أراء املجلس الدستوري)
-

رأي رقم  8رأ – م د ،امل رخ في  01فيفري  ،0111حول دستورية املادة  15من ألامر املتعلق بالتقسيم القضائي
املصادق عليه من طرذ املجلس الوطني الانتقالي بتاريخ  12جانفي  ،0111أحكام الفقه الدستوري الجزائري ،رقم
 ،0111 ،15صفحة 00

-

رأي رقم  0ر .ق – م د  ،0121امل رخ في  52أوت  ،0121املتعلق بدستورية القانون املتضمن النظام الداخلي
للمجلس الشعلي الوطني ،أحكام الفقه الدستوري الجزائري ،رقم  ،0111 ،10ص 35؛ رأي رقم / 01ر ن د /م د/
 ،5111امل رخ في  03ماي  ،5111يتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعلي الوطني ،و ر عدد ،82
صادرة سنة .5111

ب -إلاجتهاد القضائي الفرنس ا
C. Const. n° 83-164 DC, du 19 janvier 1984, à propos du comité de la réglementation bancaire, n°88248 DC du 17 janvier 1989, consédirant n° 15 à propos du CSA.
C. Const. n°88-248 DC du 17 janvier 1989, note GENEVOIS (B.), RFDA, n°5, 1989, p.215.
C. Const. n° 89-260, DC du 28 juillet 1989, 6ème cons.
Cons. Const. n° 97-395, Déc., du 10 décembre 1997, AJDA, 1998, p. 173, com. (J.-E.) Schoettl.
C E. Ass 11 mars 1994, Soc anonyme la CINQ, conc. (C.) Maugue et (L.) Touvet, AJDA, n° 05, 1994, p.372

-

6- Rapport du Conseil d’Etat Français
GAZIER (F.) & CONNAC (Y.), Etude sur les autorités administratives indépendantes, EDCE, 1983-1984, n°
35
Conseil d’Etat, Les autorités administratives indépendantes , Rapport public 2001, EDCE n° 52, La
documentation française, 2001
Conseil d’Etat, Le pouvoir de sanction de l’administration, Rapport public, 1995, La documentation
française, Paris, 1995
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