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 ٭٭ إهـــــــداء ٭٭
 

: اىدي تمرة عممي المتواضع ىذا إلى
 :من قال فييما اهلل عز وجل بعد بسم اهلل الرحمن الرحيم 

  24اآلية  ((واخفض ليما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحميما كما ربياني صغيرا ))
. اإلسراء

 إلى من سيرت الميالي وتعبت من اجمي وروتني من نبع حنانيا
.  وسقتني عطفيا أمي العزيزة أطال اهلل في عمره

 إلى الغالي الذي تعب وضحى من اجمي وشجعني عمى مواصمة
.   درب العمم أبي العزيز أطال اهلل في عمره

 إخوتي حفظيم اهلل:إلى الذين جمعتني معيم ظممة الرحم
.  ورعاىم وأطال في عمرىم

. إلى كل األىل واألقارب كبيرا وصغيرا
خوتي  الذين جمعني معيم طمب العمم  .إلى كل زمالئي وا 

 

 غزال العيد                 

 

 

 

                                                                                 



٭٭  إهـــــــداء ٭٭

نُقونَم ''قال اهلل تعالى              مِل مَمكُقمْع وَمرَمسُقولُقوُق وَمالْعمُق ْع مُقوا فَمسَميَمرَم  المَّلوُق عَممَم مَم  '' قُقلِل اعْع
 صدق اهلل العظيم                                      

 نحمدك يا من أوضحت لنا سبيل اليداية وأزحت عن بصائرنا غشاوة             
 الغواية ونصمي ونسمم عمى من أرسمتو مبشرا وداعيا بإذنك وسراجو منيرا         

 إلى من بمغ وأد  األمانة إلى نبي الرحمة ونور العالمين سيدنا                
 .محمد صمى اهلل عميو وسمم                                

 اىدي ثمرة جيدي ىذا إلى من كممو اهلل بالييبة والوقار وأحمل اسمو بكل افتخار         
 إلى من غرس فأكمت وعبدا الطريق وسمكت وبسط,إلى من عممني العطاء بدون انتظار    

  لي تسييالت الحياة الصعبة إلى مصدر األمن واألمان إلى والدي الغالي حفضو      
 .(الحاج محمد)اهلل ورعاه                                 

 إلى الحضن الدافئ بالخير واألمان إليك,إلى القمب النابض بالحب والحنان          
 .حفظك اهلل (الحاجة خديجة) أماه                            

 إلى من حبيم يجري في عروقي و يميج بذكراىم ف ادي حفظيم             
 . اهلل ورعاىم أخوتي وأخواتي                          

 .''غزالي العيد''إلى أخي الذي قاسمني انجاز ىذا البحث                
 .إلى رفقاء دربي ومالذي في الحياة                      

 .إلى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد ولو بكممة               
 .إلى كل من حفظيم قمبي و لم يكتبيم قممي                   

 بن خينش محمد                



  

 

 

 

 ٭٭ شكر وعرفان ٭٭

 

الحمد اهلل أوال وقبل كل شيء وأخرا وبعد كل شيء ودائما الحي القيوم  

: نتقدم بالشكر الجزيل و أسمى عبارات التقدير إلى األستاذ المؤطر والمشرف      

بن مسعود احمد 

. كما نتقدم بالشكر إلى الذين أفادونا بمعمومات قيمة أثناء انجاز هذه المذكرة

. كما نشكر كل من ساعدنا من قريب أو من  بعيد ولو بكممة طيبة 

 .إلى كل هؤالء نتقدم بأخمص التحيات وأطيب األمنيات

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مـقدمة



 ةــــــــــــــقدمـم

 

 أ
 

     مقدمة   

إن تعرض الكثير من دول العالم إلى أزمات اقتصادية في ثالثينات وسبعينات وثمانينات القرن          

تدعو إلى الحد من الماضي، أدى إلى ضرورة إعادة تعزيز دور ومكانة الدولة في االقتصاد وظهرت حركات 

 ( تدخل الدولة وانسحابها من تسيير الشؤون االقتصادية، عن طريق فكرة إزالة التنظيم

(déréglementationوالمستوحاة من التنظيم اللبرالي ومبادئه. 

 القتصاديالنشاط كما أن المفهوم الواسع لفكرة إزالة التنظيم يدعو إلى إلغاء كل ما يمس بحرية ممارسة ا 

ة المتعاملين االقتصاديين كشكل يعكس تراجع الدولة عن دورها كمسير لشؤون االقتصادي وحقوق

ة المتعلق ا خاصةواالجتماعية من خالل الحد من القوانين التي تحد من حرية األفراد وإعادة ضبطها وتنظيمه

 م المضيقلمفهواعن  منها بممارسة النشاط االقتصادي ولقد ساد هذا المفهوم في الدول االنجلوسكسونية، أما

، الموجود لقانونلفكرة إزالة التنظيم فهو ال يدعوا إلى إلغاء التنظيم ككل بل إلى تغيير أسلوب وخصائص ا

لدولة احوالت وجعله أكثر تكيفا ومرونة مع ممارسة الحرية االقتصادية ومع إصدار أحكام أخرى تستجيب لت

ائقا عكون ذلك ن أن يام االقتصادي وتجسيدا للدولة الضابطة دووللتأطير القانوني لالقتصاد مراعية للنظام الع

 .للتطور االقتصادي وإلى تكريس الفاعلية فيه

لميادين ة في اوأمام هذا شهدت كثير من الدول ومن بينها الجزائر حركية متسارعة في مجال تحوالت الدول 

في  خل محدودطار تدسع كاالشتراكية أو في إاالقتصادية والمالية سواء كانت هذه الدول متدخلة في شكلها الوا

الدولة  وظائف إطار اللبرالية الكالسيكية باتجاه الدولة الضابطة، والذي برز معه مؤشر تحوالت مهمة في

ن عالقة بيفي ال فيما يتعلق بمسألة تنظيم المجاالت االقتصادية والمالية، والذي مرده إلى التطور الحاصل

ل ي المجافواالقتصاد، أين أصبحت واسعة جدا منذ أصبحت الدولة تتدخل كثيرا التشريع بمعناه الواسع 

 لما أنعاالقتصادي، كون اقتصاد السوق ال يعني غياب القانون وترك السوق يعمل لوحده دون ضوابط, 

ثيق تباط الوا االرالسوق نظام تبادل ليس عمودي بل ُولد مع القانون الذي يجب أن يؤطره بأدواته لدى فإن هذ

جه قد انته جزائريبينهما يلزم خلق وحدة جديدة في القانون تعني بالضبط االقتصادي، وهذا ما نجد المشرع ال

حيث أنشئت وحدات جديدة تسمى بسلطات الضبط االقتصادي 1989خاصة مع التحول الحاصل بعد ،

جال م هذا الملدولة لتنظيالكالسيكية تنظم مجال الضبط االقتصادي كوظيفة مستحدثة ل شاركت وظائف الدولة

 ي هذالدولة فاالقطاعات المحررة، من أجل االستجابة للحركية االقتصادية وتحقيق فاعلية تدخالت  وتأطير

 .المجال

ياة لى الححيث أنه مع بداية الثمانينات ظهرت في الجزائر بوادر أزمة اقتصادية في األفق انعكست ع 

ردة وطني كباصاد الت المشرع الجزائري إلى محاولة إعادة هيكلة االقتاالقتصادية واالجتماعية فيما بعد، دفع

 .إلصالحات اقتصادية تمس مبادئ كانت تعتبر خطا أحمر ال يمكن تجاوزه إرهاصاتتلوح لبداية 

عد القوا إذ أنه إلى جانب الوظيفة التشريعية للبرلمان كسلطة للتشريع العادي والعضوي من خالل سن

يد دام العدل استخوالدور الرقابي على أعمال الحكومة في هذا المجال، من خال اقتصاديةالقانونية ذات طبيعة 

الجوانب تبطة برية المستقلة المرمن الوسائل، من بينها كما هو في بعض النظم الدستورية، الهيئات اإلدا

وتبادل  سيكيةاالقتصادية والمالية لما تمتلكه من فنية وتخصص تجسيدا لفكرة التعاون بين السلطات الكال

 .الرقابة بينها، بل إن البعض يعتبر بعضها كبرلمانات مصغرة في مجال تخصصها

إيجاد ووضع قواعد قانونية عامة ومجردة على نفس المنوال نجد للسلطة التنفيذية دور ال يستهان به في  

ضابطة لعمل المؤسسات في الدولة وبخاصة التنفيذية منها في هذا المجال، التي تصدر في شكل تفويض 
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تشريعي عن طريق اإلحالة أو بدونها أو في شكل لوائح ذات وظيفة إنشائية قاعدية تضيف أحكاما جديدة 

بتنظيمات أو لوائح اإلدارة العامة التي ال تصدر إال بإحالة خاصة للقانون الذي تصدر لتطبيقه أو ما يعرف 

تصدر بناءا على القانون أو تشريع   من المشرع كما أن هناك تنظيمات أو لوائح مستقلة إنشائية قاعدية ال

أصلي سابق، بل تأتي لتنظيم أي موضوع من الموضوعات غير محجوزة للمشرع لينظمها بقانون، وهي تعد 

وهي بمثابة تشريع فرعي من 1المنطلق سلطة منافسة للمشرع في وضع القوانين بالمعنى العام ، من هذا

خاللها يثبت للسلطة التنفيذية دورها في صناعة المنظومة القانونية خاصة منها ذات الطبيعة االقتصادية جنبا 

 .إلى جنب مع السلطة التشريعية

ن، ع القانوفي صن ية والتي أصبحت ترتكز على آليات وطرق جديدةكما أنه وبالنظر إلى تطور التقنية القانون 

من ون مرن تحول هذه األخير من قانون وحيد الطرف إلى قانون متعدد األطراف ومن قانون آمر إلى قانو

 ة ووظائفها، يصبهذا التطور في التقنية القانونية ومعه مؤسسات الدول .قانون عقالني إلى قانون براغماتي

-لتشريع ناعة االقواعد المرنة جنبا إلى جنب مع القواعد اآلمرة وإلى التعاون والمساهمة في ص في تفعيل

دي القتصاامواكبة للمستجدات أوجد معه وظيفة جديدة للدولة تسمى وظيفة الضبط  -خاصة االقتصادي منه

ات ع السلطمجسدة في سلطات الضبط التي راح البعض إلى اعتبارها كسلطة رابعة جانبا إلى جنب م

(ص معهااالختصا توزيع الكالسيكية )بناء على درجة فك االرتباط فيما بينها أو بقاء التبعية فيما يتعلق بإعادة

قتصاد ير االحيث تعتبر تكريس فعلي لتحقيق الفاعلية والنجاعة في المنظومة االقتصادية وصوال إلى تطو

لمة سيد عوها باالقتصاد وإثمار هذه الوظائف تجالوطني وتحديثه في نسق تطور وظائف الدولة في عالقت

 .اقتصادية وتحرير األسواق مقابل بعض التنازالت فيما بينها

حوالت ذه التهففي الجزائر رفعت الدولة شعارات االتجاه نحو الدولة الضابطة وحاولت تكيف وظائفها مع  

ة اه ومحولاالتج عية وإجرائية لدعم هذاأين سعت إلى تكييف أدواتها التشريعية في خلق قواعد قانونية موضو

الل خية من تكريسه من خالل آلية ضبط النشاط االقتصادي والمالي ومراقبته وجعله كأولوية وطنية حقيق

نية ة القانولمنظوماإعادة هيكلة البناء المؤسساتي لما يستجيب مع هذه الوظيفة المستحدثة والعمل على تأهيل 

 .كغطاء لمشروعيته الدستوريهذا التوجه ومحاولة التمكين والتنظيمية بما يتماشى مع 

ه قيام بهذقلة للإن هذه الوظيفة المستحدثة تقتضي تجنيد موارد بشرية ومالية والتمكين ألجهزة عضوية مست 

 ف اإلطارر تكييالوظيفة وتزويدها وظيفيا باختصاصات حقيقية تتماشى مع هذه التوجه وهذا ما نلمسه في مسا

 لألحكام تواصلةوالتنظيمي مع التحوالت االقتصادية الجارية في الجزائر من خالل التعديالت الم التشريعي

 .قتصاديالتشريعية ذات الصلة بهذا المسار وتوسيع نطاق القطاعات المؤطرة بسلطات ضبط المجال اال

كما  ضابطةيأة الإن فكرة الضبط االقتصادي تعبر عن ظاهرة تجميع العديد من االختصاصات بين أيدي اله

لك فإن اثة، وبذد الحدأنها تعد من أحد المفاهيم القانونية الحديثة في نظرية القانون إذ يعبر عن قانون ما بع

لطات ت السالبحث في سبل التمكين لوظيفة الضبط االقتصادي كوظيفة مستحدثة للدولة وتحريرها من تدخال

وضمان  مهامهاموارد واآلليات القانونية بغية أدائها لالكالسيكية يكمن في إحاطتها بجميع الهياكل وال

تحدد مجال كل  يتأنى ذلك إلى من خالل وجود ضوابط استقالليتها العضوية والوظيفية في إطار تنظيمها وال

 .جهة واختصاصاتها خاصة المتعلقة بمسألة تنظيم هذا المجال

أنتجتها فكرة الحوكمة في شكل تصور جديد  كما أنها في النهاية تعبر عن ترجمة حرفية لمبادئ أساسية 

للعالقة بين الدولة والسوق وعدم الفصل بين الفنيات االستبدادية والتشاور والمشاركة للفواعل االقتصادية 

واالجتماعية وفي تجسيد الفاعلية وما تقتضيه من تحسين أداء المصالح المتناقضة كالمصلحة العامة 

المعايير والقواعد من جهات معينة بل إشراك المخاطبين بالقواعد القانونية والمصلحة االقتصادية دون فرض 
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في عملية وضعها من أجل فرض مشروعية جديدة غير التي كانت قائمة من أجل تالفي العيوب التي تخللت 

 الدولة السياسية المتمثلة في وظائفها الكالسيكية وإدارتها االقتصادية الكالسيكية إضافة إلى الخصائص

القانونية الكالسيكية في تعاطيها مع الجوانب االقتصادية والمالية نظرا لضعف أداء السلطات الكالسيكية في 

 .والمخاطر المحيطة بها تعاطيها مع التطورات االقتصادية

نب رفها جوالتي تعإن إزالة العيوب التي تتصف بها اإلدارة التقليدية في عدم مسيرتها للتطورات السريعة ا 

قنيات ورات التشية تطالحياة المدنية واالقتصادية نظرا للتطور السريع للعلوم ومرافقتها لجوانب الحياة المعي

لحاصلة ورات االتقليدي ال يتماشى مع التط وأساليب التسيير واألدوات المالية، كون التنظيم المؤسساتي

وعدم  ين بهاوالسريعة نظرا لبعد المسافات التي تفصل بين جهات إصدار القرار االقتصادي وبين المخاطب

م ارية وعدة اإلدتكييفه مع المستجدات والطوارئ الخاصة وعدم تقديره للمخاطر المتوقعة، نظرا للبيروقراطي

ة وعدم السيكيلمصداقية وغياب الشفافية وتشتت مراكز القرار بين السلطات الكحياد اإلدارة وبذلك عدم ا

 ته.التماسك واالنسجام بين مختلف مراكز القرار بحسب اختالف مستويا

 ة ومحولةالتقنيوكل هذا من أجل الوصول إلى الفاعلية والتفاعل مع المستجدات والنوازل والحقائق العلمية 

ة يف من قووالتخف العالمية، والتسلح باألدوات واآلليات لتطوير االقتصاد الوطنيمسيرة البيئة االقتصادية 

ة على ا والقدروقيمن تأثير العولمة االقتصادية ومحاولة التأثر بالجوانب االيجابية فيها بما يخدم مكتسباتنا

  .التكيف مع أدواتها المرتبطة بفكرة التأثير والتأثر بما يخدم مصالحنا الداخلية

 :داف الدراسةأه

لدولة محاولة تسليط الضوء عن مسألة تنظيم مجال الضبط االقتصادي في خضم تحوالت الدولة نحو ا 

هي لسوق والضابطة بعد أن كانت الدولة من خالل وظائفها الكالسيكية المختصة هي المراقب والمنظم ل

مارسة دي لمالقتصاالتاجر، ومع هذا التحول الذي يعني نظريا تنازل هذا االختصاص لسلطات مجال الضبط ا

لة من دو هذه الوظيفة هذا من جهة، ومن جهة أخرى بما أن فكرة الضبط تتعدد مستوياته وحجم ممارسته

 قتضياتألخرى بحسب حجم التنازل في االختصاص والجهة المعنية بالضبط لذى فإن معرفة مدى تجسيد م

يما فلفكرة ائف الكالسيكية مع هذه االضبط خاصة في يتعلق بمسألة تنظيم مجاله تختلف حسب تعاطي الوظ

اس ض كمقييتعلق بالممارسة دون فك االرتباط أو أنها أوكلت لجهات مختصة مستقلة استحدثت لهذا الغر

 .يعكس مدى الفاعلية االقتصادية وتطبيق مقتضيات الحوكمة

 

 

 :أهمية الدراسة 

إن حداثة التجربة الجزائرية في هذا المجال من خالل تحوالت الدولة واالتجاه بها نحو الدولة الضابطة  

يقتضي دراسة مثل هذه المواضيع كونها تالمس حراك سياسي وقانوني ومؤسساتي بهذا االتجاه من خالل 

نا إلى بر األمان، إضافة إلى أن أهمية المرحلة نفسها كمرحلة انتقال مازلنا فيها في هذا الشأن حتى ترسوه ب

التطور الحاصل في التقنية القانونية وفي الجوانب االقتصادية يقتضي تسليط الضوء على   مثل هذه 

الموضوعات التي فيها مزاوجة بين أمرين يؤطر أحدهما اآلخر )القانون واالقتصاد( ويتكيف  معه لمواكبته 

ال والتفاعلية معه وللفاعلين في مجاله، كما أن سلطات مجال ومع خصائصه، تحقيقا للفاعلية في هذا المج

الضبط االقتصادي أضحت بمكان ومكانة وأهمية داخل فسيفساء النظام الهيكلي  لمؤسساتي داخل الدولة 
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تنافس مؤسسات وسلطات احتكرت هذا لمشهد لسنيين طويلة وأصبح يعترف لها كوظيفة مستحدثة داخل 

 الدولة ،

 :لموضوعأسباب اختيار ا

الجهات بتعلقة إن الدوافع الذاتية الختيار الموضوع تنبع من الرغبة في إبراز ودراسة أهم األحكام الم 

الوقوف  التاليالمختصة بتنظيم مجال الضبط االقتصادي في النظم المقارنة والنظام القانوني الجزائري وب

جال ذا المهقواعد القانونية التي تؤطر على مساهمات وظائف الدولة الكالسيكية والمستحدثة في وضع ال

موضوع كميلية لراسة تدوالعالقة المتبادلة بينها في رفع وتطوير القيمة المعيارية في هذا الشأن كما أرى فيها 

 .مشابه سبق أن أجريت الدراسة فيه يتعلق بضوابط توزيع االختصاص في مجال الضبط اإلداري

 :حدود الدراسة  

مسؤولة هات النتناول بالدراسة مسألة تنظيم مجال الضبط االقتصادي والضوابط التي تخضع لها مختلف الج 

 لجزائريةاتجربة عن وضع القواعد القانونية المؤطرة لهذا المجال، حيت نركز الدراسة زمنيا ومكانيا عن ال

 اء كانتي التي هي بصددها سواالقتصاد اإلصالحاتمع تحوالت الدولة في المجال االقتصادي وفي خضم 

ي تنظيم فللدولة  ستحدثةمع بدايتها )األولية( أو المعمقة والتي ال تزال فيها مع التركيز أكثر على الوظيفة الم

 مجال الضبط االقتصادي.

 

 :إشكالية الدراسة

وابط ان ضنونظرا ألهمية الدراسة والدوافع المحيطة بها ومن أجل تحقيق األهداف المرجوة منها تحت ع 

 :توزيع االختصاص في تنظيم مجال الضبط االقتصادي يأخذنا البحث لطرح اإلشكالية التالية

ى االقتصادي إل ما مدى خضوع توزيع االختصاص بين وظائف الدولة المختصة بتنظيم مجال الضبط 

 الحوكمة؟ ضوابط تضمن استجابته للفاعلية االقتصادية والتفاعل مع خصوصيته ولقواعد

لدولة( اما هي القواعد والضوابط المعتمد )إن وجدت( في تحديد حجم ونطاق ودور كل جهة )سلطات أي 

ا هذه تضعن ة؟الفاعلية االقتصادي معنية بتنظيم مجال الضبط االقتصادي؟ وإلى أي مدى يخدم هذا التوزيع

 :اإلشكالية أمام احتمالين متناقضين مفادهما

اعلية االختصاص في تنظيم مجال الضبط االقتصادي ال تخدم الفاالحتمال األول: أن ضوابط توزيع  

 .االقتصادية والتفاعل مع خصوصيته ونوازله )مخاطره( و مع قواعد وضوابط الحوكمة

د ما حم إلى االحتمال الثاني: أن ضوابط توزيع االختصاص التي تحكم تنظيم مجال الضبط االقتصادي تخد 

 .صيته و تضمن ترجمة لقواعد الحوكمةفاعلية االقتصاد والتفاعل مع خصو

 :يفة أساسا لمتمثلاإن هذه اإلشكالية التي نؤسس عليها دراستنا تندرج تحتها مجموعة من التساؤالت الفرعية  

مع  ما مدى مساهمة سلطات مجال الضبط االقتصادي المشرع تنظيم مجال الضبط االقتصادي تماشيا-

 دها؟لتطوير التقنية القانونية وما مظاهر هذه العالقة وحدوتحوالت الدولة االقتصادية وخدمة 

 إلى أي مدى تشارك سلطات مجال الضبط االقتصادي السلطة التنفيذية تنظيم مجال الضبط االقتصادي؟-
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 ؟فيما تتمثل ضوابط توزيع االختصاص بين السلطة التنفيذية وسلطات مجال الضبط االقتصادي -

مارس ال الضبط االقتصادي باالختصاص التنظيمي؟ وبأي شكل تساهم وتإلى أي مدى تتمتع سلطات مج-

 وظيفة سن القواعد القانونية؟

 

 

 :منهج الدراسة

نه من أا كما لإلحاطة واإللمام بمثل هذه الدراسات يجب إتباع مناهج تساعد على تقصي الحقائق وتحليله 

 :يالته، والتي من بينهاخاللها يمكن أخذ نظرة شاملة على الموضوع وعلى الغوص في تفص

ع الذي نسعى من خالله إلى تشخيص ووصف مختلف جوانب موضوع توزي : المنهج الوصفي التحليلي-

يم مجال رة تنظاالختصاص في تنظيم مجال الضبط االقتصادي وإبراز العالقة بين مختلف الجهات المعنية بفك

مجال يمي للفكرة التأطير القانوني والتنظ الضبط االقتصادي ومشكلة العالقة وتبادل األدوار من خالل

لمعطيات اتحليل االقتصادي والمالي من خالل الوظيفة المستحدثة للدولة في تنظيم مجال الضبط االقتصادي و

اآلراء ائية وعنها خاصة منها النصوص القانونية المؤطرة لهذا المجال، باإلضافة إلى  االجتهادات القض

 .ةالفقهية المتعلقة بالدراس

 :خطة الدراسة 

 :فصلينمن أجل معالجة اإلشكالية ارتأينا تقسيم الدراسة إلى  

دوره الفصل األول حول مساهمة سلطات الضبط سلطة المشرع تنظيم مجال الضبط االقتصادي، الذي ب 

قابة مدى ر ينقسم إلى مبحثين األول يتعلق باالختصاص التشريعي لسلطات الضبط االقتصادي والثاني حول

 لسلطة التشريعية على سلطات الضبط االقتصادي.ا

ل الضبط المجا أما الفصل الثاني فيرتبط بفكرة مشاركة السلطة التنفيذية سلطات الضبط االقتصادي تنظيم 

تنفيذية لطة الاالقتصادي والذي يحوي مبحثين أولهما يتعلق بالضوابط العامة في توزيع االختصاص بين الس

لضبط التنفيذية وسلطات اوسلطات الضبط االقتصادي والثاني بضوابط توزيع المعياري بين السلطة 

 االقتصادي

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 الفصل األول
مساهمات سلطات الضبط االقتصادي املشرع تنظيم جمال 

 الضبط االقتصادي
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 تمييد

 يشبو الكثير مف الباحثيف بعض سمطات الضبط االقتصادي كبرلمانات مصغرة في مجاؿ          
اختصاصيا خاصة منيا التي تتمتع بسمطة تنظيمية، كونيا األكثر اختصاصا لما تمتمكو مف قدرة عممية 

وفنية وتقنية نظرا لمتشكيمة العضوية المتخصصة ليا وطابعيا االستقبللي فيي تبدو كإطار قانوني وتنظيمي 
فعاؿ، قادر عمى تنظيـ جيد ليذا المجاؿ، بما يكفؿ التنظيـ والتأطير لقطاعات كثيرة فيو كمظير لتطوير 

التقنية القانونية لما تمتمكو ىذه السمطات مف آليات تتبلءـ مع وظيفة الضبط قادرة عمى المساىمة في الوظيفة 
 .التشريعية

كما أف لمعبلقة المتبادلة بيف سمطات الضبط والسمطة التشريعية وما تمتمكو مف وظيفة تشريعية غير مباشرة 
في شكؿ مساىمة في التشريع أو مباشر عف طريؽ التشريع الفرعي التطبيقي الخاص في مجاليا، نجد ليا 

وجو ثاف معاكس في ىذه العبلقة المشار إلييا سابقا يتمثؿ في أف جيات السمطة التشريعية ليا وظيفة رقابية 
 .عمييا تختمؼ جيتيا حسب طبيعة النظاـ السياسي القائـ

 تجدر اإلشارة ىنا أف المشرع في ىذا العنصر مف الدراسة ال يقصد بو البرلماف صاحب الوالية في ىذا 
االختصاص وحده بؿ حتى رأس السمطة التنفيذية لما يتمتع بو مف اختصاصات تشريعية عادية واستثنائية 

 .والذي يعتبره البعض كأصؿ أيضا

 سنتطرؽ بداية لسمطات الضبط االقتصادي في آليات تطوير صناعة القانوف مف خبلؿ االختصاص 
، يمي ذلؾ مظاىر العبلقة ومدى تأثيرىا بيف (المبحث األوؿ)التشريعي ليا ومدى مساىمتيا في ىذه الوظيفة، 

سمطات الضبط االقتصادي والسمطة التشريعية مف حيث مدى رقابة السمطة التشريعية عمى سمطات الضبط 
 .(المبحث الثاني)االقتصادي وحدود ىذه العبلقة، 
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 .االختصاص التشريعي لسمطات الضبط االقتصادي:  المبحث األول

 لموىمة األولى يستنكر الدارس في النظرية العامة ىذا العنواف بيذه الصياغة، غير أف ىذا الربط يعبر عف 
أف االختصاص الذي تقوـ بو ىذه الييئات لو بعد مف الناحية القانونية والفنية والذي يعد مسألة قانونية 

إجرائية ترتبط بالتشريع بمفيومو الواسع ال يمكف نكرانيا، كما أنيا تستدعي الدراسة في جوانب عديدة خاصة 
ما يتعمؽ بيا وفؽ نظاـ الفصؿ بيف السمطات ومدى تكريس المرونة والتعاوف فيو ومف ناحية تطور التقنية 
القانونية خاصة فيما يتعمؽ بالتأطير القانوني لمجوانب االقتصادية مف خبلؿ إبراز أوجو التعاوف والتشارؾ 

 .المباشر أو غير المباشر في ىذه الوظيفة مف خبلؿ ما منحيا المشرع مف آليات خاصة

 انطبلقا مف فكرة أف كثير مف القوانيف في ىذا المجاؿ في حقيقتيا تشريعات اقتصادية بحثو تحاوؿ مواكبة 
الواقع االقتصادي وخصائصو وتنافسيتو وبذلؾ تكفؿ استقرار في المناخ التشريعي لؤلنشطة المختمفة، تستدعي 

مرافقة رؤيا اقتصادية مف طرؼ المشرع يواكب فييا تطور التقنية القانونية في ىذا المجاؿ خاصة أماـ 
التراجع الواضح لمتشريع العادي أماـ التنظيـ في تنظيـ النشاط االقتصادي والمالي والذي لو مبرراتو، 

كما أف ىذه المساىمة التشريعية مف ىذه السمطات قد تأتي في عدة مظاىر وآليات مف  (المطمب األوؿ،)
. (المطمب الثاني)خبلؿ عبلقة التأثير عمى المشرع، 

 . في مجال الضبط االقتصاديوانعكاساتياتطوير التقنية القانونية : المطمب األول 

 مما الشؾ فيو أف فيـ حركة التطور االقتصادي ومعو شفافية األىداؼ المسطرة المرجوة منو تقود إلى وضع 
تشريعات اقتصادية تقوده وتنظمو وتحميو عمى نحو سميـ، يراعى فييا استحداث قواعد اجرائية وموضوعية 

متطور تواكب المتطمبات والطموحات في ىذا المجاؿ مف خبلؿ الجمع بيف المعرفة القانونية والمعرفة 
 .االقتصادية لمواجيات المتغيرات الطارئة

 فالمقصود ىنا بتطور التقنية القانونية ليس محتوى القواعد القانونية أو األنظمة القانونية فحسب بؿ يتسع 
ليشمؿ التطور في كيفية توجيو السموكات والتصرفات وتنظيميا مف طرؼ السمطة العمومية بواسطة قواعد 

 باإلضافة إلى تحوالت الدولة تنظيميا وىيكميا الرفاىةالقانوف في مواجية األزمات المتبلحقة التي مست دولة 
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ووظيفيا والذي انسحب عمى كيفية صنع القانوف وحتى في مضمونو وطبيعتو، أيف تعتبر سمطات الضبط 
1ومف خبلؿ وظيفة الضبط وآلياتو أحسف وسيمة لتجسيد ىذا التطور والتحوؿ

 .

لكف قبؿ ذلؾ فإف ما أصاب البرلماف مف عجز في مواجية المشاكؿ السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
الخطير في الجزائر أو التي عرفتيا الشعوب األوروبية قببل مف خبلؿ عدـ مسايرة التشريع لمتطور السريع 
ولو - وكثرة المطالب أدى إلى تراجع االىتماـ لصالح السمطة التنفيذية والتسميـ في األخير باحتبلليا الصدارة 

في النظاـ السياسي مما يتطمب االعتراؼ بضرورة تممكيا الوسائؿ خاصة لمتدخؿ مف أجؿ مواجية - عمميا 
مما ينعكس عمى ممارسة التنظيـ عمى نطاؽ واسع ودوف تحديد وبذلؾ فيو ،2متطمبات ومقتضيات العصر

واضحة عمى تطور السمطة التنفيذية والذي بدوره يعود إلى عدة عوامؿ وأسباب تبرر مزاحمة التنظيـ  داللة
 . واقعياإنكارهلمتشريع خاصة في المجاؿ االقتصادي والمالي والذي ال نستطيع 

إف اضطبلع السمطة التنفيذية بسمطة التنظيـ مف حيث الممارسة حديث العيد نسبيا مقارنة باالختصاص 
التشريعي لممشرع في األنظمة المعاصرة نتيجة تراجع البرلماف واحتبلؿ السمطة التنفيذية الصدارة بسبب عجز 

البرلماف عف مواجية األزمات التي تعرضت ليا الدوؿ كأحد مبررات مزاحمة التنظيـ لمتشريع خاصة في 
غير أنو لـ يبقى عند ىذا الحد، إذ أف تحوالت الدولة إلى دولة  (الفرع األوؿ)القطاعات االقتصادية والمالية، 

ضابطة ومعو إزالة التنظيـ عف القطاعات االقتصادية والمالية، أيف وجدت مبررات بدورىا لتتنازؿ السمطة 
لسمطات مجاؿ الضبط االقتصادي  (كتنظيـ فرعي خاص)التنفيذية عف جزء مف االختصاص التنظيمي 

 .ىي األخرى عف مسايرة ىذا التطور والتحوؿ وىذا ما يأتي تفصيمو الحقا لعجزىا3

 إف ىذا التطور تبنى آليات جديدة إجرائية في عممية صنع القانوف باعتناؽ نموذج جديد لمقانوف الشبكي مف 
خبلؿ التحوؿ مف قانوف حديث مبني عمى نموذج ىرمي تعتبر فيو الدولة ىي المرتكز الوحيد لصنع القانوف 
إلى قانوف ناتج عف مجموعة مف األنظمة تتداخؿ في عبلقتيا مع بعضيا وفؽ مبادئ وقواعد ترتكز عمى 
المرونة، التعدد، التكييؼ، االستمرارية، النسبية والتجديد مف خبلؿ االعتماد عمى آلية التفاوض والتعاقد في 

                                                             
 2خرشي إلياـ، السمطات اإلدارية المستقمة في ظؿ الدولة الضابطة، أطروحة دكتوراه في القانوف العاـ، ؾ ح وع س، جامعة سطيؼ ، 1

 35.ص2015/2014، :السنة الجامعية
 د ـ2ط ،3السمطة التنفيذية، ج ،96بو شعير سعيد، النظاـ السياسي الجزائري، دراسة تحميمية لطبيعة نظاـ الحكـ عمى ضوء دستور ، - 2

 84.ص 2013ج، الجزائر ،
عشاش حفيظة، سمطات الضبط االقتصادي في الجزائر والحوكمة، مذكرة ماجستير في القانوف العاـ، تخصص الييئات العمومية  3

 11.ص 2014/11/30، :والحوكمة، ؾ ح ع س، جامعة عبد الرحماف ميرة بجاية، تاريخ المناقشة في



 . تنظيم مجال الضبط االقتصادي فيمساىمات سمطات الضبط االقتصادي    : الفصل األول 

12 

 

إف إدخاؿ اإلجراءات السابقة المبنية عمى التشاور والحوار واإلقناع مع المعنييف بالقانوف ،1صناعة القانوف
كتجسيد لمديمقراطية التشاركية انعكس وأثر عمى طبيعة ىذا القانوف مف خبلؿ تراجع خاصية اإللزاـ فيو، 

 حينما تحوؿ مف قانوف صاـر إلى قانوف مرف مف قواعد 2  والتي تعد مف أبرز خصائص القانوف الحديث
تندرج ضمف تقنية التنظيـ القانوني اآلمر لمسموكيات والتصرفات إلى قواعد تندرج ضمف إطار التنظيـ 

( الفرع الثاني)القانوني غير اآلمر لمسموكيات والتصرفات ،خاصة لدى سمطات الضبط االقتصادي، 

 .مبررات مزاحمة التنظيم لمتشريع في تنظيم النشاط االقتصادي والمالي:  الفرع األول

ذا كاف لمسمطة العامة في الدولة   إف مف المسمـ بو أف وظيفة الدولة األولى ىي العمؿ عمى سيادة القانوف وا 
أىداؼ متنوعة في مجاالت سياسية واقتصادية واجتماعية فبلبد أف يتـ تحقيؽ ىذه األىداؼ في محيط فكرة 

بشرط توافقيا مع ،  ،حيث نجد أف السمطة التشريعية تعنى بوضع القانوف لتنظـ عاـ لممجبلت السابقة3القانوف
أحكاـ الدستور كما تعنى السمطة التنفيذية بوضع لوائح تنظيمية بشرط أف تكوف محددة بنصوص الدستور 

 .والقانوف

إال أف التطور الحاصؿ في وظيفة الدولة قد قمب ىذا الوضع التقميدي عكسيا مف منطمؽ تحديد مجاؿ كؿ 
جية حيث أصبح مجاؿ التشريع عمى سبيؿ الحصر ضمف أحكاـ الدستور بعكس البلئحة الذي أصبح عمى 

 .4أف السمطة التنفيذية ىي المشرع العادي، وأصبح البرلماف المشرع االستثنائي "اإلطبلؽ عمى حد قوؿ الفقو

إف ىذا التطور الحاصؿ لمسمطة التنفيذية في المجاؿ التنظيمي حيث أصبحت تزاحـ بو السمطة التشريعية لو 
مبرراتو والذي يعود لعدة عوامؿ وأسباب، منيا ما ترجع العتبارات واقعية وعممية وأخرى ترتبط بفكرة توسع 
النظاـ العاـ في أولوية تحقيؽ اليدؼ، وبعضيا يرجع إلى تحوالت الدولة في المجاؿ االقتصادي مف النظاـ 
الموجو إلى تحرير السوؽ، وبالتالي كؿ ىذه المبررات تظير مدى تفوؽ وتعاظـ دور السمطة التنفيذية في 

                                                             
1

 Voir: Martin Collet, « Le contrôle juridictionnel des actes des autorités administratives indépendante, 

LGDJ, Paris, 2003, p74                                     2 -
2

 - Jacques Chevallier, «Vers un droit post-moderne ? les transformations de la régulation juridique », 

RDP, no 3/1998, p 663/664     3 
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األنظمة المعاصرة، وبالمقابؿ تراجع وظيفة البرلماف نفسو وانسحابو نظرا لمشكبلت تدىور المعيار التشريعي 
 .خاصة في تطبيقات النظاـ القانوني الجزائري

 .مبررات واقعية وعممية:  أوال

 إف التجمعات اإلنسانية المتنوعة وخاصة بعد اتخاذىا شكؿ الدولة في عصرنا الحديث، شيدت تحوالت 
كثيرة، ومف ابرز تمؾ التحوالت وأبمغيا أثرا تمؾ المتصمة بالنظـ االقتصادية التي تراوحت في الحقب التاريخية 

المتتابعة بيف اإلقطاعية والرأسمالية واالشتراكية والشيوعية وفؽ نظريات مختمفة األبعاد وتطبيقات متباينة 
،تحتاج إلى وجود جية داخؿ الدولة تتمتع بوظيفة تتحسس الواقع االقتصادي القائـ لتنظمو 1األطر والحدود 

 .عمى أحسف وجو ومف منطمؽ واقعي عممي أقرب منو لمحقائؽ النظرية

 كما أف واقع ضرورة االنخراط في العولمة في شقيا االقتصادي أصبح واقعا حتميا، وال ريب في أف ما شيده 
العالـ منذ وقت قريب مف أزمة اقتصادية ومالية طاحنة تنامت تداعياتيا وتعددت آثارىا المباشرة وغير 

المباشرة، واتسعت مساحتيا لتطاؿ عددا مف الدوؿ عمى مستوى المعمورة متقدمة ونامية ومتخمفة وما أعقبيا 
طالت آثارىا عددا غير قميؿ مف األسواؽ 2008مف أزمة اقتصادية في الواليات المتحدة األمريكية في عاـ 

 . باألمور التقنيةألدرى ،يستدعي إطبلؽ يد السمطة التنفيذية لمواجية مثؿ ىذا الوضع كونيا 2العالمية المالية

ف كاف البرلماف سابقا يمثؿ اإلرادة العامة لمشعب، مف حيث واليتو في سف القوانيف ذات الصمة، إال أف  وا 
تطور وظائؼ الدولة كما اشرنا وتزايد مشكبلت الحياة، خاصة منيا المرتبطة بالحياة االقتصادية والمالية 

لؤلفراد ولمدولة ككؿ، مما تتطمب السرعة في معالجتيا مف جية كما أف آلية صناعة التشريع تتميز بتعقيدات 
العممية التشريعية عبر مراحؿ اإلنتاج التشريعي، قد أفضيا إلى ضرورة تحديد مجاالت التشريع حصرا في 
طبلؽ يد السمطة التنفيذية خاصة منيا التنظيمية في جميع المجاالت غير المحجوزة  بياف المبادئ العامة وا 

تمثيميا لئلرادة العامة ىي األخرى ولكف بشكؿ آخر مغاير انطبلقا مف تمثيميا لمدولة  لمتشريع، مف منطمؽ
ككؿ التي تمثؿ الجماعة الوطنية في كؿ شيء يتعمؽ بالمصمحة العامة وصيانة النظاـ العاـ االقتصادي 

وحمايتو، وألنيا مكمفة بتدبير وتسيير الشأف العاـ نظرا لما تممكو مف وسائؿ سريعة لمتسيير والتيمف بينيا حتى 
األدوات القانونية والتي في مقدمتيا القواعد القانونية التي يتعيف عمييا إيجادىا إذا لـ يجدىا المشرع أو لـ يكف 

                                                             
المعايير الحاكمة لمتشريع وقواعد الصياغة التشريعية والمواءمة الوطنية مع المعايير 1 )سري محمود صياـ، صناعة التشريع، الكتاب - 1

 17.ص 2015دار النيضة العربية، القاىرة ، (الدولية لمقانوف الدولي اإلنساني ومكافحة الفساد واالتجار بالبشر وحماية البيئة ،
 33.سري محمود صياـ، سري محمود صياـ، مرجع سابؽ، ص  2



 . تنظيم مجال الضبط االقتصادي فيمساىمات سمطات الضبط االقتصادي    : الفصل األول 

14 

 

،رغـ أف التصور النظري لمبدأ 1مختص بيا ابتداء وحصيريا ضمف مفيوـ االنفراد النسبي لممشرع بالتشريع 
 ،قد أثبت الواقع العممي نسبيتو في 2الفصؿ بيف السمطات، كأحد دالالت الروح العامة المييمنة عمى الدستور

 ظؿ حتمية التعاوف بيف

 ،رغـ أف حتمية التعاوف ىذه والتي تصب إجماال في 3السمطات، وتحديدا بيف السمطة التشريعية والتنفيذية
التطبيؽ العممي المرف ليذا المبدأ، قد أوجدت واقعا آخر يختمؼ حسب طبيعة النظاـ السياسي، أيف عزز فيو 

. تفوؽ السمطة التنفيذية عمى حساب السمطة التشريعية

 .أولوية تحقيق اليدف: ثانيا

 لقد كانت المجتمعات تعيش في ظؿ ىيمنة القانوف أو سيادتو، إال أف التطور الحاصؿ وتعقد الحياة الحديثة 
وزيادة مشاكميا، أدت إلى القوؿ بييمنة اليدؼ وأولويتو، حتى أصبح مف بيف عوامؿ تطور السمطة التنظيمية، 

،بجميع عناصره التقميدية 4ىو رؤيتيا ألولوية تحقيؽ ىذا اليدؼ المتمثؿ في الحفاظ عمى النظاـ العاـ 
 .والحديثة، خاصة منيا النظاـ العاـ االقتصادي

 ظير ىذا االتجاه بعد فشؿ السمطة التشريعية نظرا لثقؿ إجراءات اإلنتاج التشريعي في مواجية الوضع 
المتأـز بعد ويبلت الحرب العالمية الثانية، مما أدى إلى تدخؿ السمطة التنظيمية لمواجية الوضع عف طريؽ 
لوائح الضرورة والموائح المستقمة، وىنا يتضح دور سمطة اإلدارة في التصدي لمحاالت غير العادية لمواجية 

 .المخاطر المحدقة بكياف المجتمع والدولة بسرعة وفاعمية، ألف القانوف مييأ لمتصدي لمحاالت العادية

كما أف الفقو يجمع عمى تعريؼ الضبط اإلداري مف خبلؿ أغراضو وىي المحافظة عمى النظاـ العاـ في 
المجتمع عف طريؽ ىيئات الضبط، سوء المركزية منيا أو المحمية، حيف تمنح ليا تمؾ الوسائؿ المتنوعة، وال 

                                                             
دراسة مقارنة في تحديد مجاؿ )عزاوي عبد الرحماف، ضوابط توزيع االختصاص بيف السمطتيف التشريعية والتنفيذية في النظرية العامة،  1

 .مرجع سابؽ، ص  (كؿ مف القانوف والبلئحة،
 الصادر بتاريخ2001/12جاء ذلؾ في رأيو رقـ " مبدأ الفصؿ بيف السمطات ،" أقر المجمس الدستوري صراحة أف روح الدستور ىو  -2

منو لمخافتو روح 12بمناسبة رقابتو عمى دستورية القانوف األساسي لعضو البرلماف، والذي قضى بعدـ دستورية المادة 2001/01/13
كما سبؽ لممجمس الدستوري أف أكد عمى مبدأ الفصؿ بيف السمطات بمناسبة رأيو 2001/02/04.المؤرخ في 9ج عدد .ج.ر.الدستور، ج

مف األمر المتعمؽ بالتقسيـ القضائي المصادؽ عميو مف طرؼ المجمس الوطني 02حوؿ دستورية المادة 1997/02/19المؤرخ في 04رقـ 
  29ص1997/03/19الصادر في ،15ج، العدد .ج.ر.ج1997/01/06االنتقالي بتاريخ 

مف الدستور، النظاـ القانوني لؤلوامر، مجمة المدرسة الوطنية 124مراد بدراف، االختصاص التشريعي لرئيس الجميورية بمقتضى المادة  3
 09.ص 2000الجزائر ،02لئلدارة، العدد ،

 26.المرجع السابؽ، ص  4



 . تنظيم مجال الضبط االقتصادي فيمساىمات سمطات الضبط االقتصادي    : الفصل األول 

15 

 

وىو حماية النظاـ العاـ بجميع عناصره وعمى   ،أال 1يكوف ذلؾ إال مف أجؿ ىدؼ وحيد يعد قيدا عمى تدخميا
 .رأسيا النظاـ العاـ االقتصادي، وليس ليا حؽ استعماؿ تمؾ السمطات في غير ىذا اليدؼ

وعميو ففي خضـ المعطيات االقتصادية التي بدأت تتشكؿ وتفرض نفسيا، تصعب ميمة البحث عف نقطة 
 كأىـ مبدأ تقوـ عميو الدساتير "حرية التجارة والصناعة" وىما مبدأ : توازف بيف أمريف ال مناص منيما

الحالية، والذي مف أبرز تجسيداتو حرية التنافس مف جية، وضرورة ضبط حركة السوؽ بما يكفؿ الصالح 
. العاـ مف ناحية أخرى

 .انسحاب الدولة من الحقل االقتصادي وتبني نظام اقتصاد السوق: ثالثا

 إف إحدى مظاىر تزايد دور السمطة التنفيذية ومزاحمتيا لممؤسسة التشريعية في األنظمة المعاصرة ىو تغيير 
المفيوـ الديمقراطي وخروجو عف المغزى السياسي المتمثؿ بحماية الحقوؽ والحريات الفردية إلى مغزى 

اقتصادي واجتماعي، ومنو انحصار الديمقراطية الكبلسيكية بعد عجزىا عف مسايرة ما مرت بو المجتمعات 
الصناعية المتقدمة، المتمثؿ بتدخؿ الدولة في تحقيؽ الرفاىية وتوفير مستوى معيشة لممواطنيف، وما أدى إلى 

تأصيؿ ىذه النتيجة إلى تطور دور الدولة بعد الحرب العالمية األولى وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية 
  2.وتوسيع مياميا وانتقاليا مف الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخمة

كما أنو مما ال شؾ فيو ىو أف دور الدولة في االقتصاد يختمؼ في النظاـ االشتراكي عما ىو في النظاـ 
الرأسمالي، كما تختمؼ اآلثار والنتائج المترتبة عف ذلؾ في كبل النظاميف، فالتدخبلت المتزايدة لمدولة في 
المجاؿ االقتصادي أدى إلى وقوع أزمات متعددة، دفعتيا إلى التفكير في وضع قواعد جديدة ذات طابع 

 وعميو بعد فترة طويمة مف الحمائية، لـ يكف بوسع  3.ليبرالي تختمؼ عّ ما ىو قائـ في النظاـ االشتراكي
االقتصاد الجزائري النجاة أو الفرار مف التنافس الدولي، فاالتساع المذىؿ لرقعة ونطاؽ السوؽ المشتركة 

وتطورىا خارج دوليا األصمية  (متعددة الجنسيات خاصة  )واتجاىيا نحو العولمة، وتنامي الشركات الكبرى 
االستثمار المباشر أو باالستحواذ عمى مشروعات أجنبية يجعؿ مف التراجع إلى الوراء غير  سواء عف طريؽ

                                                             
سميماني السعيد، النظاـ العاـ كيدؼ قيد عمى نشاط الضبط اإلداري، المجمة الجزائرية لمعموـ القانونية واالقتصادية والسياسية، دورية  1

 91.ص 2012سبتمبر ،03تصدر عف كمية الحقوؽ، جامعة الجزائر، عدد 
 293.المرجع السابؽ، ص  2
آلية االنتقاؿ مف الدولة المتدخمة إلى الدولة الضابطة، الممتقى الوطني حوؿ سمطات الضبط : نزليوي صميحة، سمطات الضبط المستقمة 3

ص 2007ماي ،24/23المستقمة في المجاؿ االقتصادي والمالي، كمية الحقوؽ والعموـ االقتصادية، جامعة عبد الرحماف ميرة بجاية، أياـ 
.05 
 



 . تنظيم مجال الضبط االقتصادي فيمساىمات سمطات الضبط االقتصادي    : الفصل األول 

16 

 

ممكف، ومف ثـ كاف عمى السوؽ الجزائرية أف تؤىؿ نفسيا لبلندماج في ىذا المسار العالمي وتخطو لذلؾ 
  .خطوات عمى غرار معظـ الدوؿ األخرى

مما استمـز ضرورة إضفاء تغيرات في السياسة االقتصادية الجزائرية، حيث بدأت إصبلحات االقتصادية أولية 
في بدايات في الثمانينات، كانت متعمقة بإعادة الييكمة العضوية والمالية لممؤسسات العمومية، وتشجيع 
االستثمار الخاص، والتركيز عمى إشباع الطمب الخاص المتنامي عف طريؽ االستيراد المفرط الستيبلؾ 

السمع االستيبلكية مف طرؼ الدولة، وفرض رقابة صارمة عمى التجارة الخارجية، فيذه اإلصبلحات األولية، 
لـ تكف 1986التي مف بينيا وضع تشريعات كاممة وتجسيدىا فعميا ومف ذلؾ مثبل االندماج الفرنسي لسنة ،

وكانت سببا مباشرا عمى تفاقـ الوضع االقتصادي واالجتماعي، لذلؾ لجأت الدولة إلى  في المستوى المطموب
 ،مف خبلؿ تبني سياسات التصحيح االقتصادي وما انجر 1تطبيؽ إصبلحات جذرية في بداية التسعينات

عنيا مف تدىور الوضع االقتصادي االجتماعي، أيف تجسدت مظاىرىا في العديد مف الجوانب، كتراجع 
التنمية االقتصادية، وانخفاض قيمة العممة النقدية بسبب سياسة الخصخصة والذي يرجع بالدرجة األولى كوف 

،كما أف احتضاف ىذا النوع مف السياسات الذي شرعت بو كثير مف الدوؿ السائرة 2الجزائر مف الدوؿ الريعية 
في طريؽ النمو مف بينيا الجزائر كاف تحت ضغط المنظمات الدولية، أو في إطار مسار االندماج الجيوي 

. أو العالمي

 .تعاظم دور السمطة التنفيذية في األنظمة المعاصرة والذي قابمو تراجع وظيفة البرلمان وانسحابو: رابعا

تتعدد أسباب تعاظـ دور السمطة التنفيذية في األنظمة المعاصرة، وفي المقابؿ تتراجع معو وظيفة البرلماف 
. التي تعود لمشكبلت تدىور المعيار التشريعي

 .تطوير التقنية القانونية في جانبيا اإلجرائي والموضوعي: الفرع الثاني

 إف إدخاؿ طرؽ وأساليب جديدة في وضع القانوف بصفة عامة، ارتكزت عمى إشراؾ الفرد في عممية سف ىذا 
األخير مف خبلؿ عديد الوسائؿ مف أىميا التفاوض واالستشارة كتطوير لمتقنية القانونية في جانبيا اإلجرائي، 

                                                             
 ؛ عدة مريـ، المظاىر القانونية لئلصبلح المصرفي في الجزائر، مذكرة ماجستير في القانوف27فتوس خدوجة، مرجع سابؽ، ص  1
مف إجمالي اإليرادات 40%ىي التي تعتمد عمى مصادر خارجية في الحصوؿ عمى نسبة يعتد بيا في إيراداتيا تتجاوز : لدولة الريعية 2

وقد برزت ظاىرة الدولة الريعية بشكؿ جمي في الدوؿ العربية النفطية وخاصة في منطقة الخميج العربي؛ مصطفى بمعور، التحوؿ 
أطروحة دكتوراه في العموـ السياسية، فرع 2009/2008(،  )الديمقراطي في النظـ السياسية العربية، دراسة حالة النظاـ السياسي الجزائري 

 7 7.ص 2010/2009التنظيـ السياسي واإلداري، قسـ العموـ السياسية والعبلقات الدولية، جامعة بف يوسؼ بف خدة الجزائر، ،
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وفي الجانب الثاني مف خبلؿ التحوؿ الذي طاؿ طبيعة القانوف في حد ذاتو ومضمونو كصورة عف  (أوال)
 (ثانيا)التطوير التقنية القانونية في جانبيا الموضوعي، 

 .تطوير التقنية القانونية في جانبيا اإلجرائي:  أوال

ارتكزت في .  مع بداية الثمانينات ظيرت بوادر تتعمؽ بإدخاؿ أساليب وطرؽ جديدة في صناعة القانوف
مجمميا عمى إشراؾ المعنييف في عممية صنع ىذا األخير أيف يتـ إدخاؿ العديد مف الفواعؿ في ىذا المجاؿ 

مف خبلؿ التحوؿ مف قانوف وحيد الطرؼ إلى قانوف تفاوضي األول باالعتماد عمى عنصريف أساسيف يرتبط 
بإدخاؿ آلية التفاوض في العممية و الثاني باالتجاه نحو أسموب التعاقد في صناعتو، وىما أسموباف أدرجيما 

ضمف المؤشرات التي تساىـ في إبراز تركيب قانوف ما بعد الحداثة  Jacques Chevallierاألستاذ 
،وبذلؾ يبعدىما عف األساليب الكبلسيكية في ىذا المجاؿ القائـ عمى أف الدولة ىي الطرؼ الوحيد في 1

ولعؿ أسباب وعوامؿ ىذا التحوؿ يعود باألساس إلى الزيادة في وعي األفراد . صناعة القاعدة القانونية
بضرورة إشراكيـ بطريقة مباشرة في الحكـ سواء عمى المستوى المركزي أو المحمي واقتناع السمطة السياسية 
. بذلؾ، وىو ما ساىـ بظيور ما يسمى بالديمقراطية التشاركية جنبا إلى جنب مع الديمقراطية التمثيمية النيابية

 (آلية التفاوض في صناعة القانون)من االنفرادية إلى التفاوضية إلحداث القواعد القانونية

 كمظير مف مظاىر تطور التقنية القانونية والذي يرتبط مباشرة بضرورة التحوؿ نحو تبني إجراءات وآليات 
 فواعؿ جدد في تمؾ العممية، نتجوا عف التغير إشراؾجديدة مغايرة لتمؾ الكبلسيكية في صناعة القانوف ومعو 

في ىندسة البناء المؤسساتي لمدولة وما صاحبو مف إعادة تقييـ لدورىا ووظائفيا التدخمية لصالح تمؾ الفواعؿ 
 .خاصة منيـ الييئات اإلدارية المستقمة خدمة لمفرد المعني بالقواعد القانونية

 (الحقوؽ والحريات) الفرد الذي تغيرت معو فكرة الحقوؽ والحريات المرتبطة بو حيث استبدلت الفكرة التقميدية 
ومعيا تحولت إلى سمطة إلزاـ في  ( ديوف-حقوؽ )المعترؼ بيا لؤلفراد التي ليس لمدولة التدخؿ فييا ب

مواجية الدولة مف خبلؿ وساطة الدولة لتحقيقيا والذي يرجع إلى تراجع الفكر الفرداني بسبب االنتقادات التي 
وجيت لنظرية الحقوؽ التي تأسس عمييا القانوف ومعو تنزيؿ الفرد مف المكانة الذي يحميا في الساحة 

القانونية نظرا العتناؽ اآلراء الفقيية الموضوعية وبذلؾ حمت مدرسة القانوف االجتماعي محؿ مدرسة القانوف 
 الطبيعي

                                                             
1
Jacques Chevallier, «L’état post- moderne, les transformations de la régulation juridique» RDP, 3/199, 

16/09/1998, p 164/668 
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المييمنة وقتيا والتي كانت تروج إلى فكرة أف الفرد مع حقوقو المصيقة وجد قبؿ الدولة تكريسا لفكرة العقد 
  1.االجتماعي وأف القوانيف الوضعية ما ىي إال وسيمة لضماف الحماية البلزمة لتمؾ الحقوؽ

 أو اقتصادية (غياب التمثيؿ وضعؼ األداء) بالنظر لمسببتيا سواء كانت سياسية الرفاىةومع أزمة دولة 
 )والذي أدى إلى تداعياتيا عمى المستوى السياسي  (غياب الثقة)أو اجتماعية  (ضعؼ في موجية األزمات)

مف خبلؿ تحوؿ في مفيوـ المواطنة )و المدني  (االتجاه نحو الديمقراطية الموسعة مف خبلؿ توسيع آلياتيا
في إطار التحوؿ مف الدولة المتدخمة إلى الدولة الضابطة ومعو تعديؿ في  (وتجاوز حدود الدولة القومية

 .وظائؼ الدولة الكبلسيكية لمسايرة ىذا التحوؿ

 ومع فتح المجاؿ لمييئات اإلدارية المستقمة وعمى رأسيا سمطات الضبط االقتصادي مف خبلؿ إصدار 
القواعد التنظيمية العامة لتعويض اختصاصات السمطة العامة في قطاعات ومجاالت حساسة وىي بيذه 

الصفة تعتبر انعكاس مباشر لنقؿ االختصاص التنظيمي مف الدولة ليذه السمطات في شكؿ انفجار لصالح 
تعدد المراكز لصناعة القانوف بتقميص حصة القانوف لصالح قواعد جديدة أكثر قبوال وانتشارا ،مف خبلؿ آلية 
التفاوض يستمد فييا القانوف مشروعيتو مف المشروعية المستمدة مف فاعمية القانوف في الواقع بدؿ العقؿ، 

كاف يتمتع بيا القانوف إلخضاع المعنييف بو لو إلى سمطة وقوة مستمدة مف موافقة  تحولت السمطة التي
  .المخاطبيف بو عميو

وعموما يتـ ىذا التفاوض مف خبلؿ العديد مف الوسائؿ االستشارية سواء الرسمية مف خبلؿ الييئات واألجيزة 
الرسمية التي تمثؿ فئات معينة مف المواطنيف كالتنظيمات المينية ومختمؼ الجمعيات وىي تقنية قديمة حديثة 

تنتشر في المجاؿ التنظيمي أكثر، تنشأ أجيزة خصيصة ليا، أما غير الرسمية مف خبلؿ استشارة المعنييف 
بالقانوف مباشرة، ويتـ ذلؾ اليوـ عبر وسائؿ اإلنترنت أو مف خبلؿ عقد المؤتمرات والمقاءات المباشرة مع 

 .المواطنيف لطرح مشروع قانوف معيف لمنقاش وأخذ اآلراء وتطبؽ ىذه التقنية أكثر في المجاؿ التشريعي

كرس ىذا األمر فعميا مف خبلؿ لجوء الدوؿ الغربية ليذه التقنيات كفرنسا، ألمانيا، بريطانيا واسبانيا وسويسرا 
وتتـ ىذه اآللية بالتشاور والتحاور سواء عمى مستوى السمطة السياسية أـ عمى مستوى . وكذلؾ كندا واستراليا

كما وسعت الواليات المتحدة . رية المستقمة خصوصا في فرنسااالعديد مف الييئات األخرى كالسمطات اإلد

                                                             
 18.خرشي إلياـ، السمطات اإلدارية المستقمة في ظؿ الدولة الضابطة، مرجع سابؽ، ص 1
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والذي يمـز ىذه 1946األمريكية مف تطبيؽ ىذه الوسائؿ مف خبلؿ إصدارىا قانوف اإلجراءات اإلدارية لسنة 
  1.األخيرة عمى إتباع وسيمة التفاوض مع المعنييف بالقواعد التي تصدرىا

وترجع أسباب المجوء إلى آلية التفاوض إلى تطور وعي األفراد كما أشرنا سابقا وخاصة لدى المجتمعات 
الغربية، بضرورة المشاركة في تحديد مصيرىـ وعدـ تركو بيد السمطة السياسية لوحدىا لتتحكـ في حياتيـ 

مساىمة 2لممشاركة في وضع القواعد القانونية الموجية لتنظيـ حياتيـ ، (االجتماعية، االقتصادية والسياسية)
 .في تحسيف فاعمية اتخاذ القرار مف جية و عقمنة صنعو  مف جية أخرى

أسموب التعاقد  االتجاه نحو)من اإلرادة المنفردة إلى توافق اإلرادتين إلحداث القواعد القانونية 2  -
 كما أشرنا لصالح الدولة الضابطة قد أدى إلى تحوؿ نحو النموذج الرفاىة إف تراجع دولة  (لصناعة القانون

التفاوضي والتعاقدي خاصة في القطاعات االقتصادية التي شمميا نظاـ الخوصصة، حيث أصبحت الدولة 
 ،وأصبحت تأخذ ىذه العقود في صياغتيا 3تمجأ إلى التفاوض مباشرة مع الشركاء االقتصادييف واالجتماعييف

شكؿ العقود الرسمية كاالتفاقيات أو العقود غير الرسمية كالمواثيؽ في مجاالت أخرى، كالميثاؽ اإلداري 
والمواطف، ميثاؽ مكمؼ بالضريبة، ميثاؽ المستيمؾ، مف أمثؿ ذلؾ القانوف المؤرخ في 

المتعمؽ بالعبلقات بيف اإلدارة الموطف والذي عرض عمى النقاش فيما يتعمؽ بو في الكثير 2000/04/12،
 4.بفرنسا1998/09/11مف المؤتمرات والمقاءات أىميا المؤتمر الدولي لمعموـ اإلدارية المتعمؽ بو في 

 وقد ساىـ ىذا االىتماـ والتحوؿ بتقنية التعاقد في تغيير الطبيعة والمفيوـ التقميديف لمعقد، حيث أصبحت 
 مف جية، وبيف العقد وتقنيات أإلنفراديبموجب ذلؾ الحدود التي كانت مرسومة بوضوح بيف العقد والقرار 

  5.الضبط األكثر مرونة وسبلسة مف جية أخرى غامضة

وبيذا أدت كؿ مف آليتي التفاوض والتعاقد إلى تحوؿ القانوف اآلمر المفروض مف جانب واحد إلى قانوف 
رادة األفراد والفواعؿ فييا، وال نقصد ىنا العقود الكبلسيكية في مياديف  تتفؽ فيو إرادتيف ىما إرادة الدولة وا 

 .المعامبلت المدنية والتجارية أو اإلدارية التي تبرميا ىيئات الدولة

                                                             
 228.في تفعيؿ تدخبلت السمطات اإلدارية المستقمة، مرجع سابؽ، ص" دور التوصيات واآلراء"خرشي إلياـ،  1
 113.ص2010/09مجمة دراسات قانونية، عدد ،" النموذج الفرنسي،" خرشي إلياـ، تمكيف الحقوؽ في ظؿ السمطات اإلدارية المستقمة 2
 114.مرجع سابؽ، ص" النمودج الفرنسي،" خرشي إلياـ، تمكيف الحقوؽ في ظؿ السمطات اإلدارية المستقمة 3

4
 - http://www. Iiasiisa/ fiparis/fipathm/htm, 02/06/20174 

5- J- B Auby, « La bataille de san romano, Réflexion sur les évolutions récentes des droits administratif », 

AJDA, NO 11, 20/11/2001, p 918/919. 
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 كما تجدر اإلشارة ىنا أننا ال نقصد كذلؾ تفسير العقد الذي مفاده أنو حتى في إطار الدولة المبرالية 
 Adamالكبلسيكية حينما كاف القانوف يتصؼ بتوجيياتو الشكمية، أيف الدولة تمعب دور كما يوصفيا 

Smith وامتداد القانوف يكوف مف أجؿ منح إطار أدنى لضماف الحرية واستقبللية األفراد " حارس الميؿ،"دور
أيف كاف الشكؿ األساسي لمقانوف  (وخاصة االقتصادية،)والفواعؿ المؤسساتية ولضبط العبلقات االجتماعية 

والدولة تقوـ فقط بتوفير الوسائؿ لتنفيذ العقود، وال تيتـ أساسا بمحتواىا، وىذا المفيوـ " العقد،"كاف ىو 
البرجوازي لمقانوف كاف بالطبع متزامنا مع العقبلنية االقتصادية المبرالية التي تفرض أساسا عمى العممية الحرة 
سياماتو في  غير المقيدة لمسوؽ تضمف توزيعا عقبلنيا لمسمع والخدمات وىي تبرير لصيغة القانوف الشكمي وا 

الفردانية، غير أف ىذا المفيوـ لـ يدـ بتطور النظاـ االجتماعي ومعو الفواعؿ فيو وانتشار الوعي، حيث 
وعمى عكس الفكر السائد لمضبط القانوني البلـز لمدولة المبرالية الكبلسيكية المشار إليو أعبله، فقد عرت دولة 

 مادية وجوىرية لمقانوف بعد اكتشاؼ اآلثار السمبية لمسوؽ ومعو فشؿ السوؽ، أدى إلى االعتراؼ الرفاىة
فعاؿ، يعتمد في نجاعتو إلى قدر مف العموـ و إلى قدر مف  بالحاجة إلى قانوف دو توجو مادي وجوىري

الذكاء لذا الطرؼ اآلخر لتزويد السياسة بتفسيرات كافية لممشكبلت االجتماعية واالقتصادية، مف خبلؿ 
  1.اإلشكاليات لحؿ ىذه مبلئمة إجرائيةالوسائؿ منيا التفاوض والتعاقد كتقنيات قانونية 

 يعتبر دافع طاعة (تأثيرىا عمى طبيعة القانون ). تطوير التقنية القانونية في جانبيا الموضوعي: ثانيا
األفراد والمتعامميف االقتصادييف لمقواعد القانونية المرنة، كونيـ يعتقدوف أنيا واجبة مف خبلؿ اقتناعيـ بيا 

 فييا، كونيا أصبحت تضفي عمييـ صفتيـ اإللزاـكمبادئ سمطوية لمفعؿ رغـ عدـ تمتع ىذه القواعد لعنصر 
 التشاور والحوار في صنعيا والتي أصبحت مف إجراءاتنتج ىذا عف إدخاؿ . الذاتية عف طريؽ قبوليـ ليا

  2.أبرز خصائص القانوف الحديث

ر العممية التحولية مف قانوف صاـر إلى قانوف مرف كناتج عف تطور التقنية القانونية، باإلضافة إلى بتعت
التغير في مشروعية ىذا القانوف مف مشروعية عقمية إلى مشروعية واقعية ومدى الفاعمية فيو كقانوف برغماتي 

 .متكيؼ أىـ الخصائص المميزة ليذا التطور في جانبو الموضوعي

 

                                                             
 مراد بف سعيد، االتجاىات المعاصرة لمفيوـ الضبط القانوني،دراسات وأبحاث دورية عممية دولية محكمة ربع سنوية، السنة الخامسة1

 ؛ مراد بف سعيد، القانوف والدولة القومية66/65ىػ، ص1434ـ، الموافؽ شعباف 2013 (حزيراف )جواف 11( - )العدد الحادي عشر 
 229.في تفعيؿ تدخبلت السمطات اإلدارية المستقمة، المرجع السابؽ، ص" دور التوصيات واآلراء"خرشي إلياـ،  2
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 :خاصية المرونة لقانون ما بعد الحداثة1- 

 إف حاالت الفشؿ و األزمات التي عانت منيا دولة الرفاه في أواخر القرف العشريف ومعو توجيت معظـ 
الدوؿ لتبني سياسة تحريرية لنزع العبء الضبطي عف الدولة ومعو ضرورة تبني أنماط حوكمة الفعؿ 

 1الجماعي عمى مستوى الترتيبات المؤسساتية ومستوى الفواعؿ فييا، ومعو يتحوؿ القانوف إلى قانوف انعكاسي
نما يعتمد  يتبنى بنية داخمية ليست محددة بنظاـ صاـر لمقواعد وال بتوجو ىدفي مف خبلؿ معايير جوىرية وا 

 ،وبيذا يعتبر القانوف االنعكاسي مرحؿ 2عمى معايير إجرائية تقوـ بضبط العمميات وتوزيع الحقوؽ والقدرات
 .أخيرة لتطور التصورات القانونية التي تقدـ فيما بناءا لقانوف ما بعد الحداثة

 إف االقتراف البنيوي بيف االستقبللية المطمقة لميد الخفية في السوؽ وحالة التحكـ لدولة الرفاه، يجب أف 
يتماشى كذلؾ مع قدرة األنساؽ االجتماعية والبناء المؤسساتي المستقؿ عمى اإلنتاج المعياري في مرحمة ما 
بعد دولة الرفاه، فبعدما كاف القانوف صاـر في مضمونو، وكانت الوسيمة األساس في يد السمطات العمومية 
لتنظيـ أمور الدولة ىي إصدار القواعد العامة واآلمرة التي تحمؿ في مضمونيا أوامر محددة ألداء عمؿ 

 مف خبلؿ االعتماد عمى آلية التحفيز واإلقناع تحت اإللزاـوالتزاـ معيف أصبح قانونا مرنا يفتقر لخاصية 
 .مضمة الحوار

 :خاصية التكيف مع الواقع كقانون برغماتي- 2

 يميز عمماء فمسفة القانوف بيف وجود التشريع وفعاليتو، فوجود التشريع يتمثؿ في إقراره مف السمطة التشريعية 
تـ صدوره عف السمطة التي تممؾ ىذا اإلصدار وفقا ألحكاـ الدستور ولمقواعد واإلجراءات التي وضعيا 

نفاذ أحكامو، والضامف ليذه الفعالية ىو التغمغؿ  لصناعة التشريع، أما فعالية التشريع فبل تكوف إال بتطبيقو وا 
االجتماعي ألحكامو في نسيج حياة وعبلقات المجتمع، وال سبيؿ إلى ذلؾ إال بإقناع أفراد الجماعة بعدالة 

 بإنفاذىاأحكامو، ولزومو وجدواه، وعمى وجو الخصوص المخاطبيف بأحكامو، والقائميف  التشريع واستقامة

                                                             
وىنا يمثؿ " ضبط ذاتي مضبوط" ىو مفيوـ ألماني بحث في مجاؿ النظرية القانونية عرؼ في صورة : مفيومالقانوف االنعكاسي 1

في التضامف واالندماج العقبلني Hegelيمثؿ أمؿ ،" المضبوط" لمحرية واالستقبللية كتشريع ذاتي بينما Kantفيـ ،" الضبط الذاتي"مفيوـ
 .لممجتمع في إطار الدولة

 205.تطور نظرية القانوف في عصر الخصخصة والعولمة، مرجع سابؽ، ص :  مراد بف سعيد، القانوف والدولة القومية2
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وعميو نظرا ألسباب سبؽ ذكرىا، ولمتركيب  ،وىذا األمر ينطبؽ عمى القواعد اآلمر فيو1وسمطات تطبيقيا 
المتزايد الذي شيدتو وتشيده العبلقات والظواىر االجتماعية الناجـ عف التطور العممي والتقني وكذلؾ تطور 

 آليات ووسائؿ االتصاؿ

بيف األفراد، مما أدى إلى عدـ تمكف الدولة لوحدىا مف التحكـ في ىذا الواقع المتطور والمركب بواسطة 
،أصبح مف الضروري االعتماد عمى 2آليات التدخؿ التقميدية مف خبلؿ فرض القواعد العامة والمجردة 

مصادر ومراكز قانونية جديدة مستقمة عف أجيزة الدولة منيا السمطات اإلدارية المستقمة، حيث تحولت 
لـ تعد في ظؿ النموذج متعدد المراكز مرتبطة ببعضيا البعض عف . لوحدىا قطب مستقؿ لصناعة القانوف

طريؽ عبلقات التبعية، لكف مف خبلؿ عبلقات أفقية مبنية عمى أساس التفاعؿ والترابط بينيا الشيء الذي 
  3.أدى إلى تراجع النموذج اليرمي لصالح النموذج الشبكي

 .حدود عالقة سمطات الضبط االقتصادي بالسمطة التشريعية:المطمب الثاني

 مف المؤكد أف ىيئات الضبط المستقمة بمختمؼ تسمياتيا وتكييفاتيا ومجاالتيا ال تنتمي إلى السمطة 
 حتى ولو كانت عناصر نظاميا 4التشريعية بسبب استقبلليتيا العضوية أو الوظيفية في مواجية البرلماف

األساسي تقربيا منو مثؿ تعييف بعض أعضائيا مف البرلماف، التقارير السنوية التي تقدميا لو والحصانة التي 
  5.يتمتع بيا ىؤالء األعضاء والتي تشبو الحصانة البرلمانية

كما أف تتمتع ىذه ىيئات بسمطات محددة في مجاليا ينبغي عمى سمطات الدولة الكبلسيكية احتراميا وعدـ 
يعتمد عمى شعور األفراد  ( والمستحدثة الكبلسيكية)التدخؿ في شؤونيا، ألف حسف أداء الدولة لوظائفيا 

 .بوجود تمؾ الييئات المستقمة وىو ما يفرض عمى الجميع وجوب احتراميا

                                                             
 دار النيضة العربية، القاىرة، (،....المعايير الحاكمة لمتشريع وقواعد الصياغة التشريعية1:الكتاب  )سري محمود صياـ، صناعة التشريع 1

 2015، ص127.
- Jacques Chevallier, «les enjeux de la déréglementation juridique», RDP, 1/1987, pp 

vue administrative, 301/1998, 23/04/1998, p 51  Jacques Chevallier, «régulation et   polycentrisme dans 

l’administration Française»,                                                                                                       
 Arm "نظرية سبلح الكونجرس ،" وصفت الوكاالت المستقمة في الواليات المتحدة األمريكية بالنسبة لمدى انتمائيا لمسمطة التشريعية ب4

of Congress Theory ولكف يبدو أنيا تتعارض مع فقو عدـ التفويض الذي يكيفيا بغير التشريعية ألنيا مستقمة عف الكونجرس عضويا
باإلضافة إلى عدـ دستورية الفيتو التشريعي وقد دعمت ىذه النظرية مف طرؼ القضاء والفقو األمريكي عمى السواء وحتى أعضاء مف 

الذيف نفوا انتماءالوكاالت لمسمطة G-Millerالكنغرس، لكنيا سرعاف ما أصدمت بردود فعؿ مبررة مف طرؼ رجاؿ القانوف ومف أبرزىـ 
   11.التشريعية، خرشي إلياـ، السمطات اإلدارية المستقمة في ظؿ الدولة الضابطة، مرجع سابؽ، ص 

5
 C.Teitgen-Colly, Op, Cit, p 50 
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 إذ أف إدراج ىيئات الضبط المستقمة ضمف المحيط المؤسساتي مع احتراـ أصالتيا المؤكدة المستخمصة مف 
عناصر نظاميا األساسي وتميزىا، لكنيا في نفس الوقت تبقى تابعة لمدولة بوصفيا شخص قانوني عاـ 

وليس سمطة سياسية، وذلؾ يندرج في إطار عدـ تسييس تدخبلت ىذه الييئات وىو األمر الذي يستدعي 1
إزاحة الرقابة اإلدارية والوصائية عنيا، باإلضافة إلى إعادة توزيع االختصاص بيف السمطة السياسية والسمطة 
اإلدارية، فإذا كانت السمطة التنفيذية تتمتع بسمطة آمرة في مواجية اإلدارة الكبلسيكية فإنيا تتمتع باألساس 

 ،أي أف ىذه األخيرة كشكؿ جديد لمييكمة القانونية 2التنسيؽ في مواجية السمطات اإلدارية المستقمة بسمطة
إلدارة الدولة وما تتميز بو مف خصوصية قانونية ىامة تتمثؿ في عدـ انتمائيا لميياكؿ اإلدارية التقميدية وما 

،لكف ىذا ال يعني عدـ وجود روابط قائمة بينيا وبيف أجيزة الدولة األخرى خاصة 3تتمتع بو مف استقبللية 
منيا السمطة التشريعية مجسدة في الييأة التشريعية أو رئيس الجميورية ألف الييئات المستقمة وخاصة منيا 
نما عمييا تصنيؼ القواعد القانونية  العاممة في مجاؿ الضبط االقتصادي ليست حرة في ممارسة أعماليا وا 

التي يضعيا المشرع في ممارسة أعماليا اليومية وممارسة اختصاصاتيا والقواعد القانونية التي تنطبؽ عمييا 
  4.وىذه ميمة السمطة التشريعية

كما أشرنا سابقا فإف سمطات الضبط في الغالب يتقاسـ تنظيميا في الجزائر بيف الييأة التشريعية ورئيس 
، وبالتالي فإف ىذه الييئات أثناء (رئاسية )الجميورية في شكؿ قوانيف أو أوامر رئاسية أو مراسيـ تشريعية 

قياميا بعمميا قد تؤثر عمى حقوؽ وحريات األفراد خاصة منيـ المتعامميف االقتصادييف، مما يضطر بالسمطة 
 كؿ عمى حد مف أجؿ إعادة التوازف بيف ممارسة السمطة ومتطمبات إلغاؤىالتشريعية إلى تعديؿ قوانينيا أو 

  .الحرية 

 

 

 

 

                                                             
 . 104خرشي إلياـ، السمطات اإلدارية المستقمة في ظؿ الدولة الضابطة، مرجع سابؽ، ص 1
2

 -C.Teitgen-Colly, Op, Cit, p 41. 
 18.وليد بوجمميف، قانوف الضبط االقتصادي في الجزائر، مرجع سابؽ، ص  3
 1.ىشاـ جميؿ كماؿ أرحيـ، مرجع سابؽ، ص  4
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التشريعية وسمطات الضبط  العالقة ومدى تأثيرىا بين السمطة مظاىر: المبحث الثاني
 .االقتصادي

مع ثبوت عبلقة التأثير مف سمطات الضبط في المجاؿ االقتصادي عمى السمطة التشريعية في صناعة 
التشريع في مراحمو التحضيرية عمى األقؿ، سنتطرؽ إلى أمر بالغ األىمية والذي ينعكس عمى االعتراؼ 

 إف تحميؿ مظاىر استقبللية .لسمطات الضبط باالستقبلؿ العضوي والوظيفي أيضا والوجو اآلخر لمعبلقة
سمطات الضبط االقتصادي في مجممو خاصة مع انتفاء جية الرقابة اإلدارية والوصائية، نجد نوع آخر مف 
الرقابة عمى ىذه السمطات في عبلقتيا مع السمطة التشريعية مف جية الوجو اآلخر لمتقرير السنوي، الممزمة 
بو لمييئة التشريعية أو لرئيس الجميورية وحؽ مناقشتو وما يتضمنو التقرير السنوي كأداة رقابة أو في صور 

 (المطمب األوؿ)رقابة أخرى في بعض الدوؿ كحؽ السؤاؿ واالستجواب الموجية ليا مف الييأة التشريعية، 
مف خبلؿ كونيا ىي المنشأة ليا في 1يمي ذلؾ حدود عبلقة سمطات الضبط االقتصادي بالسمطة التشريعية 

أي إمكانية تعديمو أو إلغائو أو تعيف رئيسيا أو أعضائيا  (مف خبلؿ النص القانوني المنشأ ليا)غالبيا 
قالتيـ كوسيمة ضغط عمييا تمس باستقبلليتيا أيضا،   .(المطمب الثاني)وا 

 .مدى رقابة السمطة التشريعية عمى سمطات الضبط االقتصادي:  المطمب األول

التشريعية سواء كانت  لمسمطة منحت النظـ الدستورية في الدوؿ الحديثة العديد مف الوسائؿ الرقابية الممنوحة 
مف الييأة التشريعية أو مف جية رئيس الجميورية عمى أجيزة الدولة األخرى وذلؾ لمتأكد مف قياميا بمياميا 
واختصاصاتيا الموكمة إلييا عمى أحسف وجو حسب ما ىو مدرج في الدساتير، وتندرج ىذه الرقابة ضمف 

عممية الرقابة عمى أعاؿ السمطة بصورة عامة حيث تدخؿ ضمف العممية التي تتضمف اإلشراؼ عمى األعماؿ 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والقانونية والقضائية حماية لممصمحة العامة عمى اختبلؼ مشاربيا في 

 الرقابة: والتي تعني (تكريسا لمديمقراطية)بيف أوجو الرقابة السابقة وأىميا الموكمة لمييأة التشريعية  الدولة، مف

المقدرة  البرلمانية المتخصصة التي تضطمع بيا الييئات البرلمانية المختصة دستوريا بواسطة الوسائؿ القانونية
جرائية مقررة وسارية المفعوؿ حماية لممصالح  فيو، محددة في شكؿ ضوابط موضوعية وا 

                                                             
 1.ىشاـ جميؿ كماؿ أرحيـ، مرجع سابؽ، ص  1
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العميا والحيوية لممجتمع والدولة وحقوؽ وحريات اإلنساف والمواطف مف كافة أسباب ومخاطر ومظاىر 
 . وحماية االقتصاد الوطني1البيروقراطية والفساد السياسي واإلداري

مف خبلؿ الكونغرس ومجمس الشيوخ في الواليات  ) ورغـ اختبلؼ األنظمة الديمقراطية مف النظاـ الرئاسي 
( مجمس العموـ والموردات في بريطانيا) أو النظاـ البرلماني ( سويسرا)إلى نظاـ الجمعية  (المتحدة األمريكية

 .تبقى الرقابة البرلمانية نفسيا تزيد ضيقا واتساعا حسب طبيعة النظاـ

 تخضع بعض الدوؿ سمطات الضبط كييئات إدارية مستقمة لرقابة الييئة التشريعي والبعض لرئيس 
 .الجميورية ودوؿ آخر لمرقابة القضائية والبعض يجمع بيف اثنيف منيما والبعض بيا جميعا

إف " الذي جاء فيو1789 كما أنو وفقا لممادة الخامسة عشر مف إعبلف حقوؽ اإلنساف والمواطف الصادر في 
، مما يدؿ أف ليذه السمطات أف تخضع لرقابة المجتمع "المجتمع لو الحؽ في محاسبة شخص عاـ في إدارتو

كؿ مف نواب البرلماف ورئيس الجميورية منتخبوف مف طرؼ الشعب في جؿ  2-المتمثؿ بالرقابة البرلمانية
الدوؿ خاصة وأنو مجسد في العديد مف الدوؿ في شكؿ مناقشة ضرورة لميزانيتيا يؤس مف عمى تقرير 
 .تفصيمي سنوي تراقبيا بو، أو عف طريؽ آلية السؤاؿ واالستجواب ألعضائيا المنتيجة في بعض الدوؿ

إف الرقابة البرلمانية عمى مجاؿ الضبط االقتصادي في الدوؿ البرلمانية تتمحور حوؿ مناقشة الميزانية 
الخاصة بيا وتقديـ تقرير سنوي إلى البرلماف الذي تمـز بو ىذه السمطات يتضمف ممخصا عف أعماليا في 

كما ليا حؽ السؤاؿ و االستجواب مف البرلماف عمييا المعموؿ بو  (الفرع األوؿ،)إطار رقابة البرلماف عمييا 
 .(الفرع الثاني)في بعض النظـ البرلمانية 

 .عن طريق مناقشة الميزانية الخاصة بيا وبما يتضمنو التقرير السنوي: الفرع األول

 ال يمكف أف تكوف سمطات مجاؿ الضبط االقتصادي مستقمة ما لـ تتمتع بالوسائؿ لمالية والبشرية لقياميا 
بمياميا، فيي تستفيد مف استقبللية واسعة النطاؽ في إدارة موازنتيا وفقا لحاجات الييأة، بحيث يكوف الرئيس 

 .ىو المنظـ األساسي إلنفاقاتيا، كما تشكؿ إدارة الموازنة ذاتيا، كما أنيا ضمانة أساسية لمممارسة نشاطيا

إال أف ىذه االستقبللية ليست مطمقة بؿ نسبية وعمى ىذا تتجمى آلية الرقابة البرلمانية عمييا في بعض النظـ 
القانونية عف طريؽ مناقشة الميزانية الخاصة بيا، بحيث يعود لمبرلماف أف يقرر منح ىذه السمطات السمفات 

                                                             
الجزائر، ص 2002ديسمبر ،1عمار عوابدي، دور الرقابة البرلمانية في ترقية حقوؽ المواطف واإلنساف، مجمة الفكر البرلماني، عدد ، 1
.51 
 87.رنا سمير المحاـ، مرجع سابؽ، ص  2
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كما أف سمطات مجاؿ الضبط االقتصادي تمتـز أما  (أوال)، 1المالية ضمف إطار مشروع قانوف المالية العامة
 .(ثانيا)البرلماف بتقديـ تقرير سنوي مفصؿ يتضمف اإلنفاؽ والنشاطات الممارسة خبلؿ السنة 

 .عن طريق مناقشة الميزانية الخاصة بيا:أوال

الرقابة المالية بأنيا حؽ دستوري يخوؿ ألجيزة معينة في الدولة سمطة " انطبلؽ مف التعريؼ القائؿ بأف 
زالة أسباب األىداؼتحديد أىداؼ المشروعات العامة والتحقؽ مف أف تمؾ المشروعات تعمؿ لتحقيؽ ىذه   وا 

ىذه األجيزة ألنيا تمارسو باسـ الشعب وعمى  حيث تعتبر الييأة البرلمانية أحد أىـ2، "أي انحراؼ يعيؽ ذلؾ
مستويات عميا في الدولة وعمى سمطات عمومية منافسة ليا، وبما أف االختصاص المالي لمبرلماف يعتبر 

  3.سابؽ في النشأة عف االختصاص التشريعي

ميزانية بعض الوزارات  أوكمت لمييأة التشريعية مناقشة الميزانية الخاصة بالييئات المستقمة التي تندرج ضمف
التي يقترب نشاطيا منيا، حيث نجد تطبيقاتيا في العراؽ والواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا وغيرىا، 
وبذلؾ يتـ التصويت عمييا في البرلماف، خاصة أنيا البد أف تتوافر عمى موارد مالية مف جيات مستقمة 

لقياميا بمياميا، حيث تستفيد ىذه السمطات مف استقبللية واسعة النطاؽ لناحية إدارة ميزانيتيا بحيث يكوف 
الرئيس ىو اآلمر بالصرؼ فييا فمو أف يدير األمواؿ الموضوعة بيف يديو ويقرر استعماليا وفقا لحاجة الييأة 

 .التي يتولى تسييرىا

نظرا ألف الدولة ىي مف منحتيا بعضا مف سمطاتيا فإنو مف الضروري أف تؤمف ليا التمويؿ البلـز لتستطيع 
ف لـ تفعؿ ذلؾ فسيكوف تناقضا واضحا في مواقفيا ،وعمى نفس المنواؿ ما يحصؿ في  القياـ بمياميا، وا 

 Regulatoryبريطانيا حيث قبؿ أف تبدأ ىيئات الضبط عمميا في السنة الجديدة تقوـ بوضع ما يسمى ب ،
Impact Assesmen بحيث يحضر رئيس الييأة أماـ البرلماف لمناقشة تفاصيؿ التقرير عند الحاجة، كما

يمكف أف يشمؿ النقاش المحاور الكبرى لنشاط السنة المقبمة بناء عمى مخطط استراتيجي تضعو الييأة في 

                                                             
 50.رنا سمير المحاـ، مرجع سابؽ، ص  1
ميمود دبيح، فاعمية الرقابة عمى أعماؿ الحكومة في الجزائر، أطروحة دكتوراه في العموـ القانونية، نخصص قانوف دستوري، ؾ ح ع س  2

 239/ 243.ص 2013/2012،: جامعة الحاج لخضر باتنة، السنة الجامعية
ؾ ح، 16السنة ،51عدد ،14سياد عبد الجماؿ عبد الكريـ، الرقابة المالية المستقمة في التشريع العراقي، مجمة الرافديف لمحقوؽ، المجمد ، 3

 245.جامعة الموصؿ، ص 
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  سابقة (سابقة و الحقة،)الخاص بالسنة البلحقة، ىذه المقترحات يمكف أف تفضي عمى رقابة  وثيقة العمؿ
 .عمى نشاط سنة مقبمة والحقة عمى نشاط السنة الماضية

 .عن طريق ما يتضمنو التقرير السنوي إلى البرلمان: ثانيا

 أما عف تقديـ التقرير سنوي إلى البرلماف حيث تمـز بو ىذه السمطات يتضمف ممخصا عف أعماليا الذي 
قامت بو طيمة عاـ كامؿ إضافة إلى جدوؿ بحسابتيا، فضبل عمى المقترحات التي تجدىا ضرورية لحسف 

 1القياـ بنشاطيا، تقدـ ىذا التقرير إلى كؿ مف رئيس الجميورية والبرلماف ويتـ مناقشتو في جمسة عامة
،وبذلؾ تكوف السمطات اإلدارية المستقمة ومنيا العاممة في مجاؿ الضبط االقتصادي تخضع لرقابة البرلماف 

  2.مف خبلؿ التقرير السنوي

حيث يعتبر ىذا التقرير السنوي مف وجو آخر كإجراء يقيد السمطات اإلدارية المستقمة وينقص مف استقبلليا 
 ،باعتباره كرقابة الحقة تمارسيا الجيات الممـز بإيداعو لدييا سواء كنت السمطة التشريعية أو مف 3الوظيفي

 .جية السمطة التنفيذية

 تعد التقارير بما تتضمنو مف تفاصيؿ حوؿ واقع القطاع الخاضع لمضبط وسيمة تبرر نشاط الييأة الموجو 
إلييا، ووسيمة تبرير نشاط الييأة مف أجؿ الوصوؿ إلى تدعيـ مشروعيتيا، أو بمعنى آخر مف أجؿ التأسيس 

  .القانوني لتدخبلتيا مف خبلؿ بناء عبلقة مسؤولية سياسية بعدية أماـ البرلماف

 .عن طريق آلية السؤال واالستجواب: الفرع الثاني

 كحؽ تمارسو برلمانات بعض الدوؿ ذات النظاـ السياسي البرلماني عمى أعضاء الييئات اإلدارية المستقمة 
ضمانا لحقوؽ وحريات األفراد، حيث تقرر القواعد الدستورية ليذه الدوؿ حقوؽ معينية تمارسيا في مواجية 

 .الييئات المستقمة التي تتحقؽ مف خبلؿ استعماؿ ىذه الوسائؿ الفعالة والتي ىي مف بينيا

 مف بيف الوسائؿ الرقابية التي تستخدميا معظـ الدوؿ الحديثة وىما أداتاف 4يعتبر حؽ السؤاؿ واالستجواب
تمنحاف لممجالس النيابية في الدوؿ، كأسموبي رقابة عمى السمطة التنفيذية لمتأكد لقياـ الحكومة بادئيا لمياميا 
حيث تعتبر مف المبادئ الدستورية، وبما أف السمطات اإلدارية المستقؿ تعتبر مف التطبيقات الحديث في عالـ 

                                                             
1 - P-GELARD, Op,Cit, p.121 
 88.رنا سمير المحاـ، مرجع سابؽ، ص  2
 87.المرجع السابؽ، ص  3
 29.مرجع سابؽ، ص 01/16مف التعديؿ الدستوري ،152و 151أنظر المادة  4
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اليوـ فاألجدر والفعاؿ أف تشمؿ بيذا النوع مف الرقابة كوف ليذه السمطات خطوط تماس مع حقوؽ وحريات 
فئات واسعة مف األشخاص كفواعؿ اقتصادييف بالخصوص كوف البرلماف ىو الممثؿ الحقيقي لمشعب، وبما 

أصؿ الفكرة نشأت في النظرية العامة في توزيع االختصاص تـ اتسعت لتشمؿ مجاؿ الضبط االقتصادي  أف
فإف الدراسة تقتضي المزاوجة بينيما كوف ىذه األخيرة فكرة متطورة عف األولى، وبما أف المشرع الجزائري 

 أو بعض النظـ األخرى فيذه  نص عمى ىذا الجانب مف الرقابة في إطار النظرية العامة ليس كنظيره العراقي
. األخيرة ىي ما نركز عمييا أكثر

 :حق السؤال:أوال

 يعد السؤاؿ األكثر شيوعا لمباشرة البرلماف لوظيفتو الرقابية مف قبؿ أعضاء مجمس النواب إلمكانية ممارسة 
 نوعا ما مف خبللو يستطيع النائب توجيو أسئمة إلى 1ىذا الحؽ مف أي عضو فيو، كما تعد ىذه اآللية قديمة

في ما يتعمؽ بنشاطيا  (خاصة منيا العاممة في مجاؿ الضبط االقتصادي)أعضاء الييئات المستقمة 
بحيث  واختصاصيا وما تمارسو مف أعماؿ ووظائؼ بقصد الحصوؿ عمى إجابات حوؿ أمر يرتبط بنشاطيا

يعتبر حؽ السؤاؿ ممنوحا لكؿ عضو مف أعضاء مجمس النواب وبمقتضاه يستطيع يوجو أسئمة إلى أعضاء 
الييئات المستقمة في كؿ ما يتعمؽ بنشاط واختصاص وأعماؿ الييئات المستقمة والقصد مف وراء حؽ السؤاؿ 
ىو الحصوؿ عمى إجابة حوؿ أمر مف األمور المتعمقة بنشاط الييئات المستقمة وحؽ السؤاؿ يقتصر عمى 
طمب العمـ بواقعة معينة وليس الحكـ عمى تمؾ الواقعة ،كما أف ىذا الحؽ ال يرد عمى إطبلقو بؿ ىو مقيد 

 .التي تنظـ ممارستو بالنصوص واألعراؼ البرلماني

 أما عف المبادئ المنظمة عمى السؤاؿ حيث تختمؼ ىذه المبادئ حسب طبيعة النظاـ السياسي القائـ وأنيا 
 :في الغالب تتمحور حوؿ ثبلثة مبادئ ىي

وىو في شكؿ إجراء الـز ال تتـ اإلجابة  :مبدأ التالزم بين إدراج السؤال بجدول األعمال واإلجابة عنو - 
 . أولوية عمى أعماؿ البرلماف عنو بدونو وال طالما كاف ىذا التبلـز سببا الستقبلؿ الييئات المستقمة ما ليا مف

البد أف تختمؼ مدة اإلجابة عف مدة حؽ السؤاؿ لمموجو إليو حسب الدوؿ  :مبدأ تخصيص وقت اإلجابة -
بؿ إف بعض الدوؿ تميز في المدد حتى بيف األسئمة الكتابية والشفوية، وقد حددت النظـ البرلمانية تخصيص 

                                                             
ص 2007مف النظاـ الداخمي لمجمس النواب العراقي لسنة ،50مرجع سابؽ، أنظر أيضا المادة 2005دستور الجميورية العراقية لسنة ،3 1
،25 
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 في ذلؾ مع شرط التبميغ 1وقت لئلجابة عف األسئمة البرلمانية وفي الغالب رئيس الجمسة لو السمطة التقديرية
  . المحددة لرئيس الييأة المستقمة الموجو لو السؤاؿ في اآلجاؿ

يجب أف يكوف السؤاؿ الموجو إلى رئيس أحد الييئات المستقمة نابع مف عضو واحد  :مبدأ شخصية السؤال-
 عمى اإلجابة المقدمة لمسؤاؿ 2وأف يكوف مكتوبا وموقعا عميو مف قبؿ صاحبو كي يكوف لو الحؽ في التعقب

 آثار الناشئة عف العبلقة بيف السائؿ  حسب المدد المحدد لذلؾ ،كما أنو مما يثيره تطبيؽ ىذا المبدأ مف
 ،مع اإلبقاء عمى المظاىر الوظيفة 3والموجو إليو السؤاؿ كحقو في سحبو والتنازؿ عنو وىو أمر أكده الفقو

لطارح السؤاؿ ولمدالئؿ الوظيفية التي تتجمى في البرلماف دوف تقييد لمعضو في ممارستو لحقو ودوف انحراؼ 
 فالسمطة التشريعية منوطة بتحصيف السؤاؿ مف االنحراؼ وفقا لممعايير  في إساءة استعماؿ السمطة، إذا

. والضوابط التي تـ إدراجيا ضمف النظـ الداخمية

تتـ اإلجابة عف السؤاؿ في الجمسة المحددة، عقب االنتياء مف المواضيع المحددة في  :اإلجابة عن السؤال
ذا لـ يكفي وقت الجمسة لئلجابة عف السؤاؿ يتـ تأجيميا  جدوؿ األعماؿ ضمف جمسة البرلماف المنعقدة وا 

لمجمسة القادمة إلكماؿ اإلجابة عنيا، كما يجب أف ال يتضمف الجمسة اتياما موجيا لمييأة المستقمة بمخافة 
الدستور وأف ال ينسب مقدـ السؤاؿ اتياما موجيا لرئيس الييأة آلف ىذا الحؽ ال يتـ استعمالو إال في حالة 
االستجواب وفؽ اإلجراءات المنصوص  عمييا في الدستور، عمما أف كثير مف النظـ الدستورية تساوي بيف 

والييئات المستقمة، بمعنى أف ال تنطوي عبارات السؤاؿ عمى اتيامات صريحة  االستجواب لكؿ مف الوزراء
أثناء توجيو السؤاؿ لمييأة المستقمة، وفي ىذه الحالة نكوف أماـ استجواب مقنع، والواقع أف الوقت المخصص 
لؤلسئمة في مجمس النواب قد تحوؿ بفعؿ النظاـ المتبع فيو إلى مجرد تعقيب لمعضو عف أجوبة الرئيس لييأة 
مستقمة مف أجؿ الوصوؿ إلى مراد السؤاؿ المطروح،كما أنو غالبا ما تكوف األسئمة واإلجابة مكتوبة، ويتحوؿ 

                                                             
 46مف النظاـ الداخمي لممجمس الشعبي الوطني، ج ر عدد ،02/99(مف القانوف العضوي رقـ ،71كتطبيؽ لممادة 68 )أنظر المادة  1

 20.ص 2000يوليو ،30الصادرة في 
يعني تعميؽ النائب عمى إجابة عضو الحكومة أو الييأة المستقمة بقبوؿ اإلجابة أو رفضيا ، كإجراء يمجأ إليو مقدـ السؤاؿ : حؽ التعقب2

لمرد عمى إجابة مف وجو لو السؤاؿ في عدـ اقتناعو بيا أو لـ تكف كافية لو أو غير واضحة، عمى أف يعقب اإلجابة مباشرة، ويشترط فيو 
  خموه مف النقد واالتياـ والتجريح، وأف يكوف موجزا ، وأف يكوف غايتو االستيضاح

لمزيد مف التفاصيؿ الرجوع إلى العيد عاشوري، األسئمة الشفوية والكتابية في النظاـ القانوف الجزائري بيف النص والممارسة، مرجع سابؽ 
 238.ميمود دبيح، مرجع سابؽ، ص 18ص،
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التعقيب عمى اإلجابة عمى السؤاؿ في حالة عدـ إتماميا في الجمسة المحددة إلى الجمسة التي تمييا لئلجابة 
 .عمييا

 قد تعتري السؤاؿ البرلماني عوارض قد تصادؼ حؽ السؤاؿ تتمثؿ في السقوط التمقائي أو عف طريؽ التنازؿ 
فسقوط السؤاؿ فيي الغالب وتنتج عف انتياء عضوية مقدمو ألي سبب مف : عف ىذا الحؽ مف قبؿ مقدمو

األسباب ويحؽ آلي نائب مف بعده تبني ىذا السؤاؿ فيتابع النظر فيو، ونياية العضوية قد تكوف بإرادة 
العضو عف طريؽ تقديـ استقالتو أو بخمو المقعد النيابي ألي سبب مف األسباب مثؿ فقداف شروط العضوية 

. كسقوط العضوية لغيابات متكررة غير مبررة المنصوص عمييا في قانوف االنتخابات

 .االستجواب: ثانيا

النظرية العامة في " إلى جانب السؤاؿ البرلماني الذي سبؽ التطرؽ إليو، سواء كاف كآلية رقابة برلمانية في 
الذي انسحبت تطبيقاتو " مجاؿ الضبط االقتصادي"كأصؿ أو كآلية رقابة برلمانية عمى" توزيع االختصاص

عميو في النظـ البرلمانية، والذي تعود أصولو إلى بريطانيا، كمنافس لو سنتطرؽ أيضا لآللية الثانية والمتمثمة 
 .في االستجواب البرلماني وبنفس طريقة انتقاؿ األولى تـ تكريس اآللية الثانية في ىذا المجاؿ األخير

 والذي توسع انتشاره كأداة مف أدوات الرقابة البرلمانية غير أف جؿ 1تعتبر فرنسا ميد االستجواب البرلماني
األنظمة المقارنة تكاد تختمؼ مف حيت تعريفو خاصة مف حيث الجوىر، مما انعكس عمى تحديد قيمتو ومدى 

 حينما أفرغ نظريا مف مضمونو . العمؿ بو مف قبميـ فيو يتأرجح بيف أف يفقد قيمتو كما ىو في بمد المنشأ
حيث ليس ىناؾ أشد وضوحا وجبلء في ىذا مف قمب المؤسس الجزائري مدلوؿ مفيوـ االستجواب رأس عمى 

 بداية اإلطار المفاىيـ ليذه اآللية، إضافة إلى مجمؿ الضوابط الموضوعية  عقب ،سنتناوؿ بالدراسة
 .واإلجرائية التي يخضع ليا مع التركيز عمى استعماالتيا في مجاؿ الضبط االقتصادي

حؽ لمعضو البرلماني بمقتضاه أف يطمب مف الوزير "االستجواب كآلية رقابة برلمانية في النظرية العامة ىو 
" كما يعرفو بعض الفقو بأنو 2"بيانات عف السياسة العامة لمدولة أو عف سياسة الوزير في شؤوف وزارتو

 "العماؿ الذي يكمؼ بو عضو البرلماف رسميا وزيرا لتوضيح السياسة العامة لمحكومة أو توضيح نقطة معينة
لمحصوؿ عمى المعمومات ومراقبة الحكومة حيث يتيح  اإلجراء النموذجي"بأنو G.Vedel،وعرفو فيدؿ 

                                                             
يعتبر االستجواب فرنسي األصؿ كإجراء مف إجراءات الرقابة البرلمانية عمى السمطة التنفيذية وكاف أو ؿ ظيور لو فييا مع بداية دستور  1

 غير أنو ما لبث أف اختفى بعد ذلؾ في دستور السنة الثالثة مف الثورة1791الثورة الفرنسية لسنة ،
2 -Lavroff, Op, cit, P517 
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 ."الفرصة إلجراء مناقشة عامة داخؿ البرلماف حوؿ سياسة الحكومة في مناحييا المختمفة أو في مجمميا

إذا كاف أسموب الحوار في السؤاؿ ىو استفياـ عف عضو يقابمو رد مف الوزير فإف االستجواب ىو أسئمة حوؿ 
موضوع أو وضع معيف مف قبؿ عضو برلماني أو بعض األعضاء تقابمو ردود مف جية العضو الوزير أو 

 االستجواب ىو اشتراؾ بعض األعضاء في المناقشة ألف  مف الييأة المستقمة، حيث تختمؼ اآلليتاف في أف
مف طبيعتو أف ال يحصر المناقشة بيف مف يقدـ االستجواب والعضو المستجوب، بؿ في إثارة مناقشة عامة 
يتدخؿ فييا كؿ مف يرغب مف أعضاء المجمس النيابي وقد تنتيي إلى طرح الثقة بالحكومة كميا أو بوزير 

 ذالؾ أنو إذا كانت الحقوؽ السابقة تحمؿ معنى التعاوف أو طمب المعرفة . 1المستقمة معيف أو برئيس الييأة
أو تبادؿ الرأي أو الوصوؿ إلى الحقيقة، فإف ىذا الحؽ يتضمف اتياما موجو إلى عضو مف الحكومة كما 
موجو إلى الييئات المستقمة أو رئيسيما لما قامتا بو أثناء عمميما ومف ثـ ىذا الحؽ يعقبو شكر يقدـ إلى 

  .عضو الييئتيف أو إقالة بحسب االستجواب

تجدر اإلشارة ىنا أنو رغـ أف االستجواب في حقيقتو يعتبر مف أىـ وأخطر الوسائؿ التي يمارس بيا البرلماف 
وظيفتو الرقابية عمى أعماؿ الحكومة وشكبل متقدما مف أدوات المحاسبة في العمؿ البرلماني إذ قد يؤدي إلى 

أو مف رئيس الييأة المستقمة غير أف ىناؾ ما ىو أىـ بكثير مف 4 ،2سحب الثقة مف الحكومة أو مف الوزراء
 الجزائري استجواب الحكومة حوؿ مسألة تعتبر موضوع  إيراد الحقيقة البينة وىو القوؿ بأنو في إمكاف البرلماف

. الساعة عمى الوجو المبيف في الدستور الحالي

 .حدود عالقة سمطات الضبط االقتصادي بالسمطة التشريعية:المطمب الثاني

 مف المؤكد أف ىيئات الضبط المستقمة بمختمؼ تسمياتيا وتكييفاتيا ومجاالتيا ال تنتمي إلى السمطة 
حتى ولو كانت عناصر نظاميا 3التشريعية بسبب استقبلليتيا العضوية أو الوظيفية في مواجية البرلماف 

األساسي تقربيا منو مثؿ تعييف بعض أعضائيا مف البرلماف، التقارير السنوية التي تقدميا لو والحصانة التي 
  .يتمتع بيا ىؤالء األعضاء والتي تشبو الحصانة البرلمانية

                                                             
  ؛ عقيمةخرباشي70دانا عبد الكريـ سعيد، مرجع سابؽ، ص : لمزيد مف التفاصيؿ حوؿ المقارنة بيف السؤاؿ واالستجواب البرلماني الرجوع1
 188.؛ ىشاـ جميؿ كماؿ أرحيـ، مرجع سابؽ، ص 596سميماف الطماوي، النظاـ السياسي والقانوف الدستوري، مرجع سابؽ، ص  2
 Arm "نظرية سبلح الكونجرس،" وصفت الوكاالت المستقمة في الواليات المتحدة األمريكية بالنسبة لمدى انتمائيا لمسمطة التشريعية ب 3

of Congress Theory ولكف يبدو أنيا تتعارض مع فقو عدـ التفويض الذي يكيفيا بغير التشريعية ألنيا مستقمة عف لكونجرس عضويا
باإلضافة إلى عدـ دستورية الفيتو التشريعي وقد دعمت ىذه النظرية مف طرؼ القضاء والفقو األمريكي عمى السواء وحتى أعضاء مف 

الذيف نفوا انتماء الوكاالت لمسمطة G-Millerالكنغرس، لكنيا سرعاف ما أصدمت بردود فعؿ مبررة مف طرؼ رجاؿ القانوف ومف أبرزىـ 
 1.التشريعية، خرشي إلياـ، السمطات اإلدارية المستقمة في ظؿ الدولة الضابطة، مرجع سابؽ، ص 
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كما أف تتمتع ىذه ىيئات بسمطات محددة في مجاليا ينبغي عمى سمطات الدولة الكبلسيكية احتراميا وعدـ 
يعتمد عمى شعور األفراد بوجود  (الكبلسيكية والمستحدثة)التدخؿ في شؤونيا، ألف حسف أداء الدولة لوظائفيا 

 .تمؾ الييئات المستقمة وىو ما يفرض عمى الجميع وجوب احتراميا

 إذ أف إدراج ىيئات الضبط المستقمة ضمف المحيط المؤسساتي مع احتراـ أصالتيا المؤكدة المستخمصة مف 
عناصر نظاميا األساسي وتميزىا، لكنيا في نفس الوقت تبقى تابعة لمدولة بوصفيا شخص قانوني عاـ 

وليس سمطة سياسية، وذلؾ يندرج في إطار عدـ تسييس تدخبلت ىذه الييئات وىو األمر الذي يستدعي 1
إزاحة الرقابة اإلدارية والوصائية عنيا، باإلضافة إلى إعادة توزيع االختصاص بيف السمطة السياسية والسمطة 
اإلدارية، فإذا كانت السمطة التنفيذية تتمتع بسمطة آمرة في مواجية اإلدارة الكبلسيكية فإنيا تتمتع باألساس 

 ،أي أف ىذه األخيرة كشكؿ جديد لمييكمة القانونية 2بسمطة التنسيؽ في مواجية السمطات اإلدارية المستقمة
إلدارة الدولة وما تتميز بو مف خصوصية قانونية ىامة تتمثؿ في عدـ انتمائيا لميياكؿ  اإلدارية التقميدية وما 

 ،لكف ىذا ال يعني عدـ وجود روابط قائمة بينيا وبيف أجيزة الدولة األخرى خاصة 3تتمتع بو مف استقبللية
منيا السمطة التشريعية مجسدة في الييأة التشريعية أو رئيس الجميورية ألف الييئات المستقمة وخاصة منيا 
نما عمييا تصنيؼ القواعد القانونية  العاممة في مجاؿ الضبط االقتصادي ليست حرة في ممارسة أعماليا وا 

التي يضعيا المشرع في ممارسة أعماليا اليومية وممارسة اختصاصاتيا والقواعد القانونية التي تنطبؽ عمييا 
  4.وىذه ميمة السمطة التشريعية

كما أشرنا سابقا فإف سمطات الضبط في الغالب يتقاسـ تنظيميا في الجزائر بيف الييأة التشريعية ورئيس 
، وبالتالي فإف ىذه الييئات أثناء )رئاسية )الجميورية في شكؿ قوانيف أو أوامر رئاسية أو مراسيـ تشريعية 

قياميا بعمميا قد تؤثر عمى حقوؽ وحريات األفراد خاصة منيـ  المتعامميف االقتصادييف، مما يضطر 
بالسمطة لتشريعية إلى تعديؿ قوانينيا أو إلغؤىا كؿ عمى حد مف أجؿ إعادة التوازف بيف ممارسة السمطة 

، كما أف السمطة التشريعية نفسيا ليست محصنة (الفرع األوؿ)أو لمواكبة تطورات حاصمة  ومتطمبات الحرية
ناىيؾ عمى أنيا نفس 2مف اساءت استعماليا لسمطة تنظيميا ليذا المجاؿ ما لـ تفعؿ الضمانات في ذلؾ ،

                                                             
 1.خرشي إلياـ، السمطات اإلدارية المستقمة في ظؿ الدولة الضابطة، مرجع سابؽ، ص  1
2 -C.Teitgen-Colly, Op, Cit, p 41. 
 184/183.وليد بوجمميف، قانوف الضبط االقتصادي في الجزائر، مرجع سابؽ، ص  - 3
 1. ىشاـ جميؿ كماؿ أرحيـ، مرجع سابؽ، ص 4
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قالتيـ مما يؤثر بدوره عمى استقبلليتيا العضوية وحتى الوظيفية، وبيذا  الجيات مخولة بتعييف أعضائيا وا 
 .)الفرع الثاني)العبلقة بيف ىذه السمطات والسمطة التشريعية،  ترسـ حدود

 .حدود العالقة مع السمطة التشريعية من خالل النصوص المنظمة ليا: الفرع األول

 تنص الدساتير عادة عمى القواعد العامة التي تنظـ عمؿ كؿ سمطة مف سمطات الدولة مف حيث تكوينيا 
وبياف اختصاصاتيا وبياف كيفية ممارسة تمؾ االختصاصات، وتقوـ السمطة التشريعية بوضع التشريعات 

 .لتكفؿ حسف أداء كؿ سمطة لوظيفتيا في الحدود الواردة في الدستور كاختصاص تأطيري عاـ

مف المزوـ أف يكوف ىناؾ تنظيـ توجد في ظمو الييئات المستقمة العاممة في مجاؿ الضبط االقتصادي ألف 
العبرة بتكريس تحوالت الدولة في المجاؿ االقتصادي دستوريا إذ يفترض وجود ىذا التنظيـ كوظيفة مستحدثة 

بيذه الوظيفة فيو يبقى مجرد وعد غير قابؿ لمتطبيؽ العممي 3لمدولة ألنو حتى ولو اعترؼ النص الدستوري 
 .ما لـ تتدخؿ السمطة التشريعية عف طريؽ المشرع العادي أو رئيس الجميورية ليضع ىذا الوعد حيز التنفيذ

ولما كانت ىيئات الضبط المستقمة أحد أجيزة الدولة التي نص عمييا بعض الدساتير لتكريس وظيفة الضبط 
االقتصادي، فإف المشرع يتدخؿ في وضع قواعد تنظيميا وفقا لمنظاـ السياسي الذي تتبناه الدولة ولذلؾ نجد 

أف األحكاـ التشريعية لتنظيـ ىيئات الضبط المستقمة تتعمؽ بوضع نصوص تأسيسية ليا تنشأ مف طرؼ 
السمطة التشريعية سواء كاف بواسطة القانوف أي أف الييأة التشريعية ىي صاحبة االختصاص بتنظيـ ىذه 

كوجو لتضخـ النفوذ - تشريع منافس-أو مراسيـ رئاسية - تشريع موازي-1الييئات أو مف خبلؿ أوامر رئاسية
 ،وبذلؾ يكوف التشريع ىو األداة الوحيدة القادرة دستوريا عمى تحديد أحكاـ وقواعد 2لمسمطة التنفيذية التشريعي

االختصاص المتعمقة بييئات مجاؿ الضبط االقتصادي، وبذلؾ فإف الوظيفة الممنوحة ليا وفقا لممعيار 
الموضوعي يرجع إلى السمطة التشريعية ألنيا ىي مف تنشئيا وال يجوز لغيرىا إنشاء تمؾ الييئات، كما أف 
البحث في طريقة إنشاء ىذه الييئات يفضي إلى معرفة درجة ومدى استقبلليتيا اتجاه السمطة أو الجية 

المنشأة ليا مف خبلؿ التعرؼ عمى القيمة المعيارية ليذا النص التأسيسي ومدى كونيا مف اختصاص التشريع 
  3. أو التنظيـ

                                                             
رابحي أحسف، مبدأ تدرج المعايير القانونية في النظاـ القانوني الجزائري، أطروحة دكتوراه في القانوف، ؾ ح ع إ، جامعة الجزائر، السنة  1

 313.ص 2006/2005، :الجامعية
 312.رابحي أحسف، المرجع السابؽ، ص  2
 وليد بوجمميف، قانوف الضبط االقتصادي في الجزائر، 42.وليد بوجمميف، قانوف الضبط االقتصادي في الجزائر، مرجع سابؽ، ص  3

 42. وليد بوجمميف، قانوف الضبط االقتصادي في الجزائر، مرجع سابؽ، ص 42.مرجع سابؽ، ص 
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إعماال لممعيار الموضوعي فإف النصوص المنشأة لييئات الضبط االقتصادي وتحديد اختصاصاتيا بقواعد 
عامة مجردة في شكؿ معايير قانونية الذي ىو عبارة عف قواعد عاـ مجردة لتنظيـ عبلقات المجتمع خاصة 

االطبلع عمى الضوابط العامة المجردة المنشأة  منيا في المادة االقتصادية، كما يجب أف يتعيف عمى األفراد
لمييئات المستقمة واختصاصاتيا وتشكيبلتيا وفي ىذه الحالة تعتبر ىذه المعايير القانونية في حقيقتيا صورة 
ينظر إلييا لمعرفة ىذه الييئات في ىذا المجاؿ وما يتعمؽ بيا والحدود الزمانية والمكانية والشخصية عمى 
اعتبارات حسف تنظيـ العدالة،وبذلؾ يجب مراعاة قواعد االختصاص ضمف معيار الغاية المشروعة التي 

 .قانوني فييا إلى تحقيؽ المصمحة العامة يستند كؿ معيار

قالة أعضائيا رؤسائيا:الفرع الثاني  .حدود العالقة مع السمطة التشريعية كونيا جية تعيين وا 

 في كثير مف الدوؿ أسند مشرعوىا سمطة تعيف ىيئات الضبط االقتصادي إلى أعمى السمطات في الدولة 
 غير أنيا تختمؼ في ...ومف ذلؾ المشرع الجزائري والعراقي والفرنسي وفي الواليات المتحدة األمريكية ، 

مكانية تجديدىا وقطعيا  الجية المخولة لذلؾ باإلضافة إلى القواعد النظامية المتعمقة بالعيدة ومدة االنتداب وا 
وحتى شروط كفاءة تولي المنصب فييا، رغـ أف كؿ منيا تعد ضابط يتحدد مف خبلليا وتقاس مدى تكريس 

ألنيا في نفس الوقت تعتبر وسائؿ رقابة عمى ىذا المجاؿ مف خبلؿ التأكد مف توافر  استقبللية ىذه الييئات
 إقالتيـ  الشروط البلزمة في مسألة تولييـ ىذه المناصب و بياف األسباب التي تؤدي إلى إنياء الوالية وآلية

 .مف مناصبيـ

رغـ أف قاعدة تعدد جيات تعييف أعضاء الييئات الضبط المستقمة يشكؿ إحدى الدعامات األساسية لتجسيد 
استقبللية ىذه الييئات ،كوف سمطة التعييف تشكؿ أداة رقابية فعالة لما يترتب عمى ىذه التعيينات مف أثار 

 1ميمة بالنسبة لمسياسات والتوجييات التنظيمية التي يمكف أف يتبناىا رؤساء ىيئات مجاؿ الضبط االقتصادي
،عمميا رغـ أىمية قاعدة تعدد التعييف أعبله إال أنيا ال نجده معموؿ بو في التشريع الجزائر باستثناء لجنة 

تنظيـ عمميات البورصة ومراقبتيا ولجنة اإلشراؼ عمى التأمينات رغـ اختبلؼ جيات اقتراح أعضائيا تبقى 
   .تعينيـ مف طرؼ رئيس الجميورية سمطة

الذي يتميز بأنو حدد الوظائؼ العميا في الدولة التي تخضع 444/89بالرجوع إلى المرسوـ الرئاسي رقـ 
لرئيس الجميورية بموجبو، كما حدد طرؽ التعييف في ىذه المناصب وفي ىذا السياؽ يمكف تصنيؼ ىذه 

األولى تشمؿ التعيينات التي يختص بيا رئيس الجميورية دوف استشارة رئيس : التعيينات ضمف طائفتيف
                                                             

 198.ىشاـ جميؿ كماؿ أرحيـ، مرجع سابؽ، ص  1
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الحكومة وقتيا والذي يتمتع فييا بسمطة تقديرية مطمقة في تقدير القدرة عمى تحمؿ المسؤليات، وتتعمؽ بتعييف 
األميف العاـ لمحكومة ومحافظ البنؾ المركزي وكدا المديريف الوطنييف لمصالح األمف خارج إطار مجمس 

كالوالة  أما الطائفة الثانية تشمؿ التعيينات التي يستشير فييا رئيس الجميورية رئيس الحكومة... الوزارة،
، غير أنو عمى ضوء اعتماد ...مديري الجامعات ومدير العاـ ألمبلؾ الوطنية والمدير العاـ لموظيفة العامة،

أدوات أقرب منيا لمنظاـ الرئاسي وتتمثؿ في اعتماد أحادية السمطة التنفيذية تـ إلغاء المرسوـ الرئاسي رقـ 
بالتعييف في  المتعمؽ1240/99واستبداؿ بالمرسوـ الرئاسي رقـ 5239/99بالمرسوـ الرئاسي 44/89

الوظائؼ المدنية والعسكرية لمدولة، حينيا أصبح رئيس الجميورية يحتكر سمطة التعييف وانفراد في تعيف 
 لغياب التمثيؿ  أعضاء ىيئات مجاؿ الضبط اقتصادي وبيذا فإف ىذه الطريؽ ال تدعـ استقبلليتيا وىذا

باستقراء النصوص المنشئة لمييئات   .الشعبي المتمثؿ في البرلماف في اختيار أعضاء ىيئات ىذا المجاؿ
الضبط المستقمة في الجزائر نجد أف أعضاءىا يتـ تعينيـ بمرسوـ رئاسي دوف تدخؿ مف جيات أخرى وتارة 

أخرى باستشارة جيات أخرى في تعييف بعض األعضاء و ىو ما يدؿ عمى تركيز السمطة في يد رئيس 
 المجمس األعمى لئلعبلـ ،خبلفا لممشرع الفرنسي الذي إعتمد عدة طرؽ لتعييف أعضاء باستثناءالجميورية ،

ىيئات الضبط المستقمة تتوزع بيف احتكار جية واحدة لمتعييف وبيف التزاـ جية التعييف باحتراـ شكمية معينة 
  .وتوزيع سمطة التعييف بيف عدة جيات

كما أنو مف خبلؿ نظاـ العيد وقاعدة عدـ قطعيا وكذلؾ منع جية التعييف أعضاء ىيئات ىذا المجاؿ عزليـ 
تـ تكييؼ السمطة التشريعية ألدواتيا التشريعية مف    ،طيمة مدة عيدتيـ ما لـ يكف وجود مانع أو خطأ جسيـ

جرائية لدعـ االتجاه نحو الدولة الضابطة بمحولة تكريسيا آللية ضبط  خبلؿ خمؽ قواعد قانونية موضوعية وا 
والمالي، حيث ثـ استحداث سمطات مجاؿ الضبط االقتصادي، ومع تطور ىذه األخيرة  النشاط االقتصادي

العبلقة  جانبيا الكمي والنوعي وبما تمتمكو مف فنية وتخصص فيو يعبر عف مف وجود رابط جديد في في
  وعميو فإف فكرة الضبط االقتصادي وما تعبر عنو مف ظاىرة تجميع لمعديد مف،بيف القانوف واالقتصاد

-التشريع  االختصاصات بيف أيدي الييأة الضابطة ومنيا سف قواعد قانونية، يثبت ليا المساىمة في صناعة
والتي أصبحت ترتكز عمى  مواكبة لممستجدات، كونو انعكاس لتطور التقنية القانونية- خاصة االقتصادي منو

قانوف وحيد الطرؼ إلى قانوف متعدد  آليات وطرؽ جديدة في صناعة القانوف حيث تحوؿ ىذه األخير مف
عقبلني إلى قانوف براغماتي، كونيا تعد مف أحد  األطراؼ ومف قانوف آمر إلى قانوف مرف ومف قانوف

 وبذلؾ تتعدد مساىمات  ،يعبر عف قانوف ما بعد الحداثة المفاىيـ القانونية الحديثة في نظرية القانوف إذ
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القيمة المعيارية لمتشريع مف أجؿ تحقيؽ  سمطات ىذا المجاؿ في تطوير التقنية القانونية والعمؿ عمى رفع
 .االستثمار تنافسيتو وتكييفو مع الجوانب االقتصادية وجمب

الجميورية وما   تتنوع طرؽ ىذه المساىمة سواء مف خبلؿ ما تتضمنو التقارير المرفوعة لمبرلماف ولرئيس
 .البرلمانية بيا تتضمنو مف أراء ومقترحات وتوصيات في ىذا الشأف أو مف خبلؿ عبلقة المجاف

تخضع لحدود ترسميا  كما أف ىذه العبلقة بيف السمطة التشريعية وسمطات مجاؿ الضبط االقتصادي نجدىا
بمناقشة السمطة التشريعية عف  السمطة التشريعية ليا، والمجسدة في الدوؿ االنجموسكسونية سواء تعمقت

واالستجواب في مراقبتيا لرئيسيا  لميزانيتيا أو مف خبلؿ التقرير الموجو ليا أو مف خبلؿ آلية السؤاؿ
 .وألعضائو
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 مشاركة السلطة التنفيذية سلطات الضبط االقتصادي

.  تنظيم جمال الضبط االقتصاديو
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 تمهيد

مع بداية تشكؿ المشيد الجديد عمى ضوء مسار تحوالت الدولة في المجاؿ االقتصادي باتجاه الدولة     
الضابطة ومعو إعادة توزيع االختصاصات بيف السمطات الكبلسيكية وىيئات الضبط االقتصادي، بعد أف 

كانت مرحمة االحتكار العمومي التي تتميز بتنظيـ األنشطة االقتصادية مف طرؼ الدولة عمى أنيا ىي مف 
تتمتع بصبلحيات تدخمية كتمؾ الرقابية عمى المتعامؿ العمومي عمى أنيا ىي المالؾ و المنظـ والمراقب في 

 .نفس الوقت ليذه األنشطة
أي أف المرور إلى الدولة الضابطة يقتضي نفي أي تدخؿ مباشر لمدولة خاصة المتمثؿ في السمطة التنفيذية 
في التسيير االقتصادي وترؾ وظيفة ضبط السوؽ لييئات حيادية تتمتع بنظاـ قانوني خاص وذلؾ مف خبلؿ 
تحويؿ صبلحيات االستغبلؿ العمومي إلى مؤسسات عمومية اقتصادية قابمة لمخوصصة أو التحويؿ إلى ىيأة 
عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وتحويؿ صبلحيات الضبط ورقابة السوؽ إلى ىيئات الضبط مما يؤدي 

 ،مما يعني أف حركة تحرر ىذه 1إلى تقميص كمي ونوعي في صبلحيات ومجاؿ تدخؿ اإلدارة المركزية
القطاعات االقتصادية تفقد السمطة التنفيذية لجزء مف صبلحياتيا لصالح سمطات مجاؿ الضبط االقتصادي 
ضماف الحتراـ قواعد المنافسة، وبذلؾ يتمخص دور ىذه األخيرة في كونيا ىيأة وسيطة بيف الدولة والسوؽ 

حيث أف المعطى الجديد لوظيفة الضبط وما يمتمكو مف خصائص نظرية، أدت معو ىذه الوظيفة إلى 2،
نتاج مراكز جديدة لمقرار داخؿ الدولة  ال L’État Polycentriqueتفتيت وحدة اليياكؿ اإلدارية التقميدية وا 

النموذج الوحدوي المؤسس عمى تركيز سمطة أخذ القرار في  تخضع لمسمطة السممية التقميدية ،أيف تـ تعويض
 القمة وتأسيسو عمى عقبلنية واحدة

إلى شكؿ جديد لئلدارة يرتكز عمى نموذج متعدد المراكز يتضمف أقطاب مختمفة ألخذ القرار،يحمكو منطؽ 
  .االستقبللية عوض التبعية وعدـ التجانس والتناسؽ بيف عقبلنيات متباعدة وأحيانا متعارضة ومتنافسة

ترتبط حركة إنشاء سمطات الضبط بتراجع التقنيات التقميدية المستعممة مف طرؼ الدولة المتدخمة والقائمة 
 ،مما اصطدـ مع طبيعة الدولة المركزية في شكميا التقميدي القائـ عمى فكرتي 2عمى أدوات التدخؿ االنفرادية

الوحدة والسممية، الذي يعني امتبلؾ اإلدارة التقميدية وحدىا المتيازات السمطة العامة وفي النموذج اليرمي 

                                                             
 . وليد بوجمميف، قانوف الضبط االقتصادي في الجزائر، دار بمقيس لمنشر، الجزائر، بدوف سنة النشر، ص 1
2

 « La régulation est conçue un intermédiaire entre la puissance publique et les acteurs du 
marchées». Zouaïmia Rachid, «droit de la régulation économique, édition BERTI, Alger», 2008,p 

203/204 
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لمدولة التنظيمي في التسيير اإلداري، مما أنعكس إلى تمسؾ الدولة المركزية باألشكاؿ التقميدية لمتدخؿ 
 غير أف مفيوـ .والمالي وتحفظيا وعدـ تخمييا عمى صبلحياتيا التقميدية العمومي في المجاؿ االقتصادي

حصر مياـ الدولة مقارنة بالسوؽ ال يعني بالضرورة غيابيا التاـ عف مراقبة المجاؿ االقتصادي والمالي وىو 
حصر يرافقو توزيع ثاف لؤلدوار داخؿ الدولة ذاتيا بيف مختمؼ الييئات التقميدية والييئات الجديدة ييدؼ 

ضماف فعمية وظيفة الضبط يعبر ال محالة عف ضرورة تكيؼ مياـ الدولة بالنظر إلى دورىا الجديد في ظؿ 
  1.سياؽ اقتصادي جديد

تبدي السمطة التنفيذية معو مقاومة وتمسؾ في مواجو سمطات مجاؿ الضبط االقتصادي يرتبط بفكرة إعادة 
توزيع االختصاص والصبلحيات معيا إذ يبقى ليا االختصاصات ذات الطابع السياسي واكتفائيا بوضع 

السياسات العمومية والتوجيو االستراتيجي وتمنح سمطات الضبط باالختصاصات ذات الطابع التقني 
 .كاستجابة لمقتضيات ىذه األخيرة تجسيد ضوابط الحكومة كوف فكرة الضبط االقتصادي واالقتصادي باتجاه

مف ىنا يتراء لنا كذلؾ أف موضوع توزيع االختصاص بيف السمطة التنفيذية وسمطات الضبط االقتصادي ال 
نعني بو انسحاب السمطة التنفيذية مف ضبط المجميف االقتصادي والمالي كمية بؿ يتأكد حضورىا جنبا إلى 
جنب مع الييئات المستقمة لتولي ميمة الضبط، كما أف حسف توزيع ىذه االختصاصات فيما بينيما غايتو 
تكريس لمتدرجية في مسار تحوالت الدولة كي ال تخرج عف مسارىا وصوال لمفاعمية وبعيد عف المخاطر 

 .والعشوائية
إف مف بيف االختصاصات التي شمميا إعادة التوزيع في نطاؽ اختصاص السمطة التنفيذية نجد االختصاص 
المعياري سواء كاف تنظيمي أو شبو التنظيمي وما يشممو مف اختصاص رقابي لممجاؿ االقتصادي والمالي 

 وعميو يأخذنا الحديث ، بعد أف كاف حكرا ليذه األخيرة فقط حيث أصبحت تتشارؾ فييا مع السمطة التنفيذية
بداية إلى الضوابط العامة إلعادة توزيع اختصاصات السمطة التنفيذية تجسيدا ليذه التحوالت واألسس التي 
يقوـ عمييا تحقيقا لحسف توزيع االختصاص بينيما، كما أف توقع تداخؿ نفس الصبلحيات الممنوحة لمسمطة 
التنفيذية بوصفيا صاحبة االختصاص األصيؿ و الممنوح صراحة لسمطات الضبط االقتصادي مف خبلؿ 

تنازؿ غير واضح المعالـ والحدود يستدعي وجود ضوابط تؤطر العممية وتحدد ىذه العبلقة وترسـ مجاؿ كؿ 
البيني لذات  جية، رغـ أف ىذا التوزيع في االختصاص قد يصدـ بمشكؿ تنازع االختصاص بينيما وحتى

. (المبحث األوؿ )المجاؿ 

                                                             
 ليد بوجمميف، سمطات الضبط االقتصادي في القانوف الجزائر، مذكرة ماجستير في الحقوؽ، فرع الدولة والمؤسسات العمومية، ؾ ح ع إ،1

 . ص2007/2006، :جامعة الجزائر، السنة الجامعية
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 إف التداخؿ واالزدواجية في بعض األحياف في ممارسة االختصاص المعياري كي ال يكوف عرقمة تحوؿ دوف 
تحقيؽ األىداؼ والسياسات المسطرة، يفرض عمى المشرع التدخؿ باإلسراع بضبط عممية توزيع االختصاص 
التنظيمي وشبو تنظيمي بينيما ليستند إلى نظاـ معياري يجعؿ مف العممية تكاممية تعاونية، مف خبلؿ تقنينو 
لؤلحكاـ المنظمة لسمطات الضبط االقتصادي دوف إفراط أو تفريط، تخرج عف فكرة المحدودية في ممارسة 

(. المبحث الثاني )االختصاص والتبعية لمسمطة التنفيذية وىو ما يتنافى مع فكرة االستقبللية 

 .الضوابط العامة في توزيع االختصاص بين السمطة التنفيذية وسمطات الضبط:المبحث األول
كانت تمعب دور كاتب  أف الدولة المتدخمة بعدماRAINAUD Jean-Marie" " عمى حد قوؿ األستاذ

السيناريو والمخرج والممثؿ في آف واحد في مسرحية التنمية، بات مف الضروري استبداؿ أدوات التسيير 
 ،وعميو يقتضي اقتصاد 1االقتصاد الموجو بأساليب وتقنيات اقتصاد السوؽ المألوفة في األنظمة المبرالية

السوؽ غياب أي تدخؿ لمدولة وترؾ المجاالت آلليات السوؽ القائمة عمى الحرية االقتصادية لضماف توازنو 
لكف ىذا الغياب ال يعني غياب كمي ليا وترؾ مياـ الضبط لميد الخفي لمسوؽ ،حيث تبقى الدولة الضامف 

 ،والتي لـ يكف انسحابيا إال تغييرا في طبيعة ومحتوى دوره 2الوحيد لممصمحة العامة والنظاـ العاـ االقتصادي
االقتصادي والذي استدعى إعادة تكييؼ وظائفيا مع السوؽ التنافسي الجديد ،كشكؿ جديد لتدخؿ الدولة 

  3.خبلؼ آلليات السوؽ التقميدية
أيف تـ انتقاؿ المرافؽ العمومية مف االحتكار العمومي إلى المنافسة حيت عرفت الدولة تحوال جذريا في 

وظائفيا ومف تـ في ىياكميا وأدواتيا الضبطية في عبلقتيا مع االقتصاد مف خبلؿ إعادة النظر في وظيفتيا 
اإلنتاجية االستغبللية وظيور مياـ جديدة تتعمؽ بدورىا كمنظـ وحكـ وليس كفاعؿ اقتصادي وىي مياـ أدت 
عمى المستوى التنظيمي إلى ظيور توزيع جديد لؤلدوار بيف الدولة والييئات الجديدة المكمفة بضبط النشاطات 

  .االقتصادية
وبذلؾ فإف ىيئات الضبط تعبر عف تصور جديد لئلدارة، إدارة مختمفة عف النمط البيروقراطي، إدارة متعددة 
مراكز القرارات تتمتع بقدرة تدخؿ مستقمة ،تسمح ليا بتحقيؽ متطمبات التحديث اإلداري القائـ عمى الضبط 

المستمر لؤلداء اإلداري، مرونة قواعد التسيير وتخفيؼ  وليس عمى التسيير المباشر وتيدؼ إلى تحسيف

                                                             
الممتقى الوطني السابع حوؿ ضبط النشاط االقتصادي في  (السمطات اإلدارية المستقمة ،)زوايمية رشيد، أدوات الضبط االقتصادي  1

 الجزائر
 04.ؾ ح ع س، جامعة سعيدة، ص 2013/12/10و ،09بيف التشريع والممارسة، يومي 

 12.وليد بوجمميف، سمطات الضبط االقتصادي في القانوف الجزائر، مرجع سابؽ، ص  2
 . 247وليد بوجمميف، قانوف الضبط االقتصادي في الجزائر، مرجع سابؽ، ص 3
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  .أنماط الرقابة
 العمومي الجديد والذي يقتضي التسييرحيث يرى مجمس الدولة الفرنسي أف الضبط يندرج في إطار نظرية 

تفويض جزء مف مياـ الدولة المركزية لصالح ىيئات مستقمة مقارنة بالنمط اإلداري التقميدي الفيبيري ،وىو ما 
يبرر أوال أف تكوف نظرية التسيير الجديدة بحيث تعيد النظر في عقبلنية وحيادية التنظيـ اإلداري الكبلسيكي 
مف خبلؿ تجاوز تسييس اإلدارة وثانييا الفصؿ بيف وظائؼ التصور والتنفيذ مما يسمح لمدولة بتحقيؽ الفعالية 

العمومي، أما في تقريره حوؿ الوكاالت، أيف يربط إنشاء وكاالت الضبط بنظرية التسيير الجديد والتي  لمنشاط
تقتضي تفويض مياـ تنفيذ مياـ السياسات العمومية في مجاؿ الضبط لصالح ىيئات الضبط المستقمة واكتفاء 

  .اإلدارة المركزية بالمياـ اإلستراتجية

مما سبؽ يعتبر قانوف الضبط قانونا مفوضا حيث ال تستفيد سمطات الضبط مف صبلحياتيا إال عف طريؽ 
تقميص اختصاصات السمطة التنفيذية في مجاؿ تنظيـ وضبط السوؽ ،أي عف طريؽ نقؿ جزء مف 

 .اختصاصات السمطة العامة لصالحيا

 نظرية التفويض في مجاؿ الضبط االقتصادي تعني الفصؿ بيف االختصاصات ذات الطابع السياسي والتي 
تبقى مف اختصاص السمطة التنفيذية بينما االختصاصات ذات الطابع التقني واالقتصادي يتـ تحويميا 

لصبلح الييئات المستحدثة المفوض ليا وظيفة الضبط كوظيفة مستحثة داخؿ الدولة وبذلؾ تصنع الحدود 
 لكف وفؽ أسس الحكومةفي ىذا المجاؿ بيف الضبط السياسي والضبط االقتصادي كاستجابة لمقتضيات 

مع تفكيؾ النظاـ االحتكاري واالنتقاؿ إلى المنافسة الحرة ومعو توزيع  (األوؿ)وضوابط تؤطر العممية المطمب 
وظيور فاعميف جدد في النظاـ المؤسساتي بما يتوافؽ والوظيفة المستحدثة لمدولة، غير أنو ال  جديد لؤلدوار

تأطير النشاط االقتصادي كتعبير  يزاؿ النظاـ القانوني الجزائري يعترؼ بمجاؿ تدخؿ واسع لمدولة في تنظيـ و
عف تمسؾ الدولة بصبلحيات التقميدية ومقاومة حركة فؾ التنظيـ ألنو بعيدا عف اإلطار النظري لفكرة الضبط 

االقتصادي وما يمنحو مف خصائص، خاصة تراكـ السمطات لدييا، إال أف البحث في نظاـ تدخؿ سمطة 
إجراءات اتخاذ القرار والتداوؿ يوحي بتواجد السمطة  أو كيفيات عممو الضبط االقتصادي في السوؽ و

التنفيذية وبتدخميا غير المباشر في ضبط السوؽ عف طريؽ اآلليات التقميدية لمقانوف اإلداري كالمصادقة، 
الترخيص بؿ وحتى الرقابة السممية أحيانا مما ال يدعي بشؾ بعدـ التحوؿ الفعمي لوظيفة الضبط لصالح 

. االقتصادي ىيئات الضبط
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االقتصادي وما تحيط بو مف   رغـ أنو نظريا وحتى شكميا ورغـ التجسيد الفعمي في استحداث ىيئات الضبط
عمى حركية وتنافسية السوؽ و بتمكيف  مياـ جديدة في مجاؿ الضبط االقتصادي، األصؿ أف تؤتي أكميا

الحقوؽ لممتعامميف االقتصادييف وعمى فاعمية االقتصاد ككؿ إال أف الدولة عمميا وحتى مكرسة في النصوص 
القانونية إذ نجد الدولة ال تزاؿ تتواجد في شكميا التقميدي عف طريؽ اإلفراط في التنظيـ الكبلسيكي عبر 
آليات القانوف اإلداري ،وىوما ينفي أي تجديد لنمط دورىا وطبيعة عبلقتيا باالقتصاد حيث ال يزاؿ توجد 

 السمطة
التنفيذية في السوؽ مف خبلؿ ضبط المجاؿ االقتصادي المفتوح عمى المنافسة ومف خبلؿ التمسؾ بسياسة 
اتساع التنظيـ والغموض والضبابية في فكرة توزيع االختصاص بينيا وسمطات مجاؿ الضبط االقتصادي، 
وما يزيد الطيف بمو تداخؿ االختصاص في بعض األحياف بينيما بؿ وحتى تداخؿ االختصاص البيني بيف 

. (المطمب الثاني)سمطة الضبط االقتصادي ذات االختصاص العاـ والقطاعية 

االنتقال من (أسس توزيع االختصاص بين السمطة التنفيذية وسمطات الضبط:المطمب األول
 )الدولة الكل إلى الدولة األقل في مجال الضبط االقتصادي

يتميز الضبط مف الناحية التنظيمية بعدة أنواع و مستويات، بالنسبة ألنواعو تتنوع حسب سمطة الممارسة 
ومجاليا كالضبط السياسي والقانوني واإلداري والقضائي واالقتصادي،أما حسب مستوياتو نجده في نفس 
النوع، يتحدد بحسب نطاؽ االختصاص أو حجـ الممارسة ومدى االستقبللية، كما ىو الحاؿ في مجاؿ 

كما نجده بحسب حجـ ممارستو ومدى . الضبط االقتصادي إذ نجد ضبط ذو اختصاص عاـ و آخر قطاعي
استقبلليتو مف ذلؾ النموذج المعموؿ بو في النرويج، إذ فييا معظـ وظائؼ الضبط تختص بيا ىيئاتيا 

الحكومية عف طريؽ الوزارات كممارسة مباشرة منيا أو عف طريؽ دواويف مختصة فييا تابعة لئلدارة وغير 
أخرى تمارس فييا عف طريؽ تفويض جزئي لصالح ىيئات مستقمة يعبر عف النسبية في  مستقمة، وفي دوؿ

استقبللية الممارسة كما ىو الحاؿ في فرنسا والجزائر، ومعو فكرة التقاسـ في االختصاص وما يشوبو مف 
نفراد في ممارسة المياـ، أما النموذج الثالث يتميز بأنو أكثر استقبللية أيف نجد ممارسة سمطات  تداخؿ وا 

الضبط الختصاصاتيا يأتي مف تفويض معمؽ ليذه الييئات يقترب أكثر في استقبلليتيا فيو مف كونو يمثؿ 
سمطة رابعة تتمتع بتراكـ السمطات لدييا تقترب مف التصور النظري لمفيوـ الضبط االقتصادي وما يبقى 

   1.لمحكومة في ىذا المجاؿ إال الجوانب اإلستراتجية واإلستشرافية مف خبلؿ وضعيا لمسياسات العمومية
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والتي أعمنت عمى بداية التحوؿ 11988إف مف اإلرىاصات التي ظيرت بوادرىا في الجزائر مع قوانيف 
ودخوليا في برنامج إعادة الييكمة كما أشرنا لذلؾ في الباب األوؿ والذي يوحي باالتجاه نحو تقميص نوعي 
في مياـ اإلدارة المركزية مف خبلؿ تكييفيا مع السياؽ التنافسي االقتصادي والقانوف الجديد القاضي بفصؿ 
بيف مياـ السمطة العامة ومياـ الدولة كمتعامؿ اقتصادي في السوؽ وبيف دورىا في االستغبلؿ والذي تتواله 

الييئات العمومية أو المؤسسات االقتصادية ودورىا في وضع السياسات العمومية القطاعية الذي تتواله اإلدارة 
كانت بداية دخوؿ القوانيف السابقة 1989،ومع دستور 2الضبط الذي تتواله سمطات الضبط  التقميدية ودور

 .حيز النفاذ
يقتضي دراسة فعمية توزيع االختصاصات في مجاؿ الضبط االقتصادي بيف السمطة التنفيذية وسمطات 
الضبط معرفة فعمية لواقع الضبط عمى مستوى الممارسة والتطبيؽ عمى المستوى الوظيفي فبمعرفة حجـ 

وطبيعة االختصاصات الممنوحة لسمطات المستقمة في مجاؿ الضبط االقتصادي مقارنة بالسمطة التنفيذية 
الضابطة ليذا لممجاؿ في التصور التقميدي أيف كانت ضابط ومراقب لو، ومنو لمعرفة مدى فعمية إعادة 

التوزيع في الصبلحيات وطبيعة التوزيع الجديد لؤلدوار بينيما وعف األسس المعتمد في ذلؾ تتضح اليالة 
االقتصادي في أنو مجرد تحوؿ لممارسة كبلسيكية المتيازات السمطة العامة أو أنو  حوؿ موضوع الضبط

اعتراؼ لو باألصالة والخصوصية مما نجد لو انعكاسا عمى االختبلؼ في الممارسة حسب النماذج السابقة 
والمضيؽ لو  بيف االقتراب مف المفيوـ النظري لوظيفة الضبط واالبتعاد عنيا ومعو معرفة المفيومو الموسع

 .حسب واقع الممارسة
كمبدأ عاـ يفصؿ بيف اختصاصات السمطة السياسية ذات المشروعية الديمقراطية والتي تختص بمياـ الضبط 

السياسي وسمطات الضبط المختصة بالمسائؿ ذات الطبيعة التقنية واالقتصادية والتي تتطمب خبرة قانونية 
 سمطات الضبط الذي يعتبر عف تراجع إنشاء،وأما عف التصور النظري ليذا الفصؿ في المياـ يظير في 

ألف ىذا  (الفرع األوؿ،)الدولة التقميدية واكتفائيا بوظيفة وضع السياسات العمومية والتوجيو االستراتجي، 
التحوؿ في نياية األمر ما ىو إال انتقاؿ مف الدولة الكؿ إلى الدولة األقؿ التي يرى فييا الفقو المبرالي عمى 

وىو l’État minimalتدخؿ الدولة في النشاط االقتصادي وىو ما يترجـ في مفيوـ  أنيا تقميص لمجاؿ
مفيوـ يعترؼ باستقبللية الفاعميف االقتصادييف ويحصر وظائؼ الدولة في مياميا الطبيعية المتعمقة بتحقيؽ 

                                                             
 المتضمف القانوف التوجييي لممؤسسات العمومية االقتصادية،1988/01/12المؤرخ في ،01/88أنظر عمى سبيؿ المثاؿ القانوف رقـ ، 1

 يتضمف إلغاء جميع األحكاـ التنظيمية1988/10/18المؤرخ في ،201/88والمرسوـ قـ ،1988/01/13الصادرة في ،02ج ر عدد ،
 الصادرة في42التي تخوؿ المؤسسات االشتراكية ذات الطابع االقتصادي التفرد بأي نشاط اقتصادي أو احتكار لمتجارة، ج ر عدد ،

.1988/10/19 
 259.وليد بوجمميف، قانوف الضبط االقتصادي في الجزائر، مرجع سابؽ، ص  - 2



 .تنظيم مجال الضبط االقتصاديومشاركة السمطة التنفيذية سمطات الضبط االقتصادي : الفصل الثاني 
 

43 

 

وحماية النظاـ العاـ االقتصادي وعدـ التدخؿ المباشر في سير السوؽ والمنافسة ،بينما يبقى لسمطات الضبط 
وىذا الفصؿ في االختصاص يجد مبرراتو في فكرة  (الفرع الثاني)االقتصادي المياـ االقتصادية والتقنية، 

غير أف الواقع أثبت في الدولة ذات  (الفرع الثالث)الضبط االقتصادي كتكريس واستجابة لمقتضيات الحكومة،
التقاليد اإلدارية عمى غرار فرنسا والجزائر أف الحكومة الزالت تحتفظ باختصاصات ىامة بإمكانيا منازعة 

  .1اختصاصيا سمطات الضبط في مجاؿ

الطابع السياسي الختصاص السمطة التنفيذية كأساس تنظيمي أول في توزيع االختصاص : الفرع األول
 .في مجال الضبط االقتصادي

 نتيجة لمتفاعبلت االقتصادية والقانونية الحديثة الكثيرة و المتداخمة و لمعبلقة التفاعمية بينيما وما يؤديانو مف 
وظيفة التنظيـ لمحياة االجتماعية واالقتصادية عمى مستوى الدولة، وفي نفس الوقت كدراسة تجمع بيف 

موضوع سياسي وموضوع اقتصادي في قالب قانوني، يضاؼ إلى ذلؾ أنو في السنوات األخيرة أصبحت 
، الحكمائية أكثر تدوال تحديدا و وضوحا، الحاكمة، الحكـ الراشد أو الحكومة المنفتحة أو الحكومةمفاىيـ 

،والتي ترتبط  "2التقاليد والمؤسسات التي يتـ عمى أساسيا ممارسة السمطات في الدولة " الحكومةحيث تعتبر 
  3.بتحقيؽ عناصرىا

 والذي يقوـ عمى فصؿ الوظائؼ اإلستراتجية التي الحاكمةكما يندرج إنشاء ىذه الوكاالت أيضا ضمف نظاـ 
تبقى مف اختصاص اإلدارة المركزية عف الوظائؼ العممية والتي يتـ تفويضيا ليياكؿ وظيفية جديدة، حيث 

تضمف ىذه التفرقة تعزيز قدرة النشاط االستراتيجي لمدولة، تخفيؼ وظائؼ التنفيذ وحصر مياـ اإلدارة 
  .المركزية

ومع إعادة تحديد دور الدولة بما يؤىميا لمقياـ بوظيفتيا الكبرى المتمثمة في التحكـ واالنضباط واإلشراؼ 
- الذي ال يتواءـ وطبيعتيا- والرقابة بعد أف شغمت عف ىذه الوظيفة األولى، بممارسة النشاط االقتصادي

فالدولة خمقت لمسمطة والحكـ والقيادة ولـ تخمؽ لتمارس األنشطة االقتصادية مع الممارسيف ليا مف األفراد، 
ال خمت الساحة مف الحكـ   .وا 
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تـ استحداث سمطات الضبط االقتصادي والتي أوكمت ليا وظيفة أساسية تتمثؿ في تأطير الممارسات 
االقتصادية ومع إنشائيا يعاد النظر في التقسيـ التقميدي لمسمطة حيث تستفيد ىذه الييئات الجيدة مف نظاـ 
قانوني خاص يتميز باستقبلليتيا عف اإلدارة الكبلسيكية وباختصاصيا بصبلحيات واسعة في مجاؿ رقابة 

وضبط السوؽ ،ىذا االعتراؼ ليا باالستقبللية ىو الميزة التي تكرس حتمية فصميا عف السمطة السياسية، ألف 
التسييس المتزايد والمفرط لئلدارة الكبلسيكية التي تعتمد بشكؿ مباشر عمى الحكومة ال يضمف الّنزاىة 

الفاعمة في السوؽ، كما أف تحيز اإلدارة الّتقميدية يتجسد بالّنظر إلى تبعيتيا إزاء  والمصداقية نحو الجيات
 السمطة التّنفيذية وتأثرىا بالّنزاعات الحزبية والسياسية اّلضيقة، مما يجعميا في وضعية غير حيادية اتجاه

 .األعواف االقتصادية، السيما في الّنشاطات التي تتواجد فييا اّلدولة ممثمة بمؤسساتيا العمومية

 في إطار اإلصبلحات وتحوالت الدولة ومعو االنتقاؿ مف الدولة الكؿ كمحتكر وحيد لجؿ الوظائؼ إلى 
أو " سمطات اإلدارة الراشدة "الدولة األقؿ ومع وضع ىذه اإلصبلحات قيد التنفيذ تـ إقحاـ أسموب ممارسة 

النمط الجديد لمعالجة وتدارؾ عدـ شرعية "ورغـ تعدد التعريفات ليا إال أنيا تتفؽ عمى أف كونيا " الحكومة"
،فبيذا ىي تشكؿ طرح  "1وفعالية أداء السمطات العمومية، والذي شكؿ عجزا كشفت عنو أزمة دولة الرفاه

جديد لمعبلقة القائمة بيف الدولة والسوؽ بحيث تعبر عف تعويض التقنيات التقميدية بأخرى جديدة تعتمد عمى 
الحقؿ السياسي، االقتصادي واالجتماعي، كما أنيا تشتمؿ عمى أسموب اتخاذ القرار الذي يتيح  التنسيؽ بيف

  .الفرصة لتواجد التعددية عمى مستوى مراكز السمطة

 .المهام الجديدة لإلدارة المركزية في ظل السياق االقتصادي الجديد: أوال

 إف اإلدارة االقتصادية ال يمكف تمخيصيا في التوجو االقتصادي فقط، بؿ ىو دور تقميدي تـ تجاوزه إلى  
مياـ جديدة تتعمؽ بالتحفيز، التأثير والرقابة، كما أف إنشاء وكاالت الضبط المستقمة يعكس التحوؿ الحاصؿ 

" المؤسسة-الدولة"والذي يعبر عف دولة الحداثة إلى "  الوزارة-الدولة"لمدولة مف شكميا التقميدي القائـ عمى 
  .مرفقييا والتي تيدؼ إلى إشباع رغبات

ومع تحوؿ وظائؼ االستغبلؿ ووظائؼ الضبط حيث أصبحت لئلدارة المركزية مياـ جديدة تنحصر في مياـ 
التصور والتخطيط االستراتيجي لمقطاع واستشراؼ الخيارات اإلستراتيجية الكبرى لمقطاع في ظؿ السياسة 

 النصوص القانونية المتعمقة بمياـ اإلدارة المركزية ،ومعو ومبلئمةالعامة لمحكومة مف خبلؿ إعادة تكييؼ 
                                                             

عشاش حفيظة، سمطات الضبط االقتصادي في الجزائر، مذكرة ماجستير في القانوف العاـ، تخصص الييئات الحكومية والحوكمة، ؾ ح  1
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 التسيير العمومي مف خبلؿ منطؽ المؤسسة بشكؿ يحصر مياـ إشكاليةإدخاؿ المنطؽ االقتصادي في 
اإلدارة المركزية في تحديد اإلطار العاـ لمضبط مف خبلؿ مياـ التصور والتقييس والرقابة دوف تدخؿ مباشر 

 .في لتسيير
نظرا ألىمية القطاع العاـ االقتصادي بالنسبة لمجزائر فقد أحدثت اإلصبلحات االقتصادية والسياسية مع نياية 

الثمانينات أثرىا البالغ عمى المبادئ والقواعد التي كانت تحكـ المؤسسات العمومية االقتصادية ،تجسدت 
كترجمة قانونية لممشروع السياسي االقتصادي مف خبلؿ القانوف التوجييي لممؤسسات العمومية رقـ 

الذي أدى إلى مراجعة مياـ اإلدارات المركزية مف خبلؿ الفصؿ بيف مياـ السمطة العامة ومياـ 01/88
الدولة المساىمة بإرساء قواعد عدـ التدخؿ في تسيير ومراقبة المؤسسات العمومية االقتصادية، التشاور في 
 مجاؿ التخطيط، مبدأ البلتسيير أو المركزية التسيير والفعالية والعقبلنية اإلدارية حيث ثـ حصر مياـ اإلدارة

ويتعمؽ األمر بمياـ التخطيط، التنظيـ والترتيب 3المركزية في أربعة مجموعات ليا امتيازات السمطة العامة 
القانوني، مياـ التنظيـ والتقييس القانوني والتقني، المياـ المتعمقة بترقية النشاطات والمياـ المتعمقة بتنظيـ 

  .الرقابة وممارستيا

 (الخدمة العامة مفهوم متكيف مع المنطق االقتصادي).تحديد مضمون الخدمة العامة: ثانيا

 مع إدخاؿ المنطؽ االقتصادي الناتج عف قواعد المنافسة ومعو تجديد مفيوـ المرفؽ العمومي مف طرح 
تقميدي قائـ عمى فكرة المرفؽ العاـ بطبيعتو والتي تعتبر أف كؿ النشاطات التي ترتبط بالوظائؼ الطبيعية 

لمدولة ىي مرافؽ عمومية تتميز باستعماؿ امتيازات السمطة العمومية وتخضع لنظاـ القانوف العاـ إلى مفيوـ 
حديث لممرفؽ العاـ يتماشى مع تصور قائـ عمى عبلقة الدولة بالسوؽ، تدرج فيو مبادئ جديدة يفرضيا 

منطؽ السوؽ عمى غرار النوعية والتسعير إضافة إلى مبادئ أخرى تتعمؽ بتييئة اإلقميـ والتنمية المستدامة 
اإلقميمي، جنبا إلى جنب مع المبادئ التقميدية لممرفؽ العمومي كاالستمرارية والقابمية  مع مراعاة مبدأ التوزيع

لمتكييؼ أدى االنتقاؿ مف تسير عمومي احتكاري لممرافؽ العمومية إلى تسيير خاص يتبلءـ مع طبيعة 
كما . االقتصاد وتعدد الفاعميف في السوؽ ويمبي حاجات المجتمع المتنوعة والمتجددة كمستيمؾ ليذه الحاجات

تسيير مباشر، تسيير مفوض  )أصبح معو المرفؽ العاـ يعد ميمة دائمة لمدولة وذلؾ ميما كاف شكؿ وتسييره
وىو معطى أساسي في التدخؿ العمومي ويبقى مف مسؤولية الدولة نظرا لممبادئ التي تحكمو  (أو امتياز
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تعريؼ المرفؽ العاـ ومجاؿ تدخمو يبقى مف مياـ الدولة  ومف ىنا فإف (ديمومة مساواة وقابمية لمتكييؼ)
  1.خصوصا وأف تعميـ مفيوـ الخدمة العامة يطرح مشاكؿ في تحديد ىذه الخدمة وشروط توريدىا

بما أف نشاط سمطات ضبط النشاطات االقتصادي ييدؼ إلى السير إلى تطبيؽ القانوف في المجاؿ 
 ،وبما أف ىذا اليدؼ يعتبر خاصية مف خصائص اإلدارة والتي تمارس اختصاصاتيا بيدؼ 2المخصص ليا

تحقيؽ الخدمة لعامة، والتي تتغير مف وقت آلخر وحسب األشكاؿ االجتماعية والمعطيات السوسيولوجية 
ذا كاف المضموف يتغير إال أف اليدؼ يبقى نفسو  .والتقنيات إال أنو وا 

 وبما أف الدولة مف مياميا تحديد مفيوـ الخدمة العامة وتكييفو مع الطابع االقتصادي المستجد ويتـ ذلؾ مف 
عمى إثرىا يتحدد  (تضامف وطني واجتماعي )خبلؿ وضع ضوابط موضوعية نابعة مف قيـ اجتماعية ثقافية 

مفيوـ وطبيعة ومجاؿ الخدمة العامة، إذ تعتبر آلية دفاتر الشروط كأداة في تحقيؽ ميمة تحديد حاجات 
المجتمع االستيبلكية مف خبلؿ الشروط التنظيمية والتي مف خبلليا تتمكف الدولة مف فرض شروط 

  .ومواصفات الخدمة العامة

الخدمة الشاممة كمبدأ ذو  لقد أدى إدخاؿ المنافسة عمى أنماط تسيير المرفؽ العاـ إلى ظيور مفيوـ جديد ىو
طبيعة اجتماعية ييدؼ إلى تحقيؽ أىداؼ المصمحة العامة في سياؽ المنافسة، حيث تتميز ىذه الشمولية 
بطابعيا الجغرافي مف خبلؿ إمكانية نفاذه عمى كافة مواطني الدولة عبر ترابيا الوطني لمخدامات العمومية 

 1.دوف تمييز
وىنا يفرؽ المشرع بيف اختصاصات تناط بالسمطة التنفيذية ذات طبيعة سياسية عف طريؽ تحديد أىدافيا 

المرتبطة بالمصمحة العامة، وبيف اختصاصات تقنية تعنى بيا سمطات الضبط االقتصادي والمتعمقة أساسا 
بكيفيات تمويميا مف خبلؿ دورىا بتنفيذ برامج تطوير الخدمات العامة وتسيير الموارد الموجية لتمويميا مف 
خبلؿ ضبط الميزانية السنوية لعمميات الخدمة العامة وبرامجو، التراخيص بالتزاـ النفقات بعنواف الخدمة 

عداد المحاسبة المتعمقة بيا   .العامة وا 

 

 

                                                             
 122.وليد بوجمميف، سمطات الضبط االقتصادي في القانوف الجزائري، مرجع سابؽ، ص  1
2 Zouaïmia Rachid, «Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie»Maison 

d’édition Belkeis, 2012,Alger, p 25 
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 .الطابع االقتصادي والتقني الختصاصات سمطات الضبط االقتصادي: الفرع الثاني

 يرافؽ تحرير القطاعات االقتصادية التغيير النوعي في فنيات تدخؿ الدولة في االقتصاد ألنو حسب ما تؤكد 
،مف خبلؿ 1 "ال يكفي اإلعبلف عف المنافسة بؿ يجب إنشاؤىاFRISON-ROCHE » " «عميو األستاذة 

وظيفة الضبط في طابعيا االقتصادي وما تحققو مف أىداؼ اقتصادية تتعمؽ بتكويف المنافسة وفؾ االحتكار 
العمومي مف خبلؿ تحرير السوؽ في بعض القطاعات مف خبلؿ ضماف تطبيؽ قانوف المنافسة وحمايتيا مف 

الممارسات المنافية إلى جانب ذلؾ تتميز بتحقيؽ أىدافيا غير االقتصادية كالتي تتعمؽ بالمصمحة العامة 
 .ترتبط أساسا بضماف حماية النظاـ العاـ االقتصادي والمرفؽ العاـ والتي

 انطبلقا مف افتقار اليياكؿ اإلدارية التقميدية في ظؿ التطورات االقتصادية إلى الخبرة والمؤىبلت مع ظيور 
التكنولوجيات الحديثة وتطور أساليب التسيير ومعو أصبحت البينية المؤسساتية التقميدية تجيؿ حقا ما يحصؿ 

في مجمؿ القطاعات االقتصادية، وعدـ قدرتيا عمى استيعاب ما يجري وما يجب كمتطمب مف أجؿ 
تدخبلتيا، بؿ أكثر مف ذلؾ فعدـ تخصصيا ساىـ في عدـ تكيفيا مع الوقع االقتصادي والمالي المتسارع مما 

نتج عنو فجوة كبيرة بيف األسواؽ الدولية واألسواؽ الداخمية وعدـ وجود نقطة التقاء وتفاىـ بيف الفاعميف 
 ،مما يستدعي تحويؿ جزء مف االختصاصات 2واالجتماعييف مف جية و اإلدارة مف جية االقتصادييف

االقتصادية لصالح ىيئات الضبط قد تصؿ حسب مجمس الدولة الفرنسي إلى حد تقميص الصبلحيات 
  3.السيادية والسياسية لئلدارة المركزية

انطبلقا مف فكرة أف الضبط االقتصادي حاجة فرضتيا جممة مف العوامؿ التي ساىمت وبشكؿ كبير في 
بمورتيا والتي جاءت استجابة لطبيعة الدور االقتصادي الجديد لمدولة، خاصة لما يميز ىذه الفكرة مف أنيا 
وليدة العموـ االقتصادي، وبالنظر إلى حساسية مياميا ووظائفيا مما أدى إلى االعتراؼ ليا بخصوصية 

                                                             
1  Il ne suffit pas de déclarer la concurrence, il faut la construire » FRISON-ROCHE Marie-Anne, « Les 

nouveaux champs de régulation », RFDA, 2004, p, 59 
منصور داود، اآلليات القانونية لضبط لنشاط االقتصادي في الجزائر، أطروحة دكتوراه العموـ في الحقوؽ، تخصص قانوف األعماؿ، ؾ  2

 ح ع
 75ص 2016/2015، :س، جامعة محمد خيضرة بسكرة، السنة الجامعية

 267.وليد بوجمميف، قانوف الضبط االقتصادي في الجزائر، مرجع سابؽ، ص  - 3
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التنفيذية، فإف سمطات الضبط المستقمة تكمؼ بمياـ  خبلفا لمياـ الضبط السياسي التي تتوليا السمطة. معينة
  .ذات طابع تقني واقتصادي

 .المهام ذات البعد االقتصادي:أوال

 إف مف المياـ ذات البعد االقتصادي ما يتعمؽ بإدخاؿ المنافسة في القطاع االحتكاري وضماف حسف سيرىا 
في مرحمة الحقة بضبط المنافسة عف طريؽ تطبيؽ قانوف المنافسة ورقابة السوؽ مف الممارسات المنافية 

 ،فاليدؼ مف سمطات الضبط القطاعية ىو خمؽ المنافسة في سوؽ ما الشيء الذي يميزىا عف 1لممنافسة
 .األخيرة مف خبلؿ مبلحقتو ليذه الممارسات المنافية لممنافسة مجمس المنافسة الذي يكمف دوره في ضبط ىذه

 
 .المهام ذات الطابع التقني:ثانيا

والتي تعتبر " الحوكمة،"أو" سمطات اإلدارة الراشدة " بما أف سمطات مجاؿ الضبط االقتصادي تندرج ضمف 
ركيزة أساسية مف ركائز التحرر االقتصادي والتحوؿ إلى تفعيؿ آليات السوؽ وترشيد عبلقات العرض والطمب 

 ،مما يستدعي وجود ضبط 2فضبل عف كونيا أداة ووسيمة لتحقيؽ السبلمة لممشروعات والمنظمات والشركات
 .في طابعو التقني جنبا إلى جنب مع الطابع االقتصادي لو

مجموعة القواعد المنظمة لقطاع اقتصادي معيف تسير سمطة الضبط "  وبذلؾ يعرؼ الضبط التقني عمى أنو
ومف " المختص عمى احتراـ تطبيقيا، بأخذىا بعيف االعتبار الحياة الخاصة لؤلفراد وسبلمتيـ وحماية البيئة،

أمثمة األىداؼ التي تكتسي طابعا تقنيا حسب التعريؼ والتي تسعى سمطات ضبط القطاعية لتحقيقيا كالتي 
نجدىا في المجاؿ المصرفي، حيث تتولى سمطة ضبطو عمى احتراـ حسف سير المينة، بمراقبة مدى احتراـ 
البنوؾ والمؤسسات المالية لؤلحكاـ التشريعية والتنظيمية المطبقة عمييا، وفحص استغبلؿ البنوؾ والمؤسسات 

المالية مع إمكانية طمبيا ألية معمومة أو توضيح أو تبرير تراه ضروريا في سبيؿ أدائيا لمياميا، أما في 
والمواصبلت تتولى سمطة ضبطو منح ترخيصات االستغبلؿ واعتماد تجييزات البريد  مجاؿ البريد

كالتي تتعمؽ بتخطيط 3والمواصبلت السمكية والبلسمكية وتحديد المواصفات والمقاييس الواجب توفرىا فييا ،

                                                             
 126وليد بوجمميف، قانوف الضبط االقتصادي في الجزائر، مرجع سابؽ، ص  1
نصر عبد الوىاب عمى،شحاتة السيد شحاتة، مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات في بيئة األعماؿ العربية والدولية المعاصرة،  2

 99.ص2007/2006الدارالجامعية، ؾ التجارة، جامعة اإلسكندرية، ،
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، إعداد المخطط الوطني لمترقيـ ودراسة طمبات  وتسيير وتخصيص ومراقبة استعماؿ الذبذبات مف الحـز
 .1.األرقاـ ومنحيا لممتعامميف

 .تكريس فكرة الضبط االقتصادي استجابة لمقتضيات ضوابط الحوكمة: الفرع الثالث

 إف النقمة النوعية التي عرفيا االقتصاد الجزائري مف اقتصاد موجو تسيطر فيو الدولة عمى مختمؼ وسائؿ 
اإلنتاج إلى اقتصاد حر مف كؿ مظاىر التسيير اإلداري قريب مف قانوف السوؽ، كتوجو تـ ترجمتو عمى 
المستوى المؤسساتي مف خبلؿ نقؿ جانب مف امتيازات السمطة العامة إلى سمطات جديدة مكمفة بضبط 

 .النشاطات االقتصادية
إف ما تتمتع بو سمطات ضبط المجاؿ االقتصادي مف مياـ ترتبط بوظيفتيا الضبطية،يجعؿ مف ظيورىا ال 

عادة تأىيؿ ىياكؿ اّلدولة استجابة لممقتضيات الخاصة  يمكف أف ينفصؿ عف تعمقيا أساسا باإلصبلح وا 
لمحوكمة، بما يسمح بالتكّيؼ مع تطور الّنظاـ الّميبرالي وعميو فإف ىذه السمطات تمثؿ الوجو الجديد لمحوكمة 

 .كّونيا استجابة قانونية لمتطمباتيا

 كما أنو في وقت أصبح فيو مف الضروري إعادة النظر في وظائؼ الدولة وتكييفيا بصورة جديدة تتأقمـ مع 
التطورات الداخمية والخارجية، ليبرز دور الدولة مف الدولة المسيطرة إلى الدولة الضامنة، وأصبحت بذلؾ 
السمطات اإلدارية المستقمة الفاصمة في المواد االقتصادية والمالية العمود الفقري لمضبط االقتصادي في 

 . ،وما زاد مف فعاليتيا الحوكمة كأداة إلنعاش االقتصاد2مختمؼ القطاعات

 فمع نياية الثمانينات شاع استعماؿ مصطمح الحكـ الراشد في الوقت الذي أصبح فيو تطبيؽ برنامج التعديؿ 
الييكمي في العديد مف الدوؿ يطرح العديد مف الصعوبات، تـ تشخيصيا آنذاؾ مف طرؼ الخبراء عمى أنيا 

اخطاء في تسيير الشؤوف العامة، بسبب غياب الشفافية في تسيير أمور الدولة، والذي تزامف مع فشؿ برنامج 
  3.التعديؿ الييكمي في العديد مف الدوؿ

تعتبر الحوكمة مف مصطمحات الحكـ الراشد الذي ظير في فرنسا في القرف التاسع عشر كمرادؼ لمصطمح 
 وقد تعددت تعريفات الحكـ الراشد 1OCDEالحكومة حسب تعريؼ منظمة التعاوف والتنمية االقتصادية ،

                                                             
المحدد لقواعد األمف المطبقة عمى النشاطات المنصبة عمى التجييزاتالحساسة، 2009/12/10المؤرخ في ،410/09المرسوـ التنفيذ رقـ ، 1

 2009.الصادرة لسنة 73ج ر عدد ،
 01.عجرود وفاء، دور المجنة المصرفية في ضبط النشاط البنكي في الجزائر، مرجع سابؽ، ص - 2
بف لحسف اليواري، التنمية مف خبلؿ الحكـ الراشد ومحاربة الفساد، الممتقى الوطني حوؿ االصبلح اإلداري والتنمية االقتصادية يومي  3

 .03المركز الجامعي خميس مميانة، ص2006/12/04/03
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أصبح مرادؼ لمتسيير الجيد أو األسموب الذي يتـ بو إدارة موارد الدولة االقتصادية واالجتماعية بيدؼ تحقيؽ 
 .التنمية

 المبرالية الجديدة ىي في األصؿ استجابة لمجموعة معينة مف قواعد التنظيـ اإليديولوجيةوعميو مف منطمؽ أف 
 اإلداري الذي يشكؿ مقومات ومقتضيات الحوكمة، وصوال إلى تحقيؽ ما اإلصبلحاإلداري، أو باألحرى 

 وظائؼ الدولة وبنيتيا المؤسساتية مف جية وتطور عمـ اإلدارة  ، نظرا لتغير في"اإلدارة العامة الجديدة"يسمى 
مف جية أخرى، بحيث لـ تعد الدولة وحدىا الفاعؿ الرئيسي في صنع وتنفيذ السياسات العامة بؿ أصبح 
 ىناؾ فاعموف آخروف، أي أف مرتكز الحوكمة يقوـ عمى الخضوع في نطاؽ واسع لضوابط ينبغي االعتماد

 . الشاممة عضويا ووظيفيا في إطار تحوال الدولةاإلصبلحاتعمييا في خضـ 

والمشاركة، عدـ تحيز   تتعدد ىذه الضوابط وأىميا متطمبات الكفاءة والفاعمية، االتصاؿ المباشر بالمحيط
 .اإلدارة والشفافية

  l’efficacité .الكفاءة والفاعمية:أوال

وتعني أف تكوف الخطط والبرامج قادرة عمى تحقيؽ أىداؼ التنمية بالتوظيؼ األمثؿ لمموارد المتاحة ،والتي 
تتجمى مف خبلؿ تسيير اإلدارة العامة بكفاءة وفاعمية، وىي مف المتطمبات الضرورية واألساسية لمحوكمة 

عمى اعتبارىا أنيا المحرؾ التنمية االقتصادية واالجتماعية مف خبلؿ تبسيط الشكميات اإلدارية لمتخفيؼ مف 
البيروقراطية وخمؽ جو مشجع لبلستثمار وىذا ال يؤتى إال باإلصبلح الشامؿ لممبادئ التقميدية لمتنظيـ 

التي تنزع إلى معارضة التغيير وتتجو نحو االلتزاـ باألعراؼ . والجياز اإلداري القائـ عمى منطؽ البيروقراطية
  1.واألنماط التي درجت عمييا

 مف الدوؿ المتقدمة نقبل يعتمد عمى اإلداريةكما أف محاولة الدوؿ النامية لنقؿ األطر والمفاىيـ واألساليب 
التقميد ويتجاىؿ العوامؿ االجتماعية والسياسية واالقتصادية ذات التأثير العميؽ في اإلدارة، كما يتجاىؿ 
الخصائص المتعمقة بالنظاـ اإلداري السائد ال يمكف أف تكوف محولة ناجحة ،ما لـ تتـ في إطار تحوالت 
الدولة ككؿ واالستجابة لمتطمبات المحيط والتكييؼ مع بيئتيا، غير أنو ومع بداية التسعينات بدأت ىذه 

المفاىيـ تتغير، بحيث برزت آراء تنادي وتدعو إلى إعادة أداء الدولة لوظائفيا بكفاءة وفاعمية أعمى واألخذ 
وبجدية األدوار الجديدة لمدولة الضابطة التي يكوف تقديـ الخدمات فييا وفؽ آليات اقتصاد  بعيف االعتبار

 .السوؽ
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كما أف متطمبات الكفاءة والفعالية في اإلدارة العامة تقتضي مواكبة الّتطورات السريعة لمتطمبات دولة الّحؽ 
والقانوف، وىذا أىـ باعث ساىـ في إعطاء ضمانات أكبر لبلستقبللية عف السمطة السياسية في محاولة 

لفصميا عف التأثيرات التي تمارسيا عمى اإلدارة العامة مف خبلؿ حكـ القانوف وسيادتو كأحد خصائص الحكـ 
الراشد بأسموب عممي ومتخصص، كما أف االنتقاؿ مف الدولة المتدخمة إلى الدولة الضابطة يقتضي االعتماد 
عمى آليات مؤسساتية جديدة لتنمية لّمضبط تضمف استمرارية لمتقدـ واالزدىار والتطمع الدائـ إلى تعزيز مفيوـ 

 التنمية و المستدامة وىي التي تعمؿ عمى االلتزاـ بتوظيؼ الموارد الوطنية بالصورة السميمة والواضحة لكؿ
أفراد المجتمع، في خضـ أف األساس الذي تعتمده اإلدارة الّتقميدية غير كافي لتمبية االحتياجات الجديدة 

نظرا عدـ قدرة مؤسسات الدولة التقميدية عمى مسايرة ىذا التطور مف خبلؿ عدـ تبلءـ . وحماية الحريات
  1.تدخبلتيا في كثير مف القطاعات والمجاالت التي تعد مجاالت حساسة

وعبلوة عمى ذلؾ فإف التّنظيـ الكبلسيكي لئلدارة العامة ال يمبي الكفاءة كاؿّ سرعة التي يتطمبيا اإلشراؼ عمى 
األنشطة االقتصادية والمالية، وبتعبير آخر فإف البناء المؤسساتي التقميدي لـ يعد قادر عمى االستجابة 
لتدخبلت تتطمب الفعالية المرونة واؿّ سرعة في مواجية الّتطورات السريعة التي تعرفيا األسواؽ والعموـ 
والّتقنيات وأساليب الّتسيير واألدوات المالية، نظرا لتخمؼ القواعد الرسمية الجامدة بطبيعتيا عف مبلحقة 

  .التطورات المتتالية، خاصة منيا االقتصادية والتقنية

 Proximité et participation .االتصال المباشر بالمحيط والمشاركة:ثانيا

تبرز أىمية استجبلء طبيعة العبلقة بيف كؿ مف الدولة والسوؽ جدال واسعا في الدوؿ النامية خاصة فيما 
يتعمؽ بالحدود الفاصمة بيف اإلدارة االقتصادية التقميدية وبيف القرارات االقتصادية وبيف الفواعؿ االقتصادية 
داخؿ الدولة، حيث يتميز التّنظيـ المؤسساتي الّتقميدي ببعد المسافة التي تفصؿ بيف اإلدارة المختصة باتخاذ 

 .القرارات ذات اّلصمة باالقتصاد وبيف المخاطبيف بالقرار ىذا مف جية

 كما أف المبلحظ مف جية ثانية ىو تشتت مراكز صنع القرار عمى صعيد المنظومة المؤسساتية الّتقميدية 
وعدـ مشاركة الفاعميف والمعنييف بيا، حيث يتدخؿ المّشرع لوضع القواعد العامة، وتضع السمطة التّنفيذية 
الّنصوص التطبيقية لمّنص التشريعي، وتتدخؿ اإلدارة العمومية لتطبيؽ النصوص القانونية، باإلضافة إلى 

 .تدخؿ الجيات القضائية التي تساىـ في وضع القاعدة القانونية عف طريؽ تأويؿ الّنصوص
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 ىذا دوف أي تواصؿ أو ربط بينيا، ومع مرور الوقت أصبح ضروريا التميز بيف مجاؿ كؿ منيا، والسيما أف 
األمر انتقؿ مف الحديث عف مجرد وظيفة إلى الحديث عف اختصاص وصبلحيات تممكيا سمطة مقابؿ سمطة 

 ،مما يؤدي إلى التشّتت وعدـ التماسؾ واالنسجاـ بيف القرارات الصادرة عف مخػتمؼ ىذه 1أخرى مستقمة عنيا
خاصة وأف ىذه القواعد تصاغ في . المؤسسات مما يؤثر سمبا عمى المسار الصحيح لممنظومة االقتصادية

شكؿ قواعد صارمة، في حيف أف الحوكمة تتطمب االتصاؿ المباشر والمشاركة، بحيث يؤّكد أنصار الّمبرالية 
الجديدة عمى أىمية اّلربط والتّنسيؽ بيف الييئات التي تتكفؿ بخمؽ المعايير وبيف الجيات مف توجو إلييـ ىذه 

 .األخيرة ،مف خبلؿ قواعد تشاركية مرنة

 فإذا كانت الحكومة تشير إلى المؤسسات الرسمية لمدولة والتي في ظميا تتخذ القرارات في إطار إداري 
وقانوني محدد وتستخدـ الموارد بطريقة تخضع لممساءلة المالية، فإف الحوكمة تشتمؿ في ذلؾ عمى الحكومة 

 .باإلضافة إلى ىيئات أخرى عامة وخاصة ومستقمة لتحقيؽ نتائج مرغوبة

 كوف غياب رابط عضوي في اإلدارة الّتقميدية ببيف مختمؼ األجيزة التي تتكفؿ عمى التوالي بالّنطؽ بالمعايير 
وتطبيقيا كحؿ لممشاكؿ الّناشئة عف ذلؾ، يجعؿ بالتالي مف اؿّ صعب تقديـ تكييؼ ثابت وفعاؿ لمّتدخؿ، رغـ 

أف مثؿ ىذه المتطمبات تشكؿ المعطيات والبيانات األساسية لمقانوف االقتصادي ما يؤدي إلى تنوع األجيزة 
  .التدخمية والمشاركة في عممية تأطير الفاعميف االقتصادييف

لكف مقتضيات االتصاؿ المباشر بالمحيط والمشاركة الفعالة، والتي تفرض ممارسة مثؿ ىذه االختصاصات 
مف قبؿ ىياكؿ مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقطاع الذي تسير عمى ضبطو، كما أف اؿّ ضبط يتطمب أيضا 

المعرفة الوثيقة بالقطاع الواجب ضبطو واتصاالت وثيقة ومشاركة مع ممثمييا، األمر الذي يحتاج إلى عممية 
المشاركة والتّنسيؽ ما بيف اليياكؿ وبيف الوسط والمخاطبيف فيو، ما يؤدي إلى تجاوز الخمؿ الناتج عف 

  .عمميات انفجار وتصادـ القرارات ذات الصّمة بسير السوؽ

 l’impartialité.عدم التحيز: ثالثا

يعتبر عدـ الّتحيز اإلداري معيارا خاصا لقياس الحوكمة في اإلدارة العمومية أثناء أداء المياـ وتحقيؽ 
المصمحة العامة بما فييا الوظيفة اؿّ ضبطية، فممارسة ىذه األخيرة يفرض عمى الكيانات العامة عدـ 

 ،فالّتحيز يشكؿ مصدر تيديد لمحريات الفردية، كما أف الّتسييس المتزايد والمفرط لئلدارة الكبلسيكية 2الّتحيز
                                                             

   11 ىريش سياـ، ، مرجع سابؽ، ص1
 09.مرجع سابؽ، ص 1996المتضمف تعديؿ دستور ،01/16القانوف رقـ ،" عدـ تحّيز اإلدارة يضمنو القانوف،25" تنص المادة  2
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التي تعتمد بشكؿ مباشر عمى الحكومة ال يضمف الّنزاىة والمصداقية نحو الجيات الفاعمة في السوؽ كما أف 
تحيز اإلدارة الّتقميدية يتجسد بالّنظر إلى تبعيتيا إزاء السمطة التّنفيذية وتأثرىا بالّنزاعات الحزبية والسياسية 

وضعية غير حيادية اتجاه األعواف االقتصادييف السيما في الّنشاطات التي تتواجد  اّلضيقة، مما يجعميا في
فييا اّلدولة ممثمة بمؤسساتيا العمومية ،خاصة مع غياب نظاـ ديمقراطي حقيقي مرتبط بوجود مجتمع مشبع 

بالوعي والشعور الديمقراطي وتوافر آليات نظاـ حكـ ديمقراطي تصنع الحدود ما بيف ىو مدني ومصالح 
اقتصادية عامة وبيف أىداؼ سياسية تجعؿ المواقؼ واالنتماءات والتحالفات السياسية تتغير عمى نحو سريع 

 .نحو المصمحية
ومف زاوية أخرى نجد التحّيز في نظاـ العيدة المحدودة التي يتمتع بيا أعضاء الحكومة، وىو ما ال يسمح 
ليـ بضماف ال مصداقية وال استمرارية التزاماتيـ، بحيث مف المفروض أف يسعى ىؤالء إلى تحقيؽ أىداؼ 

ذات طابع انتخابي تشجعيـ عمى تغيير السياسة المنتيجة مع مرور اّلزمف لمتكيؼ مع السياسات االقتصادية 
واالجتماعية الجديدة، ثـ يميؿ ىؤالء لصالح السياسات ذات المدى القصير وذلؾ بسبب الضغوط االنتخابية 

  .وسياسية المحسوبية اتجاه   مؤسسات القطاع العمومي

 :الشفافية: رابعا

تعتبر الشفافية واحدة مف المصطمحات الحديثة التي استمالتيا الجيات الميتمة بمكافحة الفساد في العالـ 
طبلعو وعمى منيج السياسات العامة، وكيفية إدارة الدولة مف قبؿ  تعبيرا عف ضرورة اإلفصاح لممجميور وا 

  1.القائميف عمييا مف رؤساء وحوكمات، بغية الحد مف كؿ غير معمف ويتـ بالغموض

في إدارة الشؤوف العامة مف المبادئ األساسية التي تقوـ عمييا - السياسية واإلدارية " - مبدأ الشفافية"أضحى
كافة أنظمة الدوؿ، وأصبحت السرية مجرد استثناء محدود ومحصور يوما بعد يوـ لصالح الشفافية كمبدأ 

عاـ، الذي يجب أف يحكـ ويسود كافة أنشطة ووظائؼ و أعماؿ الحكومة وجيازىا اإلداري، فيي تكوف أحد 
الشروط والمقومات الجوىرية لمتنمية الشاممة والمستدامة في كافة المجاالت التنموية، وعنصر أساسي 

لمحوكمة لكّونيا السبيؿ لبناء الثقة داخؿ اإلدارة قبؿ التوجو لخارجيا بتوسيع دائرة احتراـ القوانيف كتطبيؽ 
الثّقة ويحقؽ اّلشرعية، فالشفافية تتشكؿ نتيجة لعقبلنية الذىنيات وصحة المعامبلت اإلدارية  الّنظـ، ما يعزز

 ما يجر لمقناعة ،ألف الحصوؿ عمى المعمومات يعتبر إحدى الخطوات اليامة في طريؽ الوصوؿ إلى

                                                             
 79.ذىبية الجوزي، مرجع سابؽ، ص  1
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الحوكمة كوف ىذه المعمومات تغذي الشفافية والمحاسبة وبالتي تؤدي إلى الحوكمة الجيدة في مختمؼ 
 .المجاالت

 فإذا كانت الشفافية ىي الطريقة التي يتـ بيا التعامؿ والترابط والتفاوض بشكؿ مف أشكاؿ التنظيـ والقانوف 
والممارسة النزيية واألداء المخمص وفؽ قواعد مضبوطة مسبقا، وبذلؾ فإف التحديد مف البداية لجو تنظيمي 

وقانوني لمختمؼ الييئات والمصالح واألشخاص مف شأنو أف يساعد عمى نجاح الشفافية، ولتحقيؽ ىذا 
 .المسعى البد مف خمؽ أداة تشريعية تنظـ عمميات تداوؿ المعمومات وكيفية الوصوؿ إلييا

 .تنازع االختصاص بين الدولة المركزية وسمطات مجال الضبط االقتصادي:  الفرع األول

 األصؿ أف سمطات الدولة تقؼ جميعيا عمى قدـ المساواة أماـ القانوف الذي وضع لخدمة المجتمع، وتمتـز 
ذلؾ أف مراكزىا يجب أف تكوف متوازنة تبعا لذلؾ وال يجوز .بأحكامو عند قياميا بالعمؿ لتحقيؽ ىذه األغراض

 ،كما أف االعتراؼ القانوني لسمطات مجاؿ الضبط االقتصادي باالستقبللية 1المفاضمة بينيا عمى ىذا الوجو
وبما أوكؿ ليا مف صبلحيات يفرض عمى السمطات األخرى احتراميا في حدود الشرعية والمشروعية فيما ليا 

كما أنو بغية تناسؽ العبلقات بيف اإلدارة المركزية وسمطات مجاؿ الضبط االقتصادي لدى البد . وما عمييا
 مف خمؽ بيئة عمؿ تساعد عمى تحقيؽ التعايش فيما بينيا وبالتالي تمكيف جميع المتعامميف االقتصادييف مف

 .الوصوؿ إلى السوؽ واالستفادة منيا

 فالمناخ المؤسساتي الجديد صادفو جممة مف اإلشكاالت القانونية والوظيفية، حيث يثار أحيانا تنازعا في 
وسمطات مجاؿ الضبط االقتصادي  االختصاص ناتج عف توزيع لبلختصاص بيف اإلدارة المركزية الكبلسيكية

 réforme des" 1، كما أف االجتياد القضائي الفرنسيcomité de"المستحدثة وىذا ما يؤكده تقرير لجنة 
missions et structure de l’État أظير وجود تنازعا واضحا في االختصاص بيف جيات الضبط 

السياسي وجيات الضبط االقتصادي، يعبر التداخؿ فييا عف سطحية الحدود الموجود بيف الجيتيف وكذا عف 
  2.في عدـ التخمي عف صبلحياتيا التقميدية إرادة الدولة

يتجمى ىذا التنازع والذي ينتج عف التنظيـ الييكمي لئلدارات المركزية والتي ال زالت تحتفظ باختصاصات 
ىامة في مجاؿ الضبط االقتصادي أيف تتـ ممارسة اختصاصات سمطات الضبط في معظـ القطاعات تحث 

                                                             
 لسيد مصطفى الصبحي، السمطة اإلدارية ومكانيا بيف السمطات العامة في الدولة، مجمة العموـ اإلدارية، صادرة عف الشعبة المصرية 1
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إشراؼ الوزراء القطاعييف، في الجزائر عمى سبيؿ المثاؿ الدور التقميدي تتـ لحماية المستيمؾ يتـ مف خبلؿ 
أجيزة الدولة المركزية والموضوعة إما تحت وصاية السمطة التنفيذية أو السمطة القضائية، باعتباره دورا 
تقميديا لمدولة مف أجؿ مراقبة النشاط االقتصادي في إطار حماية النظاـ العاـ االقتصادي، رغـ أف ىذه 

الميمة أوكمت لسمطات مجاؿ الضبط االقتصادي إال أف واقع الحاؿ نجد الدولة لـ تسمب ذلؾ الدور المنوط 
بأجيزتيا مف أجؿ حماية المستيمؾ بؿ نجدىما يتماشيا معا جنبا إلى جنب، مبررة مف جيتيا عمى أنو بغية 

توفير حماية أكبر لمطرؼ الضعيؼ في النشاط االقتصادي وىو المستيمؾ ،أيف نجد الوزراء واألجيزة اإلدارية 
المركزية المتواجدة عمى مستوى وزاراتيـ في شكؿ مديرات تابعة ليـ معدة ليذا الغرض كالتي عمى مستوى 

وزارة التجارة ووزارة الصحة ،وزارة الفبلحة ،وكذلؾ ينطبؽ األمر عمى وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعبلـ 
كما أف استقبللية سمطات الضبط االقتصادي وما تعني بو مف غياب الرقابة اإلدارية  .واالتصاؿ ،وغيرىا

والوصائية إال أف المشرع عادة ما يمحؽ بعض سمطات الضبط االقتصادي بإحدى السمطات اإلدارية المركزية 
عف طريؽ ما يسمى بتقنية الربط أو اإللحاؽ والتي تشكؿ  (كرئيس الجميورية أو الوزير األوؿ أو أحد الوزراء)

في الحقيقة فخا لموقوع تحت طائمة الرقابة اإلدارية ،والتي تدلؿ عمييا النصوص التأسيسية لبعض مف ىذه 
السمطات ،حيث يرى البعض في ىذه التقنية أنيا ربط لسمطات مجاؿ الضبط االقتصادي بإحدى السمطات 
اإلدارية المركزية فيو مساسا وانتقاصا لبلستقبللية العضوية ليا، ذلؾ أنيا تمكف السمطة التنفيذية مف مراقبة 

وتوجيو أعماؿ ىذه الييئات بعيدا عف القواعد واإلجراءات التقميدية لمسمطة الرئاسية والرقابة اإلدارية وعف آلية 
 .توزيع االختصاص بينيما

 .تنازع االختصاص البيني في مجال الضبط االقتصادي: الفرع الثاني

 يميز مجاؿ الضبط االقتصادي بيف نوعيف أو مستوييف مف الوظيفة الضبطية، أوليا تتعمؽ بالضبط العاـ أو 
وثانييا الضبط القطاعي وىو عمودي ما يسمى بالضبط الخاص  (مجمس المنافسة)ما يسمى بالضبط األفقي 

زودت كؿ منيما بصبلحيات واختصاصات ترتبط بضبط القطاعات االقتصادية  (السمطات القطاعية،)
 .والمالية المفتوحة عمى المنافسة

رساء القواعد التي تحكميا  1 عرؼ مجمس المنافسة وجوده مع أوؿ قانوف يكرس صراحة مبدأ حرية المنافسة وا 
حيث أنيط بو ميمة السير عمى مدى احتراـ تطبيقيا وحمايتيا مما قد يمحؽ بيا مف تعد في بيئة النشاطات 

 .االقتصادية المالية، وبذلؾ زود بجممة مف الصبلحيات أىميا ذات الطبيعة الردعية
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 كما أف ىذا المجاؿ تشاركو مع سابقو أجيزة ضبط قطاعية، يعد ظيورىا بشكؿ تدريجي تماشيا مع تحوالت 
الدولة باتجاه الدولة الضابطة ومعو انتياج سياسة إزالة االحتكارات العمومية وفتح معظـ النشاطات التي 

كانت محتكرة مف طرؼ الدولة عمى القطاع الخاص، وبذالؾ أوكمت لسمطات الضبط القطاعية ميمة ضبطيا 
 .تقنيا واقتصاديا سواء بصورة استباقية أو الحقة فييا

 غير أف تشارؾ الجيتيف وعمى مستوييف وظيفة رقابة وضبط القطاعات المفتوحة عمى المنافسة مف شأنو أف 
يفضي إلى اصطداـ أو تبلقي اختصاصات ىذه السمطات خاصة إذا كاف غير واضح المعالـ، رغـ أنو عمى 
المستوى العممي يمكف أف تعالج القضايا المتعمقة بالمنافسة مف أحد ىاتيف النوعيف مف السمطات، ولما كانت 
اختصاصاتيما ليست في الغالب حصرية عمى كؿ منيما، إذ يتقاسماف البعض منيا أحينا وتكوف نفسيا حينا 
أخرى، ومع وجود ىذا التداخؿ فقد يكوف سببا كافيا لتنازع االختصاص بينيما سواء كاف إيجابيا أو سمبيا ،أو 

 .إصدار قرارات متعارضة في نفس الموضوع

 .تنازع االختصاص اإليجابي بين مستوي الضبط االقتصادي العام والخاص: أوال

 إف القوؿ بأف مجمس المنافسة ىو صاحب االختصاص الحصري في مجالي الممارسات المقيدة لممنافسة و 
التجمعات االقتصادية قوؿ تنفيو مضاميف النصوص القانونية النشأة لسمطات الضبط القطاعية كما تؤكده 

  1.أعماؿ بعضيا في مجاؿ المنافسة

يتأكد تشارؾ سمطات الضبط القطاعية في نفس االختصاص مع مجمس المنافسة خاصة فيما يتعمؽ 
بالممارسات المقيدة لممنافسة وعمى التجمعات االقتصادية، خاصة وأنيا األدرى كونيا الخبير التقني 

واالقتصادي بكؿ شؤوف القطاع الذي تشرؼ عميو بما في ذلؾ المتعمقة بالمنافسة كالتي نجدىا في قطاع 
البريد والمواصبلت وفي قطاع التأميف ،قطاع الكيرباء والغاز وىي نفس االختصاصات الممنوحة لمجمس 
المنافسة وبيذا نستطيع القوؿ أف قطاعات النشاط االقتصادي والمالي الخاضعة لضبط المنافسة والضبط 

 .القطاعي ىي نفسيا
مالـ يتـ إبراز الحدود الفاصمة بيف قانوف المنافسة و قانوف الضبط القطاعي وفي وجود التداخؿ الواضح يعني 
الوقوع في حاالت التنازع في االختصاص كأمر وارد بينيما، مما يؤثر عمى حقوؽ أطراؼ العبلقة في مجاؿ 
الضبط االقتصادي وما يزيد األمر تفشيا واتساعا االختبلؼ والتبايف في وسائؿ التدخؿ واإلجراءات المعموؿ 

 .بيا أماـ كؿ جية منيما
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 تستبعد في حقيقة األمر األىداؼ والمياـ المتباينة لجيازي الضبط العاـ والخاص والتي تتحدد وفقا ليا 
اختصاصات مجمس المنافسة وسمطات الضبط القطاعية، فمف جية ترمي قواعد المنافسة إلى حمايتيا مف 
كؿ األضرار التي تعيؽ سيرىا الطبيعي، كما تسعى سمطات الضبط القطاعي مف جيتيا إلى فتح األسواؽ 

  .التي تشرؼ عمييا عمى المنافسة وتأطير القطاع المعني مف الناحية التقنية واالقتصادية مف جية أخرى
 .تنازع االختصاص السمبي بين مستوي الضبط االقتصادي العام والخاص: ثانيا

 تنازع االختصاص السمبي يعني نكراف كؿ مف مجمس المنافسة وسمطات الضبط القطاعية اختصاصيما 
النظر في نفس القضية أو الموضوع بحجة خروج األمر عف نطاؽ اختصاصيما، كما أنو عمى صعيد 

الواقع، فإف الممارسة أوحت بأف العبلقة بيف مجمس المنافسة وسمطات الضبط القطاعية تحتاج إلى ضبط، إذ 
تمت في بعض األحياف في إحالة كؿ منيما لآلخر بعض القضايا بحجة أف كؿ منيما تدخؿ ضمف نطاؽ 

 . ،مما وىي صورة أخرى عف تنازع السمبي في االختصاص1اختصاص اآلخر

في اف الممارسة العممية قد 3 وما أكد إمكانية الوقوع في تنازع االختصاص بوجييو تقرير مجمس المنافسة 
ومف أىميا تمؾ المتعمقة بعدـ ضبط دور ىذه الييئات 06/95كشفت عف النقائص التي تضمنيا األمر رقـ ،

 .وعبلقتيا مع مجمس المنافسة بكؿ دقة

 .إصدار قرارات متعارضة بين مستوي الضبط االقتصادي العام والخاص: ثالثا

 في عدـ وضوح توزيع االختصاص بيف نموذجي الضبط العاـ والخاص،مما قد يؤدي إلى ظيور قرارات 
متعارضة صادرة عف مجمس المنافسة وسمطة الضبط القطاعية تتعمؽ بنفس الموضوع ونفس األطراؼ وىذا 
قد يأتي مف االختبلؼ في األىداؼ التي تتوخاىا كؿ جية، والتي يستعاف إلى تحقيقيا باالستعانة بالوسائؿ 

الخاصة والمتباينة مف جية أخرى ،وتتعمؽ القرارات بسموكات مخالفة لممنافسة أو عف رقابة التجمعات 
 .االقتصادية

مف شاف ىذه القرارات المتعارضة في مجاؿ الضبط االقتصادي المساس باألمف واالستقرار القانوني في وسط 
: مثاؿ عف تنازع في االختصاص السمبي  المتعامميف االقتصادييف، مما قد يساعد عمى زعزعة ثقتيـ بالذرع

لو أبمغ مجمس المنافسة بشكوى مف أحد المتعامميف االقتصادييف ضد متعامؿ تاريخي مييمف ومحتكر لمجاؿ 
معيف بحجة تعسفو في وضعيتو المييمنة، ومعو لـ يقبؿ المجمس الشكوى لوجود سمطة مختصة في ضبط 

قطاع المعني، لعدـ اختصاصو تفاديا ألي تنازع محتمؿ في االختصاص بينيا وبيف سمطة الضبط القطاعية 
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القانوني الموجود الذي يفترض أنو يضفي حماية .فمو تصورنا أف ىذه األخيرة رفضت االختصاص لوقع
  1.االقتصادية والمضي قدما بالمنافسة وتطويرىا بشكؿ عاـ ويشجع عمى المبادرة الحرة في مختمؼ النشاطات

تجدر اإلشارة أف المشرع الجزائري لـ يشر في النصوص القانونية المؤسسة لسمطات مجاؿ الضبط 
االقتصادي أنو أتى بحؿ قانوني إلشكالية التنازع لبلختصاص بيف مجمس المنافسة وسمطات الضبط 

القطاعية وبذلؾ تتحدد الجية المختصة في حالة وقوعو، لتبلفي الوقوع في الفراغ القانوني مف جية، ويتسنى 
، خدمة لؤلمف "التوقع القانوني" ذلؾ مف خبلؿ التنصيص التوقعي ليا وىي تقنية قانونية مستحدثة تعرؼ ب

 إجماال تتعدد طرؽ تبلفي ،القانوني، أو عف طرؽ اإلحالة لمقواعد العامة كاختصاص قضائي مف جية ثانية
المساوئ الناجمة عف تداخؿ االختصاص بيف مستوي الضبط العاـ والخاص في مجاؿ الضبط االقتصادي 

محكـ يكرس ويؤطر العبلقة الوظيفية بيف  (في طابعو النظري أو العممي)مف خبلؿ بعث تنظيـ قانوني 
الجيتيف مف خبلؿ التنصيص القانوني في النصوص التأسيسة لسمطات ىذا المجاؿ أو عف طريؽ المجوء إلى 
إجراء اإلخطار المتبادؿ إلبداء الرأي، يميزه طابع تشاركي وتعاوني في االختصاص في كؿ مراحؿ القضية 

 .ويكوف معمؽ دوف أف يأخذ صفة استشارية فقط

ضوابط توزيع االختصاص المعياري بين السمطة التنفيذية وسمطات الضبط :  المبحث الثاني
 .االقتصادي

كأصؿ في صورتيا كإدارة كبلسيكية لتنظيـ المجاليف  تمارس السمطة التنفيذية االختصاص التنظيمي سواء
االقتصادي والمالي أو مع تطور ممارستيا لذات االختصاص في مواكبتيا تنظيـ مجاؿ الضبط القطاع 

 .االقتصادي في إطار تحوالت الدولة كوظيفة كبلسيكية مف وظائؼ ىذه األخيرة

 ومع استحداث سمطات مجاؿ الضبط االقتصادي وما تعنى بو مف وظيفة الضبط ذات العبلقة بميمة تنظيـ 
ورقابة النشاط االقتصادي والمالي، أيف تشكؿ واقع وجود توزيع االختصاص التنظيمي وشبو التنظيمي في 
مجاؿ الضبط االقتصادي مما أثار نوع مف الغموض والتداخؿ بيف االختصاص التنظيمي والرقابي لمسمطة 

عموما ىذا التخمي لجزء مف االختصاص ذو . التنفيذية وذات االختصاصات لسمطات الضبط االقتصادي
الطابع المعياري مف جية السمطة التنفيذية ناتج عف عدـ قدرة ىذه األخير عف مواكبة تنظيـ ومراقبة ىذا 

القطاع لما يتميز بو مف خصائص وبذلؾ خصت بو ىذه الييئات رغـ أف ممارستيا ليذا االختصاص بصفة 
 .فعمية يبقى نسبيا
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وعميو لمعرفة مدى انسحاب السمطة التنفيذية مف النشاطات التي تخضع إلشراؼ سمطات مجاؿ الضبط 
االقتصادي في إطار تنازليا عنو في عممية إعادة توزيع لبلختصاصات بينيما، والتي تمارسيا في شكؿ 

سنتناوؿ بالدراسة بداية ضوابط توزيع االختصاص التنظيمي بينيما وما  (تنظيمية وفردية،)قرارات إدارية 
يمييا دراسة ضوابط توزيع االختصاص شبو التنظيمي في إطار  (المطمب األوؿ،)يحيط بو مف تداخؿ وحدود 

 (المطمب الثاني)إعادة توزيع األدوار الرقابية ليذا المجاؿ كثاني مجاؿ تتشاركاف فيو 

الضبط  ضوابط توزيع االختصاص التنظيمي بين السمطة التنفيذية وسمطات: المطمب األول 
 .االقتصادي

إف توقع تداخؿ نفس الصبلحيات التنظيمية لمسمطة التنفيذية بوصفيا صاحبة االختصاص األصيؿ والممنوح 
صراحة لسمطات الضبط االقتصادي مف خبلؿ تنازؿ غير واضح المعالـ والحدود يستدعي وجود ضوابط 

 .تؤطر العممية وتحدد ىذه العبلقة وترسـ مجاؿ كؿ جية

 رغـ أف ىذا التوزيع في االختصاص التنظيمي يثير مشكؿ ناتجة عف إدخاؿ سمطات مجاؿ الضبط 
االقتصادي في النظاـ اإلداري الذي ال يقبؿ بسيولة الحموؿ المكرسة في النظاـ الفرنسي رغـ نقؿ النصوص 

المنظمة ليذه الييئات مف القانوف الفرنسي، إذ ىناؾ اختبلؼ كبير بيف النظاميف اإلدارييف الفرنسي 
والجزائري، فالسمة األساسية لمنظاـ اإلداري الجزائري ىي تمركز  لسمطة بيف أيدي الييئة التنفيذية، التي ال 

  1.تقبؿ التنازؿ عف االختصاصات إال برقابة شديدة عمى الييئات المتنازؿ ليا

تباشر سمطات مجاؿ الضبط االقتصادي االختصاص التنظيمي في شكؿ مساىمة أو ممارسة لو كما سيأتي 
تفصيمو في الفصؿ الثاني مف ىذا الباب، لكف نجد في مجاؿ الضبط االقتصادي أيضا سمطات ليس ليا باع 

في ىذه المساىمة وال الممارسة فيو، بحيث احتفظت بو السمطة التنفيذية لنفسيا في ممارستيا ليذا 
االختصاص التنظيمي وأف تقوـ مقاميا سواء كاف عف تداخؿ االختصاص بينيما أو إنفراد بو مف السمطة 

كما أف في مجاؿ الضبط االقتصادي أيضا تصنع حدود العبلقة في توزيع  (الفرع األوؿ،)التنفيذية 
 مستحدثة أي تبرز معالـ تدخؿ السمطة تنظميوتنظيمية كبلسيكية ووظيفة  االختصاص التنظيمي كوظيفة

التنفيذية فييا والتي يعتبرىا الكثير عمى أنيا عرقمة في وجو ممارستو بشكؿ مستقؿ مف طرؼ سمطات مجاؿ 
 .)الفرع الثاني)الضبط االقتصادي 
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 .حقيقة توزيع االختصاص التنظيمي بين السمطة التنفيذية وسمطات الضبط االقتصادي:الفرع األول

إف الفكر التقميدي السائد في كوف السمطة التنفيذية عند وضعيا الموائح أو التنظيـ يجب أف تكوف محدد 
بنصوص الدستور أو القانوف قد ولى خاصة مع ظيور عوامؿ جديدة ألقت بظبلليا عمى تطور دور الدولة 

خاصة 1958ككؿ وتطور دور السمطة التنفيذية بالخصوص وتجمى ىذا بعد صدور الدستور الفرنسي لسنة 
منو حيث جعمت المشرع مختصا بمواد محددة عمى سبيؿ الحصر أما ما عداىا 37و 34ما جاءت بو المادة 

جعمتو مف اختصاص السمطة التنفيذية وىذا يصب إجماال في فكرة تطور السمطة التنظيمية العامة و السمطة 
الذي يعود لعدت أسباب ذكرناىا سابقا، ىذا يتعمؽ بقياـ الدولة بأحد 1التنظيمية التطبيقية الثانوية والفرعية ،

وظائفيا الكبلسيكية المتمثمة في السمطة التنظيمية ومنيا تنظيـ مجاؿ الضبط االقتصادي كإدارة كبلسيكية 
عف طريؽ نصوص أصمية تؤطر سمطات مجاؿ الضبط االقتصادي أو عف طريؽ نصوص مشتقة عف 

 عمييا مف السمطة التشريعية غير أف حقيقة توزيع االختصاص بيف السمطة التنفيذية وسمطات اإلحالةطريؽ 
الكبلسيكية جنبا إلى جنب مع سمطات الضبط لتولى ىذه اإلدارة  حضورمجاؿ الضبط االقتصادي تظير 

  .الميمة مما يؤثر سمبا عمى تحقيؽ منظومة اقتصادية ناجعة بسبب سوء التوزيع في االختصاص

 .تنظيم السمطة التنفيذية مجال الضبط االقتصادي كإدارة كالسيكية: أوال

 تعتبر طبيعة النص المنشأ لسمطات مجاؿ الضبط االقتصادي، معيارا حاسما في تحديد مدى استقبلليتيا 
اتجاه السمطة أو الجية المنشأة مف خبلؿ معرفة القيمة المعيارية لمنص المنشئ، ففي ظؿ غياب النص 

 ومدى كونيا مف اختصاص التشريع أو عف طريؽ التنظيـ مف 1اإلنشاءالدستوري الذي يفصؿ في طريقة 
والتي يرى فييا البعض كإعاقة ليذه )خبلؿ معرفة مدى حجـ ومحتوى المجاالت المخصصة ليذا األخيرة 

، كما أف إفراط استخداـ المشرع آللية اإلحالة عمى التنظيـ وتفرد (االستقبللية وىو ما نخصو بالدراسة الحالية

                                                             
 أختمؼ في التفسير الذي تبناه المشرع فيما يخص إنشاء سمطات مجاؿ الضبط االقتصادي في الجزائر، فمنيـ مف يرى أنو اعتمد في 1

أما وكالتي المناجـ وسمطة ضبط 15فقرة ،122تأسيسو في إنشاء كؿ مف مجمس النقد والقرض، المجنة المصرفية عمى أحكاـ المادة 
 المحروقات

 الخاصة بالنظاـ العاـ لممناجـ والمحروقات، أما ما يخص سمطة المياه عمى فقرة النظاـ العاـ لممياه حسب24فقرة 122اعتمد عمى المادة 
 دوف أي تحديد لكؿ مف لجنة122دوف ذكرىا في التأشيرات لمنص المنشئ، أما سمطات أخرى أعتمد نص المادة 23فقرة 122المادة 

ال يسمح بإدماج إلنشائيا ضمف 122تنظيـ عمميات البورصة ومراقبتيا ومجمس المنافسة وسمطة البريد والمواصبلت غير أف نص المادة 
 أي

 مجاؿ مف مجاالتيا المذكورة عمى سبيؿ التحديد
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السمطة التنفيذية في وضع األنظمة الداخمية لبعض سمطات ىذا المجاؿ، يعتبر دليؿ آخر عمى ىذه 
 .التدخبلت

 :نصوص تنظيمية تؤطر سمطات مجال الضبط االقتصادي1- 

في العادة يندرج ضمف اختصاصات Établissement Publics األصؿ أف إنشاء الييئات العمومية 
 ،والييئات العمومية ذات الطابع 1السمطة التنفيذية، كالييئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري

كفئات مؤسسات عمومية، 301/88مف القانوف رقـ 47إلى 44 ،الذي يعود في تأشيراتو إلى المواد 2اإلداري
المتعمؽ بالتعديؿ الدستوري، نظر 401/16مف القانوف ،02/143والمادة 04/99إضافة إلى المادتيف 

لبلختبلؼ الواضح بينيا وبيف سمطات مجاؿ الضبط االقتصادي، التي يعود إنشاؤىا كأصؿ لمسمطة التشريعية 
ضبط سوؽ التبغ و المواد التبغية فإف تنظيميا يأتي مف السمطة التنفيذية كأصؿ  غير أنو بالنسبة لسمطة

وبدوف إحالة مف السمطة التشريعية، بينما سمطتي ضبط المياه والنقؿ خرج عف ىذه قاعدة تنظيـ السمطتيف 
التشريعية والتنفيذية مباشرة إال أنيا تنظميا ىذه األخير مف خبلؿ اإلحالة عمييا مف السمطة التشريعية 

 في المواد المدرجة حتى بالنسبة لسمطات اإلحاالتلتنظميا السمطة التنفيذية أخيرا، باإلضافة أيضا إلى كثرة 
 .الضبط المنشأة بنص تشريعي عمى التنظيـ

 : عمى التنظيم والنظم الداخمية لسمطات مجال الضبط االقتصادياإلحالةآلية 2-

 إف تحميؿ الشكمي لمنصوص القانونية المنشأة لسمطات الضبط وخاصة ما يتعمؽ منو بعدد المواد المخصصة 
ليا وعدد ومحتوى تمؾ التي تحيؿ عمى التنظيـ يسمح مف دوف شؾ بمعرفة درجة االستقبللية التي أراد المشرع 

  3.منحيا ليذه السمطة أو تمؾ

رغـ أف المشرع قد خوؿ العديد مف سمطات مجاؿ الضبط االقتصادي بوسائؿ قانونية كصبلحية وأىمية إعداد 
ومصادقة ألنظميا الداخمية غير أنو سمب فيأت أخرى ممارسة ىذا الحؽ وتمسكت بو السمطة التنفيذية وىو 

 .ما يمس مف استقبلليتيا الوظيفية

                                                             
يتضمف إنشاء مدرسة وطنية لمضرائب، ج رعدد 1994/10/25المؤرخ في ،339/94المرسوـ التنفيذي رقـ ،: أنظر عمى سبيؿ المثاؿ 1
 19.الصادرة في 72،
 يتضمف إنشاء مدرسة وطنية لمضرائب، ج ر1994/10/25المؤرخ في ،339/94المرسوـ التنفيذي رقـ ،: أنظر عمى سبيؿ المثاؿ 2

 19.الصادرة في 72عدد ،
 05/85يعدؿ ويتمـ القانوف رقـ ،2008/07/20المؤرخ في ،13/08مف القانوف رقـ ،07المدرجة في المادة 01/173أنظر المادة  3

 0. ص2008/08/03الصادرة في ،44المتعمؽ بحماية الصحة العمومية وترقيتيا، ج ر عدد ،1985/04/16المؤرخ في ،
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 .حدود العالقة في توزيع االختصاص التنظيمي بين السمطة التنفيذية وسمطات مجال الضبط: الفرع الثاني 
في الجزائر التحميؿ يبيف أف السمطة التنفيذية تستورد فئات قانونية مف الدوؿ الميبرالية وتفرغيا مف جوىرىا، 

فإذا كاف القانوف يكرس استقبللية ىذه الييئات إال أف السياسة تعمؿ لتدمير معناىا، فتصبح عدـ جدوى 
  1.القواعد القانونية ممارسة شائعة

وبذلؾ مشكؿ إدخاؿ الييئات اإلدارية المستقمة في النظاـ اإلداري ال يقبؿ بسيولة الحموؿ المكرسة في النظاـ 
الفرنسي رغـ نقؿ النصوص المنظمة ليذه الييئات مف الفانوف الفرنسي، إذ ىناؾ اختبلؼ كبير بيف النظاميف 
اإلدارييف الفرنسي والجزائري، فالسمة األساسية لمنظاـ اإلداري الجزائري ىي تمركز السمطة بيف أيدي الييئة 

  .التنفيذية، التي ال تقبؿ التنازؿ عف االختصاصات إال برقابة شديدة عمى الييئات المتنازؿ ليا
ومنو فإزالة التنظيـ ال يعني نياية النصوص ذات المصدر السمطوي بؿ يجب وضع قواعد تحدد اإلطار العاـ 

لمنشاطات االقتصادية وعمى ىذا فيو ليس بعممية مطمقة بؿ نسبية وترد عممية التفصيؿ في كيفية تطبيقيا 
لييئات الضبط المستقمة باعتبارىا تتمتع بسمطة تنظيمية ثانوية وتقنية وىي سمطة تقنية ومحصورة تّحقؽ 

فعالية وسرعة أكثر في تنظيـ النشاط االقتصادي ومسايرة حركيتو بعيدا عف الضغوطات السياسية، غير ّأنو 
يبقى لمسمطة التنفيذية مجاؿ واسع لمتأثير عمى نشاط ىيئات الضبط القطاعية، مما يفقدىا جزءا مف فعاليتيا 

  .ونجاعتيا

إذ إف تمتع بعض سمطات الضبط االقتصادي بالنشاط التنظيمي، لكف بنوع مف الحيطة والحذر ،رغـ ما يقاؿ 
عنيا في خاصية استقبلليتيا عف السمطة التنفيذية التي تتفاوت فييا مف دولة ألخرى وحتى فيما بينيا، فالحالة 

الجزائرية خضوع سمطات مجاؿ الضبط االقتصادي لمسمطة التنفيذية يبرز ومف خبلؿ عدة وسائؿ، خاصة 
عند ممارستيا لمنشاط التنظيمي، مف بيف ىذه الوسائؿ إجراء القراءة الثانية كذلؾ الموافقة عمى األنظمة 

ىذه السمطات أو عف طريؽ الخضوع لمسمطة التنفيذية مف خبلؿ سمطة الحموؿ وحؽ تجاوز  الصادرة عف
 .القرارات

 .الخضوع لمسمطة التنفيذية من خالل إجراء القراءة الثانية:أوال

 يمكف تسمية ىذا اإلجراء بمرحمة الرقابة الداخمية أو الرقابة السابقة عف إصدار القرار، كونيا تتـ قبؿ اتخاذ 
  .شكمو النيائي وحيازتو قوتو التنفيذية، فيو ما زاؿ في طوره األوؿ كمشروع إبتدائي فقط

                                                             
عيساوي عز الديف، الييئات اإلدارية المستقمة في مواجية الدستور، الممتقى الوطني حوؿ سمطات الضبط المستقمة في المجاالالقتصادي  1

 31.كمية الحقوؽ والعموـ االقتصادية، جامعة عبد الرحماف ميرة بجاية، ص2007ماي ،23-24والمالي، أياـ 
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وبالنظر إلى مجمس النقد والقرض نجد أنو يقع خارج السمـ اإلداري، ويستفيد مف اختصاص خاص محدد 
قانونا ومعبأ بامتيازات السمطة، وسمطة اتخاذ القرارات اإلدارية ،ككونو يصدر أنظمة مصرفية كما أنيا ليست 
قابمة لمتنفيذ مف يوـ صدورىا مف المجمس بعد الموافقة عميو في تشكيمتو، بؿ تعتبر مجرد مشاريع أنظمة تبمغ 

  1.لوزير المالية الذي لو حؽ تعديميا بعد إجراء ما يسمى القراءة الثانية قبؿ إصدارىا

المتعمؽ بالنقد والقرض الممغى ،بأف تبمغ مشاريع 10/90في ظؿ القانوف 44تتـ ىذه العممية حسب المادة 
األنظمة لموزير المكمؼ بالمالية خبلؿ يوميف مف موافقة المجمس عمييا و يحؽ لموزير أف يطمب تعديميا ويبمغ 
ذلؾ المحافظ خبلؿ ثبلثة أياـ ،بينما نجد اآلجاؿ تتغير حسب التعديبلت ،كما أف لوزير المالية طمب التعديؿ 

الذي يقابؿ بالقبوؿ أو الرفض أو السكوت، ىذا يدؿ عمى أف إجراء القراءة الثانية ال يعني تبعية المجمس 
لمسمطة التنفيذية التي يقتصر حقيا في طمب إجراء القراءة الثانية فقط، أي أف السمطة التنفيذية ليس ليا حؽ 

 تعديؿ
  2.األنظمة الصادرة عف مجمس النقد والقرض، بؿ يقتصر حقيا في طمب اإلجراء الرقابي فقط كإجراء إلزامي

 .الخضوع لمسمطة التنفيذية من خالل إجراء الموافقة:ثانيا

 يختمؼ اإلجراء الذي تخضع لو أنظمة لجنة تنظيـ البورصة ومراقبتيا الذي يعرؼ بإجراء الموافقة عف إجراء 
القراءة الثانية الذي يخضع لو المجمس سالؼ الذكر نجد أف لجنة البورصة الجزائرية تمارس السمطة التنظيمية 
عف طريؽ إصدار األنظمة لكف بعد موافقة وزير المالية عمييا تنشر بعدىا في الجريدة الرسمية مشفوعة بقرار 

مرادؼ لمصطمح approbationوزير المالية المتضمف الموافقة عمييا وىنا نجد أف مصطمح الموافقة 
بالفرنسية الذي أخد بو المشرع الفرنسي، وفي ىذه الحالة ال يعتبر قرار وزير homologationالمصادقة 

 ،رغـ أف جانب مف الفقو يصر عمى ضرورة 3المالية سببا إلضفاء الطابع التنظيمي عمى قرارات المجنة
  .التفرقة بيف المصطمحيف

ما ىي إال إجراء لدخوؿ األنظمة حيز النفاذ عف طريؽ النشر في الجريدة homologationكما أف المصادقة 
الرسمية، خبلفا لمموافقة التي فضؿ المشرع تسميتيا بدال مف المصادقة والتي تجعؿ النص غير المصادؽ 

في approbation وقد استعمؿ الشرع مصطمح الموافقة .عميو مجرد مشروع فقط وال يرقى إلى درجة النظاـ
منو 01في المادة 10/93مف المرسوـ التشريعي ،32والذي جاء تطبيقا لممادة 1102/96مرسوـ تنفيذي رقـ 

                                                             
 96ذيب نذيرة، مرجع سابؽ، ص 61دحاس صونية، مرجع سابؽ، ص ، 1
 117رضواني نسيمة، مرجع سابؽ، ص  2
 118.؛ رضواني نسيمة، مرجع سابؽ، ص 109؛ فتوس خدوجة، مرجع سابؽ، ص 63دحاس صونية، مرجع سابؽ، ص 3
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يتضح أف األنظمة التي يوافؽ عمييا وزير المالية لتنشر بعد ذلؾ في الجريدة الرسمية مشفوعة بقرار الوزير 
 .المتضمف الموافقة عمييا

 .الخضوع لمسمطة التنفيذية من خالل سمطة الحمول:  ثالثا

 خوؿ المشرع الجزائري لمسمطة التنفيذية محؿ سمطات مجاؿ الضبط االقتصادي لمقياـ بالصبلحيات المخولة 
حيث إعترؼ بسمطة الحموؿ محؿ لجنة تنظيـ عمميات البورصة ومراقبتيا في حاالت محددة، وسمطة 5ليا ،

الحموؿ يمجأ ليا ألسباب قيرية ومؤقتة ال دخؿ لئلدارة فييا كالمرض والغياب، أو أي مانع آخر يحوؿ دوف 
قياـ األصيؿ مباشرة اختصاصو، لذا فإف الحموؿ يتحقؽ بمجرد سبب مف أسبابو، فيو يتـ بقوة القانوف بمجرد 

أف يصبح صاحب االختصاص األصيؿ عاجزا عف ممارسة اختصاصاتو، وذلؾ لضماف سير المرافؽ العامة، 
مباشرة بقوة القانوف بعودة األصيؿ إلى مقر عممو ومباشرتو لميامو واختصاصو بنفسو، وتبقى القرارات  وينتيي

  1.التي يصدرىا المحاؿ إليو تتمتع بدرجة القرارات الصادرة مف األصيؿ وذلؾ الحتبللو نفس مرتبة األصيؿ
أما حموؿ السمطة التنفيذية محؿ سمطة مجاؿ الضبط االقتصادي فقد خوؿ المشرع الجزائري ممارسة ىذه 

 )يتعمؽ السبب األوؿ بحادث210/93الصبلحية في حاالت محددة نص عمييا في المرسوـ التشريعي رقـ 
تعجز فيو المجنة السيطرة عمى الوضع إذا ما حدث حادث كبير ينجر عنو عنو اختبلؿ في سير البورصة أو 

 يتطمب تعميقا لمدة تتجاوز خمسة أياـ كاممة فيصير الوزير المكمؼ (حركات غير منتظمة لؤلسعار البورصة
بالمالية صحب االختصاص دوف غيره وفؽ سمطة الحموؿ الممنوحة لو بقوة القانوف، ونفس السمطة تمنح 

  2.لوزير المالية إذا ثبت لمجنة عجز أو قصور

 .الخضوع لمسمطة التنفيذية من خالل حق تجاوز القرارات: رابعا

 نممس ىذا النوع مف التبعية الوظيفية عند تدخؿ السمطة التنفيذية بموجب بعض اإلجراءات التي تعيؽ 
سمطات الضبط فعدـ قابمية القرارات الصادرة مف سمطات الضبط المستقمة لئللغاء أو التعديؿ مف قبؿ السمطة 

 ،و الدليؿ عمى ذلؾ نجده في 3كضمانة غير مكرسة عند معظـ سمطات مجاؿ الضبط االقتصادي التّنفيذية
مجمس المنافسة، إذ تممؾ الحكومة حؽ تجاوز قراراتو اإللزامية إلى رفض منح الترخيص لعمميات التجميػػع 

                                                             
ط  (دراسة مقارنة،)؛ عبد العظيـ عبد السبلـ، التفويض في االختصاصات اإلدارية 111فتوس خدوجة، مرجع سابؽ، ص  1
 . 222ص1996دارالنيضة العربية، القاىرة، ،01،
 111.؛ فتوس خدوجة، مرجع سابؽ، ص 100ذيب نذيرة، مرجع سابؽ، ص 2
عشاش حفيظة، سمطات الضبط االقتصادي في الجزائر والحوكمة، مذكرة ماجستير في القانوف العاـ، تخصص الييئات العمومية  3

 92.ص 2014/11/30، :والحوكمة، ؾ ح ع س، جامعة عبد الرحماف ميرة بجاية، تاريخ المناقشة
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المتعمؽ بالمنافسة ،أي تدخميا في تراخيص 03/ 03مف األمر رقـ 21االقتصادي، كما ىو في نص المادة 
التجميع الذي كاف محؿ رفض مف مجمس المنافسة، مما يدؿ عمى ىيمنة السمطة التنفيذية عمى أعماؿ مجمس 

 .المنافسة
منو فإف مجمس 11 المتعمؽ بالمنافسة، فطبقا لنص المادة06/95ىذا ما ال نجده مكرس في ظؿ القانوف رقـ 

المنافسة يتمتع بسمطة منح الترخيص بالتجميع أو رفضو دوف تدخؿ السّمطة التّنفيذية، فبل تممؾ الحكومة 
سمطة تعديؿ أو تجاوز أو إلغاء القرارات الصادرة مف مجمس المنافسة، فإذا رفض التّرخيص لتجميع 

  .اقتصادي فبل يكوف أماـ المؤسسة المعنية سوى حؽ الطعف في قرار رفض التجميع أماـ القضاء

التنفيذية  ضوابط توزيع االختصاص الرقابي عبر القرارات الفردية بين السمطة: المطمب الثاني
 (غير الردعية-عبر القرار الفردي التنظيمي ). وسمطات الضبط

يصنؼ الفقو التقميدي مف الناحية النظرية اختصاصات سمطات الضبط عمى مستوييف، األوؿ ما يسمى 
بالضبط القبمي والذي يتعمؽ بالتدخؿ عمى مستوى بنية السوؽ وسموؾ المتعامميف االقتصادييف والذي يتـ 

بتحديد القواعد التقنية ومرافقة االنتقاؿ مف النظاـ االحتكاري إلى نظاـ تنافسي، أما المستوى الثاني فيتعمؽ 
بالتدخؿ البعدي عف طريؽ الممارسات المنافية المنافسة والسير عمى احتراـ القواعد المحددة مسبقا، وىو ما 

يصدـ مف ناحية الممارسة الفعمية مع التصور التقميدي لمدولة والقائـ عمى مبدئي المركزية والسممية مما يعطؿ 
 ،ومف بينيا ىذه االختصاصات الضبطية نجد سمطة 1سمطات الضبط االقتصادي لوظائفيا الضبطية ممارسة

الرقابة التي تأخذ شكميف السابقة ترتبط أكثر بمنح الترخيص أو االعتماد لممارسة المينة كما تتدخؿ الحؽ 
 . التشريع والتنظيـ المعموؿ بواحتراـلمراقبة مدى 

 وبذلؾ منحت سمطات مجاؿ الضبط االقتصادي مجموعة مف الصبلحيات والسمطات تحقيقا لفاعمية ميمة 
بحيث تتمتع معيا ىذه السمطات بنوع مف االستقبللية في صبلحياتيا الواسعة في اتخاذ القرارات وىي . الضبط

سمطات ورثتيا أصبل عف السمطة التنفيذية ،مف خبلؿ إعادة توزيع االختصاص التنظيمي كما رأينا أعبله لما 
لو مف أىمية، وكثاني اختصاص متنازؿ عنو مف جيتيا نجد اختصاص الرقابة والمراقبة في شكؿ قرارات 
فردية وىو ال يقؿ أىمية عف األوؿ، فإذا كاف األوؿ يسف القوانيف فإف الثاني يسير عمى مدى احتراميا 

. وتطبيقيا
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  1.الذي يجعميا متمكنة مف رقابة النشاط االقتصادي ومدى ضبطو األمر

نقصد بالقرارات الفردية أو الذاتية، تمؾ القرارات التي تصدر بشأف شخص قانوني معيف بذاتو، أو بشأف حالة 
معينة بذاتيا، أو بشأف حاالت أو أشخاص معينيف بذواتيـ، وىذا النوع مف القرارات الفردية تمتاز بكونيا 

  2.تستنفذ أو تستيمؾ فحواىا ومضمونيا بمجرد تطبيقيا

نقصد بالدراسة ىنا القرارات الفردية غير القمعية كآلية فعالة في ميمة الضبط خاصة في إطار ممارستيا 
الرقابة والمراقبة لمنشاطات االقتصادية والمالية، لدى سنتطرؽ لمصبلحيات الرقابية عبر القرارات الفردية 

ومف بعدىا الصبلحيات  (الفرع األوؿ،)الممارسة مف طرؼ السمطة التنفيذية في المجاليف المالي واالقتصادي 
الرقابية عبر القرارات الفردية غير الردعية لسمطات مجاؿ الضبط االقتصادي في نفس المجميف السابقيف 

 .(الفرع الثاني)
 .الصالحيات الرقابية المقرر لمسمطة التنفيذية عمى النشاطات المالية واالقتصادية: الفرع األول

 األصؿ أف السمطة التنفيذية تمارس رقابة لجميع المجاالت عف طريؽ الضبط اإلداري كنشاط إداري 
كبلسيكي مف خبلؿ آلية القرارات اإلدارية الفردية، وبعد استحداث سمطات مجاؿ الضبط االقتصادي القطاعية 

 .فإف ىذه الميمة أوكمت ليا لضبط القطاعات االقتصادية والمالية

عادة توزيع اختصاص في المياـ الرقابية   غير أنو بالرغـ مف انسحاب الدولة مف الحقؿ االقتصادي وا 
سمطة الرقابة ال تزاؿ مجاؿ مشترؾ بيف السمطة التنفيذية وسمطات مجاؿ الضبط  (عمميا)، إال أنو (نظريا)

االقتصادي حيث تحتفظ فيو السمطة التنفيذية بالعديد مف الصبلحيات تعتبر مجاال مخصصا لسمطات الضبط 
 .االقتصادي

مف الصبلحيات الرقابية الواسعة التي ال تزاؿ السمطة التنفيذية لـ تنسحب منيا والتي تدخؿ ضمف نطاؽ 
مجمس النقد والقرض ولجنة تنظيـ عمميات البورصة، مجاؿ التأمينات في القطاع المالي، أما في القطاع 

االقتصادي فالصبلحيات الرقابية التي ال تزاؿ تتمسؾ بيا السمطة التنفيذية تتعمؽ بالرقابة المخصصة لمجمس 
  3.المنافسة والقطاعية كالبريد والمواصبلت والمجاؿ المنجمي وفي الجانب االقتصادي مف قطاع التأميف
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 .ممارسة السمطة التنفيذية لمرقابية في القطاع المالي: أوال

 يشمؿ القطاع المالي كؿ مف النشاطات المتعمقة بالنقد والقرض وسوؽ القيـ المنقولة وبدرجة أقؿ قطاع 
التأمينات، ولما تتمتع بو ىذه القطاعات الزالت السمطة التنفيذية تتخذ بعض القرارات الفردية في إطار 

 .ممارسة الرقابة عمييا رغـ انسحابيا منيا تاركة لسمطات مجاؿ الضبط االقتصادي ىذه الصبلحيات

 إف موضوع تحويؿ الفاتورة نشاط يتبع اختصاص مجمس النقد والقرض الرقابي، ونفس األمر يتعمؽ بترخيص 
شركة الرأسماؿ االستثماري والذي يعتبر مجاؿ رقابي مخصص لمجنة تنظيـ ومراقبة البورصة باإلضافة إلى 

 .مجاالت الرقابة في التأمينات، إال أف السمطة التنفيذية ليا باع في رقابتيا

 حدد المشرع الجزائري النظاـ القانوني لنشاط تحويؿ الفاتورة كعمؿ تجاري في المرسوـ التشريعي رقـ 
حيث أودىا ضمف األحكاـ المتعمقة بالسندات التجارية ،ومثؿ ىذا الترتيب ليس في محمو ألف 08/93،

عمميات تحويؿ الفاتورة ال تعتبر مف األوراؽ التجارية بؿ تعد مف العمميات المصرفية تختص بيا المؤسسات 
 . ،وبالتالي يفترض أف تدرج في المجاؿ الرقاب لمجمس النقد والقرض1المالية

 .ممارسة السمطة التنفيذية لمرقابية في المجال االقتصادي:  ثانيا

 تقتضي الوظيفة الضابطة أف تمنح سمطات مجاؿ الضبط االقتصادي مياميا الرقابية عمى القطاعات 
االقتصادية التي تشرؼ عمييا بدؿ السمطات الكبلسيكية، غير أف المشرع الجزائري لـ يسمؾ ىذا االتجاه 

بخبلؼ نظيره الفرنسي الذي ساير ىذا التحوؿ ومكف سمطات الضبط االقتصادي سمطة اتخاذ قرارات فردية 
رقابية في قطاعاتيا، إذ أف المشرع الجزائري مكف لتتدخؿ السمطة التنفيذية لممارسة الرقابة عمى بعض 

 .القطاعات االقتصادية ومنيا قطاع البريد والمواصبلت، المجاؿ المنجمي و المنافسة

 في قطاع البريد والمواصبلت يفترض أف تمارس سمطة ضبطيا دورىا الرقابي المسبؽ بمنح االعتمادات 
أو توفير استغبلؿ / والتراخيص، والتصاريح المسبقة لممارسة المينة، إال أف المشرع أخضع عممية إنشاء و

أو توفير خدمات اتفية بما فييا خدمات تحويؿ الصوت / شبكات عمومية لممواصبلت السمكية والبلسمكية و
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عمى االنترنت، إلى الحصوؿ عمى رخصة تمنح بموجب مرسوـ تنفيذي أي مف صبلحيات السمطة التنفيذية 
  .1بواسطة الوزير

في القطاع المنجمي فقد حدد المشرع في قانوف المناجـ القطاعات المنجمية التي تخضع ألحكامو ،حيث يقع 
في نطاؽ الوكالتيف رقابة األنشطة المنجمية المفتوحة عمى المنافسة والمتمثمة في أنشطة البحث المنجمي 

التنقيب واالستكشاؼ المنجمي وأنشطة استغبلؿ المواد المعدنية مف خبلؿ آلية الرخص والتراخيص بعد تقديـ 
 ..الطمبات ليا مع مراعاة الترتيبات الزمنية في تسجيؿ الطمبات

 .الصالحيات الرقابية المقررة لسمطات مجال الضبط االقتصادي: الفرع الثاني

 نظرا لمطابع التقني المتخصص لسمطات مجاؿ الضبط االقتصادي وقربيا واحتكاكيا المباشر مع المتعامميف 
االقتصادييف في المجاالت التي ىي تحث إشرافيا، ولحسف سير السوؽ وضبطو وفؽ معايير إنتقائية تنافسية 

تيدؼ إلى تشجيع المتعامميف وتثميف شروط االستثمار والنمو، زودت سمطات الضبط االقتصادي بمياـ 
 كضمانة مف أجؿ . 2الرقابة والمراقبة لمنشاطات االقتصادية المالية، والتي تتميز باتساع نطاؽ ممارستيا

  .حماية أكثر فعالية لحقوؽ األفراد التي تواجو في ىذه المجاالت الحساسة تيديدات خطيرة

نميز بيف نوعيف مف الرقابة في ىذا المجاؿ، نخص بالدراسة الرقابة السابقة والمتمثمة في قابة الدخوؿ إلى 
السوؽ، ورقابة الحقة تأتي عمى السوؽ في كؿ مف المياديف المالية واالقتصادية في مجاؿ سمطات الضبط 

 .االقتصادي

 )الرقابة السابقة). رقابة سمطات مجال الضبط االقتصادي الدخول إلى السوق:أوال

تتمتع معظـ سمطات مجاؿ الضبط االقتصادي بصبلحيات الرقابة السابقة عمى السوؽ في كؿ القطاعات 
التي استحدثت فييا ىذه السمطات، والتي نعرج عمى استخدامات ىذه الصبلحية، والتي تعني بإخضاع بعض 

 ترقية وتشجيع باتجاهاألنشطة لنظاـ الرخصة أو االعتماد أو مجرد التصريح وىي كميا أشكاؿ تسيير 
االستثمار والتي وردت متبلحقة في تشريع االستثمار ،سواء كانت تطبيقاتيا عمى رقابة سابقة مسمطة عمى 

                                                             
 يتعمؽ بتحديد نظاـ االستغبلؿ المطبؽ عمى كمنوع مف أنواع2001/05/09المؤرخ في ،123/01مف المرسوـ التنفيذي رقـ ،02المادة  1

الصادرة 27الشبكات بما فييا السمكية الكيربائية، وعمى مختمؼ خدمات المواصبلت السمكية والبلسمكية القابمة لبلستغبلؿ، ج ر عدد ،
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القطاعات المالية أو عمى القطاعات االقتصادية مف أجؿ معرفة مدى تكريس ىذه الرقابة السابقة في مجاؿ 
 .الضبط االقتصادي

 :سمطات الضبط االقتصادي الممارسة لمرقابة السابقة في القطاع المالي1-

كؿ مف مجمس النقد و القرض و لجنة تنظيـ عمميات البورصة ومراقبتيا سمطتاف في مجاؿ الضبط   يعد
 .االقتصادي تعمبلف عمى مراقبة مدى توفر الشروط البلزمة في الراغبيف االستثمار في ىذيف القطاعيف

 :سمطات الضبط االقتصادي الممارسة لمرقابة السابقة في القطاع االقتصادي2-

 مف بيف سمطات مجاؿ الضبط االقتصادي التي تنشط في ىذا القطاع، نجد مجمس المنافسة، سمطة ضبط 
 .البريد و المواصبلت السمكية والبلسمكية، لجنة الكيرباء والغاز، المجنة الوطنية لمممتمكات المنجمية

 أما في مجاؿ المنافسة ألف المجمس يتمتع بمياـ رقابية ميمة ترتبط بالضبط العاـ لمنشاط االقتصادي كالتي 
رأيناىا تتعمؽ بترخيص التجميع، الذي يعد كنشاط غير موجود في السوؽ، كونو البد لمعوف االقتصادي أف 

 1يتقدـ إلى مجمس المنافسة لمحصوؿ عمى ترخيص لخمؽ ىذا التجمع حسب الشكميات التي يجب إتباعيا
،وبذلؾ ىذا األخير لكي يرخص لمتجميع يتأكد أوال مف مدى توافر الشروط البلزمة لممارسة ىذا التجمع وىذا 

كإجراء يتـ قبؿ الدخوؿ إلى السوؽ لممارسة نشاطو، ومع تحقؽ ذلؾ يمنح المجمس الترخيص بعد استفاء 
في قانوف المنافسة، أما في عدـ توافر الشروط يرفض المجمس دخوؿ ىذا التجمع السوؽ  الشروط المحدد
تظير أىمية ىذه المرحمة في كونيا تسمح لممؤسسات المكونة لعمميات التجميع أو التجميعات . لمزاولة نشاطو

مف الخروج في حالة الشؾ والقمؽ عمى العمميات التي تخيـ عمى عممياتيـ والخوؼ مف العواقب الوخيمة التي 
  2.قد تنجر عمى عدـ الترخيص بو، كونو ليس مف السيؿ إنشاء تجميع اقتصادي ورفضو فيما بعد

 )الرقابة الالحقة). رقابية سمطات مجال الضبط االقتصادي عمى السوق: ثانيا

جنبا إلى جنب مع الرقابة السابقة المستعرضة في مجاؿ الضبط االقتصادي التي تمارس عمى األعواف 
المستثمريف سواء في القطاع المالي أو االقتصادي، تتمتع ىذه السمطات بوسيمة الرقابة عمى السوقيف عف 
طريؽ الرقابة الميدانية بحثا عف كؿ فعؿ مف شأنو اإلضرار بالسوؽ في القطاعات المعنية وعرقمة السير 

ذا أسفرت ىذه األخيرة عف أي إخبلؿ تقوـ سمطات الضبط باتخاذ  الحسف ليا مرتكزة عمى إجراء التحقيقات ،وا 
                                                             

المتعمؽ 2005يوليو ،22المؤرخ في 219/05أنظر المرسوـ التنفيذي رقـ ،28مرجع سابؽ، ص ،03/03مف األمر ،22أنظر المادة  1
 .يوليو22الصادرة في 43بالترخيص بعمميات التجميع االقتصادي، ج ر عدد ،
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تدابير وقائية ،بالحرص عمى مدى احتراميـ لمنصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة في شأف المينة 
  1.والمستثمر فييا، والسير عمى السير التنافسي لمسوؽ لفائدة المستيمكيف والمتعامميف

في ىذا العنصر في شكؿ قرارات فردية " التدابير الوقائية"و" المراقبة"و" الرقابة البلحقة"تتداخؿ مصطمحات 
غير الردعية يغمب عمييا الطابع الشبو التنظيمي، وكميا تصب في فكرة الحوكمة وتفادي أي تجاوزات 

ومخالفات تكشفيا سمطة التحقيؽ في مراحميا األولى قبؿ المجوء إلى آلية الردع في مجاؿ الضبط 
 .االقتصادي

 :سمطات الضبط االقتصادي الممارسة لمرقابة الالحقة في القطاع المالي1-

 تقتضي في القطاعات المالية الثبلث، بعد الحصوؿ عمى الترخيص مف مجمس النقد و القرض إذ تختص 
سمطة التحقيؽ المعترؼ بيا  - المجنة المصرفية بمراقبة مدى احتراـ البنوؾ والمؤسسات المالية لؤلحكاـ

تشكؿ الصبلحية الثانية في تدرج ىـر صبلحيات ىذه السمطات : لسمطات مجاؿ الضبط االقتصادي
التشريعية والتنظيمية المطبقة عمييا، كما تتولى لجنة تنظيـ عمميات البورصة مراقبة سوؽ القيـ المنقولة، 

باإلضافة إلى لجنة اإلشراؼ عمى التأمينات التي تتولى مراقبة السوؽ في قطاع التأميف، وبذلؾ مكف المشرع 
ىذه السمطات في القطاع المالي كجانب مف سمطات مجاؿ الضبط االقتصادي مف نظاـ رقابي دائـ ليشمؿ 
مف الناحية المادية مدى احتراـ القوانيف والتنظيمات  السارية المفعوؿ ومف الناحية العضوية كؿ الفاعميف في 

 .البينية التي تجمعيـ السوؽ مف متعامميف ومستيمكيف والعبلقة

 في القطاع المصرفي نجد المجنة المصرفية في إطار ميمة مراقبة مدى احتراـ البنوؾ والمؤسسات المالية 
واألمر رقـ 10/90ألحكاـ التشريعات والتنظيمات المطبقة عمييا، حيث أنو قبؿ صدور قانوف رقـ 

المتعمقيف بالنقد والقرض كانت الرقابة المصرفية موكمة لمجنة التقنية لممؤسسات المصرفية التي كانت 11/03
تحت سمطة وزير المالية، حيث كانت السمطة التنفيذية المتمثمة في وزير المالية تسيطر بصورة كمية عمى 

  2.أعماؿ ىذه المجنة
تـ إقصاء السمطة التنفيذية مف رقابة البنوؾ والمؤسسات المالية لفائدة المجنة 11/90ومع صدور القانوف رقـ 

المصرفية، أيف أضحت تمارس ىذه األخيرة صبلحياتيا قي مراقبة الدخوؿ إلى المجاؿ المصرفي دوف أي 
تدخؿ مف السمطة التنفيذية، خاصة بعد تحديد نظاـ سيرىا في الرسالة المشتركة لبنؾ الجزائر الصادرة في 
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يرتكز االختصاص الرقابي لمجنة المصرفية عمى أسس ىامة حيث تعتبر رقابة دائمة، أي  1992 جويمية 14
،تقوـ مارسيا مف طرؼ مفتشي البنؾ  (الرقابة الميدانية)بناء عمى الوثائؽ والمستندات وفي عيف المكاف 

والنقد، وتكوف شاممة لجميع نشاطات المؤسسة أو تخص مياـ أو أجزاء معينة فييا ،كما تحدد قائمة التقديـ 
 .وصيغتو وآجاؿ تبميغ الوثائؽ والمعمومات التي تراىا مفيدة

 :سمطات الضبط االقتصادي الممارسة لمرقابة الالحقة في القطاع االقتصادي2- 

 تساىـ العديد مف سمطات مجاؿ الضبط االقتصادي في الرقابة البلحقة عمى القطاع االقتصادي، إذ نجد 
سمطة ضبط البريد و المواصبلت السمكية والبلسمكية تعمؿ عمى اتخاذ كؿ التدبير الضرورية لترقية و استعادة 
المنافسة في ىاتيف السوقيف، تقوـ لجنة الكيرباء و الغاز بميمة السير عمى السير التنافسي والشفاؼ السوؽ 

 .و يتدخؿ مجمس المنافسة لمراقبة السوؽ بصفة عامة. الكيرباء والغاز، لفائدة المستيمكيف وفائدة المتعامميف
في نشاط االتصاالت السمكية والبلسمكية نجد سمطة ضبط البريد و المواصبلت ليا مساىمتيا الفعالة في 

الرقابة السابقة أي قبؿ الدخوؿ إلى السوؽ كما أشرنا، و التي تمتد إلى ما بعد ممارسة المينة، إذ تتولى ىذه 
السمطة السير عمى وجود منافسة فعمية ومشروعة في سوقي البريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية باتخاذ 

كؿ التدابير الضرورية لترقية أو استعادة المنافسة في ىاتيف السوقيف ،و ذلؾ بالقياـ بكؿ المراقبات التي تدخؿ 
في إطار صبلحياتيا طبقا لدفتر الشروط، باإلضافة إلى إمكانية إجراء تحقيقات لدى المتعامميف، ولتسييؿ 

ىذه الميمة فرض المشرع عمى المتعامميف المرخصيف تقديـ المعمومات والوثائؽ التي تؤكد احتراميـ 
كما ال تكتفي سمطة ضبط البريد والمواصبلت . لبللتزامات المفروضة عمييـ بموجب التشريع والتنظيـ

نما تصؿ إلى حد التفتيش   1.بصبلحية التحقيؽ، وا 

أما في مجاؿ الطاقة تقوـ المجنة ضبط الكيرباء والغاز في إطار مراقبة السوؽ، بميمة السير عمى السير 
، كما تتولى ميمة تحقيؽ المرفؽ 2التنافسي والشفاؼ لسوؽ الكيرباء والغاز، لفائدة المستيمكيف والمتعامميف

العاـ لمكيرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات ومراقبة، باإلضافة إلى تولي ميمة عامة في السير عمى احتراـ 
  3.القوانيف والتنظيمات المتعمقة بيا ورقابتيا
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رغـ أنو مف المسمـ بو في وقتنا الحاضر ثبوت عجز المعيارية الكبلسيكية عف استجابتيا لتعقيدات         
الظواىر القانونية لدولة ما بعد الحداثة خاصة في شقيا االقتصادي، رغـ ظيور سمطات مجاؿ الضبط 
االقتصادي لمتكفؿ بيذه اآللية مف خبلؿ ما زودت بو مف سمطتيا المعيارية بغية تحقيؽ واقعية التصور 

النظري النسحاب الدولة مف الحقؿ االقتصادي والذي يخضع لضوابط تنظمو إال أننا نمحظ تردد لمدولة في 
انسحابيا مف المجاؿ االقتصادي رغـ تشكؿ المشيد الفسيفسائي المؤسساتي لمجاؿ الضبط االقتصادي في 

 .جانبو الكمي
رغـ أنو ينظر لو البعض عمى أنو -غير أنو مف حيث جانبو الكيفي في فعمية الممارسة التنظيمية والرقابية 

رغـ وجود توزيع االختصاص بيف سمطات مجاؿ الضبط االقتصادي والسمطة التنفيذية إال - توغؿ تدريجي
أنو يعاب عنيا سوء تنظيميا مف المشرع فيما يتعمؽ بالصبلحيات في شكؿ تقميد االيمائي مف المشرع لنظيره 

 .الفرنسي دوف أخذه االعتبار لميندسة المؤسساتية الخاصة في الجزائر

 حيث عمى صعيد االختصاص التنظيمي نجده حكرا لمسمطة التنفيذية في معظـ النشاطات التي تشرؼ عمييا 
سمطات مجاؿ الضبط االقتصادي باستثناء سمطتي مجمس النقد والقرض وبدرجة أقؿ أو صورية لجنة تنظيـ 

 .عمميات البورصة ومراقبتيا ومجمس المنافسة بتحفظ

 إذ أف السمطة التنفيذية في ممارستيا السمطة التنظيمية العامة تستغرؽ مجاؿ سمطات الضبط االقتصادي 
أيضا وىذا إف دؿ عمى شيء فيو يعبر عمى أف السمطة التنفيذية تستحوذ ىذه الصبلحية في وجود العراقيؿ 

 السيطرة والتي إبقاءوالتعقيدات التي وضعيا المشرع والتي تتجمى في التدخؿ والتداخؿ، حيث تعبر عف نية 
تحوؿ أماـ سمطات مجاؿ الضبط ألدائيا مياميا في تحقيؽ أىداؼ الضبط وبذلؾ يمس باالستقبللية العضوية 

والوظيفية التي يفترض تمتع سمطات الضبط بيا وىذا األمر ينعكس أيضا عمى توزيع الصبلحيات الرقابية 
السوؽ، إذ يمكف القوؿ أف الصبلحيات التنظيمة والرقابية المتنازؿ عمييا كقواعد المعيارية مف  والرقابة عمى

السمطة التنفيذية ما ىي في النياية إال صورية وشكمية فقط نظرا لمجمؿ العراقيؿ والشكميات والتعقيدات التي 
تحوؿ دوف ممارستيا، مما ينعكس سمبيا عمى وظيفة الضبط وعمى فاعميتو وعمى تمكيف الحقوؽ لممتعامميف 

 .  االقتصادييف وحتى عمى الحرية االقتصادية ومف إلى التطور االقتصادي
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  خاتمة  

 

 إن االتجاه نحو انسحاب الدولة من المجال االقتصادي ومعو بات من الضروري نقل بعض             
االختصاصات المنوطة بيا من خالل إعادة توزيع االختصاص بينيا وبين سمطات مجال الضبط االقتصادي 

مما يعبر أيضا عن إعادة تقاسم الوظائف داخل الدولة، أين استحدث فيئات مؤسساتية كسمطات إدارية 
مستقمة أنيطت بيا ىذه الوظيفة المستحدثة المتمثل في الضبط االقتصادي والذي مرده إلى تحوالت الدولة في 

 .المجال االقتصادي والمالي
إن ىذا التحول وما يقتضيو من إعادة تشكيل في الييكل المؤسساتي داخل الدولة وفي الوظائف وقبمو 

انسحاب الدولة من الحقل االقتصادي والمالي والتنازل عن وظيفة الضبط االقتصادي لسمطات ىذا المجال 
 ..ومنيا تنظيمو بعد أن كانت السمطات الكالسيكية المختصة محتكرة لميام تنظيمو

عادة التوزيع كون سمطات   حيث يندرج تحث وظيفة الضبط االختصاص التنظيمي الذي يشممو ىذا التنازل وا 
مجال الضبط االقتصادي كبرلمانات مصغرة أكثر تخصصا لممارسة ىذا االختصاص وىذه السمطة في 
مجاليا الذي تشرف عميو لما يكتنفو من تعقيد وسرعة تطور وتقنية وتخصص وىو ينطبق عمى المجالين 

 .االقتصادي والمالي
إن الطابع الذي تتميز بو سمطات ىذا المجال وتميزىا عن باقي اإلدارات العمومية الموجودة في الدولة، كما 
أن ما تمتمكو من تخصص وقدرة عمى التكيف مع المستجدات وتأقمم مع التطورات في الساحة االقتصادية 
والمالية، وما تمتمكو من وسائل مادية وبشرية متخصصة يحتم تسميحيا بالسمطة التنظيمية واالعتراف ليا 
خاصة بالمشروعية الدستورية، مما يسدد رجاحة قراراتيا االقتصادية التنظيمية لما تتميز بو من مرونة 

- كسمطة كالسيكية- غير أن الطابع العام الذي يميز تنظيم المشرع ولمحكومة تكريسا لمفاعمية ومالئمة
لمجال الضبط االقتصادي في معظم النصوص القانونية المنشئة لسمطات مجال الضبط االقتصادي يكتنفو 

 . يترجم تردد الدولة في انسحابيا من الحقل االقتصادياإلحاالتكثير من التباين والغموض وكثرة 

 كما أن لسمطات ىذا المجال مساىمتيا في الصناعة التشريعية كتجسيد لتطور التقنية القانونية بما تمتمكو 
من معرفة متخصصة في ىذا المجال من خالل ما تقدمو من أراء وتوصيات من خالل التقارير المقدمة إلى 
البرلمان أو لرئيس لجميورية وما تحتويو، إضافة إلى التأثير من خالل عالقتيا مع المجان البرلمانية في ىذا 
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الشأن، كما أن سمطات مجال الضبط االقتصادي تعبر عن تجسيد لمرونة مبدأ الفصل بين السمطات 
 .والحكومةالكالسيكية وتكريسا لمتعاون والتكامل بينيا وصوال لمحكم الراشد 

 كما يثبت لسمطات مجال الضبط االقتصادي مشاركاتيا السمطة التنفيذية من خالل إعادة توزيع االختصاص 
بينيما وما يخضع إليو من ضوابط سواء تعمق األمر باالختصاص التنظيمي والرقابي أو ما يتعمق بالمراقبة 

 .لممجال االقتصادي والمالي

 إذ أن المشرع الجزائري في الدساتير المتعاقبة رغم اعترافو بالسمطة التنظيمية لمسمطة التنفيذية أسوة بالمشرع 
الفرنسي غير أن موقفو تغير ولم يتوقف عند ىذا الحد نظرا لضرورات  اقتصادية وتقنية، ليتنازل عمى بعضا 

كتقميد . من ىذه األخيرة في صورة سمطة تنظيمية ثانوية تطبيقية لصالح سمطات مجال الضبط االقتصادي
إيمائي آخر منو لنظيره الفرنسي الذي منح االختصاص التنظيمي لبعض ىيئات الضبط دون األخذ بعين 
االعتبار بأن اليندسة المؤسساتية في الجزائر مختمفة لما عميو في فرنسا كما أّ ن موضوع مشرعية قرارات 
سمطات مجال الضبط االقتصادي سواء تعمق األمر المتخذة منيا أثناء ممارستيا وظائفيا الضبطية عن 

طريق االختصاص التنظيمي أو بمناسبة الرقابة والمراقبة من خالل آلية الرقابة القضائية عمييا، وبذلك فيي 
تعتبر في ىذا المجال من المواضيع التي تعرف تشابكا وتعقيدا من خالل تعدد الجيات القضائية التي تمارس 

الرقابة عمى ىذه السمطات، رغم وضوح الرؤيا عن قراراتيا فيما يتعمق بطابعيا اإلداري وبامتيازات السمطة 
العامة لدييا وبذلك فإن األصل في النظر في قراراتيا مخول لمقضاء اإلداري لطعن فييا ضدىا، غير أن  
منح ذات اختصاص لمقضاء العادي أيضا خاصة لمفصل في الطعون المرفوعة ضد بعض قرارات مجمس 

المنافسة غير أننا ال نممسو في كل ما يتعمق بالمنافسة، إذ أن الصادرة عنو والمتعمقة بالتجمعات االقتصادية 
يطعن فييا أمام القضاء اإلداري مثل ما ىو الحال في القرارات الصادرة عن سمطات الضبط القطاعية مما قد 

 .يؤدي إلى تناقض في االجتيادات القضائية
غير أن الطابع العام في النظر في مشروعية قرارات ىذا المجال نممس فيو الكثير من الغموض والفوضى 
التي تعرفيا اإلجراءات مما يجعل تمكين الحقوق والمصالح عرضة لمخطر،كون ىذه القرارات تنصب عمى 
قطاعات حساسة تمتاز بالطابع التقني والسرعة، إذ تعد رقابة المشروعية ضمانا لعدم التعدي عمى حقوق 

األعوان االقتصاديين، لكنيا تشيد العديد من الصعوبات و اإلشكاالت القانونية أو قد تؤدي إلى تناقض في 
 لذلك كان من األفضل عمى المشرع الجزائري ،االجتيادات القضائية مما أثقمت كاىل المتعامل االقتصادي

توحيد االختصاص في النظر في مشروعية قرارات ىذا المجال، كما نممس في ىذا المجال الكثير من 
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الغموض والفوضى التي تعرفيا  اإلجراءات مما يجعل تمكين الحقوق والمصالح عرضة لمخطر، كون ىذه 
 .القرارات تنصب عمى  قطاعات حساسة تمتاز بالطابع التقني و السرعة

 رغم أن رقابة المشروعية تعد ضمانا لعدم التعدي عمى حقوق األعوان االقتصاديين،  لكنيا تشيد العديد من 
 وعميو تباشر سمطات الضبط السمطة .الصعوبات و  إشكاالت القانونية أثقمت كاىل المتعامل االقتصادي

التنظيمية بموجب نصوص قانونية، غير أن طرق مباشرتيا لو لم  تكن بنفس المستوى حيث منح مجمس 
النقد والقرض كممارسة اختصاصا تنظيميا حقيقيا وأيضا لجنة تنظيم عمميات البورصة ومراقبتيا لكن بنوع من 

 .الصورية، وبيذا يمكن القول أن كمييما يزاحمان السمطة التنفيذية ىذه السمطة رغم محدوديتيا وتبعيتيا
 :من النتائج المتحصل عليها نجد

يعتبر الضبط االقتصادي ضابطا في توزيع االختصاص بين السمطات الكالسيكية وسمطات مجال الضبط - 
 .االقتصادي من خاللو تتحدد اختصاصات كل جية فيما يتعمق بتنظيم النشاط  االقتصادي والمالي

يعتبر كل من الطابع السياسي والتقني واالقتصادي ضوابط في توزيع االختصاص في ىذا المجال تحقيقا -
 االقتصادية كما تعتبر كل من أىمية الموضوع و ممارسة الحرية االقتصادية ضوابط عامة الحكومةلقواعد 

 .في توزيع االختصاص في ىذا المجال

لى حقيقة عالقتيا -  عند التطرق إلى مفيوم سمطات مجال الضبط االقتصادي في النظام القانوني الجزائري وا 
مع السمطات األخرى خاصة السمطة التنفيذية نجدىا في الحقيقة امتداد ليذه  األخيرة وإلدارتيا المركزية 
خاصة في استقالليتيا العضوية عنيا لما تمتمكو من تأثير عمييا في الشأن، كما أنيا ال تخضع لضوابط 

تكيفيا فعميا كسمطات إدارية مستقمة وتمنح بمقابميا  ضمانات عمييا كما ىو الحال في الدول األنجموسكسونية 
 .إذ تخضع لضمانة رقابة البرلمان بدل  السمطة التنفيذية

إن الغوص في حقيقة تنازل االختصاص وتوزيعو بين السمطة التنفيذية وسمطات ىذا المجال تتضح صورة - 
نسبية االستقاللية الوظيفية لدييا سواء تعمق بممارستيا االختصاص التنظيمي أو الرقابة والمراقبة عمى 

السوق، كون كل الدالئل تنبئ بعدم وجود نية حقيقية في تفعيل دور سمطات مجال الضبط االقتصادي مما 
يبعدىا عن أدائيا لمياميا الضبطية التي أنيطت بيا والتي من بينيا جممة العراقيل التي تحول دون تحقيق 

الفاعمية، خاصة وأن ىذه السمطات تفتقر إلى مزيد من اضفاء الشرعية عنيا خاصة الدستورية وعن 
 .االختصاصات الموكمة ليا
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أما عن مشروعية أعمال سمطات مجال الضبط االقتصادي خاصة منيا المتعمقة باالختصاص التنظيمي -
  والمواعيد التي اإلجراءاتوالرقابة والمراقبة فإن تعدد الجيات في النظر في منازعاتيا إضافة إلى فوضى 

 في الطعن أما قراراتيا أمام ىذه الجيات مبعثرة بين النصوص التأسيسية والقواعد العامة إتباعياينبغي 
طابعيا العام الغموض والتباين والفوضى، مما قد يؤدي إلى التناقض في االجتيادات القضائية والتعارض 

 النظر في الطعون ضدىا إمكانيتوحتى مع أحكام الدستور في االختصاصات الممنوحة لمجمس الدولة في 
مما يجعل ضمانة القضاء غير فعالة في خدمة حقوق المتعاممين االقتصاديين حتى ولو مست بمراكزىم 

 .القانونية وال تمكن ليا
إن الطابع العام الذي يميز أداء سمطات مجال الضبط االقتصادي وما يحيط بو من مشكالت ال يعبر عن - 

التسريع في تحوالت الدولة نحو الدولة الضابطة وال يخدم االقتصاد الوطني وال الفاعمية فيو رغم التبريرات 
 اإلصالحاتالقائمة بالتدرج في توغل سمطات مجال الضبط االقتصادي وكوننا الزلنا تحت مضمة 

 .االقتصادي
 :من بينيااقتراحات وقد أفضت ىذه الدراسة إلى 

آن األوان لتعديل دستوري يمس اإلطار القانوني لسمطات مجال الضبط االقتصادي ليرقى بيا لمرتبة - 
وظيفة الدولة لمضبط االقتصادي تنافس الوظائف الكالسيكية ليا ويمدىا بكل ما من شأنيا إضفاء االستقاللية 

 .العضوية والوظيفية في أدائيا لمياميا

محاولة توحيد النظام القانوني في قواعده الموضوعية واإلجرائية واالبتعاد عن الغموض والتردد والتباين - 
الواقع فيو المشرع الذي تخضع لو سمطات مجال الضبط االقتصادي وألعماليا تكريسا لمفاعمية االقتصادي 

 .وتسريعا لتحوالت الدولة في ىذا المجال وبذلك انسحاب الدولة من الحقل االقتصادي

السعي إلى ضمان إطار تشريعي مناسب بالنسبة لممتعامل االقتصادي والذي ال يتأتى إاّل بتوفير األمن - 
كثرة التعديالت  من خالل محولة الثبات التشريعي واستقراره بتجنبSécurité juridique( ) القانوني

والتراجعات والتباين الواضح والغموض الذي يميز التنظيم التشريعي ليذا المجال بغيث تالفي عدم الوضوح 
األحيان والتباين وكثرة النصوص  في الرؤية والتردد الحاصل والذي نجد أثره في الغموض في بعض

الفضفاضة في تنظيم ىذا المجال من خالل وضع قواعد قانونية كثر دقة نظرا لخصوصية ىذا المجال 
 .أنشئياومحولة المجوء إلى القواعد القانونية المرونة من خالل مشاركة الفاعمين في 
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التمكين لمسمطة التشريعية في مراقبة ىذه الييئات بدل السمطة التنفيذية كون سمطات الضبط ما ىي في - 
 إسياماتياالنياية إال أداة تكرس مرونة الفصل بين السمطات الكالسيكية وفاعميتو، كما يكمن ليذه السمطات 

 التشريعي والتنظيمي خدمة لمتقنية القانونية لدولة ما بعد لحداثة تعويضا اإلنتاجومشاركتيا في تطوير 
لمتقنيات التقميدية بأخرى جديدة تعتمد عمى التنسيق بين الحقل السياسي واالقتصادي واالجتماعي تعبر عن 
أسموب التشاور والمشاركة مع الفاعمين من خالل تواجد التعددية في مراكز اتخاذ القرار والمرونة وفق قواعد 

 .الحكومة
إخضاع توزيع االختصاص بين السمطات الكالسيكية وسمطات مجال الضبط االقتصادي إلى ضوابط -

 الحكومةموضوعية فعمية وعممية من شأنيا مراعاة خصوصية البناء المؤسساتي في الدولة وتحقيق قواعد 
االقتصادية وتضمن حقوق المتعاممين االقتصاديين وتبعث الثقة فييم  وصوال إلى تحسين األداء  والفاعمية

تراعى فييا البيئة المؤسساتية  القومي ولمتقدم االقتصادي بعيدا عن استراد تقنيات قانونية ناقصة ال
. واالقتصادية واالجتماعية القائمة في الدولة
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 : المراجعقائمة

 :النصوص القانونية1-

 :الدساتير-أ

 1958. الدستور الفرنسً لسنة1-

ج رعدد 1989/02/23المؤرخ فً ،1989دستور الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة لسنة ،2-

 1989. الصادرة ف09ً

ج رعدد 1996/12/08المؤرخ فً ،1996دستور الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة لسنة ،3-

 1996. الصادرة ف76ً

 2005/12/28.الصادرة ف4012ًالنافذ، ج ر للجمهورٌة العراقٌة عدد ،2005الدستور العراقً لسنة 4-

 2014. الدستور التونسً لسنة5-

 :القوانين-ب

وتنظٌمه وعمله،  ٌتعلق باختصاصات مجلس الدولة1999/05/30المؤرخ فً ،01/98القانون العضوي رقم ،6-

 1998/06/01. الصادرة ف37ًج ر عدد ،

ومجلس األمة،  ٌجدد تنظٌم المجلس الشعبً الوطن1999/03/08ًالمؤرخ فً ،02/99القانون العضوي رقم ،7-

 1999/03/09. الصادرة ف15ًوعملهما، وكذا العالقات الوظٌفٌة بٌنهما وبٌن الحكومة، ج ر عدد ،

الصادرة فً 2011لسنة ،43ج ر عدد فً 2011جوٌلٌة ،26المؤرخ فً 13/11القانون العضوي رقم 8-

المتعلق باختصاص مجلس 1998ماي،30المؤرخ فً 01/98المعدل والمتمم للقانون العضوي ،2011/08/03

 1987. لسنة37الدولة وتنظٌمه وعمله ج ر عدد 

  2012/01/15.المتضمن قانون اإلعالم، ج ر عدد2012/01/12المؤرخ فً ،05/12القانون العضوي رقم ،-9

 .2000، لسنة 2012الصادرة فً

تنظٌم المجلس  ٌجدد2016/08/25المؤرخ فً ،..... المعدل والمتمم لسابقه12/16القانون العضوي رقم ،10-

الصادرة 50الحكومة، ج ر عدد ، الشعبً الوطنً ومجلس األمة، وعملهما، وكدا العالقات الوظٌفٌة بٌنهما وبٌن

 2016/08/28.فً 

لسنة 55عدد ، ٌتضمن تنظٌم مؤسسات القروض، ج ر1971/06/30المؤرخ فً ،47/71األمر رقم ،11-

 1971/07/06. الصادرة ف1971ً

الصادرة فً 101ٌتضمن القانون التجاري، ج ر عدد ،1975/09/26المؤرخ ،59/75األمر رقم ،12-

الصادرة 27ج ر عدد ،1993/04/25المؤرخ فً،08/93معدل ومتمم بالمرسوم التشرٌعً رقم ،1975/12/19

،  2005/02/06، ج ر عدد 11، الصادرة فً 2005/02/09.معدل ومتمم بالقانون رقم1993/04/27فً ،
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 02/05المؤرخ فً

 فً 1995/02/22.الصادرة09ٌتعلق بالمنافسة، ج ر عدد ،1995/01/25المؤرخ فً ،06/95األمر رقم ،13-

فً  الصادرة13ٌتعلق بالتأمٌنات، ج ر عدد ،1995/01/25المؤرخ فً ،07/95األمر رقم ،14-

 الصادرة ف27ًعدد ، ج ر2006/02/20المؤرخ فً ،04/06معدل ومتمم بالقانون رقم ،1995/03/08

.2006/04/26 

، )المنقولة ٌتعلق بهٌئات التوظٌف الجماعً للقٌم1996/01/10المؤرخ فً ،08/96األمر رقم ،15-

 1996/01/14.الصادرة ف03ًج ر عدد ،( ت،.م.ص)و( م.م.ر.إ.ش )(م،.ق.ج.ت.ه

الخاصٌن بالصرف  ٌتعلق بقمع مخالفة التشرٌع والتنظٌم1996/06/09المؤرخ فً ،22/96األمر رقم ،16-

 1996/07/10.الصادرة ف43ًوحركة رؤوس األموال من وإلى الخارج، ج ر عدد ،

معدل 2001لسنة ،47ٌتعلق بتطوٌر االستثمار، ج ر عدد ،2001/08/20المؤرخ فً ،03/01األمر رقم ،17-

الصادرة 2006لسنة 47االستثمار، ج ر عدد ، ٌتعلق بتطوٌر2006/07، /المؤرخ فً 08/06ومتمم باألمر رقم ،

 2006/07/19. فً

 الصادرة43ٌتعلق بالمنافسة،ج ر عدد ،2003/07/19المؤرخ فً ،03/03األمر رقم ،18-

الصادرة فً 36عدد ، ج ر2008/06/25المؤرخ فً ،12/08معدل ومتمم بالقانون رقم ،2003/07/20فً،

 2010/08/18. الصادرة ف46ًجر عدد ،2010/08/15المؤرخ فً ،05/10وبالقانون رقم ،2008/07/19

لسنة 52ج ر عدد26 /2003/08المتعلق بمجلس النقد والقرض المؤرخ فً ،11/03األمر رقم ،19-

 2010. سبتمبر20الصادرة فً 50ج ر عدد ،26 /2010/08المؤرخ فً ،04/10المعدل والمتمم باألمر ،2003

المتعلق باالستثمار االقتصادي الخاص،معدل ومتمم 1982/08/21المؤرخ فً ،12/82القانون رقم ،20-

الصادرة 64االستثمار، ر ج عدد ، المتعلق بترقٌة1993/10/05المؤرخ فً ،12/93بالمرسوم التشرٌعً رقم ،

 1993. فً

 1986/12/01. المتعلق بحرٌة األسعار والمنافسة، المؤرخ ف1243/86ًالقانون رقم ،21-

لسنة 34ٌتعلق بنظام البنوك والقروض، ج ر عدد،1986/08/19المؤرخ فً ،12/86القانون رقم ،22-

ج ر عدد 1988/01/12المؤرخ فً ،06/88معدل ومتمم بموجب القانون ،1986/08/20الصادرة فً ،1986

 1988/01/13. الصادرة ف1988ًلسنة ،02

العمومٌة  المتضمن القانون التوجٌهً للمؤسسات1988/01/12المؤرخ فً ،01/88القانون رقم ،23-

 1988/01/13. الصادرة ف02ًاالقتصادٌة، ج ر عدد ،

 )المنقولة  المتعلق بهٌئات التوظٌف الجماعً للقٌم10 /1996/01المؤرخ فً ،08/96القانون رقم ،24-

 14ٌناٌر 1996.الصادرة ف33ًلسنة ،03ج ر عدد (ت،.م.ص)و( م.م.ر.إ.ش)، (م.ق.ج.ت.ه

الصادرة فً 37ٌتعلق بالمحاكم اإلدارٌة، ج ر عدد،30 /1998/05المؤرخ فً ،02/98القانون رقم ،25-
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 1998. جوٌلٌة01

والمواصالت  ٌحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرٌد05 /2000/08المؤرخ فً ،03/2000القانون رقم ،26-

 2000/08/06. الصادرة ف37ًلسنة ،48الالسلكٌىة،ج ر عدد  السلكٌة و

 04ٌولٌو 2001.الصادرة ف2001ًلسنة ،35المتعلق بقانون المناجم، ج ر عدد 10/01القانون رقم ،27-

ر عدد .ج2002/02/05المتعلق الكهرباء وتوزٌع الغاز بواسطة القنوات، المؤرخ فً،01/02القانون رقم ،28-

 . فبراٌر6الصادرة فً فً 39لسنة ،08

 :التنظيمات-ج

المدنٌة والعسكرٌة،  المتعلق بالتعٌٌن فً الوظائف1989/04/10المؤرخ فً ،44/89المرسوم الرئاسً رقم ،1-

 1989/04/12. الصادرة ف15ًج ر عدد 

ج 44/89الرئاسً رقم ، المتضمن إلغاء الرسوم1999/10/27المؤرخ فً ،239/99المرسوم الرئاسً رقم ،2-

 1999/10/31. الصادرة ف76ًر عدد 

المدنٌة والعسكرٌة،  المتعلق بالتعٌٌن فً الوظائف1999/10/27المؤرخ فً ،240/99المرسوم الرئاسً رقم ،3-

 1999/10/31. الصادرة ف76ًج ر عدد 

على اتفاقٌة األمم المتحدة  ٌتضمن التصدٌق بتحفظ2004/04/19المؤرخ فً ،128/04المرسوم الرئاسً رقم ،4-

 2003/10/31، ج ر عدد 26لسنة 2004.لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعٌة العامة بنٌوٌورك فً

للوقاٌة من الفساد  المحدد لتشكٌلة الهٌأة الوطنٌة2006/11/22المؤرخ فً ،413/06المرسوم الرئاسً رقم ،5-

 2006. الصادرة ف74ًومكافحته وتنظٌمها وكٌفٌات تسٌٌرها، جر عدد ،

التنظٌمٌة التً تخول  ٌتضمن إلغاء جمٌع األحكام1988/10/18المؤرخ فً ،201/88والمرسوم قم ،6-

أو احتكار للتجارة، ج ر عدد  المؤسسات االشتراكٌة ذات الطابع االقتصادي التفرد بأي نشاط اقتصادي

 1988/10/19. الصادرة ف42ً

عامة فً وزارة الفالحة،  المتضمن إحداث مفتشٌة1991/05/11المؤرخ فً ،133/91المرسوم التنفٌذي رقم ،7-

 1991/05/22. الصادرة ف23ًج ر عدد ،

من المرسوم التشرٌعً 61ٌتضمن تطبٌق المادة 1994/06/13المؤرخ فً ،167/94المرسوم التنفٌذي رقم ،8-

 1994/06/26. الصادرة ف41ًالمتعلق ببرصة القٌم المنقولة، مرجع سابق، ج ر عدد ،10/93

 المؤسسات التً تمارس ٌتعلق بشروط تأهٌل1995/10/25المؤرخ فً ،331/95المرسوم التنفٌذي رقم ،9-

 1995/10/29. الصادرة ف64ًتحوٌل الفواتٌر، ج ر عدد ،

فً وزارة  المتضمن تنظٌم اإلدارة المركزٌة1996/01/27المؤرخ فً ،67/96المرسوم التنفٌذي رقم ،10-

 1996/01/31. الصادرة ف08ًالصحة والسكان، ج ر عدد ،
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العامة فً وزارة الصحة  المتضمن أنشاء المفتشٌة1996/01/27المؤرخ فً ،68/96المرسوم التنفٌذي رقم ،11-

 1996/01/31.الصادرة ف08ًوالسكان وٌحدد مهامها وتنظٌمها وعملها، ج ر عدد ،

من المرسوم التشرٌعً 32ٌتضمن تطبٌق المادة 1996/03/11المؤرخ فً ،102/96المرسوم التنفٌذي رقم ،12-

 1996/05/20.الصادرة ف18ًر عدد ،.المتعلق ببورصة القٌم المنقولة، ج10/93رقم ،

المكلف بالعالقات مع  ٌحدد صالحٌات الوزٌر1998/01/17المؤرخ فً ،04/98المرسوم التنفٌذي رقم ،13-

 . 04البرلمان، ج ر عدد 

 :النظم والقرارات-د

لتموٌل النشاطات  ٌحدد شروط تحوٌل األموال إلى الخارج1990/11/08المؤرخ فً ،03/90النظام رقم ،1-

  1990/10/24.الصادرة45، ج ر عدد ،ومداخلٌهااإلقتصادٌة وإعادة تحوٌلها إلى الخارج 

بالجزائر وتنصٌبهم، ج ر   الوكالء وتجار الجملةباعتمادٌتعلق 2005/06/06المؤرخ فً ،04/90النظام رقم ،2-

 1990/10/24. الصادرة ف45ًعدد ،

سندٌة، المؤرخ فً  بتنظٌم إقامة قابلٌة التحوٌل الجزئً للدٌنار عن طرٌق توظٌفات05/90النظام رقم ،3-

 1991/08/21.الصادرة ف1991ًلسنة ،39ج ر عدد ،1990/12/30

، الصادرة  1992/03/25.، المؤرخ فً"صندوق لتثبٌت الصرف" بتضمن إنشاء06/90النظام رقم ،4-

المتعلق بتنظٌم السوق النقدٌة، المؤرخ فً 08/91النظام رقم ،5-1990/12/30، ج ر عدد 23، لسنة 1992فً

المعدل والمتمم بالنظام رقم 1992/03/25الصادرة فً ،1992لسنة ،24ج ر عدد،1991/08/14

  2002/01/09، ج ر عدد 07، لسنة 2002، الصادرة فً 2003/02/02.المؤرخ04/02

 الصادرة ف24ًعدد ، ٌتعلق بالقواعد الصرف وشروطه، ج ر1991/08/14المؤرخ فً ،07/91النظام رقم ،6-

.1992/03/29 

والمؤسسات المالٌة،  ٌحدد قواعد الحذر فً تسٌٌر المصارف1991/08/14المؤرخ فً ،09/91النظام رقم ،7-

، ج  39، الصادرة فً 1995/07/23.المعدل والمتمم بموجب النظام1992/03/25الصادرة فً ،24ج ر عدد ،

 04/95، المؤرخ فً 1995/04/20ر عدد

الصادرة 08ٌتضمن تنظٌم مركزٌة األخطار وعملها،ج ر عدد 1992/03/22المؤرخ فً ،01/92النظام رقم ،8-

 1993/02/07. فً

المدفوعة وعملها، ج ر  ٌتضمن تنظٌم مركزٌة للمبالغ غٌر1992/03/22المؤرخ فً ،02/92النظام رقم ،9-

 1993/02/07. الصادرة ف08ًعدد ،

مؤسسً البنوك  ٌتعلق بالشروط التً ٌجب أن تتوافر ف1992/03/22ًالمؤرخ فً ،05/92النظام رقم ،10-

 1993/02/07.الصادرة ف8ً وممثلٌها، ج ر عدد ،ومسٌرٌهاوالمؤسسة المالٌة 
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والقواعد المحاسبٌة المطبقة  ٌتضمن مخطط الحسابات البنكٌة1992/11/17المؤرخ فً ،08/92النظام رقم ،11-

 /02/28.1992/الصادرة ف24ًعلى البنوك والمؤسسات المالٌة، ج ر عدد ،

للبنوك والمؤسسات  ٌتضمن إعداد الحسابات الفردٌة السنوٌة1992/11/17المؤرخ فً ،09/92النظام رقم ،12-

 1993/03/07. الصادرة ف15ًالمالٌة ونشرها، ج ر عدد ،

مالٌة وشروط إقامة فرع  ٌحدد شروط تأسٌس بنك ومؤسسة1993/01/03المؤرخ فً ،01/93النظام رقم ،13-

المعدل والمتمم بالنظام رقم 1993/03/14الصادرة فً،17بنك ومؤسسة مالٌة أجنبٌة، جر عدد ،

الملغى بموجب النظام رقم 2000/05/10الصادرة فً ،27ج ر،عدد 2000/04/02المؤرخ فً ،02/2000

 2006/12/24، ج ر عدد 77، الصادرة فً 2006/12/02.المؤرخ ف02/06ً

خاصة بالقطاع المالً،  ٌتضمن مبادئ تسٌٌر ووضع مقاٌٌس1992/06/02المؤرخ فً ،12/94النظام رقم ،14-

 1994/11/06. الصادرة ف72ًج ر عدد ،

الصادرة 10ٌتضمن قٌد العملٌات بالعملة الصعبة،ج ر عدد ،1994/12/25المؤرخ فً ،18/94النظام رقم ،15-

 02/26/ 1995. فً

والمؤسسات المالٌة، ج ر  المتعلق بالنشاطات التابعة للبنوك1995/11/19المؤرخ فً ،06/95النظام رقم ،16-

 1995/12/27. الصادرة ف81ًعدد ،

الشركات والهٌئات  ٌتعلق باإلعالم الواجب نشره من طرف1996/06/22المؤرخ فً ،02/96النظام رقم ،17-

معدل ومتمم 1997/06/01الصادرة فً ،36التً تلجأ عالنٌة إلى االدخار عند إصدارها قٌما منقولة، ج ر عدد ،

 2005/03/27. الصادرة ف22ًج ر عدد ،2004/07/08المؤرخ فً ،01/04بالنظام رقم ،

المالٌة، ج ر عدد  ٌتضمن قٌد العملٌات الخاصة باألوراق1997/01/08المؤرخ فً ،01/97النظام رقم ،18-

بقواعد التقٌٌم والتسجٌل المحاسبً  ٌتعلق08/09ألغً بموجب النظام رقم ،1997/10/15الصادرة فً ،68

معدل ومتمم 2010/01/25الصادرة فً ،14لألدوات المالٌة من طرف البنك والمؤسسات المالٌة ج ر عدد،

 2003/11/18، ج ر عدد 87، الصادرة فً 2003/11/30.المؤرخ ف04/03ًبالنظام رقم ،

والمؤسسة المالٌة ، ج ر  ٌتعلق بشروط إقامة شبكة البنوك1997/04/06المؤرخ فً ،02/97النظام رقم ،19-

، ج ر  25الصادرة فً 2003/04/09.المعدل والمتمم بالنظام رقم1997/11/15الصادرة فً ،73عدد ،

 .05/02/2002، المؤرخ فً 2002/12/31عدد
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 ،مصر 2011.أحمد ٌوسف محمد علً، التظلم اإلداري فً ضوء الفقه والقضاء، دار الجامعة الجدٌدة،2-

مؤسسة 1،ط ،(دراسة قانونٌة)الحمرانً صالح راشد، دور شركات السمسرة فً بورصة األوراق المالٌة 3-

 2004.البٌان للطباعة والنشر والتوزٌع، دون ذكر بلد النشر، 

 2013.تٌورسً محمد، الضوابط القانونٌة للحرٌة التنافسٌة فً الجزائر، دار هومة، الجزائر، 4-

 2005.لسنة02حمادي زوبٌر، استقاللٌة البنك المركزي، مجلة العلوم القانونٌة واإلدارٌة، عدد ،5-

المتحدة األمرٌكٌة، ط  حمدان محمد الغفلى، مظاهر استقالل وتوزن السلطتٌن التنفٌذٌة والتشرٌعٌة فً الوالٌات6-

 2014. دار النهضة العربٌة، القاهرة2014لسنة ،1

والرقابً  ضعف األداء التشرٌعً)دانا عبد الكرٌم سعٌد، دور البرلمان فً األنظمة البرلمانٌة المعاصرة، 7-

 .الحلبً الحقوقٌة منشورات1، 2013دراسة تحلٌلٌة مقارنة، ط ، (للبرلمان وهٌمنة السلطة التنفٌذٌة،

 1991.زٌن بدر فرج الدٌن، السؤال كوسٌلة من وسائل الرقابة البرلمانٌة، دار النهضة العربٌة،القاهرة، 8-

، (....التشرٌعٌة المعاٌٌر الحاكمة للتشرٌع وقواع الصٌاغة1سري محمود صٌام، صناعة التشرٌع، الكتاب ،9-

 2015.دار النهضة العربٌة، القاهرة، 

 1958.سلٌمان الطماوي، الدستور المصري واالتحادي، دار الفكر العربً، القاهرة، 10-
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.1991 

 ، مبادئ القانون اإلداري، الكتاب األول، دار الفكر العربً، القاهرة، (ــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــ12- )

.1977 

دار هومة، 02،ط ،( دراسة مقارنة)شفٌقة بن صاولة، إشكالٌة تنفٌذا إلدارة للفرارات القضائٌة اإلدارٌة 13-

 2012.الجزائر، 

للجامعات المصرٌة،  دار الفكر الجامعً، دار النشر01عادل السعٌد محمد أبو الخٌر، البولٌس اإلداري، ط ،14-

 2008.مصر، 

مجلة 1الكوٌت، ط، دراسة تطبٌقٌة على دولة (نشأتها، أنواعها، وظائفها،)عادل الطبطانً، األسئلة البرلمانٌة 15-

 1987.الحقوق، 

عبد هللا إبراهٌم ناصف، مدى توازن السلطة السٌاسٌة مع المسؤولٌة فً الدولة الحدٌثة،دار النهضة العربٌة، 16-

 1981.القاهرة، 
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والقضاء، مصر،  عبد العزٌز خلٌفة، دار الكتاب الحدٌث، األسس العامة للقرارات اإلدارٌة فً الفقه17-

 275. ص2008

دار النهضة العربٌة، 01ط، (دراسة مقارنة،)عبد العظٌم عبد السالم، التفوٌض فً االختصاصات اإلدارٌة 18-

 1996.القاهرة، 

المعارف، مصر،  عبد الغنً بسٌونً عبد هللا، وقف تنفٌذ القرار اإلداري فً أحكام القضاء اإلداري، منشأة19-

 .دون سنة النشر

،العالقة الوظٌفٌة بٌن ( دراسة مقارنة )عبد هللا بوقفة، أسالٌب ممارسة السلطة فً النظام السٌاسً الجزائري 20-

 2009.البرلمان والهٌئة التنفٌذٌة، دار هومة، الجزائر، 
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 200.هومة، الجزائر، 

 :األطروحات والمذكرات

 :أطروحات الدكتوراه

إٌهاب زكً سالم، الرقابة على أعمال السلطة التنفٌذٌة فً النظام البرلمانً، أطروحة دكتوراه،ك ح، جامعة 1-

 1983.القاهرة، 

التنافسٌة للبنوك  برٌش عبد القادر، التحرٌر المصرفً ومتطلبات تطور الخدمات المصرفٌة وزٌادة القدرة2-

الجزائرٌة، أطروحة دكتوراه فً العلوم االقتصادٌة، فرع نقود ومالٌة، ك ع إ و عت، جامعة الجزائر، السنة 

 2006/2005. :الجامعٌة

بوشعٌر السعٌد، عالقة المؤسسة التشرٌعٌة بالمؤسسة التنفٌذٌة فً النظام القانونً الجزائري،أطروحة 3-

 1984. دكتوراه، ك ح، جامعة الجزائر، دٌسمبر

التنمٌة، أطروحة   وتموٌلالمدخراتبطاهر علً، إصالحات النظام المصرفً الجزائري وأثارها على تعبٌئة 4-

 :دكتوراه دولة فً العلوم االقتصادٌة، فرع تحلٌل اقتصادي، ك ع إ و ع ت،جامعة الجزائر، السنة الجامعٌة

.2006/2005 

فً القانون العام،  بن مسعود أحمد، أحكام السلطة التنظٌمٌة فً األنظمة الدستورٌة المقارنة، أطروحة دكتوراه5-

 2017/2016. ك ح ع س، جامعة تلمسان، السنة الجامعٌة

 فً العلوم،تخصص دكتوراهأطروحة  (دراسة مفارنة،)تواتً نصٌرة ، ضبط سوق القٌم المنقولة الجزائري 6-

 2013/10/05.القانون، ك ح ع س، جامعة مولود معمري، تٌزي وزو، تارٌخ المناقشة

دكتوراه، ك ع ق  أطروحة (دراسة مقارنة، )تٌورسً محمد، الضوابط القانونٌة للحرٌة التنافسٌة فً الجزائر7-
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 2011/2010. :و إ، جامعة أبو بكر بلقاٌد تلمسان، السنة الجامعٌة

األعمال، كلٌة  جالل مسعد مدى تأثر المنافسة بالممارسات التجارٌة، أطروحة دكتوراه فً القانون فرع قانون8-

 2012/12/06.الحقوق، بجامعة مولود معمري، تٌزي وزو، تارٌخ المناقشة فً

القاعدة الدستورٌة،  حسن مصطفى البحري، الرقابة المتبادلة بٌن السلطة التشرٌعٌة والتنفٌذٌة كضمانة لنفاذ9-

 2009.أطروحة دكتوراه، ك ح، جامعة عٌن شمس، 

القانون العام، ك ح  خرشً إلهام، السلطات اإلدارٌة المستقلة فً ظل الدولة الضابطة، أطروحة دكتوراه ف10ً-

 2015. السنة الجامعٌة2وع س، جامعة سطٌف ،

 :مذكرات الماجستير

أعراب أحمد، السلطات اإلدارٌة المستقلة فً المجال المصرفً، مذكرة ماجستٌر قانون أعمال،جامعة أحمد 1-

 2006.بوقرة بومرداس، 

األعمال، ك  أقرشاح فاطمة، المركز القانونً لمجلس النقد والقرض، مذكرة ماجستٌر فً القانون، فرع قانون2-

 2003.ح، جامعة مولود معمري، تٌزي وز، 

الكتب، القاهرة،  إٌهاب زكً سالم، الرقابة السٌاسٌة على أعمال السلطة التنفٌذٌة فً النظام البرلمانً، عالم3-

.1983 

ماجستٌر فً  بلخٌر أسٌا، إدارة الحكمانٌة ودورها فً تحسٌن األداء التنموي بن النظري والتطبٌق، مذكرة4-

 2009.جامعة الجزائر،  العلوم السٌاسٌة، فرع رسم السٌاسات العامة، كلٌة العلوم السٌاسٌة واإلعالم،

االقتصادي  بلغالً صبرٌنة، نظام التدابٌر الوقائٌة المتخذة من قبل السلطات اإلدارٌة المستقلة فً المجال5-

الرحمان مٌرة بجاٌة، تارٌخ  والمالً، مذكرة ماجستٌر فً القانون، فرع القانون العام لألعمال، ك ح ،جامعة عبد

 2011/03/13. :المناقشة

القانون الدستوري،  بن بغلٌة لٌلى، آلٌات الرقابة التشرٌعٌة فً النظام السٌاسً الجزائري، مذكرة ماجستٌر ف6ً-

 2004/2003.ك ح ع س، جامعة الحاج لخضر باتنة، السنة الجامعٌة

القانون، فرع اإلدارة  بن جلول مصطفى، الوظٌفة االستشارٌة لمجلس الدولة فً الجزائر، مذكرة ماجستٌر ف7ً-

 2001/2000. والمالٌة، ك ح ع إ، جامعة الجزائر، السنة الجامعٌة

مذكرة ماجستٌر  01/88بن زبادة أم السعٌد، المؤسسات العمومٌة االقتصادٌة فً ظل القانون التوجٌهً رقم ،8-

 2002/2001. :فً قانون المؤسسات،ك ح، جامعة بن عكنون الجزائر، السنة الجامعٌة
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 الجزائر1إدرٌس بوكرا، المراجعة الدستورٌة فً الجزائر بٌن الثبات والتغٌٌر، مجلة اإلدارة، العدد ،1-

.1998 

 أسامة عبد الرحمان، البٌروقراطٌة النفطٌة ومعضلة التنمٌة، مدخل إلى دراسة إدارة التنمٌة فً دول2-

 1982.الجزٌرة العربٌة المنتجة للنفط، المجلس الوطنً للثقافة والفنون واألدب، الكوٌت، 

القانونٌة  ، مجلة العلوم"خصخصة البنوك العمومٌة عن طرٌق بورصة القٌم المنقولة"آٌت منصور كمال، 3-

 2005/02. واإلدارٌة، عدد

البرلمانً،  األمٌن شرٌط، عن حقٌقة وواقع المسؤولٌة السٌاسٌة فً أنظمة الحكم المقارنة ، مجلة الفكر4-

 2003. جوان03نشرٌات مجلس األمة، العدد ،

العلوم اإلدارٌة،  ،مجلة"السلطة اإلدارٌة ومكانها بٌن السلطات العامة فً الدولة"السٌد مصطفى الصبحً، 5-

 1985.  صادرة عن الشعبة المصرٌة للمعهد الدولً للعلوم اإلدارٌة،العدد األول، جوٌلٌة

 2005.الجزائر ، 04المهدي ناصر، اإلصالحات المالٌة فً الجزائر، مجلة أفاق، عدد ،6-

 بلطرش منى، السلطات اإلدارٌة المستقلة فً المجال المصرفً وجه جدٌد لدور الدولة، مجلة اإلدارة،7-

 2002. لسنة02الجزائر، عدد ،

العدد  بن دعٌة عبد هللا، التجربة الجزائرٌة فً اإلصالحات االقتصادٌة، مركز دراسات الوحدة العربٌة،8-

 1999.لبنان 1،

المجلد 23، بن رمضان عبد الكرٌم، ابرام العقد اإلداري اإللكترونً، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانٌة، عدد9-

 .جامعة زٌان عاشور بالجلفة2015الثانً، جوان ،

الدولة، مجلة  وجه جدٌد لدور: بن لطرش منى، السلطات اإلدارٌة المستقلة الفاصلة فً المجال المصرف10ً-

 2002.الجزائر، 24إدارة، عدد ،

دراسات قانونٌة،  مجلة" النموذج الفرنسً،" خرشً إلهام، تمكٌن الحقوق فً ظل السلطات اإلدارٌة المستقلة11-

 2010/09. عدد

 فً تفعٌل تدخالت السلطات اإلدارٌة المستقلة،" دور التوصٌات واآلراء "(ــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــ،12- )

 236.إلى227من ص 2014جوان ،2014/18مجلة العلوم االجتماعٌة، عدد ،

للحقوق، المجلد  سهاد عبد الجمال عبد الكرٌم، الرقابة المالٌة المستقلة فً التشرٌع العراقً، مجلة الرافدٌن13-

 .ك ح، جامعة الموصل16السنة ،51عدد ،14،

القانونٌة  سلٌمانً السعٌد، النظام العام كهدف قٌد على نشاط الضبط اإلداري، المجلة الجزائرٌة للعلوم14-

 2012. سبتمبر 03واالقتصادٌة والسٌاسٌة، دورٌة تصدر عن كلٌة الحقوق، جامعة الجزائر، عدد، 
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مجلة المنتدى  09/08فً ظل قانون ،" الشروط واآلثار " عادل مستاري، دعوى إٌقاف القرارات اإلدارٌة 15-

 خٌضر بسكرة ك ح ع س، قسم الكفاءة المهنٌة للمحاماة، جامعة محمد07القانونً، عدد ،
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