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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

    ﴾نرفع درجات من نشاء و فوق كل ذي علم عليم   ﴿

  

  76اآلیة / یوسف                                    

  

  

 
 



 

  

 

 

والدي الكریمین إلى من كانا سببا في مجیئي إلى دنیا اهللا الواسعة إلى  

، تغمده اهللا بواسع رحمتهجدي الغاليإلى روح   

، أتمنى من اهللا عز و جل أن یطیل في عمرهاجدتي الحبیبةإلى   

، الذي ساندني و شاركني وجدانیاعبد الرؤوفإلى رفیقي في الحیاة،   

زكریا و حسام :إلى إخوتي  

مریم و هاجر: ختايأ إلى  

فوزیة، عبلة، نورة، فتیحة و سلوى :إلى خاالتي العزیزات  

.....لمیاء و سهام أعز قریباتي، إلى  

رهام، أمیمة، مصعب و معاذ، إلى كل العائلة : عائلةإلى كتاكیت ال  

....ابتسام، مسعودة، لمیاء، هدى، نوال، حسینة، خاتمة:إلى اعز صدیقاتي  

إیمان و سعیدة :ّي و زمیلتي في العملإلى أقرب صدیقاتي إل  

 إلى كل من أحب

 إلى أساتذتي

 إلى كل غیور على لغة القرآن الكریم

  إلى كل من ساعدنا في إنجاز هذا العمل   

 إلیكم جمیعا أقدم ثمرة جهدي 

-لبنى-                            



 

  

  

   

  

  

  

  

  

  إهداء

  ...إلى من زرع في نفسي العزم و اإلرادة

  ...إلى من دّعمني بالقوة و العطف

  ...إلى من عّلمني العطاء بدون انتظار

  ...إلى من أحمل اسمه بكل افتخار

  والدي العزیز

  ...إلى منبع الحب و الرحمة و التضحیة

  ...إلى بسمة الحیاة و سر الوجود

  ...إلى من ازداد علّي فضلها

  ...إلى أغلى الحبایب

  أّمي الحبیبة



 

  ...إلى من كانوا سندا لي و ملجئي

  ...إلى من تذّوقت معهم أجمل الّلحظات

  عزاءأخي و إخوتي األ

  طارق، حسینة، دنیا

  ...إلى كل من ساعدني و دّعمني

  ...إلى كل من قّدم لي ید العون

  إلى جمیع األصدقاء 

  وباألخص سمیة و ریم  

  

  إلیهم جمیعا أهدي ثمرة جهدي

  سومایة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  كلمة شكر و تقدیر

العمل أتقدم بالشكر الجزیل إلى كل من ساعدني و مّد لي ید العون في إنجاز هذا 

  المتواضع سواء من قریب أو من بعید، و باألخص إلى 

  األستاذ المشرف الدكتور بودریوه عبد الكریم

عرفانا بجمیل فضله لتصویبه هذا البحث، و الذي لم یبخل علّي بتوجیهاته      و 

  .نصائحه القّیمة و المفیدة 

  

  

  

  

  

  سومایة



 

  

 

 

:من كل أعماق قلبي اهدي هذا العمل إلى  

ذین أتمنى من اهللا عّز و جل أن یطیل عمرهمااللّ والدي العزیزین   

أخواتي و إخوتي إلى كل  

 إلى كل العائلة

و عایدة -سهام  -إیمان إلى أعّز صدیقاتي  

 إلى كل العائلة

لبنى و سعیدة إلى صدیقاتي و زمیالتي في العمل  

 إلى كل من أحب

 إلیكم جمیعا أقدم ثمرة جهدي

 

 

انـمـإی                                        

 



 

  

  

  

  

 



 
 

 
 

 
 

  

  ...إلى من زرع في نفسي العزم و اإلرادة

  ...إلى من دّعمني بالقوة و العطف

  ...إلى من عّلمني العطاء بدون انتظار

  ...إلى من أحمل اسمه بكل افتخار

  والدي العزیز

  ...إلى منبع الحب و الرحمة و التضحیة

  ...إلى بسمة الحیاة و سر الوجود

  ...إلى من ازداد علّي فضلها

  ...أغلى الحبایب إلى

  أّمي الحبیبة

  ...إلى من كانوا سندا لي و ملجئي

  ...إلى من تذّوقت معهم أجمل الّلحظات

  أخي و إخوتي األعزاء

  طارق، حسینة، دنیا

  ...إلى كل من ساعدني و دّعمني

  ...إلى كل من قّدم لي ید العون

  باألخص  و إلى جمیع األصدقاء

  و ریم سمیة

  لیهم جمیعا أهدي ثمرة جهديإ

  سومایة                                                
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أتقـدم بالشـكر الجزیل إلى كل من ساعدني و مّد لي ید العون في إنجاز هذا 

  الـعمل المتـواضع سواء من قـریب أو من بـعید، و باألخـص إلى 

  بودریوه عبد الكریم األستاذ المشرف الدكتور

     عرفانا بجمیل فضله لتصویبه هذا البحث، و الذي لم یبخل علّي بتوجیهاته 

  .و نصائحه القّیمة و المفیدة

  .فجزاه اهللا عنا كل الخیر و أبقاه اهللا لطلبته عونا و مرشدا

  

  

  ســومــایــة                                                    

  

 

  



  

  

  

  

  

  



  ملخص المذكرة باللغة العربیة

 الحیاد مبدأ مواجهة في المستقلة الضبط سلطات

 الكالسیكیة اإلدارة عن كبدیل الدولة تستخذمها اإلقتصادي، للضبط الفقري العمود المستقلة الضبط سلطات تعتبر         

 ضبط في مهمتها تتمثل والموضوعیة، الحیاد متطلبات تحقیق وعن النجاعة عن ضمانات إعطاء عن عجزت التي

   .الضروریة السلطات كل تخویلها تم لها الموكلة الضبط وظیفة ممارسة من ولتمكینها والمالیة، اإلقتصادیة النشاطات

 الحیاد مبدأ الخصوص على نجد الضبطیة لوظیفتها أدائها عند احترامها الهیئات هذه على یجب التي المبادئ أهم من      

 بعیدا وموضوعیة عدالة بكل قراراتها واتخاذ یزـالتح نةـمظ عن عدـالب منها تطلبـی والذي به، اإللتزام عاتقها على یقع الذي

 المتعاملین و األعوان مواجهة في یكون و لها، كاملـال و التام تقاللـاإلس ظل في هذا و كانت، مصلحة أیة عن

  . عهاقطا في سلطة لكل سواء حد على الخواص و العمومیین اإلقتصادیین

  . أعمالها على المصداقیة إضفاء مفادها هامة میزة سیحقق ذلك فإنّ  لوظائفها أدائها في الحیاد مبدأ مراعاة تم إذا

 فعالة، ضبط سلطة وجود ضمان أیضا شأنه من الذي و بها المنوطة المهام لنجاح وسیلة أهم یعد الحیاد مبدأ أن وبما     

 الهیئات باقي في یستخذم لم لو حتى و ،الهیئات لهذه المنشئة القوانین بعض ستوىم على المشرع قبل من تكریسه تم فقد

 إشكاالت تطبیقه یواجه الحیاد مبدأ یظل ذلك مع و لكن تجسده، التي بالضمانات اعترف أنه إالّ  صراحة الحیاد مصطلح

 المطلوب الحیاد تحقیق دون حالت و علیه واضح كلشب رتأثّ  التي و به المحیطة و العراقیل للنقائص راجع هذا و عدیدة

  . المستقلة الضبط سلطة من

  .حیادها بمدى مرهون لوظائفها أدائها في الهیئات هذه فشل أو نجاح یبقى و           
Résumé de la thèse en langue française 

Les autorités de régulation indépendantes face au principe de l’impartialité 
  

Les autorités de régulation indépendantes sont considérées comme le pilier de la régulation 
économique, l’Etat les utilisent comme suppléant de l’administration classique qui a échoué à 
donner des garanties d’efficacités et à réunir les condition d’impartialités et d’objectivités . 
Leurs missions consistent en la régulation  des activités économiques et financières de l’Etat, 
et afin de leurs permettrent d’exercicer la fonction de régulation qui leur incombent, on les a 
doté de tous les autorités nécessaires à cela . 
L’un des principes que ces organismes doivent respectées lors de l’exercice de leurs fonction 
de régulation, an trouve en particulier le principe d’impartialité qu’elle doit respecter, ce qui 
exige d’elles de s’éloigner du doute de partialité et de prendre des décisions en tout équité et 
objectivité, loin de tout intérêt et ce dans le cadre d’un indépendance totale et complète, qui 
soit face aux agents et opérateurs économiques, privés ou public, chaque autorité en son 
domaine. 
Si le principe d’impartialité est respecté dans l’exercice de ses fonction, ceci permettra de 
réaliser une importante spécificité crédibilité sur ses fonctions. 
Puisque le principe d’impartialité est considéré come le plus importante moyen de réussite des 
fonctions qui lui sont attribuées, et ce qui  garantirai aussi d’avoir une autorité de régulation 
efficace, le législateur a consacré le principe dans certaines lois instituant ces organismes, et 
même s’il n’a pas utilisé dans d’autre organisme le terme d’impartialité expressément, il a 
néanmoins révélé les garanties qui le consacre. 
Pourtant le principe d’impartialité rencontre lors de son application beaucoup de problèmes et 
ceci est du aux lacunes qui l’entourent et qui l’affectées de façon claire et nette et a entravé la 
réalisation de l’impartialité voulu par l’autorité de la régulation indépendante. 
La réussite ou l’échec de ces organismes dans l’exercice de leur fonction reste subordonné à 
l’étendue de son impartialité. 
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و      بهیمنة الدولة  1989تمـّیز تنظیم الّنـشاط اإلقتصادّي الجزائرّي قبل الّتعدیل الدستوري لسنة 

سیطرتها على كلِّ جوانبه من خالل فرض نظام اإلحتكار على أهّم الّنشاطات اإلقتصادیة، حیث كانت 

المنظِّم و المنفِّذ بدون منازع عن طریق المؤّسسات العمومیة اإلقتصادیة التي كانت وسیلة في یدها 

لتطبیق سیاستها اإلقتصادیة و تنفیذ مخّططاتها الّتنمویة، إضافة إلى تقیید المبادرة الفردّیة في هذا المجال 

  . نظرا لطبیعة النظام االشتراكي المّتبع

، فنتیجة للتحّوالت السیّاسّیة و االقتصادّیة التي عرفها العالم، ونتیجة لكن لم یبق الوضع كذلك

لألزمات المتعدّدة التي عرفها اإلقتصاد الوطني بسبب فشل السیاسة اإلقتصادیة المّتبعة، بدأت الّدولة 

 السوقالجزائریة تفّكر في تغییر سیاستها بهدف مسایرة الّنمط االقتصادي الجدید و المتمّثل في اقتصاد 

  .الوظیفة التدخلّیة التسییریة للدولة أصبحت غیر متناسبة مع األوضاع المستحدثة  لكون

و لتحقیق ذلك شرعت في عملیة اإلصالحات االقتصادیة و ذلك وفق معطیات وأسالیب جدیدة تسمح 

لوب الدولة بتطبیق میكانیزمات التفّتح اإلقتصادي من خالل التخّلي عن صفتها كدولة متدّخلة وانتهاج أس

  . )1(الضابطة 

یظهر انسحاب الدولة من الحقل اإلقتصادي و التخّلي عن دورها التقلیدي في تنظیمه من خالل 

و كذا خوصصة  )2(من الدستور 37اإلعتراف صراحة بمبدأ حریة التجارة و الصناعة بموجب المادة 

الذي بموجبه ُألغي  88/201م المؤسسات العمومیة اإلقتصادیة، و البدایة كانت بصدور المرسوم رق

   .)3(المؤسسات العامة للنشاط اإلقتصادي احتكار

كما یظهر أیضا انسحاب الدولة من الحقل اإلقتصادي من خالل انتهاج أسلوب إزالة التنظیم 

 اإلقتصادي الذي یعني تحریر النشـاط اإلقتصادي من القیـود و التنظیمات عن طریق فتـح التجارة

  
(1)- ZOUAIMIA Rachid,« Note introductive :de l’Etat interventionniste à l’Etat régulateur » ,Acts du 
Colloque National sur les autorités de régulation indépendantes en matière économique et financière, 
Université de Bejaïa, 23-24 mai 2007, p.p05-18 . 

 07مؤّرخ في ،96/483، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  دستور -)2(

 1996/ 12/ 08الصادر في  ،09 دد، ج ر ع28/11/1996یتعّلق بنشر تعدیل الدستور، الموافق علیه باستفتاء  ،1996/ 02/

 08/19، المعّدل بالقانون رقم 2002/ 14/04مؤّرخ في ،  25 دد، ج ر ع10/04/2002مؤّرخ في  ،02/03المعّدل بالقانون رقم 

  . 2008/  11/ 16مؤّرخ في  ،36 دد، ج ر ع2008/  11/ 15المؤّرخ في 
ل المؤسسات االشتراكیة ذات ، یتضمن إلغاء جمیع األحكام التنظیمیة التي تخوّ 1988/ 10/ 18، مؤرخ في 88/201مرسوم رقم  -)3(

 .1988أكتوبر  19، مؤرخ في 42 ددد بأي نشاط اقتصادي أو احتكار التجارة، ج رعاالقتصادي التفرّ الطابع 
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الخارجیة أمام المتعاملین اإلقتصادیین، و إلغاء كل القیود المعرقلة لإلستثمار الخاص و تكریس مبدأ حریة 

ي عن فكرة التسییر اإلداري كمبدأ أساسي لتنظیم الحیاة االقتصادیة، والتخلّ  األسعار و مبدأ المنافسة

  .المركزي للسوق 

لكن هذا ال یعني غیاب الدولة تماما بل انتهجت أسالیب جدیدة للتدّخل تتماشى مع اقتصاد 

الّسوق، بموجبها تقوم الدولة بمراقبة وضبط المجال اإلقتصادي والمالي وهذا من خالل استحداث هیئات 

تقلة، أوكلت لها مهّمة السهر على ضمان السیر الحسن من نوع جدید تعرف باسم سلطات الضبط المس

للنشاط المعني و ضبطه سواء قبل مباشرته أو أثناء القیام به، و ضمان منافسة حّرة بین المتعاملین 

دولة و تحقیق الفعالیة ـیاد الـصادیین بعیدا عن أّي قید أو تعّسف من طرف الدولة، بغرض ضمان حـاإلقت

  .االقتصادیة 

و في  )1("المجلس األعلى لإلعالم"شاء سـلطة مستقلة هو قطاع اإلعالم تحت تسمیة ـطاع عرف إنل قـأوّ 

بموجب قانون النقد والقرض استحداث كل من مجلس النقد والقرض و اللجنة المصرفیة  السنة نفسها تمّ 

  .)2(المكلفان بضبط المجال المصرفي

هیئات أخرى و في مجاالت اقتصادیة و مالیة مختلفة نشئ بعدها توالت النصوص القانونیة لتُ          

إنشاء لجنة تنظیم عملیات البورصة  ات و تمّ احتضن نشاط البورصة هذا النوع من الهیئ 1993ففي سنة 

الذي یعمل على  تم إنشاء مجلس المنافسة )4( ، و بموجب أحكام األمر المتعلق بالمنافسة)3(تهامراقبو 

  .من مختلف الممارسات المنافیة لها  و حمایتهاترقیة المنافسة 

  ) .ملغى( 1990لسنة  14 ددرع.، یتعّلق باإلعالم، ج03/04/1990، مؤّرخ في 90/07قانون رقم  -)1(
 26/08/2003المؤّرخ في ،  03/11القرض، ملغى باألمر رقم النقد و ، یتعّلق ب14/04/1990، مؤّرخ في 90/10قانون رقم  -)2(

 22/07/2009مؤّرخ في  ،09/01 ، المعدل و المتّمم باألمر رقم27/08/2003مؤّرخ في ،  52 ددرع.ض، جیتعّلق بالنقد و القر 

، مؤّرخ في 10/04 ، وباألمر رقم26/07/2009صادر في  ،44رعدد .، ج2009یتضّمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 

  . 01/09/2010، صادر في 50رعدد .، ج26/08/2010
، 23/05/1993مؤرخ في  34 ددرع.ببورصة القیم المنقولة، ج ، یتعلق23/05/1993، مؤرخ في 93/10 مرسوم تشریعي رقم -)3(

 03/04رقم القانون و ب 14/01/1996، صادر في 03رعدد .، ج10/01/1996، مؤّرخ في 96/10األمر رقم م بموجب ـمعدل و متم

  .)2003ماي  07صادر في  32عدد  ر.استدراك في ج(  19/02/2003مؤرخ في  ، 11 ددرع .، ج17/02/2003المؤرخ في 
 03/03ملغى باألمر رقم  22/02/1995مؤرخ في  ،09رعدد .، یتعلق بالمنافسة، ج25/01/1995، مؤرخ في 95/06أمر رقم  -)4(

مؤرخ في  08/12، معدل و متّمم بالقانون رقم 20/07/2003مؤّرخ في  43 عددر .یتعّلق بالمنافسة، ج 19/07/2003مؤّرخ في 

، مؤّرخ في 46 ددر ع.، ج15/08/2010، مؤّرخ في 10/05رقمو بقانون ، 02/07/2008مؤرخ في  ،36 عددر . ، ج25/06/2008

18/08/2010  . 
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كـما تبّنى المـشّرع المنهـج نفسه بمناسبة إنشـاء لجنة ضبط البرید و المواصالت السلكیة           

المراقبة یولوجیا و ـیة للجـجمیة و الوكالة الوطنـمتلكات المنـالوكالة الوطنیة للمشاء ـعند إن ، ثم)1(الالسلكیةو 

، و كذا عند )3(و الغاز     عند إنشاء لجنة ضبط الكهرباء أیضاباع نفس المبادرة تّ ا تمّ  و، )2(المنجمیة

  .)4(استحداث لجنة اإلشراف على التأمینات

 صالحیاتها  وسلطات ضبط مستقلة تحّدد النصوص التنظیمیة ) 03(إلى جانب ذلك هناك ثالثة         

و الوكالة  )6(سلطة ضبط المیاه  و )5(ق األمر بسلطة ضبط النقلیتعلّ قواعد العمل التي تنطبق علیها، و 

  .      )7(ب البشريالوطنیة للمواد الصیدالنیة المستعملة في الطّ 

 تّوجت مجهودات استكمال البناء الهیكلي لسلطات الضبط و المراقبة بإنشاء المشّرع لسلطة إداریة كما 

ق األمر بالهیئة الوطنیة ل مجال صالحیتها في ضمان الشفافیة المالیة للحیاة العامة و یتعلّ ّـ مستقلة یتمث

  .)8(للوقایة من الفساد و مكافحته 

  تقلتینـین وطنیتین مسـوكالت )9(نون المتعلق بالمحروقاتأخیرا في مجال المحروقات، أنشأ القا

موارد  هما الوكالة الوطنیة لمراقبة النشاطات و ضبطها في مجـال المحروقات و الوكالة الوطنیة لتثمیـن

  .المحروقات
  

  
و           ، یحدد القواعد العامة المطّبقة على البرید و المواصالت السلكیة 05/08/2000، مؤرخ في 2000/03قانون رقم  -)1( 

    .06/08/2000مؤرخ في  ، 48 ددر ع.الالسلكیة، ج 
و      معّدل  ،04/07/2001مؤّرخ في  ،35 ددرع.، جقانون المناجمیتضّمن  ،03/07/2001، مؤّرخ في 01/10قانون رقم  -)2(

  . 07/03/2007، صادر في 16ر عدد .، ج01/01/2007، المؤّرخ في 07/02متّمم بموجب األمر رقم 
مؤّرخ في  ،08 ددر ع.، یتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوات، ج05/02/2002،  مؤرخ في 02/01قانون رقم  -)3(

06/02/2002.  
بموجب و متّمم ، معّدل 08/03/1995، صادر في 13 رعدد.، یتعّلق بالتأمینات، ج25/01/1995المؤّرخ في  95/07أمر رقم  -)4(

  . 12/03/2006مؤّرخ في  ،15رعدد .، ج20/02/2006، مـؤّرخ في 06/04القانون رقـم
  . 25/12/2002مؤّرخ في  ،86 ددرع.، ج2003، یتضّمن قانون المالیة لسنة 24/12/2002، مؤّرخ في 02/11قانون رقم  -)5(
، معّدل و متّمم 04/09/2005مؤّرخ في  ، 60 ددرع.، یتضّمن قانون المیاه، ج04/08/2005، مؤّرخ في 05/12قانون رقم  -)6(

   .27/01/2008مؤّرخ في  ،04ر عدد .، ج23/01/2008، مؤّرخ في 08/03بموجب القانون رقم 
معّدل   17/02/1985صادر في ،  08رعدد .وترقیتها، ج ، یتعلق بحمایة الصحة16/02/1985المؤّرخ في  85/05قانون رقم -)7(

  .  03/08/2008، صادر في 44رعدد .، ج20/07/2008، مؤّرخ في 08/13و متّمم بالقانون رقم 
المتمم  08/03/2006يخ فمؤرّ  ،14 ددعر .بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج ، یتعلق20/02/2006، مؤرخ في 06/01قانون رقم  -)8(

  . 01/09/2010مؤرخ في ،  50، ج ر عدد26/08/2010، المؤّرخ في 10/05باألمر رقم 
و      معّدل  ،19/07/2005مؤّرخ في ، 50 ددرع.یتضّمن قانون المحروقات، ج 28/04/2005، مؤّرخ في 05/07قانون رقم  -)9(

 . 30/07/2006مؤّرخ في ،  48رعدد .، ج29/07/2006، مؤّرخ في 06/10جب األمر رقم و متّمم بم
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إذا كان إنشاء هذه السلطات راجع لضرورة أملتها حملة اإلصالحات التي عاشتها الدولة في            

عى إلى تقدیم أهم اآلونة األخیرة، إلعادة هیكلة اإلدارة الّتقلیدیة مع األدوار الجدیدة المخّولة لها، و هي تس

 الّضمانات التي یسعى إلیها األعوان االقتصادیون على كّل المستویات و خصوصا في محاولة فّض 

  النزاع دون الّلجوء إلى القضاء، فإّن نجاح مهام سلطة الضبط یتطّلب تخویلها كل الّصالحیات       

 ستجیب و تتناسب مع خصوصیات السلطات الضرورّیة لممارسة مهّمة الضبط الموكلة لها و التي تو 

ع النشاط الواقع تحت مسؤولیتها متطّلبات كل قطاع تشرف علیه، بما یسمح لها ببسط الّرقابة على قطاو 

  .       السهر على حسن تطبیق قواعد المنافسةو 

ضبط القطاعات اإلقتصادّیة و المالّیة هي المهّمة األساسیة لسلطات الضبط المستقلة، نزاهة      

و تلتزم  هیئاتال مبدأ الحیاد الذي یجب أن تّتسم به هذهمصداقّیة هذه الوظیفة الضبطّیة مرتبط بو 

بمراعاته و احترامه السیما في مواجهة األعوان و المتعاملین اإلقتصادیین، و الذي یستوجب إعماله في 

  .كاّفة المجاالت التي تتدّخل فیها 

و بإلحاح على هذه الهیئات التي یقع على عاتقها اإللتزام  و من ثّمة فهو یفرض نفسه بشكل جليّ       

سن سیر األعمال و المهام، و بالعكس فإّن تجاهل هذه به  و عدم التنّصل منه، باعتباره ضمانة هاّمة لحُ 

ي إلى تأثیر سلبي على األداء، و ُتؤّدي إلى الخروج عن الضمانة أو اإلخالل بها من شأنها أن تؤدّ 

  .اإلفتقار إلى الحیاد الموضوعّیة و 

  منه     23المادة ها مبدأ الحیاد فقد نّص علیه الدستور الجزائري في ـو نظرا لألهمیة التي یكتسی

تكریسه على مستوى بعض القوانین  ، كما تمّ "ز اإلدارة یضمنه القانونعدم تحیّ " و التي تنص على أّن 

الحقیقیة إلضفاء المشروعیة على أعمالها، و یهدف عامة المنشئة لسلطات الضبط المستقلة، باعتباره الدّ 

  .یة و وفق مضمونه الحقیقيإلى تحقیق المردودیة و الفعالیة، لكن شریطة إعماله بطریقة جدّ 

كافة وظائف العامة التي تنّظم و تحكم  المبادئمن یعّد مبدأ الحیاد  و كما هو معروف فإنّ        

  د ـو قفهو الذي یكفـل ُحسن سیر اإلدارة و یتضّمن منهجّیة اإلدارة السلیمـة،  )1(األجهـزة اإلداریة
  

  
  .207ص، 2008، لباد للنشر و التوزیع، الجزائر، 2ط لباد ناصر، الوجیز في القانون اإلداري،  -)1(
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التي  المبادئبالحیاد یشّكل صورة في مرتبة  اإللتزامالمجلس الدستوري الفرنسي من جهته أیضا أّن رأى 

 هیئةتحكم نشاط و عمل السلطات اإلداریة، و أّنه و بنفس العنوان كل سلطة ضبط مستقلة بصفتها 

  .اختصاصهاجل ممارسة األعمال التي تدخل ضمن أمن ) 1(إداریة البّد أن تخضع إلى ُوجوب اإللتزام به

ة التي ُتطرح بإلحاح شدید ستقلة حقیقة من المواضیع الهامّ ـلطات الضبط المـعتر موضوع حیاد سـیُ 

السیما في مجال الضبط اإلقتصادي، ألّنها ترتبط بوجوب عدم انحیاز سلطة الضبط المستقلة و حیادها 

  .       ها تجسیدا لفكرة المساواة بین األعوان و المتعاملین اإلقتصادیین و مصداقّیة أعمالهاـأثناء أدائها لوظائف

إّن دراسة هذا الموضوع ترتبط أساسا بالبحث عن موقع مبدأ الحیاد أمام سلطات الضبط المستقلة 

  .أخرىه عند تطبیقه في مجاالت ـنفس الّصدى الذي لقیفیما إذا كان له و 

فالدراسة تهدف بدایة إلى تحدید معنى الحیاد الذي یجب أن تتوافر و تكون علیه سلطة الـضبط 

  أّن هذه األخیرة تشّكل الیوم وجها جدیدا لدور الدولة و هو من أهّم المبادئ  المستقلة، باعتبار

ع كل هیئة من الهیئات بالحیاد الضروري مدى تمتّ  كذا البحث عنو  التي یجب أن تلتزم باحترامها،

أوجه االختالف ما بین السلطات من خالل دراسة النـصوص رسة وظیفة الضبط و البحث عن لمما

المتعلق  07/01منها األمر رقالوقوف على األحكام القانونیـة التي تضمّ و  ،الخاصة بكل سلطةانونیة الق

یة من ذلك خطوة جدّ  مدى اعتبارو ، )2(الوظائفاللتزامات الخاصة ببعض المناصب و ابحاالت التنافي و 

   .و أیضا البحث عن مختلف اإلشكاالت التي تواجه تطبیقـه طرف المشرع الجزائري

و     إعطاء حكم منطقي حول مدى نجاعة هذا اإلجراء  تقییم و ن الهدف من هذه الدراسة فيأخیرا یكم

و       ر الهیئات إلى استعمال مقتضیات الحیاد ـهذا قصد تبصیاره ضمانة قانونّیة، و ـفعالیته باعتب

  .ضوابطه أحسن استعمال 

ما مدى تجسید مبدأ الحیاد أمام : البحث في هذا الموضوع یطرح اإلشكالیة التالیة و بالتالي فإنّ       

 ؟و نزاهة وظائفها كضمانة لمصداقیة التشریع الجزائري  فيالمستقلة سلطات الضبط 

  
(1)- DEGOFFE Michel, «  L’impartialité de la décision administrative », R F D A, 1998, p712.               

و          ، یتـعلق بحاالت التـنافي و االلتزامات الخاصة ببعض المناصب 01/03/2007، مـؤرخ في 07/01أمـر رقم  -)2(

  .  07/03/2007مؤرخ في  ،16 ددرع.الوظائف، ج
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باع المنهج الوصفي من خالل دراسة كّل من سلطات و لغرض اإلجابة على هذه اإلشكالیة تم اتّ 

لمستقلة و مبدأ الحیاد، كما تّم اتّباع المنهج التحلیلي الذي كان البّد منه و ذلك نظرا لطبیعة الضبط ا

  .الموضوع التي تستدعي دراسة وتحلیل النصوص القانونیة المنشئة لسلطات الضبط المستقلة 

حیث تم  باع خطة ثنائیة من خالل تقسیم الموضوع إلى فصلین،و لإلجابة على اإلشكالیة تم اتّ 

، ثم إلى مظاهر تجسید مبدأ )ولالفصل األ(فيحیاد سلطات الضبط المستقلة التطرق إلى تكریس مبدأ 

 ) .   الفصل الثاني(فيحیاد سلطات الضبط المستقلة 
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قد جاءت  ة الُمهّمة األساسیة لسلطات الضبط المستقلة، والمالیّ ُیعّد ضبط القطاعات اإلقتصادیة و 

 قعت بین المقتضیات اإلیدیولوجیة        نظیم التي و اآللیات التقلیدّیة للتّ بط لمعالجة ُقصور فكرة الضّ 

حّساسة مهّمة معّقدة و  الضبطو ، )1(الشكلّیة من جهة أخرىة و المستلزمات اإلجرائیّ و  ة من جهة،السیاسیّ و 

و شفافیتها أمرا  ا یجعل إمكانیة المساس بنزاهتهاممّ ذ من خاللها هذه السلطات مجموعة من الوظائف تّتخِ 

   . ّتخذ اإلجراءات الكفیلة للحیلولة دون وقوع ذلكقائما، إن لم تُ 

والتي و بما أّن سلطات الضبط المستقلة هي الجهة المكّلفة بصالحیة ممارسة المهّمة الضبطیة، 

 إضافة إلىكبدیل لإلدارة الكالسیكیة التي عجزت عن تحقیق متطّلبات الحیاد و الموضوعیة،  كان ظهورها

كون هذا  ،الحیاد رید وجب فیها التجو فإّنه عدم قدرتها على مواكبة التطّورات و مسایرة تقّلبات السوق 

ا یفرض علیها مّ الة لنجاح األعمال و یضمن الوصول إلیها بكل نزاهة و شفافیة، موسیلة فعّ  عدّ األخیر یُ 

   .  )المبحث األول(  ة المتعاملین و األعوان اإلقتصادیینعامل بالعدل و المساواة مع كافّ التّ 

 ارسة مهّمتها الضبطیة على الوجهِ ـمن مم تـمكینهاة و تها المرجوّ ـغیة إعطاء هذه الهیئات فـعالیّ بُ  و

ها هذه الوظائف له ما ُیبّرره، كون هذه الهیئات یجب أن تكون نحُ م، تّم تزویدها بوظائف عّدةالمطلوب 

و مام هذه الوظائف أمبدأ الحیاد  احترامو إذا تم ت السوق و تطّوراته المستمّرة، معاصرة و مسایرة لمتطّلبا

  .)المبحث الثاني( و نتائج إیجابیة یحقق میزات هامةفإّن ذلك سااللتزام به 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
حمد، السلطات اإلداریة المستقلة في المجال المصرفي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون األعمال، جامعة محمد أأعراب  -)1(

  . 03، ص 2007بومرداس، بوقّرة، 
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   األولالمبحث 

  الحیاد أمام سلطات الضبط المستقّلة فكرة

نتهجة سابقا عن تنظیم المجال مُ عجز الدولة الجزائریة من خالل الوسائل التقلیدیة ال أّدى  

ة و إعادة النظر في شرعیّ إلى اإلدارة الكالسیكیة التي كانت تحوم حول  االنحیازبهة كذا شُ ، و  االقتصادي

لى حتمیّ و  ،الدولةل ة الوسائل التقلیدیة لتدخّ فعالیّ  تستعین بها كیانات جدیدة  بة استبدال اإلدارة الكالسیكیة إ

  ).المطلب األول( )1(ل المتعّلقة بالنشاطات اإلقتصادیة و المالیةاألعماهام و جاز المالدولة في إن

من بین المبادئ التي یقع على عاتق سلطات الضبط المستقلة اإللتزام بها عند أدائها لوظیفة و   

تّتسم فات التي یجب أن من أهم الصّ  عدّ الذي یُ  مبدأ الحیادالضبط المخّولة لها قانونا نجد على الخصوص 

دها في كل من یتوّلى فة ُیفترض وجو بها ضمانا لنزاهتها و لموضوعیة القرارات الصادرة عنها، هذه الصّ 

من شأنه نزع هواجس ذلك أّن توافرها ، )2(فیمن یصدر عنه أّي عملو وظیفة ما أو ُیمارس أّي اختصاص 

تتصّرف بعیدا عن الشفافیة و بأسالیب  هامن مجال التطبیق یجعل االشك و الحذر، في حین استبعاده

  . )المطلب الثاني(القرار الصائب  ألجل اّتخاذ هتعّسفیة، األمر الذي ُیحّتم علیها االلتزام ب

  المطلب األول

  سلطات الضبط المستقلة مبدأ حیادمبّررات و ُأسس  

في تحقیق متطلبات الحیاد و الموضوعیة إلى جملة من  السلطات اإلداریة التقلیدّیةیرجع فشل         

في ُحسن سیرها و سمعتها أّثرت على  و التي ،ط فیهاالمشاكل والسلبیات التي كانت تعاني منها وتتخبّ 

بسبب شبهة االنحیاز التي كانت األجهزة مشكوك في حیادها  هذه ا كانتلمّ و  ،)الفرع األول(المجتمع 

ل لها و التي أصبحت تعتبر بمثابة طائفة جدیدة من هذه الهیئات كبدیكان البّد من خلق تحوم حولها 

، جاءت لتسّد فراغا عجزت الدولة عن )4(جدیدة لدور الدولة جهةالیوم وِ  شّكلتُ و  )3(جدید في النظام شكل

احتوائه بأجهزتها التقلیدّیة، تهدف إلى إعطاء ضمانات عن النجاعة و الحیاد التي ال تستطیع اإلدارة 

 ) .الفرع الثاني(الكالسیكیة توّفرها 

  الملتقى الوطني حولأعمال ، "ط المستقلة في التشریع الجزائري ـتكریس الرقابة القضائیة على سلطات الضب" مادیو لیلى،  -)1(
  . 272، ص2007ماي  24 -23سلطات الضبط المستقلة، جامعة بجایة، 

 .354ص  ،2004علي جمعة محارب، التأدیب اإلداري في الوظیفة العامة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، األردن،  -)2(
(3)- FRISON  ROCHE  Marie Anne, «  Définition du  droit de la régulation », D , 2004, p127 . 

 2002، 24، مجلة إدارة، عدد "وجه جدید لدور الدولة : السلطات اإلداریة المستقلة في المجال المصرفي" بن لطرش منى،  -)4(

 .57ص
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  الفرع األول

  اإلدارة التقلیدیة تحقیق الحیاد في عراقیل

على الخصوص و  ت تعاني منها اإلدارة الكالسیكیةالمختلفة التي كانو المشاكل المتعّددة  صتتلخّ 

و كذا الطابع اإلیدیولوجي ، )أوال( في ممارسة مهامها لالستقاللیةافتقارها التي حالت دون حیادها في 

لى و ) ثانیا(كان سائدا فیها الذي البیروقراطي و  عدم فعالیة  و أخیرا) ثالثا(على مستواها غیاب الشفافیة إ

  .)رابعا(العنصر البشري فیها 

  :افتقار اإلدارة التقلیدیة إلى االستقاللیة :أوال

إلى تلك الهیئات الموجودة ضمن الجهاز اإلداري أليِّ  السلطات اإلداریة التقلیدیة ینصرف مفهوم    

التي خّولها القانون مجموعة من مركزي أو على المستوى المحّلي، و دولٍة، سواء تواجدت على المستوى ال

و الّصالحیات تجعلها في مركز قوّي یسمح لها باّتخاذ إجراءات و ممارسة نشاطات معّینة  االمتیازات

  . )1(ةتهدف إلى تحقیق المنفعة العامّ 

قلیدیة ذات نموذج عمودي، تخضع في نشاطها لنظام الهرم فكّل هیئة إداریة هذه اإلدارات التّ     

و بتعبیر آخر اإلدارة  )2(نظام السلطة الرئاسّیة، و كّل عوٍن إداريٍّ یخضع للعون الذي یعلوهتندرج في 

تدّرج أجهزة خاضعة  التقلیدّیة عبارة عن هرم مبني على أساس التدّرج السّلمي اإلداري، أو على أساس

المبادئ المكّرسة في  بین أهمّ  ، و من ثّمة فإّن مبدأ التبعّیة السلمیة یعتبر من)3(للّرقابة الوصائیة للدولة 

  .قلیدیة اإلدارة التّ 

هو ات اإلدارّیة التقلیدّیة تفتقر و تفتقد إلى عنصر جوهري و إّن هذه الوضعّیة جعلت الهیئ    

و هي أهم میزة تتمّیز  ،في ممارسة مهامها و أعمالها، و ذلك لكونها تابعة مباشرة للحكومة االستقاللیة

  االقتصادیین  و األعوان االقتصادیینقلیدیة، و من ثـّمة فهي ال توّفر للمتعاملین تّ بها الهیئات اإلداریة ال
 

  

مزهود حنان، التوجه نحو إقصاء القاضي الجزائي من المجال االقتصادي، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون الخاص  - )1( 

  .  11، ص 2008-2007تخصص قانون السوق، جامعة جیجل، 
عز الدین، السلطة القمعیة للهیئات اإلداریة المستقلة في المجال االقتصادي و المالي، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في  عیساوي -)2(

  .105، ص 2005القانون، فرع قانون األعمال، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 
الملتقى الوطني حول أعمال ، "الضبط المستقلة في شرعیة سلطات : دراسة نقـدیة في سلطات الضبط المستقلة" آیت وزو زاینة،  -)3(

  . 357، ص 2007ماي  24-23سلطات الضبط المستقلة في المجال االقتصادي و المالي، جامعة بجایة، 
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 تؤّدي  وضعیة التبعیة التي یف یمكن ضمان الحیاد و هي فيـ، فك)1(مانات عدم االنحیاز و الحیادـض

 للّتأثیر األمریرة تعترض منهجیة اّتخاذ القرار السلیم و كوسیلة بة كـعقبالتي تعتبر ، و االنحیازإلى دوما 

  . یة و عاجزة عن القیام بدورها الحقیقيالذي جعلها لم تتمّكن من ممارسة نشاطها بكل حرّ 

البطء في اّتخاذ القرارات بسبب مرورها في العمل و  لتراخيُیؤّدي إلى استقاللّیة عدم االكما أّن     

فأصغر ملف یجب أن یمّر بعدد كبیر من عبر عّدة قنوات و اتّباع إجراءات روتینّیة معّقدة و طویلة، 

رجات و ال یمكن في كل مستوى أن یتّم فحصه على الفور، فقد یكون بین أیدیهم قضایا أخرى الدّ 

یجعل األداء الحكومي یفقد سرعته في تلبّیة  اممّ  )2(ایا األخرىبالتالي ُتؤّخر القضو  یعتبرونها عاجلة أكثر

ال تمتاز بالسرعة في  ذلك جعلها كلُّ و ، )3(كّما و نوعا بصورة طبیعّیة و ُیؤّثر سلبا علیها االحتیاجات

  .لتطّورالتدّخل و مسایرة ا

  :الطابع اإلیدیولوجي و البیروقراطي لإلدارة التقلیدیة: ثانیا

عّد واحدا من األسباب یُ طابع اإلیدیولوجي الذي ـال یهایغلب عللیدیة أّنه ـاإلدارة التقُیالحظ على 

 ،االقتصاديو  ماعيـاالجتفي الحقلین ها ـعلیها غیر محایدة عند معالجتها للقضایا المطروحة تعلـجالتي 

والطلبات المختلفة تكون في مستوى الّطموحات الشدید بالحیاة السیاسیة جعلها لم تستطع أن  هارتباطا

إلیها كّل مـظاهر  أداة سلبّیة ُینسب ، فكانت و الزالت ُینظر إلیها دائما على أّنهاالمتعامل معها للمواطن

الفشل و اإلخفاق، فهي دائما األداة و الوسیلة المخّصصة لمـساعدة السلطة السیاسّیة و مساندتها في 

  .ادة السیاسیة في البلد، تعمل وفـقا لما أقّرته القی)4(إنجاز أهدافها

لرغباتها و العمل وفق التعلیمات و األوامر و اإلستراتیجیات  باالستجابةو بالتالي هي ملزمة   

  .و هذا ما جعلها تنُكر لمبدأ هام و هو حیادها  )5(التي تأتي من اإلدارة العلیا

ه ُیؤّدي إلى المسائل التي ُتعیقه،ألنّ فالّتسییس إذن كان ثغرة في تحقیق و ضمان الحیاد، و ُیعتبر أحد أهّم 

  .ّتخذ نتائج سلبّیة تظهر في خضوع اإلدارة إلى الضغوطات السیاسیة التي تؤّثر في مصیر كّل قرار یُ 

  
(1)- ZOUAIMIA  Rachid, «  Le statut juridique de la commission bancaire en droit Algérien  », Revue 
du Conseil d’Etat, 2005, p.p 1-27.   

 . 30، ص 2004، 05، مجلة مجلس الدولة، عدد "مسؤولیة اإلدارة عن أعمال موّظفیها" فریجة حسین،  - )2(
 .38، ص 2000، دار النهضة العربیة، القاهرة، "دراسة مقارنة " السلطات اإلداریة المستقلة  حنفي عبد هللا، - )3(
الموظف العمومي و مبدأ حیاد اإلدارة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر قسم عام، فرع اإلدارة و  فیرم فاطمة الزهراء، -)4(

  . 60، ص 2004 / 2003المالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،
  . 581ص ، 2007د ب ن، بوحوش عمار، أبحاث و دراسات في السیاسة و اإلدارة، المجلد الثاني، دار الغرب اإلسالمي،  -)5(
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شّكل حاجزا یحول دون یُ كان  قلیدي إلى الجهاز اإلداري التّ البیروقراطّیة  نفوذ من جهة أخرى  

نتشارها في الدولة الیمة، كمرٍض ُیعرقل اإلدارة السّ كقّوة معرقلة أو ألّن البیروقراطّیة بالنظر إلیها  ه،حّیاد

البطء في العمل و و إلى  عفها في ذلك،و ضُ  )1(أّدى إلى تقصیر اإلدارة في أداء المهام المرتبطة بها

  .كما أّنها أضفت على اإلدارة صبغة سیاسیة  ،تعطیل المصالح

عّد إحدى العوامل الرئیسیة المؤّثرة سیطرة البیروقراطیة التي استفحلت على حساب الكفاءات تُ فطغیان و 

للتحّدیات المعّقدة و التي تتطّلب  السریعة االستجابةسلبا في مسار التنمّیة اإلداریة لكونها عاجزة عن 

  . مهارات فكریة و مقاییس علمّیة 

ّنها غایة في ذاتها و لیست وسیلة قائمة على أو نتیجة لهذه البیروقراطّیة كان ُینظر لإلدارة على 

التي یجب أن تُبنى على أساس موضوعي ّصة في القرارات التي تّتخذها، و أساس الرضا على أعمالها خا

  .و اعتبارات فقط دون مساومات 

  :على مستوى اإلدارة التقلیدیةغیاب الشفافیة : ثالثا

من بین الواجبات التي یقع على  هيا ال غنى عنه لنجاح اإلدارة في مهامها و تعّد الشفافیة أمرً 

ن في قلیدیة أّن مشكلتها تكمُ بالنسبة لإلدارة التّ هو مالحظ  ، لكن مافي مختلف المعامالت عاتقها احترامها

و     ُیؤّدي إلى غیاب الموضوعیة األمر الذي  ،الشفافیة على مستواها و عدم وضوح األمورغیاب 

  .ةـة ناجحـدون وجود إدارة فّعالیحول 

عّد إحدى المشكالت العویصة التي اعترضت سبیل الحیاد في اإلدارة إّن غیاب الشفافیة یُ 

تي مّیزها لسوء العالقة بینهما و ال رت فیها الحواجز بینها و بین المواطن نتیجةً قلیدیة، هذه األخیرة كثُ الت

عدم وضوح األشیاء، و كذا إخفاء المعلومات أو الحرمان من الحصول علیها، الغموض في المعامالت و 

عطي للمواطن فكرة عن الموضوع الذي یشغل باله، و هو ما أّدى إلى شّل إدارة التنمیة لعدم و التي تُ 

  .عن طریق الحوار االنسجامتوسیع مبدأ التشاور فیها و عدم خلق التفاهم و 

اطن، و إلى هذا الوضع أّدى إلى غیاب و انغالق قنوات و وسائل اإلّتصال بین اإلدارة و المو 

المواطن هي أحد  لخدمةاستفحال المشاكل، فأصبحت اإلدارة التي ُوجدت أصال و  صعوبة إجراء الحوار

ة لمعاناته، و هذا ما جعلها تُنعت بأّنها مصدر كّل العوائق التي تقف في وجه التنمیة العناوین الرئیسیّ 

  .اإلداریة، مّما جعل المواطن في حالة یأس من إمكانّیة تحّسن اإلدارة 
  .60هراء، مرجع سابق، صفیرم فاطمة الز  -)1(
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التي من بینها الشفافیة التي من عامل و كثر جوهریة للتّ أسالیب ألهذا السبب كان البّد من البحث عن 

یهدف  )1(واجب اإلدارة احترامها، و قد صدر في هذا اإلطار مرسوم ینظم العالقة بین اإلدارة و المواطن

و الذي یمّر في النهایة بضرورة احترام  ،إلى تقریب اإلدارة من المواطن من خالل تحسین العالقة بینهما

  .أخالقیات المهنة 

 االجتماعي باالندماجلكونها األداة التي تسمح  االّتفاقفالشفافیة تعتبر شرط ضروري للحوار و 

لى خلق عالقة حسنة بین اط اإلدارة و تساعد عدریب على مراقبة نشكما أّنها تلعب دور مهم في التّ 

روریة له أداة أساسیة إلیجاد إدارة أّن إعالم المواطن و توفیر كّل المعلومات الضّ  حیثالمواطن، اإلدارة و 

  .)2(نوعّیة و متمّیزة

  :عدم فعالیة العنصر البشري في اإلدارة التقلیدیة: رابعا

و         نقص الكفاءاتبرة الكافیة و إلى عدم توّفر الخیرجع تدّني مستوى أداء اإلدارة لمهامها 

م ـعف مستوى المسّیرین و فقدانهم للثقافة و الدراسة القانونیة في كیفیة تقدیإلى التخّصص، و ضُ  االفتقار

عاب و الصّ      ل علیهم على حّل المشاكلوَّ ـ، و الذین یمكن أن ُیعالتي تتطّلبها ممارسة الوظیفة )3(مةالخد

التي تبرز من حین آلخر بمهارة و مقدرة فائقة، األمر الذي جعلها تفتقر إلى دراسات موضوعیة تتطّلبها 

  .        نتج عنها استمراریة تذّمر المواطن و تعّثره في قضاء حاجاته ،)4(المعامالت

ة كما یرجع هذا التدّني من جهة أخرى إلى عدم إدراك المشرفین على التسییر لمستوى مسؤولیّ 

لى عدم التحّلي بأخالقیات الوظیفة التي ترتكز علیها مهّمة األداء     ، و )5(المنصب الذي یتواجدون فیه إ

وهذا من خالل التصّرفات التي كان یطغى علیها مالمح الفساد اإلداري الذي استفحل و جعل اإلدارة 

  .وّجه لتحقیق أهداف خاصة تنحرف عن مقصدها الّرئیسي و تُ 

الممارسات التي تتعارض مع أخالقیات المهنة الوظیفیة و التي تنعكس على تظهر مالمح 

  إلخ، إضافة إلى انشغالهم...ف في سوء استعمال السلطة، المحاباة، الرشوة، المحسوبیةظّ تصّرفات المو 

  
  .06/07/1988فيخ مؤرّ  ،27ر عدد.، ینظم العالقات بین اإلدارة و المواطن، ج04/07/1988، مؤّرخ في 88/131مرسوم رقم  -)1(
  .92 فیرم فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص -)2(
  . 98مرجع نفسه، ص  -)3(
  .593 بوحوش عمار، مرجع سابق، ص -)4(
  .مرجع نفسه  -)5(
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محاید الذي النون من الظهور بمظهر بحمایة مصالحهم الذاتیة و تقوّیة نفوذهم و التي جعلتهم ال یتمكّ 

م مة تحتاج إلى قیّ سلبا على مردودیة الخدمة، علما أّن أداء المهام هي خدؤّثر ی األمر الذيُیفترض فیهم، 

  .و أخالق 

ضا على أعمالها نتیجة عدم عدم الرّ اإلدارة والمواطن و  ُضعف العالقة بینذلك إلى  ُیضاف

فقط  االنشغالو  )1(إعطائه أّي اهتمامعدم و تجاهلها، و عدم التكّفل بانشغاالته و  هطلباتل  االستجابة

م التي ال تخد المسائل االعتباربالمسائل التي تهّمهم كالّسعي للحصول على المكافآت دون أخذ بعین 

 بهمصالحهم، مّما أّدى إلى ازدیاد حّدة التوّتر و تشاؤم المواطن من اإلدارة، كما أّن هذه الوضعیة أّدت 

مة و أّن اإلدارة ُوجدت لتقدیم الخد حیثمات، الخداه على المعاملة و إلى نقد كیفیة سیر اإلدارة لعدم رض

  .عالي على المواطن لیس للتّ 

و في أداء مهامها      توّقف علیها نجاحهابالتالي من أهم مقّومات اإلدارة الطاقات البشریة التي ی

ة من بالّشكل المطلوب، األمر الذي یستوجب درج أدائهاالذي یقع على عاتقها وظائفها المفروضة علیها و 

و المعامالت على أساسها اإلجراءات التي تنّفذ إلى  ، إضافةالموّظفینِخبرة والتخّصص لدى المسّیرین و ال

   .مشاكل الطارئـة و التصّدي لهاكیفّیة التصّرف حیال ال

البّد من تواجد العنصر البشري المؤّهل القادر على إحداث نهضة إداریة على هذا األساس و 

مة، و مساعدة كل مواطن للحصول التي تنشأ قصد تقدیم الخدشاملة و یساهم في تقوّیة الهیاكل اإلداریة 

  ه ـد أداء المهام على أكمل وجـ، و قص)2(ه بمفردهـعلى الحاجات التي یصعب علیه أن یوّفرها لنفس

  .مة المفروضة علیه له ألداء الخدفات التي تؤهّ كّل الصّ و فّعالة علیه أن یتحّلى بالحیاد  بصفةو 

قلیدیة و التي كان لها أثر لبیات و مواطن الخلل التي ارتسمت في اإلدارة التّ هذه هي أهم السّ 

  .سن سیرها و سمعتها في المجتمع، كما أّثرت تأثیرا بالغا على حیادهاسّيء على حُ 

 قلیدیة لم تكن تتوافر على ضمانات كافیة للحیادالمنطلق یمكن القول أّن السلطات اإلداریة التّ  من هذا

األمر الذي أّثر سلبا على قیامها بالّدور المنوط بها على أكمل وجه و جعلها عاجزة عن تحقیق األهداف 

  .التي ُأنشئت ألجلها، و لم تتمّكن من الوصول إلى المستوى المطلوب منها 

  
  .99فیرم فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص -)1(
  .593صبوحوش عمار، مرجع سابق،  -)2(
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هذا الوضع جعل التنظیم الكالسیكي إلدارة الدولة ال یتوافق مع طبیعة وظیفة من جانب آخر 

التي تّتسم بسرعة الحركة  االقتصادیةمسایرة األوضاع  أیضا، و )1(الدولة و كذا تحّركات و تقّلبات السوق

، و إلى ضرورة اعتماد بدائل استجابة لمطلب أساسي و هو الحیادالبحث عن  ما أّدى إلىم و التغّیر،

 على عمل اإلدارة التقلیدیةفي ظل التسییر الموّجه أنماط قانونیة جدیدة تكفل تجاوز النقائص المالحظة 

  .التي ُأنیطت بها وظیفة تأطیر النشاط اإلقتصادي

عدم الثقة عنها مشاعر یسودها الشك و  أمام عدم فعالّیة اإلدارة التقلیدیة التي نتجتو  یهو عل

ُوجدت سلطات الضبط  زةالتي جعلتها متحیّ و  التي كانت تتخّبط فیها المشاكلألجل التخّلص من و  ،فیها

لمؤّسسات الدولة الكالسیكیة التي لم تعد أدواتها التسییرّیة كبدیل  استحداثها تمّ  ،هاعالج لآلیة و المستقلة ك

، وبسبب عدم مالئمة األنماط التقلیدّیة من )2(السریع التطّورالجدید المتشّعب و  االقتصاديتستجیب للمناخ 

و كذلك بعد أن أثبتت األسالیب الكالسیكیة التي كانت تنتهجها الدولة السلطة للقیام بالمهّمة الضبطیة، 

  .فشلها في تنظیم القطاع االقتصادي و المالي والنهوض بهذه القطاعات

هذا  فتّم إیجاد هیئات تكون أكفأ بذلك حیث ال تكون نسخة متشابهة مع الهیئات اإلدارّیة التقلیدّیة       

إلى إعطاء ضمانات عن النجاعة و  نماط القانونیة الجدیدةیهدف خلق هذه األ ومن جهة أخرى، من جهة

  .حیاد التي ال یمكن أن توّفرها اإلدارة الكالسیكیة العالقة في البیروقراطّیةال

  الفرع الثاني

  ه نحو استبدال اإلدارة التقلیدیة بسلطات الضبط المستقلةالتوجّ 

ما یتبعها من أجهزة دخل ضمن مهام السلطة التنفیذیة و لألسواق ی االقتصاديبعد أن كان الضبط 

ة حّل محّلها سلطات الضبط المستقلة التي ظهرت بعد أن تیّقنت الدولة من عجز أجهزتها إداریة تقلیدیّ 

إلیها الوظیفة الضبطیة  سندتأُ التغّیرات الحاصلة، هذه الكیانات الجدیدة التقلیدیة عن مواكبة التطّورات و 

لة من سبب جمتستعملها الدولة ِعوضا عن إدارات الدولة الكالسیكیة التي عجزت عن ضمان الحیاد ب

من ثّمة فهي هیئات جدیدة لیست كالهیئات التقلیدیة، األمر الذي یتطّلب الوقوف العوامل جعلتها متحّیزة، و 

  ) . ثانیا(والتعّرف على بنائها المؤّسساتي ) أّوال(على تحدید المقصود منها
  
 . 13أعراب أحمد، مرجع سابق، ص  -)1(
ما بین مجلس المنافسة و سلطات الضبط القطاعیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل  شیخ أعمر یسمینة، توزیع اإلختصاص -)2(

درجة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام لألعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة 

 . 34، ص2008/2009
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  :مفهوم سلطات الضبط المستقلة :أوال

، ُتستلهم من لیبرالیة )1(مؤّسسات جدیدة في الجهاز اإلداري للّدولة ط المستقلةبالض تعتبر سلطات

هرت لتعویض ظ، )2(سیاسیة تسعى إلى إبعاد السلطة السیاسیة عن التسییر المباشر لبعض النشاطات

  . نظرا لحاجة السوق لتواجد السلطة العامة فیه االقتصاديانسحاب الدولة من الحقل 

السلطات لم یظهر في الجزائر إّال مع بدایة سنوات التسعینات، بحیث اعتمد المشّرع  هذا النوع من

  .)4(برة الوكاالت األمریكیةالتي استلهمتها بدورها من خِ  )3(الجزائري في ذلك على التجربة الفرنسیة

بات المتطلّ ل الدولة أصبحت ال تتماشى مع أن الوسائل التقلیدیة لتدخّ  ثبتَ حدثت لّما أُ و قد استُ 

تصادیین من السلطة التنفیذیة لهیمنتها على قف األعوان االتصادي، إضافة إلى تخوّ قالجدیدة للقطاع اال

كذا تعطیل مصالحهم نظرا و  ،عنها من مساس بالحقوق والحریات رّتبما یتتصادي و قالحقل اال

  .)5(ها الحكومةالتي تولدّ  للبیروقراطیة

اء فتّم عجزه نظرا لتراكم القضایا أمامه و تماطل هیكل القضمن جهة أخرى أثبت القاضي بدوره 

األمر الذي  ،الماليو  االقتصاديفعالّیة الوسائل التقلیدّیة لتدّخل الدولة في الحقل إعادة النظر في شرعّیة و 

جدید لتدّخل الدولة باعتبارها شخص معنوي عام یّتصف  استلزم إنشاء سلطات الضبط المستقلة كوجهٍ 

 . ة ضبط القطاعات اإلستراتجیة و الحساسةلت لها مهمّ وّ خُ ، )6(ت السلطة العامةبامتیازا

في الفصل بین  بهذا یكون المشّرع قد كّرس أحد المبادئ الجوهرّیة القتصاد السوق، الذي یتمّثل

مهّمة هذا الفصل یكون أفضل عندما توكل و " ، )7(الدولة الضابطة على مستوى إدارة الدولةالدولة المسّیرة و 

 ل معیاراـ، و قد أصبح هذا الفص"الضبط إلى سلطة مستقلة عن الحكومة و عن اإلدارة المحّلیة
   

  .07، ص 2001، 01، مجلة إدارة، العدد "السلطات اإلداریة المستقلة " لباد ناصر،  -)1(
(2)- ZOUAIMIA  Rachid, Droit de la régulation économique, Berti  éditions, Alger, 2008, p 19.   

  .08، مرجع سابق، ص "السلطات اإلداریة المستقلة " لباد ناصر،  -)3(
   .38مرجع سابق، ص  حنفي عبد اهللا،: للتفصیل أكثر في الموضوع راجع -)4(

(5)- TEITGEN COLLY Catherine, « Les autorités  administratives  indépendants : histoire d’une 
institution », in COLLIARD  Claude-Albert  et  TIMSIT Gérard, s/dir, Les autorités administratives  
indépendantes,  PUF, Paris, 1988, p 40.  
(6)- POULET-GIBOT  LECLERC  Nadine, Droit  administratif, sources, moyens, contrôles, 3 éme   
édition, lexifac  droit  et  édition Bréal, Paris, 2007, p 39. 
(7)- ZOUAIMIA Rachid, «  Les  agences de régulation dans le secteur des hydrocarbures ou les 
mutation institutionnelles en matière de régulation économique  », Revue Idara, n ° 39, 2010               
p 71. 
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التي الزالت بها مؤّسسات المفتوحة حدیثا أمام المنافسة و  دولیا لضمان حیاد نشاط الدولة في حالة األسواق

  .السوقعمومّیة مسیطرة في 

ز أن ُتؤّدي الدولة ة ضبط مستقلة أصبح أمرا یفرضه مبدأ عدم جواـن جانب آخر إنشاء سلطـم

و الدولة        د من وضع حّد فاصل بین الدولة المسّیرةـو أّنه الب ،الحكم في آن واحددوري الخصم و 

  .)1(الضابطة

المعروفة فهي ضمن التقسیمات التقلیدیة ال یمكن تصنیفه من الهیئات الشكل الجدید هذا ّن إ

ّتخاذ القوانین المنشئة لها بسلطة ا واعترافالمخّولة لها  االختصاصاتبالّنظر إلى  استشاریةلیست بهیئات 

كما األخیرة لیست مستقّلة عن الدولة، هذه  أنّ لیست بمؤسسات عاّمة باعتبار  القرارات بصفة انفرادّیة، و

بحّجّیة الشيء المقضي فیه والتي تعتبر خاصّیة  تمّتعتأّن قراراتها ال  مادامأّنها لیست بهیئات قضائّیة 

ماط التسییر اإلداري شكلها و عملها عن أن، كما تختلف في )2(أساسّیة تنفرد بها األحكام القضائّیة

  .المالي علیه لتنظیم المجال اإلقتصادي و  من ثّمة فهي نموذج حدیث ُیعتمدالتقلیدي، و 

و یمكن أن نحّدد المقصود بها على أساس المصطلحات الثالثة التي توصف بها و المكّونة لها 

  .السلطة، خاصّیة الضبط واالستقاللیة: ة وهيوالتي تجعلها مختلفة عن باقي الهیئات الموجودة في الدول

المعروف أّن السلطة في القانون الدولي تعتبر أحد األركان الواجب توّفرها لتكوین دولة  من: السلطة  - 1

ما، ومعروف أّن السلطة في دولة ما تتوّالها كّل من السلطة التشریعّیة التي تضع القوانین والسلطة 

  .سن تنفیذ هذه القوانین، والسلطة القضائّیة التي تنطق بالعدالة التنفیذیة التي تتوّلى حُ 

ه تّم إنشاء سلطة رابعة سلطات تقلیدّیة، فهل یمكن القول أنّ  03إذا كان الوضع المستقّر وجود ف

هي سلطات الضبط المستقلة؟  هذا التساؤل ُطرح بسبب إطالق مصطلح السلطات على بعض جدیدة و 

  .1978سنة  في )3(و جاءت هذه التسمّیة ألّول مّرة في التشریع الفرنسيهذه الهیئات المستحدثة 

وني جدید بجوار السلطات یتفق الفقه الفرنسي على أّن المشّرع لم یُقم أبدا بإنشاء سلطة رابعة و نموذج قان

  الطبیعة التقلیدّیة، و إن أطلق كلمة السلطة على بعض الهیئات فإّنه ُیرید بذلك إظهارالثالثة 
(1)-CHEROT Jean- Yves, «  La régulation : quelles structures ? Quels objectifs ? Rapport  introductif », 
Journée d’étude de la Faculté des sciences juridiques de Tunis, 21/04/2004, In ZOUAIMIA Rachid, 
«  Les  agences de régulation dans le secteur des hydrocarbures ou les mutation institutionnelles en 
matière de régulation économique  », op.cit, p71. 
(2)- POULET-GIBOT LECLERC Nadine, op.cit, p 40 . 

الّلجنة الوطنّیة و ذلك بمناسبة إنشاء  1978م فیها المشّرع الفرنسي صفة السلطة اإلداریة المستقلة كان عام أّول مّرة یستخد -)3(

  .مستقلةالتي كّیفت صراحة بسلطة إداریة  (CNIL)لإلعالم و الحّریات
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، كما أّن أساس وجودها یتمّثل في تلك )1(الخاّصة لها و إخراجها من إطار السلطات اإلدارّیة التقلیدّیة 

  .السوقالصالحیات المقّدمة لها بهدف ضبط 

ّنما و   أو تقدیم آراء أو استرشادات االستشاریةصر في اآلراء ـنه مصطلح السلطة ال ینحـمو  إ

القصد منه تمّتع سلطة الضبط المستقلة بسلطة إصدار القرارات التي یعود اختصاصها األصلي للسلطة 

  .)2(التنفیذیة

 استحوذقد قا لتي كانت تؤول لوزیر التجارة سابا أّن الصالحّیات على سبیل المثالنذكر في هذا اإلطار  

القرض انُتزعت من وزیر ، وبعد إنشاء مجلس النقد و )3(المنافسة باعتباره هیئة ضبط مستقلة علیها مجلس

المالیة الصالحیات التي كانت مخّولة له في المجال المصرفي لُتسند إلى هذا المجلس الذي أصبح حالّیا 

برید الضبط المستقلة في مجال ال، و نفس المالحظة تنطبق على سلطات )4(االختصاصهو صاحب 

كذا المجال المنجمي، التي ورثت صالحیات كانت في السابق من والمواصالت ومجال الطاقة و 

  . )5(المناجماختصاص الوزیر المكّلف بالبرید والمواصالت و وزیر الطاقة و 

في الوالیات المّتحدة األمریكیة كأثر من أثار  ألول مّرة" الضبط"ظهر مصطلح : خاصّیة الضبط - 2

ذاالعالمیة، و  االقتصادیةاألزمة  ، فإّنه ما )6(كان من المّتفق علیه وجود صعوبة في تحدید مفهوم الضبط إ

و     )7(" إدماج عّدة وظائف منفصلة في عمل اإلدارة الكالسیكّیة "من خالف حول كونه ینطوي على

ق الناشئة تحدیدا تاما ال یمكن تحدید القواعد التي ینبغي تطبیقها في األسوا" بتعبیر هیرفي بورج فإّنه 

و      واقع األسواق االعتباربواسطة قوانین و مراسیم، بل یجب تكییفها مع األصح آخذین بعین 

إمكانّیات مختلف المتعاملین و مصالح المستعملین، و هذا هو التكییف حسب الحاالت الذي یسّمى 

 .)8("ضبطا 
 

  .13مرجع سابق، ص  حنفي عبد اهللا، -)1( 
(2)- ZOUAIMIA  Rachid, «  Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique » 
 Revue Idara, n° 28, 2004, p30. 
(3)- Ibid, p30. 
(4)- Ibid, p 31. 
(5)- Ibid . 
(6)- FRISON  ROCHE  Marie Anne, «  Le droit de la régulation », D,n°7, 2001, p.p 610 -616 .  
(7)- BRISSON Jean-François, «  Les Pouvoirs de sanction des autorités de régulation : les voies d’une 
juridictionnalisation », www.gip-recherche- justice. fr/ 
(8)- Cité par Israël Jean Jacques, « Les AAI dans le domaine économique et financier», 
www.lexinter.net/ 
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هذا ، یرى المدافعون عن خیار الضبط أّنه من الضروري إنشاء هیئات تجمع بین عّدة وظائفو   

نه أن یمنح سلطة الضبط الوسائل الضروریة لممارسة سلطة متابعة و رقابة أالجمع في الوظائف من ش

ختالالت النظام و موازین القوى الفاعلة في اقتصاد السوق، و هكذا فإّن اشاملة و ملموسة تسمح بمواجهة 

لكالسیكیة، یستدعي تدّخل تعقید بعض قطاعات النشاط، التي ال یمكن ترك مسؤولیتها على اإلدارة ا

  .ام سلطات متعّددة و متنّوعة الضبط الشاملة التي تستدعي استخد هیئات مضطلعة بمهّمة من مهام

جماال ینبغي أن ُتخّول لسلطة الضبط خالفا لغیرها من الهیئات اإلدارّیة الكالسیكّیة كّل و     إ

بط الجوهرّیة في تراكم ذلك تكمن میزة الضبو  ،لممارسة مهّمة الضبط الموكلة لهاالصالحّیات الضرورّیة 

 .التي تسمح لها بممارسة المهّمة التي ُأنشئت من أجلهاظائف متعّددة بـین یدي هذه السلطات و و 

هي تُبرز هذا التمییز، أال و لبیان أّنها لیست كباقي اإلدارات، تّم إعطاؤها صفة ثالثة  :االستقاللیة - 3

أهّم ما یمّیز هذه الفئة الجدیدة من المؤّسسات التي ُتعّد من، االستقاللیةصفة 
عن السلطات اإلدارّیة  )1(

التقلیدّیة، هذه األخیرة كما هو معروف تتواجد ضمن نظام هرمي تخضع فیه كّل هیئة إلى هیئة تعلوها 

  . )2(تطبیقا لمبدأ الّرقابة الوصائّیة أو السلطة الّرئاسّیة

نها حمایتها من مختلف التي من شأنشاء سلطات الضبط و إلتبر االستقاللیة المبّرر الّرئیسي تع

و        حساسّیة المهام حیث أّدت  ،لوظائفها المحّرك الّرئیسي في أدائهاتمّثل و الّتأثیرات، الضغوطات و 

لها بخصوصّیة تتمّثل في  االعترافة فصلها عن السلطة التنفیذّیة و الوظائف المعهود بها إلیها إلى حتمیّ 

   .الماليتمثّلة في ضبط السوق االقتصادي و بتحقیق المهّمة الموكلة لها الم اتسمح لهالتي  االستقاللیة

  :البناء المؤّسساتي لهیئات الضبط المستقلة: ثانیا

 )3(السلطات اإلدارّیة المستقلةكّل من إّن عملّیة الضبط مقّسمة بین نمطین من الهیئات، تتمثل في 

  .المستقلةالسلطات التجارّیة و 

الذي ُیقصد به أّن من الفئات هو الطابع اإلداري، و  ما ُیمّیز هذا النوع :السلطات اإلدارّیة المستقلة - 1

  ارس صالحیات الدولة باسمها و لحسابها، فما هي إّال نوع جدید و متمّیز من إدارات ـهذه الهیئات تم
   . 71، ص 2002، 23، مجلة إدارة، عدد "حمایة المستهلك من الممارسات المنافیة للمنافسة " كتو محمد الشریف،  -)1(
أطروحة لنیل درجة دكتوراه  دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري كتو محمد الشریف، -)2(

  . 271ص ، 2004/2005فرع القانون العام لألعمال، جامعة تیزي وزو،  ،دولة في القانون
  :للتفصیل أكثر في هذه النقطة أنظر -)3(

- GAUDEMET Yves, Traité de droit administratif, T 1 ,16éme édition, L G D J, Paris, 2001, p.p77- 
78 et ROUAULT Marie-Christine, Droit administratif, 4éme édition, Gualino éditeur, Paris, 2007, 
p113-115. 
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  .)2(كونها مستقلة إّال أّنها تعتبر جزء ال یتجزأ من الدولة من غم رّ بال، ف)1(الدولة

بصفة صریحة إذا منحها المشّرع هذا التكییف الطابع اإلداري لهذه الهیئات محّل شك ال یكون 

ا في حالة غیاب أمّ  ،جنتین المكّلفتین بضبط قطاع المناجماللّ الحال بالنسبة لمجلس المنافسة و  كما هو

بموقف الفقه الذي ُیقّر أّن األساس  االستعانةفي هذا الشأن یمكن فإّنه  التكییف القانوني الصریح لها

لوضع تكییف قانوني صحیح لهیئة ما حول ما إذا كانت سلطة إدارّیة مستقلة هو النظر إلى طبیعة 

فیما یتعّلق بطبیعة  )3(اختصاص القضاء اإلداريلرقابة و القرارات الصادرة عنها ومدى خضوعها 

  .ع هذه الهیئات بالطبیعة اإلداریةمعیارا للتأّكد من تمتّ الذي یعتبر و  )4(المنازعات المتعّلقة بهذه الهیئات

  : نذكـر المقّدمة لهذه الفئة من الهیئاتالفقهّیة من بین التعاریف 

مهّمتها ضبط  موذج تنظیم مشترك، متحّررة من السلطة التسلسلّیةنسلطات إداریة ُمزّودة بأّنها 

أّي ئیة، غیر خاضعة لسلطة الحكومة أو غیر قضاهیئات إداریة هي أو  )5(مالي محّددأو  اقتصاديقطاع 

كذا ضمان احترام عض القطاعات الحّساسة اقتصادیا ومالیا، و تأثیر، خّول لها القانون مهّمة ضبط ب

هیئات عمومّیة غیر  فقد عّرفها بأّنها MICHEL GENTÔTأّما، )6(بعض حقوق مستعملي اإلدارة

الّسهر على  استمّدت من القانون مهّمة ضبط قطاعات حّساسة وال تتمّتع بالشخصیة المعنوّیة  قضائّیة

وهي مزّودة بضمانات تنظیمیة وسلطات تسمح لها بممارسة وظائفها  احترام بعض حقوق مستعملي اإلدارة

  .)7(دون أن تكون خاضعة لتأثیر الحكومة
  . 59مرجع سابق، ص  حنفي عبد اهللا، -)1(

(2)- SABOURIN Paul, «  Les autorités administratives indépendantes dans l’Etat », in COLLIARD 
Claud-Albert et TIMSIT Gérard, s/dir, Les AAI, P U F, Paris, 1988, p.p 97-98 . 

الهیئات األخرى الّرقابة القضائیة الممارسة على القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة تأخذ طابعا استثنائیا، أّما باقي قرارات  -)3(

  :فیطعن فیها أمام مجلس الدولة، أنظر في ذلك
ZOUAIMIA  Rachid, « Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique  », 
op.cit, p.p06-07.  

: أّكد مجلس الدولة الفرنسي هذا الّرأي حیث أقّر أّن الطابع اإلداري للهیئات اإلداریة المستقلة یتأّكد من خالل توافر معیارین -)4( 

أي الجهة القضائیة المختصة بالنظر الثاني من حیث المنازعات هذه الهیئات، و  نشاطاتو  ماّدي من خالل النظر إلى وظائفاألول 

  .اإلدارّیة العادّیة  األعمالهذه الهیئات قابلة للطعن أمام القاضي اإلداري بنفس الكیفّیة التي ُیطعن فیها ضّد أعمال في منازعاتها ف
(5)- Voir ISRAEL Jean Jacques, « Les autorités administratives indépendantes dans le domaine 
économique et financier », www.gip-rechrche-justice.fr/ 

دراسة حالة لجنة تنظیم عملیات : نطاق اختصاص السلطات اإلداریة المستقلة في القانون الجزائري" بن زیطة عبد الهادي،  -)6(

ماي  24 -23حول سلطات الضبط المستقلة، جامعة بجایة، الملتقى الوطني أعمال ، "البورصة و سلطة الضبط للبرید و المواصالت 

  ..171، ص  2007
(7)- GENTOT Michel, les autorités administratives indépendantes, 2éme Edition, Montchrestien, paris, 
1994, p16. 
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طة انطالقا من ذلك ُیالحظ أّن مفهوم سلطة الضبط المستقلة الذي یتداخل مع مفهوم السلو 

اإلدارّیة المستقلة هو مفهوم متجانس نسبّیا في األصل ألّنه یتضّمن هیئات عمومّیة مجّمعة، مستقلة عن 

  .)1(السّلم اإلداري و خاضعة لنظام قانوني عام و رقابة قاٍض إداري

طابع أنشأ المشّرع الجزائري هیئات من نوع آخر، بمعنى أّنها لیست ذات  :السلطات التجارّیة المستقلة- 2

ب القانوني من إداري و إّنما ذات طابع تجاري، و بذلك یكون قد سلك اّتجاه ُمغایر حیث لم یأخذ القال

هو السلطة اإلداریة، و إّنما جاء بفكرة السلطة التجاریة و تتمّثل هذه السلطة في سلطة المشّرع الفرنسي و 

إذ باقي السلطات اإلداریة األخرى  ضبط المحروقات، هذه األخیرة تتمّیز بخصوصیة تجعلها مختلفة عن

  .تتمّتع بالصبغة التجاریة

    وكالتین وطنّیتین مستقلتین هما الوكالة الوطنّیة لمراقبة )2(بالمحروقات أنشأ القانون المتعّلق

لتثمین موارد المحروقات  الوكالة الوطنّیةو  )سلطة ضبط المحروقات(ضبط األنشطة في مجال المحروقاتو 

تمّتعهما بصالحیات واسعة من حیث السلطة العمومّیة إّال أّنها تبقى خاضعة لقواعد القانون  رغم، )النفط(

  عتخض هي الرولّیة و مع الغیر بصفة عاّمة، و ركات البتـالتجاري في عالقتها مع الش

  ضاةقُ  زاعاتها مع متعاملي القطاع بل إّن رقابتها من اختصاصـلرقابة القاضي اإلداري فیما یتعّلق بن

  .)3(القضاء العادي، ال بل تخضع أیضا للتحكیم التجاري الدولي

على هذا األساس ال ُیمكن وصفها بالسلطات اإلدارّیة المستقلة ألّن معیار السلطة العامة غیر كاف 

القیام بمقارنة للوقوف على االختالف الّدقیق الموجود بین في هذه النقطة یكفي و لطة إداریة، لتكییفها كس

     )4(المؤّسسات العمومیة ذات الطابع اإلداري والمؤّسسات العمومّیة ذات الطـابع االقتصادي والتجاري

  
(1)- ZOUAIMIA  Rachid, «  Les  agences de régulation dans le secteur des hydrocarbures ou les 
mutation institutionnelles en matière de régulation économique  », op.cit, p 73. 

و        معّدل ، 1/07/2005ي مؤّرخ ف ،50 ددرع.یتضّمن قانون المحروقات، ج 28/04/2005، مؤّرخ في 05/07قانون رقم  - )2(

  .مرجع سابق ، 30/07/2006مؤّرخ في  48،عدد  ر .، ج29/07/2006، مؤّرخ في 06/10جب األمر رقم و متّمم بم
(3)- ZOUAIMIA  Rachid, «  Les  agences de régulation dans le secteur des hydrocarbures ou les 
mutation institutionnelles en matière de régulation économique  », op.cit, p 73. 

م تبرم عقود إداریة، كما أنها تستخدتخضع المؤسسات العمومیة ذات الطابع اإلداري في عالقاتها بالغیر للقانون اإلداري و  -)4(

موظفین و تطّبق نظام المحاسبة العامة و یختّص بمنازعاتها القاضي اإلداري، أما المؤسسات العمومیة ذات الطابع اإلقتصادي     و 

ولة، عمالها یخضعون التجاري فهي تخضع في عالقاتها بالغیر للقانون التجاري و تبرم عقود خاصة باستثناء عندما تبرم عقود باسم الد

  ZOUAIMIAإلى قانون العمل ، كما أّنها تطّبق المحاسبة التجاریة و یختّص بمنازعاتها القضاء اإلداري أو من اختصاص التحكیم 

Rachid, «Les agences de régulation dans le secteur des  للتفصیل أكثر أنظر. الدولي:  hydrocarbures ou les 
mutation institutionnelles en matière de régulation économique  », op.cit, p 73. 
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یعمل بها في مجال الضبط االقتصادي حیث  االزدواجّیة ود هذه كي ُیفترض أّن المشّرع أراد أن ُیكّرر ویقلّ 

  .المستقلةُیمكن أن نشهد إنشاء سلطات تجاریة مستقلة إلى جانب السلطات اإلداریة 

نصل إلى الفصل بین مفهوم سلطات الضبط الذي ُیشیر بناءا على ما سبق ذكره، و  بهذه الطریقة

إلى الوظائف الموكلة إلى هذه الهیئات، و مفهوم السلطات اإلداریة المستقلة و السلطات التجاریة المستقلة 

  . )1(الذي یرتبط بالمظاهر المؤّسساتیة للضبط

  الفرع الثالث

  غائّیة سلطات الضبط المستقلة

هذه ّلجوء إلى هیئات مستقلة للّضبط من الدولة الحارسة إلى الدولة الضابطة، جاء بال االنتـقالإّن 

األخیرة ظهرت في أجواء مشحونة بالّشك و الّریبة و الحذر و سوء الظّن في أجهزة الدولة التقلیدّیة 

افة ُطغیان السیاسة على المنازعة في سلطتها و الموضوعة محّل اّتهام بشأن حیادها و فعالّیتها و مخ

   . )2(السلطة اإلداریةّ 

  :لـكان ألجل االستجابة للعدید من االنشغاالت و ألج هذه الهیئاتِمثل و علیه فإّن وجود 

   : Les exigences de continuitéةـاالستمراریّ تحقیق متطّلبات : أوال

  یكون اإلستراتیجیة، عملها یجب أنام بمهّمة ضبط القطاعات هیئات الضبط المستقلة القیّ  تتوّلى

 ّسهرـال من خالل وخلق منافسة مضمونة و مستمّرة من خالل منتظما ومستمّرا دون انقطاع أو توّقف 

هّدد التوازنات المختلفة فیها لتالفي أي یُ  على ُحسن سیر تلك السوق و ضمان استمراریتها و درء كّل خطر

الـذي ینجم  االرتباكأثر سلبي من شأنه اإلضرار بمصالح المتعاملین، و یكون من الیسیر تصّور مدى 

  .عن تعطیل هیئة من الهیئات و لو لمّدة قصیرة 

  ة للسوق لفائدة المستعملین    فضال عن ذلك تهدف مهّمة الضبط إلى تأمین تنمّیة مستمرّ و 

تجسید االستقرار في التسییر       لإلّطالع بذلك یجب أن ُتضمن استمراریة هذه األجهزة عن طریقو 

ـة و المادیة الضروریة كذلك من خالل استقرار أعضائها في مناصبهم و توفیر كّل اإلمكانیات المالیو 

ربة البیروقراطیة في إنجاز محاقطع التبعیة للسلطة التنفیذیة و  نشاطاتها، ووالكافیة لممارسة أعمالها و 

  رة التي لـن تتحّققـاألخی ها في إطار االستمراریة، هذهـل عملیكّل ذلك یسمح بتسج  المعامالت، و
  

 (1)- ZOUAIMIA  Rachid, Droit de la régulation économique, op.cit, p23 .  
في القانون  ذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیرإداریة مستقلة، مزوار حفیظة، لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة كسلطة  - )2(

  . 06، ص 2004/  2003العام، فرع اإلدارة و المالیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 
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  .)1(الكبرى للوظیفة العمومّیة المبادئو احترام إّال في إطار احترام أدبّیات المرفق العام 

  : Les exigences d’efficacité ةـالفعالیتحقیق متطّلبات  :ثانیا

ة التي ال تستطیع اإلدارة الكالسیكیة خلق ِمثل هذه األجهزة من شأنه إعطاء الفعالیّ  رأى المشّرع أنّ   

 اقتصادیةتحقیق ضبط فّعال قادر على المساهمة في بناء أرضّیة تحقیقها في ظّل التسییر البیروقراطي، ول

  .امتالك آلیات تحّقق هذا الهدف  البد من صلبة أساسها المساواة

الممنوحة لهذه السلطات تسمح لها باّتخاذ القرار بصفة أسرع منها لدى اإلدارة المركزّیة  فاالستقاللیة    

  .خاّصة و أّنها معفاة من العدید من العقبات اإلجرائّیة التي تحكم عملّیة اّتخاذ القرار

التي تتراوح بین االقتصادّیة و المالّیة و لتنظیم القطاعات  )2(لها الممنوحةالسلطات ذلك تنّوع المهام و ك

، إلى جانب االقتصادیینوسلطة الّرقابة والفصل في النزاعات التي تثور بین المتعاملین السلطة التنظیمیة 

ثّلة في المتمو  توّلیها سلطة خطیرة ألداء المهام المنوطة بها طالما كانت حكرا على السلطة القضائیة

  . )4(فّعال اقتصاديالذي یضمن تحقیق ضبط هو  )3(السلطة القمعّیة

لكونها أصبحت  االقتصاديها كانت من اختصاص السلطة التنفیذیة التي انسحبت من تسییر النشاط كلّ و 

عاجزة عن التأطیر القانوني و المتابعة الفّعالة للمجاالت التي تـتدّخل فیها هذه الهیـئات نظرا لسرعة 

  .تطّورها و تعقیدها

تبط أساسا ر إنشاء سلطات مستقلة للّضبط كفئة قانونّیة جدیدة مُ  ،و في نفس السیاق دائما    

هو الفعالّیة في خبرة یتحّقق الهدف المرغوب أال و فبواسطة ال، )5(براتّیة الخِ بالحاجة إلى التخّصص و 

التسییر حیث یمكن أن ُتعّد الخبرة أساسا لمشروعّیة تدّخل هذه الهیئات، نظرا لتخّصص هؤالء الخبراء في 

،إذ أّن عمل هذه السلطات الجدیدة یتطّلب خبرات فّنیة و تخّصصات )6(مجال تخّصص هذه الهیئات

  .نةیّ محّددة و مع
  
فرع إدارة  ،الحقوق، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في نشادي عائشة، إعادة هیكلة قطاع البرید و المواصالت السلكیة و الالسلكیة -)1(

  . 109، ص 2004/2005و مالیة، جامعة الجزائر، 
(2)-ZOUIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 
Algérie, édition Houma, Alger, 2005, p 61. 

  .272مادیو لیلى، مرجع سابق، ص  -)3(
   .110نشادي عائشة، مرجع سابق، ص -)4(

(5)- DECOCQ Georges, Droit commercial, Edition Dalloz, 2éme Edition, 2005, p27. 
 الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلةأعمال ،  "الهیئات اإلداریة المستقلة في مواجهة الدستور" عیساوي عز الدین، -)6(

  . 42، ص 2007ماي  24 -23جامعة بجایة، 
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، فالسماح بمشاركة ة الهیئةیمكن مالحظتها من خالل تشكیلأیضا هذه الفعالّیة فإّن وعلیه     

ي دراسة مشكلة ینتمون إلى الوسط الذي تتعامل معه السلطة في ضبط قطاع نشاطهم أو فالمهنیین الذین 

كذا المساهمة في وضع القواعد التي تطّبق في المجاالت التقنیة تكون قابلة لتلقى و  ،حّساسة متعّلقة به

   .)1(االقتصاديموافقة و تأیید الفاعلین في المجال 

 االختصاصاتعدد هام من األشخاص المؤّهلین و ذوي من جهة أخرى السماح بمشاركة و         

، أمر یسمح باّتخاذ )2(جل ضبط سیر السوق في القطاع المعنيأالمختلفة في عمل هذه السلطات من 

المهام سمح بأداء المتزاید للّسوق، كما یریع و الواقع خاّصة مع التطّور السّ  التدابیر الّالزمة و تكییفها مع

فإّن  إضافة إلى ذلكتحظى بالفعالّیة، یجعلها  هذا ماعلى أحسن وجه وبشكل حسن وبمردودّیة كبیرة و 

ة في المحیط ـمقبول بحخاّصة سلطة العقاب المعترف بها لهذه السلطات، ُتصممارسة وظیفة الضبط و 

شخصیات ذات ِخبرات معتبرة في ظّلها  بواسطة سلطات تضمّ إذا تّمت تحت رقابة القاضي و  االقتصادي

  .)3(و متنّوعة

  Les exigences d’impartialité et de neutralitéالحیاد تحقیق متطّلبات عدم التحّیز و  :ثالثا

عدم التحّیز ُیعّد أهم باعث على إنشاء سلطات الضبط المستقلة إّن البحث عن تحقیق الحیاد و     

حیث رأى المشّرع أّن استحداث ِمثل هذه األجهزة من شأنه ضمان الحیاد الذي ال تستطیع اإلدارة 

  .تحقیقـهالكالسیكّیة 

 ییناالقتصادحیث یهدف إنشاء هذا النوع من الهیئات إلى ضمان الحیاد السیما في مواجهة المتعاملین  

لكّل سلطة في قطاعها  )4(العمومّیین و الخواص على حّد سواء االقتصادیینو كذا في معاملة األعوان 

  المخّصص لها، و ألجل االختصاصكما تّم استحداثها أیضا ُبغیة الحفاظ على تطبیق القانون في مجال 
البیروقراطّیة التي كانت سائدة في لمحاربة یس المفرط لإلدارة الكالسیكّیة و مواجهة سلبیات التسی 

 .المعامالت 
  
  . 130زوار حفیظة، مرجع سابق، ص  - )1(
لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، قانون األعمال، جامعة  بحث مقدمبوحالیس إلهام، االختصاص في مجال المنافسة،  -)2(

 .  121، ص 2005 – 2004قسنطینة، كلیة الحقوق، 
و         ولید، سلطات الضبط االقتصادي في القانون الجزائري، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع الدولة بوجملین -)3(

  .26، ص 2007/ 2006المؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق و العلوم اإلداریة، جامعة الجزائر، 
، المجلة النقدیة للقانون و العلوم "للوقایة من الفساد و مكافحته مالحظات حول المركز القانوني للهیئة الوطنیة "زوایمیة رشید،  -)4(

 . 10، ص 2008، 01السیاسیة، عدد 
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إلى الموقف الهش الذي طالما طبع عالقة  أیضا یمكن إرجاع میالدها ،اق دائمایو في هذا الس    

وجودها لم یكن إّال استجابة أو كحّل لسوء العالقة ، ومن ثّمة )1(المواطن بالسلطتین السیاسیة و اإلدارّیة

  .المواطنبین اإلدارة و 

في محاولة لفصلها  لالستقاللیةعلیه فإّن خلق ِمثل هذه السلطات جاء بإعطائها ضمانات أكبر و     

 يّ عدم التحّیز ألاللیتها تسعى إلى تحقیق الحیاد و السلطة التنفیذیة، كما أّن استقو تأثیرات عن ضغوطات 

تزامها حیث أّن ال ،تهم و جلبهم للتعامل معهاـهذا من أجل كسب ثقمتعامل من متعاملي القطاع، و 

 التزاماتها في ظّل نظاملوكّیة لتحقیق أعمالها و السمّیة والفّنیة والعملّیة و وسائل المنهجّیة العلوالباألسالیب 

ذلك هو الذي یضمن حقیقة تجسید  كلّ  قـیم الوظیفة،العالقات العاّمة اإلنسانّیة وفي كنف أخالقیات و 

  . )2(تطبیق فكرة دولة القانون بصورة مضمونة و دائمةو 

خالل هذا األسلوب غیر المباشر للتدّخل یمكن إعطاء المتعاملین و األعوان اإلقتصادیین  فمن  

   .)3(عدم تحّیزهاضمان ممكن لتحقیق حیاد الدولة و  أكبر

خالل ما سبق ذكره أّن إنشاء سلطات الضبط المستقلة  الخالصة التي یمكن الوصول إلیها من

هدف ضمان الحیاد الذي عجزت عن تحقیقه اإلدارة التقلیدّیة نظرا للعیوب و المساوئ التي كانت ـجاء ب

، ومن جهة أخرى فإّنه حتى تكون هناك سلطة ضبط مستقلة فّعالة و ُمجدّیة البّد أن تكون منهاتعاني 

  .عند ممارستها للوظائف التي تدخل ضمن اختصاصها خاضعة لاللتزام بالحیاد

مفهوم الحیاد الذي یجب أن تتوافر و تكون علیه سلطات الضبط المستقلة؟ و هل  و من هنا نتساءل عن

  .سیكون محل الشك االنحیاز الموضوعي للهیئة أم االنحیاز الذاتي للعضو؟ 

  

  

  

  

  

  

  . 28بوجملین ولید، مرجع سابق، ص  -)1(
  . 109نشادي عائشة، مرجع سابق، ص -)2(
  . 120بوحالیس إلهام، مرجع سابق، ص  -)3(
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  المطلب الثاني

  مفهوم مبدأ حیاد سلطات الضبط المستقلة 

التي تمارسها سلطات الوظیفة الضبطّیة  األساسیة في نطاق اتضمانأهم المبدأ الحیاد  شّكلیُ     

یهدف إلى ضمان عدم إعطاء األفضلیة ألّي كان ، الضبط المستقلة في القطاع المالي و اإلقتصادي

الضبط المستقلة ضمانا لنزاهتها هّو أهم صفة یجب أن تّتسم بها سلطات ، و )1(بصفة غیر مبّررة

غیر  عرف تطبیقات له في مجاالت عدیدةالتي تصدر عنها، وقد ظهر منذ القدیم و لموضوعیة القرارات و 

جعل مفهومه یختلف باختالف الجهة المعنیة هو ما و  ،السهلةأّن إعطاء تعریف دقیق له لیس بالعملّیة 

الفرع (أّدى إلى خلّو التشریعات من تعریف لمبدأ الحیاد مّما  ،المجال الذي یطبق فیه باختالفبتطبیقه و 

  ). األّول

و ألجل اإلحاطة بمفهومه یستوجب األمر الوقوف على التعریف الفقهي و القضائي لمحاولة           

 ثم) الفرع الثاني(معنى الحیاد الذي یجب أن تكون علیه سلطة الضبط المستقلة على ضوئهما الص استخ

  ) .الفرع الثالث(بغیره من المبادئ المشابهة له في  تهعالقدراسة 

  الفرع األول

  موقف التشریع من مبدأ الحیاد

        لفعالّیة خاللها تحقیق االتي یمكن من الهاّمة مّثل مبدأ الحیاد أحد الوسائل و الضمانات یُ    

 لكن  من جهة أخرىو ُحسن سیرها المصداقیة على األعمال إضفاء الشفافیة و  و المردودّیة من جهة، و

كونه من المصطلحات المّطاطة ، ذلك أّن الصعوبة تكمن في السهلر ـاألمبم تعریف له لیس ـتقدیوضع و 

ّو التشریعات من تعریف لمبدأ الحیاد سواء ـالذي أّدى إلى خل األمر، و المكان ر بتغّیر الزمانـالتي تتغیّ 
  ) .ثانیا(التشریع الفرنسي  على مستـوى، أو )أّوال(التشریع الجزائري  على مستـوىكان ذلك 

   :الجزائريتشریع لل بالنسبة: أّوال 

  وى ـمستصوص العامة، كما كّرسه أیضا على ري مبدأ الحیاد في النّ ـكّرس المشّرع الجزائ     

  
(1)- METTOUDI Robert, Les fonctions quasi- juridictionnelles de l’autorité  de régulation des 
télécommunications, thèse pour le Doctorat en droit, faculté de droit, des sciences économiques et de 
gestion, Université de Nice- Sophia Antipolis,2004, p 198 . 
 

  .)1(بعض القوانین المنشئة لسلطات الضبط المستقلة، لكن دون أن یتعّرض إلى تعریفه 
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على إدراج  1996أقّر المؤّسس الدستوري من خالل التعدیل الدستوري لسنة  :في النصوص العامة - 1

مبدأ هاّم للغایة، یتمّثل في إلزام اإلدارة بالحیاد تجسیدا لمبدأ الفصل بین السلطات و تكریس دولة القانون، 

  ."دم تحّیز اإلدارة یضمنه القانونع" من الدستور على أّن  23فنّصت المادة 

 كماموجب نّص دستوري بمبدأ الحیاد الذي یجب أن تكون علیه اإلدارة بقد اعترف یكون بالتالي  و       

 وال یخفىتجسیده واقعّیا، لى عاتق الدولة مسؤولیة تكریسه و أّن حیاد هذه األخیرة مضمون، و وضع ع

ها المبـادئ المنصوص علیها دستوریا من حیث بالقّوة القانونّیة التي تكتسعلى أحد ما لألهّمّیة البالغة و 

   .)2(وب تطابق النصوص األقّل منها قّوة مع ما قّررته من مبادئ وجـ

النص في دستور على التزام اإلدارة بالحیاد ُیعّد أهم ضمانة لحمایة حقوق و حّرّیات األفراد و  إنّ 

  كّل  لعـّل السبب في ذلك یرجع إلى كون الدسـتور هو القانون األساسي في الدولة الذي تخضع له

  
  . l’impartialitéو مصطلح عدم التحّیز  la neutralitéنشیر هنا إلى أّن المشّرع الجزائري ال یمّیز بین مصطلح الحیاد  -)1(

فمصطلح الحیاد من الناحیة الّلغوّیة كلمة مشتقة من حاید محایدة حیادا و تعني لغویا جانب و هي ضّد انحاز، و یعني ال هذا و ال 

ورنو، ترجمة منصور القاضي، معجم المصطلحات القانونیة، المؤّسسة الجامعیة للّدراسات و جیرار ك: أنظر في ذلكذاك، 

  . 425، ص 2004النشر و التوزیع، بیروت، 

و هي فعل عدم المیل إلى أّي متعامل أو عون  neutraliséأّما من الناحیة اإلصطالحیة فإّن الحیاد أصله من الكلمة الّالتینیة 

اقتصادي، و تعني إرادة االمتناع و عدم التحّیز الذي یطلق على الذي ال ینحاز إلى عون أو متعامل معّین، أّما إرادة اإلمتناع فتعني 

میول شخصي، أنظر في الموضوعیة و التي تطلق على مجموعة من األشخاص الذین یقّدمون حجج موضوعیة ال تتغّیر تبعا ألّي 

 ,KONDILIS Vassilios, «  Le principe de neutralité dans la fonction public », L G D J, Paris, 1993- :ذلك
p 03.  

یبّین نوعّیة التقدیر و الحكم الخالي من أي  عدم التحّیز" اإلیجابي  المعنى في: فیتّم تعریفه من زاویتینعدم التحّیز بخصوص  أّما 

عدم التحّیز یشیر لفكرة عدم تدّخل الشخص و امتناعه أو أیضا إلى "في معناه السلبي  أّما، "ذاتیة لتصّرف موضوعي أو متمّیز بالحیاد

  :أنظر في ذلك إلى" .حیاده، عندما نستند إلى المفاهیم المرتبطة بعدم التحّیز
 -MITARD Eric, «  L’impartialité administrative  », A J D A, 1999, p478.  

العالقة بین الحیاد و عدم التحّیز متقاربة و تعاریفهم متداخلة، فكّل عضو ملزم بتأمین هیئة الضبط المستقلة في  یالحظ أنّ و علیه 

نفس الشروط بطریقة غیر متحّیزة و دون تمییز ذو طابع مصلحي بین األعوان و المتعاملین االقتصادیین، و من جهة أخرى نجد 

ّكد أیضا هذه العالقة و تكّرس التطبیق التناوبي لهذین المبدأین، فمنع الموظفین من ممارسة اإلجتهاد القضائي و النصوص القانونیة تؤ 

  : أنظر في ذلك.نشاط مهني آخر ُیبّرر من جهة بحتمّیة عدم التحّیز، و أیضا بخطر أن یؤّدي هذا النشاط إلى إعاقة حیاد الهیئة 
- MITARD Eric, «  L’impartialité administrative  », o.p,cit, p 482 .  

الملتقى الوطني حول إصالح النظام االنتخابي في أعمال ، "الحیاد السیاسي لإلدارة في المجال االنتخابي " بودریوه عبد الكریم،  -)2(

 . 101، ص 2010دیسمبر  09- 08الجزائر الضرورات و اآللیات، جامعة جیجل، یومي 

 

و     إّن الدستور فوق الجمیع"...هذا ما نّصت علیه دیباجة الدستور ذاته ، و )1(بما فیها اإلدارةالسلطات 

  . ..."هو القانون األساسي الذي یضمن الحقوق و الحّرّیات الفردّیة و الجماعّیة،
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 ست مبدأ الحیاد بصفة صریحة ما نصت علیهمن بین النصوص التي كرّ  و من جهة أخرى نجد

على القاضي أن یلتزم في كّل الظروف بواجب التحّفظ " : القانون األساسي للـقضاء بقولهامن  07المادة 

دالة هو المیزان فإّن المطلوب ز العفمادام رم، "لوكات الماّسة بحیاده و استقالله و اّتقاء الّشبهات و السّ 

محایدا عند نظره في المنازعات أن یكون مصالح القانونیة للخصوم بالعدل و من القاضي وزن ال

  .و یحظى باحترامهم        نموضوع ُطمأنینة من جانب المتقاضیذلك حتى یكون و  المعروضة أمامه،

مشّرع الجزائري و بموجب نصوص حرص ال: في النصوص المنشئة لسلطات الضبط المستقلة - 2

في  ستقلة على تكریس مبدأ الحیادكم سلطات الضبط المحة في القوانین التي ُتؤّطر و تحونیة صریقان

  عیدا عنـّین یجعله بـمجال الضبط اإلقتصادي، و أّكد على ضرورة حیاد العضو و ألزمه بسلوك مع

ذلك نظرا لخطورة القرارات لألعضاء، و  مظّنة التحّیز حرصا على هیبة و ُسمعة هیئة الضبط و حمایةً 

التي تنطوي على أو االختصاصات المخّولة لها، و ت التي تّتخذها هذه الهیئات استنادا إلى الصالحیا

التي في مجملها هّمّیة القطاعات التي تنّظمها، و جانب من السلطة القمعّیة، و كذلك نظرا لحساسّیة و أ

  . و المالیة االقتصادیةتمّس الهیاكل 

نجد  ها المشّرع بمبدأ الحیاد بصفة صریحة،التي أقّر فیالضبط المستقلة ن بین سلـطات و م    

و یعّد كال القطاعین من أهّم نة ضبط قطاع الكهرباء و الغاز، ـسلطة ضبط قطاع المحرقات، و لج

 االقتصادرئتي الطبیعي حیث یعّد كل من البترول و الغاز القطاعات اإلستراتیجیة و الحیوّیـة في الجزائر، 

  .الجزائري 

 السیادةمن رموز الجزائري و رمز  في النظام االقتصادي قطاع المحروقات العصب الحّساسُیعّد 

أّنها رفعت  ، شهد احتكارا من ِقبل الدولة الجزائریة المجّسدة بجهازها التقلیدي سونطراك، إالّ )2(الوطنّیة

  والمؤّسساتیـة هدته المنظومة القانونیـةاحتكارها لهذا القطاع بسبب تیار اإلصالح االقتصادي الذي ش
  

الملتقى الوطني حول إصالح النظام االنتخابي في أعمال ، "حیاد اإلدارة كشرط لنزاهة العملیة االنتخابیة " سلیماني السعید،  -)1(

  .75، ص  2010دیسمبر  09، 08الجزائر الضرورات و اآللیات، جامعة جیجل، یومي 
  . 296، ص  2006الخلدونیة للنشر و التوزیع، الجزائر، عـجة الجیاللي، الكامل في الـقانون الجزائري لإلستثمار، دار  -)2(

  .)1(06/10المعّدل و المتّمم باألمر رقم  05/07ذلك بمقتضى القانون رقم و  الجزائریة،
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من  02المعّدلة بموجب المادة  05/07فقرة أخیرة من القانون رقم  12المادة و بالرجوع إلى نص   

یمارس أعضاء " :حیاد األعضاء فیها بقولهاعلى نجدها تنص المحروقات ب المتعلق 06/10األمر رقم 

  ."استقاللیةبكّل شفافّیة و حیاد و اللجنة المدیرة و أعوان وكالة المحروقات وظائفهم 

  :النص باللغة الفرنسیة كاآلتيهذا تجري صیاغة و 

 « Le président, les membres du comité de direction, le secrétaire général et les agents 

de l’agence hydrocarbures exercent leurs fonctions en toute transparence, impartialité 
et indépendance » )2( .   

  رف قبل سنة ـیر عـبصفة صریحة في قطاع الطاقة، هذا األخ أیضـا النص على مبدأ الحیاد ا تمّ كم

  سنة ممثّلة بجهازها التقلیدي سونلغاز التي كانت صاحبة      30احتكارا من ِقبل الدولة لمدة تتعّدى  2002

  االحتكار لكل نشاطات القطاع، فلم یكـن هذا األخیر مفتوحا على المنافسة الحّرة حیث كانت المنتـج

  .في آن واحدو المنّفذ 

التي شهدتها بعض أنشطة المرفق العام تبّنت الجزائر في ظّل موجة االنفتاحات غیر أّنه و          

نشئت الذي ِوفقه أُ  )3(المتعّلق بالكهرباء و توزیع الغاز 02/01سیاسة طاقوّیة جدیدة ترجمها قانون رقم 

جاءت   ،االستقالل الماليیة القانونیة و صهي هیئة مستقلة تتمّتع بالشخلجنة ضبط في هذا المجال، و 

و ضمان واجبات المرفق لتحّرري مع النص على ضرورة حمایة ع اـذات الطاب المبادئد تلك ـلتجسی

السوق الوطنّیة و  فسي والشفاف لسوق الكهرباء، مهّمتها الرئیسیة تتمّثل في السهر على السیر التنا)4(العام

                .فرض العقوباتو تتمّتع بسلطات اّتخاذ القرارات و  ،للغاز لفائدة المستهلكین و فائدة المتعاملین

مارس أعضاء الّلجنة المدیرة و ـی" قد نّصت على حیاد األعضاء بقولها  129المادة حیث نجد       

  .  )5("ّیة و حیاد و استقاللیة ـكّل شفافـبط وظائفهم بـوان لجنة الضـأع
و       معدل ،19/07/2005في مؤّرخ  50 ددرع.، جیتضّمن قانون المحروقات 28/04/2005، مؤّرخ في 05/07قانون رقم  -)1( 

  .، مرجع سابق 30/07/2006مؤّرخ في  48 ددرع.، ج29/07/2006مؤّرخ في  06/10بموجب األمر رقم متمم 
(2)- Art 12 de la loi n° 05/07 du 28/04/2005, relative aux hydrocarbures, J O R A n°50 du 19/07/2005, 
modifiée et complétée par l’ordonnance n° 06/10 du 29/07/2006, JORA n°48 du 30/07/2006.  

مؤّرخ في  08 ددعر .توزیع الغاز بواسطة القنوات، ج، یتعلق بالكهرباء و 05/02/2002، مؤرخ في 02/01قانون رقم -)3(

  .، مرجع سابق 06/02/2002
  . 34شیخ أعمر یسمینة، مرجع سابق، ص  -)4(
، یتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوات 05/02/2002مؤرخ في ، 02/01قانون رقم المن  129المادة نص استنادا إلى  -)5(

 .، مرجع سابق 06/02/2002مؤّرخ في ،  08 ددر ع.ج
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« Les membres du comité de direction et agents de la : و نص المادة باللغة الفرنسیة كاآلتي 

commission de régulation exercent leurs fonctions en toute transparence,  impartialité 

et indépendance »(1). 

ة أّن المشّرع لم یتطّرق إلى تعریف مبدأ الحیاد الذي تخضع له سلطات الضبط المستقل المالحظو     

المّطاطة و            المصطلحات الغامضةطلح الحیاد من صـم كون :ىـلعّل السبب في ذلك راجع إلو 

محّدد جعل من الصعوبة وضع تعریف ثابت و الذي  األمر المكانغّیر بتغّیر ظروف الزمان و ـالتي تت

بمعنى الفقهاء على وضع تعریف جامع  االختصاصما ُیؤّكد هذا الّطرح هو عدم قدرة أهل و ، )2( المعالم

ل في ـو التداخ الحاالت ي بعضة مّما أّدى إلى التباین فـة معّینـزاویّ اوله من ـو مانع للحیاد، بل كّل تن

    . )3(حاالت أخرى

  :لتشریع الفرنسيل بالنسبة: ثانیا

ذلك نجد هیئة  المستقلة ومنكّرس المشّرع الفرنسي مبدأ الحیاد على مستوى هیئات الضبط     

  :كثیرة هذا الوضع ُیفّسر من خالل أسبابالمبدأ، و ه لم یعط تعریفا لهذا ر أنّ ـ، غی)4(األسواق المالیة

عن تعقید أو تركیب مفهوم الحیاد الذي یشیر إلى مفاهیم قانونیة أخرى، لكن ال  یمكن أن  األولى ناتجة

حیث   فهومة منهجة و تنظیم ممارسة هذا المعوبالسبب الثاني ناتج عن ص، و )5(یتباین معها أو یختلط بها

یلجأ إلى فرضیات تمّكنه من تعمیق الفهم للتوّصل  هكل تحّیز اإلدارة إلى القاضي، نجدمش ندما ُیرفعأّنه ع

النتیجة، لهذا غالبا ما ُیفضـّل االستناد إلى مبادئ أخرى أكثر استعماال لمعاقبة القرار مثـل الحقیقة و  إلى

  . )6(احترام حقوق الدفاعو  المساواة،

على الّرغم من تكریسه ضمن النصوص  هذه األسباب جعلت مبدأ الحیاد قاعدة غیر معروفة كلّ و     

 القانونیة، و نشیر من جهة أخرى إلى أّنه، في فرنسا من أجل االعتراض على مشـروعیة

  
 (1)- Art 129 de la loi n°2002/01 du 05/02/2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par 
canalisations, JORA n° 08 du 06/02/2002. 

 .221ص ،2001 ، لباد للنشر و التوزیع، الجزائر،الجزء األول، 2ط  لباد ناصر، القانون اإلداري، التنظیم اإلداري، -)2( 
    . 77، مرجع سابق، ص "حیاد اإلدارة كشرط لنزاهة العملیة االنتخابیة " سلیماني السعید،  -)3(

(4)-Art: L621-15, III bis, du Code Monétaire et Financier dispose que: «  dans les conditions fixées par 
décret en conseil d’Etat, la récusation d’un membre de la comission des sanctions est prononcée a la 
demande de la personne mise en cause s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité 
de ce member ».  
(5) -MITARD Eric, «  L’impartialité administrative  », op.cit, p478.  
(6) –Ibid.  
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و  لحــقوق اإلنسـان   األوروبیةمن اإلتفاقیـة  6/1المادة القرار یعتمد القضاة و رجال القانون على 

و  )1(الحّریات األساسیة التي تختّص بضمان الحكم على شخص بواسطة محكمة مستقلة و غیر متحّیزة

ر دعواه بطریقة عادلة علنیة و في خالل مدة معقولة أمام نظَ لكل شخص الحق في أن تُ " ها التي نصّ 

  ..."محكمة مستقلة و نزیهة ینشئها القانون

منه إذا كان من المّتفق علیه أّن مبدأ الحیاد معیار فّعال إلضفاء المصداقیة و یحكم سیر  و     

ه یختلف من مجال ـباإلجماع المكّرس لباقي المبادئ القانونّیة، ألّن مجال تطبیقالوظائف فإّنه ال یتمّتع 

  .)2(الذي صّعب من إمكانیة تعریفه بوضوح آخر األمرإلى 

 الفرع الثاني

  التعریف الفقهي و القضائي لمبدأ الحیاد

المفروض أن تخضع نظرا الفتقار المؤّلفات إن لم نقل خلّوها من تعریفات لمبدأ الحیاد الذي من     

الّصفات الداخلّیة و الذي یبّین الطبیعة الذاتّیة و علما أّن التعریف الجدیر ه له سلطات الضبط المستقلة،

التطّرق إلى  سیتمّ  في إطار غّیاب أّي تدّخل تشریعي في تحدید المقصود منهو  ،)3( للمفهوم المراد تعریفه

خلص ستیُ هما و الذي على ضوئ) ثانیا(التعریف القضائي له ثّم إلى ) أوال( التعریف الفقهي لمبدأ الحیاد

  .)ثالثا( تعریف للحیاد أمام سلطات الضبط المستقلة

  : التعریف الفقهي لمبدأ الحیاد:أوال

لى أّنه مبدأ ، إّال أّنها تّتفق جمیعا عو مختلفةجاءت تعریفات الفقه المقّدمة لمبدأ الحیاد متباینة     

ریف المرتبطة بمبدأ الحیاد نجد أنه امن أهّم التعالمبّرر الّرئیسي لحسن سیرها، و  هوّ یحكم سیر الوظائف و 

  .عدالة و إنصاف من ُیباشر سلطة أو اختصاص أّیا كانت هذه السلطة أو هذا االختصاص  :یعني

 و من ثّمة فإّن الحیاد ضمانة هاّمة ُیفترض وجودها في كّل من یتوّلى سلطة أو یمارس اختصاص أو

ر عنه أّي عمل، وهو من المبادئ المستقّرة في الضمیر اإلنساني، ال تحتاج إلى نّص ُیقّررها إذ یصد

  . )4(تمثّلها العدالة المثلى
 (1)- GUYOMAR Mattias , COLLIN Pierre, « Diverses applications du principe d’impartialité »,         
AJDA, 2000, p.p126-132 . 
(2) -MITARD Eric, «  L’impartialité administrative  », op.cit, p478.  

، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، جامعة -دراسة مقارنة–بودریوه عبد الكریم، مبدأ حیاد اإلدارة و ضماناته القانونیة  -)3(

  .77 ، ص 2005الجزائر، 
د م     نظریة اإلختصاص -التنظیم القضائي الجزائري - مبادئ النظام القضائي: بوبشیر محند أمقران، قانون اإلجراءات المدنیة -)4(

  . 78، ص 2001ج، الجزائر، 
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  .)1(ُیشیر الحیاد إلى صفة أو سلوك الذي امتنع عن اّتخاذ موقف لطرف دون آخر من جهة أخرى

یمتنع عن اّتخاذ  " ُیوّضح التصّرف الذي  "و التزام عدم التحّیز  االمتناعیعّبر عن إرادة "  كذلك الحیاد

"    ، في حین  الـموضوعّیة تدّل أیضا على صفة الشخص الذي في "الذي هو موضوعي " أو "موقف 

  .)2("أحكامه الموضوعّیة و غیر المتحّیزة ال تتأّثر بأّي تفضیل شخصي 

التي تجعل من الصعوبة فصل مفهومه ك تعاریف متداخلة لمبدأ الحیاد و الحظ أّن هناو بالتالي یُ          

  . )3(عداد التقدیرات و التكّهناتوتوضیحه بدّقة، كما أّن اإلیجاز في التعریف یؤّدي إلى تِ 

  .إیجابيآخر معنى سلبي و : یمكن القول أّن للحیاد معنیینبصفة عامة و  

 كما ُیحّتم علیه ّمة الضبط،أداء مهیتمّثل في اجتناب العضو كل ما من شأنه التأثیر على  المعنى السلبي

هّمة مشارك الشخص أو العضو في فیقتضي أن یُ  المعنى اإلیجابيأما ، لعواطفه أو لمیوله االنسیاقعدم 

إلى اعتبارات شخصّیة  اال ینحاز معه مشاركة موضوعیة بشكلٍ  اإلستراتیجیةو ضبط القطاعات الحساسة 

 . أو مصلحّیة، أي ال یتحّیز تبعا ألّي میول شخصي أو مصلحي

عدم التدّخل، أّما المضمون اإلیجابي فیظهر في و  االمتناععلیه فإّن المضمون السلبي یظهر في و       

   .)4(عدم التحّیز و الموضوعّیة

أّن مفهوم مبدأ الحیاد یختلف باختالف المجال الذي یطّبق فیه حیث عرف من جهة أخرى ینبغي التذكیر و 

  : هاـتطبیقات له في مجاالت عدیدة من

الحیاد هو المركز القانوني الذي یكون فیه القاضي بعیدا عن التحّیز لخصم  :في المجال القضائي - 1

عاطفة شخصّیة في القضّیة ، مع تجّرده أثناء أداء عمله من أّیة مصلحة أو )5(رعلى حساب آخ

من أهم ضمانات التقاضي یعّد ، و إرادة القانون بتجّرد و موضوعیة علن عنالمعروضة أمامه، حتى یُ 

  .  استقالل القاضي عن التأثیرات و الضغوطات الخارجیة

        و علیه صفة الحیاد شرط مهّم في سبیل الوصول إلى األهداف المرجّوة و النتائج المنتظرة         

  .منه   و المتوّخاة
(1)- MITARD Eric, «  L’impartialité administrative  »,op.cit, p479.  
(2)- Ibid, p 482.  
(3)- DEGOFFE Michel, «  L’impartialité de la décision administrative », op.cit, p711. 

  .06، ص 1981، سنة 15، مجلة اندماج، العدد "خواطر حول مسألة حیاد الموظف العمومي في تونس"بن صالح حافظ ،  -)4(
نظریة اإلختصاص مرجع  -التنظیم القضائي الجزائري -مبادئ النظام القضائي: ةـبوبشیر محند أمقران، قانون اإلجراءات المدنی -)5(

 . 78سابق، ص 
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ُیقصد به أن ُیراعى في أداء مهامه و تسییره مقتضیات  ):اإلدارة(العام  المرفقنشاط في مجال  - 2

صالح معّینة على تحقیق المصلحة العاّمة، بحیث یجب على مسّیر المرفق العام أن ال یستعمله لدعم م

طبقا لمبدأ الحیاد یتحّتم أن یمتنع القائمون على تسییر المرافق العامة عن القیام و ، حساب مصالح أخرى

  .أّي تصّرف ینم عن موقف سیاسي معّین ب

السلطة "مبادئ القانون اإلداري التقلیدیة، بمعنى ي قد یصعب تحقیقه في ظّل قواعد و هو األمر الذو 

جتمعات التي مازالت تعاني من مظاهر التخّلف السیاسي واإلداري و عدم ترسیخ خاصة في الم، "الّرئاسّیة

 .)1( دولة المؤّسسات

غیر مباشرة في األعمال نعني بمبدأ الحیاد اإلمساك عن أّي مساهمة مباشرة أو  :الدوليمجال الفي - 3

ثاق ییكون على الدولة المحایدة وفقا لممساواة اّتجاه كّل المتنازعین، و المعاملة بالالحربیة وعدم التحّیز و 

 :ـاألمم المّتحدة أن تلتزم ب

 .ل جنود أو معدات عسكرّیة ألحد المحاربینالذي یبعد كّل مساعدة حربّیة أو إرساو : اإلمتناع •

الذي یمنع المحاباة ما بین الطرفین المتنازعین أو تجنید المواطنین لإلشتراك في و  :عدم التحّیز •

   .القتال لمصلحة أحدهما 

انقسام العالم الیوم إلى كتل مذهبّیة و سیاسّیة و اقتصادّیة تجعل من الّصعوبة بمكان المحافظة  نّ أغیر 

 .)2(على حیاد دائم و دقیق

تنّص أغلب القوانین و أنظمة التحكیم و المصالحة و الّتسوّیة على وجوب : في مجال حّل الّنزاعات - 4

و الّنزاهة، و ُیقصد بموجب الحیاد أن یقف الغیر المكّلف بحّل الّنزاع  ةاالستقاللیّ تمّتع الغیر بالحیاد و 

جراءات حّتى یتّم مساواة بینهم في جمیع مراحل سیر اإلیراعي مبدأ الى مسافة واحدة بین المتنازعین، و عل

  .)3(الوصول إلى حّل توافقي بدون ترجیح كّفة أحد األطراف على اآلخر

و منه صفة الحیاد شرط ضروري و مهم في سبیل تحقیق الغایة األساسیة من الّلجوء إلى هذه       

  .الوسائل في حّل الّنزاعات 
ص .ص 2004التنظیم اإلداري، النشاط اإلداري، دار العلوم للنشر و التوزیع، الجزائر، : بعلي محمد الصغیر، القانون اإلداري -)1( 

223-224 .  
قاموس قانوني موسوعي شامل و مفّصل، منشورات : نخلة، روحي البعلبكي، صالح مطر، القاموس القانوني الثالثي موریس -)2(

  . 760، ص 2002الحلبي الحقوقیة، 
ص  2008بي الحقوقیة، بیروت، منشورات الحل ،1ط ،" دراسة مقارنة "آباریان عالء، الوسائل البدیلة لحل النزاعات التجاریة  -)3(

121   
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  :التعریف القضائي لمبدأ الحیاد: نیاثا

ا إلضفاء المصداقّیة سیر الوظائف، وباعتباره معیار المهنة و  بآدابدة خاصة عّد مبدأ الحیاد قاعیُ          

إلى اجتهاد قضائي من المحكمة األوروبیة لحقوق  هتقییمو  هأّدى تقدیر على األعمال، فقد  المشروعّیةو 

حیل إلى یُ  كالهماو   مفهومین للحیاد وهما المفهوم الذاتي والمفهوم الموضوعيالتي مّیزت بین اإلنسان 

في حین رأى مجلس  ورأت أّن الحیاد یتّم تقییمه ذاتیا وموضوعیا في آن واحد، )1(جانبین من نشاط الهیئات

األوروبیة  للمحكمةفرنسیة دلیل على مقاومة  هّد موقفـه موضوعیا، فهل ُیعـالدولة أّن الحیاد یتّم تقییم

 قة الذي الزال یشوب مفهوم الحیاد؟وق اإلنسان أم أّن موقفه دلیل على عدم الدّ ـلحق

ّم ـ، یهت)2(ُینظر إلى الحیاد حسب هذا المفهوم كقاعدة تحكم نشاط األعضاء: المفهوم الذاتي للحیاد - 1

باشرة بطریقة م عد شخصي یرتبطبصفة و سلوك أو تصّرف األعضاء في الهیئات، ومن ثّمة فهو له بُ 

  .بالشخص الذي سیّتخذ القرار 

  :وفـقا للمفهوم الذاتي نعني به  الحیادفإّن و منه         

عـدم قّیام األعضاء في هیئة الضبط المستقلة بأّي تصّرٍف یجعلهم متحّیزین لمتعامل أو لعون اقتصادي 

فات التي ُتؤّهله للقیام بمهامه، و معّین على حساب آخر، فالمطلوب من العضو أن یتحّلى بكّل الصّ 

أن یتجّنب أّي شيء من شأنه االقتصادیین كاّفة، و تجعله موضع ثقٍة و اطمئنان ِقبل المتعاملین و األعوان 

  .أن ُیخّل بمبدأ الحیاد و ُیثیر الشكوك في تواطئه و ُیؤّثر على دوره و نشاطه في مهّمته بصورة سلبّیة

كما یتعّین علیه أّال یتدّخل في وضعّیات یمكن أن یكون له فیها مصلحة ُتخّل بعدم تحّیزه أو تمّس        

  .بسمعة سلطة الضبط حتى ُیصدر قراره بكّل موضوعیة والتي ال یجب أن تكون محّل شك 

یث یجعله بعیدا فالحیاد إذن سلوك معّین یتحّلى به العضو حین أدائه لوظیفته و ممارسته لمهامه ح    

ینتج عن تصّرف خال من الموضوعیة من طرف االنحیاز ، ذلك أن )3(عن كّل ُشبهة ومظّنة التحّیز

  .)4(العضو الذي ُیصدر قراره حسب ذاتیته
 (1)- METTOUDI Robert, op.cit, p 138 . 
(2)- MITARD Eric, «  L’impartialité administrative  »,op.cit, p 478.   

  . 78، مرجع سابق، ص -دراسة مقارنة–بودریوه عبد الكریم، مبدأ حیاد اإلدارة و ضماناته القانونیة  -)3(
(4)- COSTA  Delphine, «  Les autorités administratives indépendantes et le principe d’impartialité  »,  
AJDA, 2002, p 1493.   
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األوروبیة من خالل محاربتها لالنحیاز الذاتي، فهي تبحث ما مته المحكمة هذا هو المفهوم الذي قدّ    

ال یهتم أّنه أو  )1(إذا كان العضو ال یملك في قرارة نفسه فكرة مسبقة عن القضیة التي سینظر فیها

  .ألسباب عدیدة بالقرار الذي سُیّتخذ في حضوره 

 نجد العداء الشخصي )2(الحیاد الذاتيكّیات التي تؤّثر في من بین الّسلو فضال عن ذلك، فإّنه و        

یر میل، و كذا اّتخاذ القرار ـطاعة العضو إصدار قرار بغـود عداوة ُیرّجح معها عدم استـحیث أّن وج

  ون ـدة ُمصدر هذا القرار، إذ أّن المصلحة الشخصیة هي التي تكـلمصلحة شخصیة لفائتحقیقا 

الذي یتطّلب إبعاد كل من له مصلحة في القرار  األمر العضو بطریقة تتوافق مع أهدافه،وراء تـصّرفات 

في هذه الحالة یمكن أن  فهو ،الذي سیّتخذ من المشاركة في اّتخاذه، ألّن ُوجوده یطرح عدم شرعّیة القرار

  .یّتصف باالنحیاز 

ُیعرف الحیاد حسب هذا المفهوم بصفته قاعدة تحكم سیر و عمل هیئات  :المفهوم الموضوعي للحیاد - 2

یتضّمن أي أّنه  ، دراسته و تحلیله ُیعّزز و یرتكز على اعتبارات عضویة أو وظیفیة)3(الضبط المستقلة 

ها هیئة الضبط تتمّثل في الحفاظ على الضمانات التي یجب أن توّفر و وظیفّیة أوجهة نظر عضوّیة 

هل فعال أّن عمل الهیئة قد وّفر ضمانات كافیة لتحقیق عدم التحّیز في اّتخاذ القرارات، و ذلك المستقلة، و 

 اتو اإلجراءو كیفّیة سیر الهیئة  )4(التي تّتخذ القرارالجهاز أو الهیئة تفّحص تشكیلة مراقبة و من خالل 

   .)5(ؤّدي إلى إصدار هذا القرارتُ  تقود و التي

   حث فیما إذا كانت سلطة الضبط المستقلة بالیجب  المعنى، فإّنه حسب هذا المفهومو حول نفس         

  تقّدم ضمانات كافیة ألجل استبعاد كّل الشكوك المشروعة حول عدم التحّیز، أو فیما إذا كانت هیئتها " 

  . )6("و وظیفتها ال یمكن أن تجلب أّي شك حول عدم تحّیزها 

  .)7(لألداءیحّقق صورة أحسن  كما أّنه  ،من الحیاد الذاتي الحیاد الموضوعي أشملبذلك یكون و           

  
 (1)- COSTA  Delphine, « Les autorités administratives indépendantes et le principe d’impartialité  », 
op.cit, p 1493.  
(2)- MITARD Eric, «  L’impartialité administrative  », op.cit, p 478.  
(3)- Ibid. 
(4)- DONNAT Francis, CASAS Didier «  Composition de la cour de discipline budgétaire et financière 
au regard du principe d’impartialité  », AJDA, 2003, p1596. 
(5)- MITARD Eric, «  L’impartialité administrative  », op.cit, p 483. 
(6)- DEGOFFE Michel, «  L’impartialité de la décision administrative », op.cit, p 712. 
(7)- MITARD Eric, «  L’impartialité administrative  », op.cit, p 483. 
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  : محاولة استخالص تعریف لمبدأ الحیاد أمام سلطات الضبط المستقلة: ثالثا

مبدأ الحیاد على سلطات الضبط المستقلة خّص بصفة أكبر الحیاد إّن النقاش القائم حول تطبیق   

الموضوعي، أي ذلك الذي یدور حول تنظیم الهیئة المعنّیة نفسها و الذي یجب أن یحمي الحیاد العضوي 

  .)1(ألعضائها

 :و انطالقـا من ذلك یمكن تعریف الحیاد بالشكل التالـي     

إّن الحیاد صفة     
تسمح لها التي و  تتطّلبها وظیفة الضبط المخّولة قانونا لسلطات الضبط المستقلة )2(

، یكون في مواجهة بعیدا عن أّي تأثیر خارجي و دون أّي معاملة تمییزیة أو تفضیلیة باّتخاذ القرارات

 .الخواص على حّد سواء لكّل سلطة في قطاعها و  العمومّیین االقتصادیینألعوان االمتعاملین و 

لكّل  االقتصادیینأحد المتعاملین أو األعوان  القرار الذي یخّص  ذما یمكن تعریفه على أّنه  إمكانیة اّتخاك

  .سلطة في قطاعها بكّل استقاللیة و موضوعیة بعیدا عن أّیة مصلحة كانت 

المنوطة بها  األعمالالضبط المستقلة القیام بمهامها و تجسیدا لـمبدأ الحیاد، فإّنه یجب على سلطة و        

أن تّتخذ موقف حیادي في جمیع وظائفها دون میل أو مفاضلة بكامل الحیدة ومنتهى الموضوعّیة، و 

ة من هنا تعّین على هذه الهیئات أن تكون بعیدة عن مظنّ أو عون اقتصادي على حساب آخر، و  متعامل

یكون و  ،االقتصادیینألعوان االتحّیز، لتصبح موضع طمأنینة وثقة من قبل الجمیع،السیما المتعاملین و 

   .غیر مشروع كل تصّرف من شأنه المساس بالمبدأ أو الّتأثیر سلبا على تحقیقه

في هذا اإلطار أیضا فإّنه عند الكالم عن حیاد سلطة الضبط المستقلة كجهاز أو كهیكل یتّم و     

 االقتصادیینالمتعاملین و  ألخیر هو واجهتها أمام األعوانالكالم أیضا على حیاد العضو، باعتبار هذا ا

المتعاملین معها، فهو یكتسب نفس  والموجود في اّتصال دائم مع )3(هو الجزء الظاهر مباشرة منهاو 

هّو الذي یمارس كاّفة األنشطة ال تساوي إّال ما یساویه العضو و األهّمّیة التي تكتسبها هذه األجهزة، ألّنها 
  .و الوظائف 

فإّن مسؤولیة هیئة الضبط المستقلة في ضمان الحیاد تتجّلى من خالل التزام األعضاء  منهو     

بواجب الحیاد اّتجاه األعوان و المتعاملین االقتصادیین، ذلك أنه من أبرز معاییر نزاهة وظیفة الضبط 

  . جد حیاد القائمین على شـؤونهان
 (1)- METTOUDI Robert, op.cit, p 162. 

  .131، ص 2003، المجلة القضائیة، العدد األول، "مبدأ حیدة القضاء و ضماناته في القانون الجزائري " عمار،  بوضیاف - )2( 
  .111مرجع سابق، ص فیرم فاطمة الزهراء،  -)3(
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المكّلفین بتنفیذ د األعضاء القائمین على شؤونها و حیاد سلط الضبط المستقلة هّو حیا بذلكو         

تحّلیه بسلوك و تصّرفات ُمفعمة بروح المبدأ، فكفاءة العنصر البشري و  ضوابطمختلف مقتضیات و 

   .یفته أساس نجاح المهّمة الضبطّیةالموضوعّیة و النزاهة عند ممارسته ألعمال وظ

  الفرع الثالث

  عالقة مبدأ الحیاد بالمبادئ المشابهة له

نجد  االلتزامذا التطبیق غیر المباشر له تؤّدي إلىو التي لها عالقة بمبدأ الحیاد  المبادئمن بین     

   .وثیقا  ارتباطاو كال المبدأین یرتبط بهما مبدأ الحیاد ) ثانیا(و مبدأ المساواة ) أّوال( االستقاللیةمبدأ 

  :االستقاللیةمبدأ : أّوال

االبتعاد خضوع سلطة الضبط المستقلة للحیاد معناه  :عالقته بمبدأ الحیادو  االستقاللیةمضمون مبدأ  -1

اء الوظائف المصالح التي من شأنها أن یكون لها تأثیر سلبي على أدعن جمیع أشكال الضغوطات و 

وع من الحّریة بنهذه الهیئات تمّتع  بهاُیقصد یتحّقق من خالل االستقاللیة التي  ماهو المعهود بها إلیها، و 

  .أّي ضغط أو قید اتخاذها للقرارات دونفي تسییر شؤونها و 

، تعمل حسب منطقها )2(بعیدا عن كّل تأثیر خارجي  )1(حّرة في ممارسة مهامها هالـتجع االستقاللیةف 

أهّمیة قصوى و تلعب دورا االستقاللیة  ، إلى جانب ذلك تكتسيفي حدود القانونو  )3(الخاص في العمل

 . )4(حتما إلى االنحیازة تؤّدي التبعیّ  ألن سّهل إصداره دون تحّیزحاسما في صنع القرار، فهي التي تُ 

بربطه بفكرة  الحیاد في إطار سلطات الضبط المستقلة ال یمكن الحدیث عنه إالّ  ضح أنو منه یتّ         

، و إحدى أهّم )5(ستقاللیة التي ُتعّد شرط أساسي لفعالّیة المعیار الحقیقي المتمّثل في الحیادهي االأخرى و 

ي حتما إلى انتفاء التطبیق السلیم لمقتضیاته كما أن نتائجه غیابها یؤدّ إهمالها و حیث أن  ،)6(مقّوماته

  .تأتي بعیدة عن تلك المراد تحقیقها 
 (1)- GENTOT  Michel, Les autorités administratives indépendantes, op.cit, p.p58-59.  
(2)- KUTY  Franklin, Droit de la concurrence, larcier, Paris, 2006,p152 .   

 . 29 مرجع سابق، ص حنفي عبد اهللا، -)3(
(4)- DEGOFFE Michel, «  L’impartialité de la décision administrative », op.cit, p 711. 
(5)- ALLOUI Farida, «  Le caractère décoratif des autorités administratives indépendantes »,Acts du 
Colloque National sur les autorités de régulation indépendantes en matière économique et financiére, 
Université de Béjaia, 23-24 mai 2007, p41,et BERRI Noureddine, « Le réglement des différends 
devant l’autorité de regulation de la poste et des telecommunications », Acts du Colloque National sur 
les autorités de regulation indépendantes en matiére économique et financiére, Université de Béjaia, 
23-24 mai 2007, p 70 . 
(6)- MITARD Eric, « L’impartialité administrative », op.cit, p 479. 
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اد و االستقاللیة شدیدة الّتداخل ّن العالقة بین الحیسبق ذكره إلى أ بالتالي نخلص على ضوء ما

هو العنصر الذي تّم إهماله       یصعب معه معرفة ما بینهما، فهما یرتبطان ارتباطا بشكلٍ  واالرتباط

الدلیل على ذلك أّننا نجد القاضي أحیانا یسّبب و یعّلل قراره اعتمادا على المبدأین، و في أحیان أخرى و 

هذا المعیار و ُیبّرر حكمه فقط على واجب االستقاللیة  إلىفإّنه ال یستند إلى الحیاد رغم أّن تحلیله یستند 
)1(.  

االستقاللیة إزاء السلطة التنفیذیة و االستقاللیة إزاء : تأخذ االستقاللیة شكلین :االستقاللیةأشكال - 2

 .القطاعات المعنّیة بالضبط 

سلطة الضبط إزاء السلطة التنفیذیة عامل أساسي  استقاللیة عدّ تُ : إزاء السلطة التنفیذیة ستقاللیةاال - أ

تعتمده الدولة  قلیدي الذي كانتمن األسلوب التّ  لالنتقالتها الضبطیة، و كذا لتمكینها من ممارسة مهمّ 

أسلوب أكثر مرونة من خالل استحداث هذه الهیئات كآلیة  اعتمادإلى  االقتصاديل في الحقل للتدخّ 

 .)2(لة إلى الدولة الضابطةمن الدولة المتدخّ  لالنتقال

و شؤون سلطات الضبط ل في أعمال ق بمنع السلطة التنفیذیة من التدخّ تتحقّ  االستقاللیةهذه         

بكامل هذه الهیئات تتمّتع  أنأي ، )3(قراراتها و ال إلغائها و ال تعدیلها استبدالیمكنها  حیث ال المستقلة

بالمفهوم التقلیدي و ة من السلطة التنفیذیة، فهي لیست إدارة بعیّ ـخاذ القرار دون أي رقابة أو تـاتّ  في الحرّیة

  .)4( عامامرفقا  لیست

  تشّكلب استقاللیة هذه الهیئات أن القواعد التي ترتّ  GUEDON ترى األستاذة  االستقاللیةبخصوص   

 خصوصیة عطيذاتها هي التي تُ  منطقیا عامال هاّما في طبیعة هذه الهیئات، ألن هذه االستقاللیة في حدّ 

 لهذه الهیئات ضمن جهاز الدولة، فسلطتها ومصداقیتها مرهونة بمدى استقاللیتها originalitéو تفرید 

ع األخرى، فهي سلطات غیر عادیة، إذ لیست لها شرعیة دیمقراطیة مباشرة كما أنها ال تتمتّ  عن السلطات

  . )5(بالشخصیة المعنویة و لم تكّرسها الدساتیر
(1)- MITARD Eric, « L’impartialité administrative », op.cit, p 482. 

الملتقى الوطني أعمال ، "آلیة لالنتقال من الدولة المتدّخلة إلى الدولة الضابطة : سلطات الضبط المستقلة " نزلیوي صلیحة،  -)2( 

  . 05ص ،2007ماي  24 -23حول سلطات الضبط المستقلة، جامعة بجایة، 
(3)-ZOUAIMIA  Rachid, « Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique »   
o.p,cit, p 28 . 
(4)-ROBERT Marie- Claude, commission des opérations de bourse, Répertoire commercial, T II, 
Dalloz, Paris, 1994, p 07. 
 (5)- GUEDON Marie-José, Les autorités administratives indépendantes, LGDJ, Paris, 1991, p49. 
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         تتیح لها فرصة العمل بكل حریة هاتعتبر ركیزة وجود مثل هذه السلطات، ألنّ  االستقاللیة منهو 

      أشكال الضغوطات لتحقیق األهداف المنوطة بها، بعیدا عن كلّ  –هذا في نطاق القانون طبعاو  –

  .رات و التي على رأسها تأثیر السلطة التنفیذیةالمؤثّ و 

سلطة الضبط إزاء السلطة التنفیذیة فقط، بل یجب أن یكون  استقاللیةلكن ال یجب ضمان         

  .تلك السلطة ین أیضا عن األعوان الناشطین في القطاع الذي تضبطه أعضاءها مستقلّ 

المستقلة         لضمان نجاعة أعمال سلطات الضبط  :القطاعات المعنّیة بالضبطإزاء  ستقاللیةاال-ب

تضبطه كل سلطة إزاء األعوان الناشطین في القطاع الذي  استقاللیتهامن ضمان  حیادها البدّ تحقیق و 

قصاء و یتحّقق ذلك بمنع و     .لقراراتهم اتخاذهموان عند ـأي تأثیر على األعضاء من طرف هؤالء األعإ

  : یقول Jean Marimbertفي هذا الّصدد كتب األستاذ        

من طرف السلطات التنفیذیة  االنتهاكاتأو  النزاعات أنواعلیست فقط لضمان مواجهة أي  االستقاللیة" 

 .أّوال بالنسبة للمتعاملین أنفسهمالتقلیدیة، بل أیضا و 

مع العلم أّنه ما ینتظر هنا من الضابط هو نوعا ما دقیق إن لم نقل متناقض، ألّننا نتوّقع على حّد 

سواء أن یكون قریب من السوق و أكثر إلماما لتعقیدات البیئة الضابطة من اإلدارة المركزّیة التقلیدیة 

  .یهتم به  لكن دون السماح أن یتّم امتصاصه أو استعماله كأداة من طرف القطاع الذي

عمل  ادلة تدعو إلى قواعدـواطؤ، أكثر قرب بدون استیالء، هذه معـصار، أكثر درایة لكن بدون تـو باخت

  . )1("صلبة و متینة و یقظة دائمة من طرف الضابط 

بما أن الممارسة المیدانیة تبّین أن هذه األجهزة یمكن أن تواجه مناورات من ِقبل المؤسسات و 

المصالح، فهذا یعني أن االستقاللیة اتجاه القطاعات المعنیة بالضبط یتطّلب منع األعضاء القویة ذات 

ألّن الّتأثیر في  ،مـن امتالك مصالح بصفة مباشرة أو غیر مـباشرة لدى المؤسسات الخاضعة لرقابتهم

مصالح لدى  ذلك في حالة السماح لهم بامتالكمثال ُیستشّف من ظروف القضّیة و  القرار في هذه الحالة

، فهذه المصالح تجعلهم لیسوا أحرار في )2(مؤّسسة ناشطة في القطاع الذي تضبطه نفس سلطة الضبط

، مهما اّتسموا االقتصادیینیقعون تحت تأثیر األعوان رار، یمارسون مهامهم تحت الضغط و اّتخاذ الق

 .بالموضوعّیة 
 (1)- MARIMBERT  Jean, «  Les conditions de l’indépendance comme facteur de légitimité », 
www .régulation.siences-po.fr/ 

(2)- BERTRAND du Marais, Droit public de la régulation économique, science po et Dalloz, Paris, 
2001, p.p 118-120. 
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تضع هذه الهیئات خارج أّي إلى تحقیق الحیاد و عدم التحیز حیث  إذن تسعى االستقاللیةو منه         

شكل من أشكال الّرقابة سواء من طرف السلطة التنفیذیة أو من طرف األعوان الناشطین في نفس المجال 

  .الذي تضبطه تلك السلطة 

  :مبدأ المساواة: ثانیا

لها سلطات الضبط المستقلة التي یجب أن تكفُ  من بین الضمانات :مضمون مبدأ المساواة - 1

 المبادئالذي ینبغي علیها التأكید علیه كواحد من أهّم  ،لألعوان و المتعاملین االقتصادیین مبدأ المساواة

   .ن علیها احترامهایتعیّ التي 

الحریة یتوّقف على حّد كبیر على  هذه إذا كان جوهر المنافسة هو الحریة، فإّن نجاح ممارسة

ّق كّل واحد الدخول إلى المنافسة على قدم المساواة التاّمة أمام الهیئة المعنّیة من ـمن حإذ  ،مبدأ المساواة

بناءا و المساس به مبدأ بهذا ال بسبب المصلحة، ألّنه ال مبّرر إطالقا في اإلخاللأو تفضیل غیر تمییز 

  .على المصالح 

أمام  ساواةـو كذا الم، )1(أمام الوظائف العامةبیقات له عدیدة مثل المساواة ـتط مبدأ المساواةعرف هذا وقد 

 .)3(العامةوالمساواة أمام األعباء  )2(القضاء

یستمّد مبدأ المساواة قیمته القانونیة في مجال الضبط االقتصادي من مبدأ المساواة أمام القانون المكّرس 

وهو نتیجة حتمّیة له، بمعنى أن ُیطّبق القانون على جمیع المتعاملین و األعوان االقتصادیین  )4(دستوریا

  .سواء الذین یتواجدون في مراكز متشابهة على حدٍّ 

محاولة إلعطاء الجمیع : "و یذهب رأي في الفقه حسب األستاذ نعیم عطیة إلى تعریف المساواة بأّنها

  .فع كّل منهم بما قد تكون بین یدیه من إمكانیات فرصا متساویة بقدر اإلمكان لینت

  
  .111مرجع سابق، ص فیرم فاطمة الزهراء، : للتدقیق أكثر حول هذه النقطة أنظر -)1(
 57 ددرع.تضّمن القانون األساسي للقضاء، جی، 09/2004/ 6، المؤّرخ في 04/11من القانون العضوي رقم 8أنظر المادة  -)2(

   .08/09/2004صادر في 
تستهدف أساسا المساواة أمام األعباء الجبائیة و ذلك بموجب قاعدة مساواة الجمیع  فإّنها العامة األعباءالمساواة أمام فیما یخص  -)3(

  .أمام الضریبة 
    :    منه التي تنص على أّنه 29صراحة من خالل المادة  1996یعّد هذا االلتزام التزام دستوري أشار إلیه دستور  -)4(

  .كل المواطنین سواسیة أمام القانون" 

و ال یمكن أن یتذّرع بأّي تمییز یعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الّرأي، أو أّي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو 

  ".اجتماعي 
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خذ من قرارات في كّل موضوع یمّسه و أّن كّل مكنة و من ثّم تعني أّن كل فرد سیعمل حسبه فیما یتّ 

دها القانون لمواطن غیره في ِمثل ظروفه ستلصق به أیضا و أّنه متى قّرر المجتمع معاملة البعض یقلّ 

معاملة تتمّیز عن المعاملة التي یلقاها اآلخر، فإّن تلك التفرقة یجب أن یكون لها سند من الصالح 

ت غیر العاجلة المشترك فلیس مّما یخرج عن معنى المساواة قط تغلیب الحاجات العاجلة على الحاجا

 .)1("لدى اآلخرین 

هیئات الضبط ُتعامل انطالقا من ذلك، فإّن مبدأ المساواة في مجال الضبط االقتصادي مؤّداه أن و 

معاملة شرف على مهّمة ضبطه التابعین للقطاع الذي تُ  االقتصادیینو المتعاملین  كّل األعوانالمستقلة 

ر على ُحسن و السه  ُوجدت ُبغیة الحفاظألنها  )2(و أشكالهییز التمقانون تخلو من كّل صّور ـواحدة وفقا لل

تمییز فئة من األعوان االقتصادیین  سبب في، كما تستلزم المساواة أیضا أّال یكون هناك تطبیق القانون

   .االقتـصادیین بالمقارنة بطائفة أخرى   على غـیرها، أو في إنقاص حقـوق طائفة من المتـعاملین

بین متعامل  )3(ةرص على تطبیق مبدأ المساواة على الكاّفة دون أدنى تفرقفهّي ملزمة بالحعلیه و 

حّقهم المشروع في الدخول إلى  واستخدام ر في ممارسةآخي وآخر أو بین عون اقتصادي و اقتصاد

أن تسّوي ، كما تتطّلب المساواة أیضا من هیئة الضبط المستقلة بناء على معاییر انتقاء تنافسیة المنافسة

ي المعاملة بین جمیع و توّحد المعاملة فیما بینهم جمیعا، ذلك أّن القانون المطّبق هو الفیصل بأحكامه ف

  .المتنافسین

من ناحیة أخرى مؤّدى هذا المبدأ هو عدم جواز حرمان أحد المتعاملین أو األعوان االقتصادیین 

ارات تتعّلق بالمصالح معاملة استنادا إلى اعتبمن الدخول إلى المنافسة من خالل إجراء التمییز في ال

هدارا لمبدأ المساواة، كما یؤدّ هو األمر الذي یعّد انتهاكا و الشخصیة، و  ي إلى إفراغ هذا األخیر من قیمته، إ

المصالح و هیمنة  ألّنه في هذه الحالة تقوم الهیئة بتحریف القانون و استغالله لصالحها نتیجة سیطرة 

  . علیها

 
و     دراسة مقارنة بین الشریعة اإلسالمیة -أحمد حامد الدري محمد، الضمانات الدستوریة للمتهم في مرحلة المحاكمة الجنائیة -)1(

  .99، ص2003، منشأة المعارف، اإلسكندریة، -القوانین الوضعیة
   .231لباد ناصر، القانون اإلداري، التنظیم اإلداري، مرجع سابق، ص -)2(

  .99الدري محمد، مرجع سابق، صأحمد حامد  -)3(
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 على العموم یتعّین على سلطة الضبط المستقلة أن تعمل على تطبیق القانون تطبیقا سلیما بما

 حرمان متعاملإقصاء أو تصّرف من شأنه  عن القیام بأيّ  تمتنعالمساواة، كما یّتفق مع قواعد العدالة و 

ّال تّم خرق مبدأ المساواة و یقة تفضیلیة و أّال تتصّرف بطر و  إقتصادي معّین ألجل آخر، أو عون المساس إ

   .به

یتجّسد هذا المبدأ من الّناحّیة العملّیة من خالل عدم التمییز و إتاحة الفرصة للجمیع للّدخول في 

، السیما في منح رخص االستغالل و ذلك من خالل معاملة جمیع المشاركین في تقدیم طلبات التّنافس

دون أن یتعارض ذلك مع المصالح إذ معاملة متساویة قانونا وفعال دون تعّسف و خص الحصول على الرّ 

ن تسّوي بین الجمیع طبقا للقانون خاصة إذا توافرت أعلیها ، و )1(ال مجال للتمییز بینهم ألّي سبب كان

        .لدیهم الشروط المطلوبة في تقدیم طلب الحصول علیها 

  ا من الناحیة العملیة عند ممارسة سلطة العقاب من خالل السماحما یظهر مبدأ المساواة أیضـك       

إبداء دفاعهم تمكینهم من لذي یجب أن یكون متوافر للجمیع و دون أدنى تمییز بحق الدفاع اللجمیع و 

  الدعوى هو منسوب إلیهم من اّتهام، إضافة إلى حّقهم في اإلّطالع على ملف  حریة كاملة في شأن ماـب

 .من أجل محاكمة عادلة منصفة )2(والتعقیب بكامل حریتهم على ما یدور في الجلسات ومناقشة الشهود

الّروابط بین إذ  بمبدأ المساواة، مبدأ الحیاد له عالقة مباشرة :عالقة مبدأ الحیاد بمبدأ المساواة- 2

فهم تلتقي حّتى یتعار تشرح هذا التطبیق التناوبي أو الّدوري، غالبا ما تكون بارزة  الحیادالمساواة و  ل منك

سلوك متحّیـز یمكن خرق المساواة، و " حیث یكفي الّتعبیر عن ذلك بالقول أّن لو كانت ال تختلط، و 

 ". )3(معاملة تمییزّیة تدعو إلى االعتراف بموقف متحّیز

یظهر ذلك أساسیة و هذه الّروابط تتجّلى صراحة و بوضوح في الوظائف التي تكون المساواة فیها 

إلى المساس بمبدأ المساواة في الّدخول  االستنادفي منح رخص االستغالل مثال، ففي هذه الحالة یمكن 

  .المهنةإلى سوق 

من  لزمة بضبط قطاع ما بشروط معّینة و بطریقة غیر متحّیزةكل هیئة ضبط مستقلة مُ  یهلعو 

ذو طابع بینهم تمییز أفضلیة أو  دون أيّ  خالل إعطاء كّل متعامل أو عون اقتصادي ما یتوّجب له

  . هّو ما یجعل المتعامل مطمئّنا إلى الجهة أو الهیئة التي یتعامل معها، و مصلحي أو شخصي

   .160لباد ناصر، القانون اإلداري، التنظیم اإلداري، مرجع سابق، ص -)1(
  .97أحمد حامد الدري محمد، مرجع سابق، ص  -)2(

(3)- MITARD Eric, «  L’impartialité administrative  »,op.cit, p 482 . 
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  المبحث الثاني

  نطاق إعمال مبدأ الحیاد وآثار التزام سلطات الضبط المستقلة به

الضبط  منح هذه األخیرة الحق فيیعني  لهیئات الضبط المستقلةاالعتراف بالمهّمة الضبطیة 

سلطات عدیدة تستجیب لخصوصیة ومتطّلبات و صالحیات بكذا االعتراف لها الدائم للحقل االقتصادي و 

من تحقیق  حتى تتمّكنالمالي، لحدیث لتنظیم المجال االقتصادي و ُیعّبر بها عن األسلوب ا، )1(كّل قطاع

مّثلة بوزراء مختلف هذه للّسوق المالّیة، تّم سحبها من السلطة التنفیذیة الملالقتصاد الوطني و ضبط أحسن 

سنادها إلى و  القطاعات ن بینها نجد سلطة إصدار مفهي بذلك تجمع بین عّدة وظائف و  ،هذه الهیئاتإ

  .توقیع العقوبات التحقیق، سلطة سلطة  ،التنظیمیةو األوامر، إصدار القرارات الفردیة 

حّریات ّكل خطرا حقیقیا على حقوق و السلطات یمكن أن ُیشهذا الكم من الصالحیات و غیر أّن 

اسُتعمل بطریقة غیر مشروعة أو تجاوز حدود ُأسيء استعماله أو ، إذا االقتصادیینالمتعاملین األعوان و 

عند التقّید بالحیاد  ینبغيالمنصوص علیها قانونا، السیما أّنها ترتكز في ید سلطة واحدة، لذا  االستعماالت

یحّقق نتائج إّن ذلك سفممارسة هذه الوظائف  فيالحیاد  التزامو إذا تّم مراعاة و ) مطلب األّولال(ممارستها

  .)المطلب الثاني(إیجابّیة و میزات هاّمة 

  المطلب األول

  نطاق إعمال مبدأ الحیاد

سلطات واسعة تسمح لها هیئات الضبط المستقلة لوظیفة الضبط المستحدثة تخویلها  أداءیتطلب   

مقّسمة بین العدید  قدیما التي كانتو  )2(بممارسة نوع من الّرقابة على قطاع النشاط الواقع تحت مسؤولیتها

في تحقیق  تساهم بشكل أو بآخرخّولة لها مالأو الوظائف هذه السلطات ، و المؤّسسات من الهیئات

   .و هو الضبطالهدف المنشود 

الذي یقتضي منها د بالحیاد في ممارستها هذه الوظائف یحتاج بالتأكید و یستلزم التقیّ  أداءغیر أن   

الفرع (لسلطة الّرقابةأّن التحّیز یمكن أن یبرز السیما عند ممارستها واالنحیاز، خاصة و تجّنب التمییز 

خاصة ، و )فرع الثالثال(، و كـذا عند فتح التحقیقات )الفرع الثاني(سلطة منح ُرخص االستغالل ، و )األّول

 ) .الفرع الرابع ( )3(عند اّتخاذ إجراء قمعي أو ردعي
  .34ع سابق، ص شیخ أعمر یسمینة، مرج -)1(

(2)- ZOUAIMIA  Rachid, Droit de la régulation économique, op.cit, p 23. 
(3)- ZOUAIMIA  Rachid, «  Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique  » 
op.cit, p 98. 
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  الفرع األول

  سلطة الّرقابة

    ، ألّن السهر على وجود بیئة نشاط قانونّیةاالقتصاديطّلبات الضبط ـقابة إحدى متُتعّد الرّ     

األعوان الّرقابة على مختلف المتعاملین و تنافسّیة في إطار الضبط ال یمكن أن تتّم إّال بإحكام قواعد و 

 االقتصاديتقلة الضابطة في المجال ـناد هذه المهّمة إلى السلطات المسـ، و قد تّم إس)1(صادیینـاالقت

مّما یستوجب ، )2(لتحقیق هذه الغایة فإّن األمر یتطّلب رقابة معّمقة الحترام القوانین و األنظمةالمالي، و و 

  ) .ثانیا(، ثّم إلى أهدافها و ضماناتها )أّوال(إلى تعریف سلطة الّرقابة التطرق 

  :تعریف سلطة الرقابة: أوال

ق من التحقّ ة التي من خاللها یتّم التأّكد و بأّنها تلك العملیّ عّرف البعض الّرقابة یُ  :التعریف الفقهي - 1

تقییم مدى نجاعة تلك األنظمة ة التي تخضع لها جماعة معّینة، و األنظمة الساریالتطبیق الّسلیم للقواعد و 

تّم  تلك اإلجراءات التي من خاللها یتّم التحّقق مّما إذا كانت األمور تسیر وفقا لماها ، أو أنّ )3(القواعدو 

الضعف  القواعد المقّررة، من أهدافها توضیح نقاطاإلعداد له في الخّطة المرسومة والتعلیمات الصادرة و 

 .)4(األخطاء بغرض منع تكرارهاو 

مجموعة القواعد :  قابة التي تمارسها سلطات الضبط المستقلة على أّنهاومنه یمكن تعریف الرّ          

بهدف  )5(علیها أو التي تّتخذها السلطات الموكلة إلیها مهّمة الّرقابة األسالیب التي تسیراإلجراءات و و 

  .ضبط المجال المنوط بها قانونا عن طریق تقویم التصّرفات الخاطئة 

حسب الفقه الفرنسي فإّن سلطة الّرقابة تمّثل السلطة األكثر أهمّیة من ضمن الوسائل التي تملكها و 

  :تشمل خاصةل االقتصادي والمالي، و ة الضابطة في المجاالسلطة المستقل

سلطة اإلّطالع على الوثائق الّرئیسّیة أو الحصول على الوثائق التي تراها ضرورّیة لعملها كما  -

  .إلیضاحات الّالزمة ألداء مهّمتهاأن تطلب جمیع المعلومات و ا هایمكن

  
  . 180بن زیطة عبد الهادي،  مرجع سابق ، ص  -)1( 

(2)- GUEDON Marie-José, Les autorités administratives indépendantes, op.cit, p 109. 
أعمال   "السلطات القمعیة للجنة المصرفیة عند إخالل البنوك بإجراءات التصدي لتبییض األموال " تومي نبیلة و عبد اهللا لیندة،  -)3(

 . 229، ص 2007ماي  24 -23الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة، جامعة بجایة، 
  . 229، ص مرجع نفسه  -)4(
النظام القانوني للنظام المصرفي في لبنان : الناشف أنطوان، الهندي خلیل، العملیات المصرفیة و السوق المالیة، الجزء األول -)5(

  . 121، ص1998، لبنان المؤسسة الحدیثة للكتاب،
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اضعة مثّلها للمؤّسسات الخلها إیفاد من یُ ، حیث « sur place »ممارسة رقابة على أرض الواقع  -

ضبط المستقلة ضـرورّیا على أرض الواقع على ما تراه سلطات اللرقابتها لإلّطالع عن كثب و 

التقاریر لدى و  هذه الّرقابة األخـیرة تُتیح لها أن تطـّلع على الـسّجالت و الحسابات لعملها، و 

  . )1(المؤّسسات المؤّسسات الخاضعة لرقابتها أو لدى فروع هذه

وم المالي تقة الضابطة في المجال االقتصادي و استقّر أغلب الفقه على أّن هذه األجهز  من جهة أخرى

بالتالي فإّن ، و )2(من خاللها تكون على علٍم بكّل ما یجري في ذلك القطاعبمراقبة قطاع أو نشاط معّین و 

 .الّدرایة المستمّرةقابة وسیلة للمعرفة و الرّ 

من سلطة  تختلفكما توّصل إلى إّن سلطة الّرقابة المخّولة لسلطات الضبط المستقلة متنّوعة و        

المتعاملین ة على السوق أي مراقبة األعوان و خاللها هذه السلطات رقابمن تمارس إلى أخرى، 

 .االقتصادیین الناشطین في المجال الذي تضبطه تلك السلطة 

النصوص القانونیة المنشئة للسلطات المستقلة الضابطة في المجالین لم ُتحّدد  :التعریف التشریعي - 2

أهّم تتم ممارستها و االقتصادي و المالي تعریفا لسلطة الّرقابة، لكن حّددت أهّم الوسائل التي بواسطتها 
  .ي تراقبهوالتي تسمح لها بممارسة رقابة فّعالة للقطاع أو النشاط الذ )3(المبادئ التي یجب احترامها

بصفة عاّمة یمكن القول أّن سلطة الرقابة تمّكن الهیئات من مراقبة كّل القطاعات المكّلفة و     

بضبطها والتي من خاللها تقوم بضبط السوق لكن دون أن یكون لها الحق في توقیع العقوبات، ألجل 

المجاالت االقتصادیة ولكّل االختصاص الّرقابي على مختلف ذلك خّول المشّرع الجزائري لهذه الهیئات 

: من بین السلطات التي منحها هذه الصالحّیة نذكرو بهدف الضبط االقتصادي  سلطة حسب اختصاصها

  . )6( لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها )5(و المواصالت، سلطة ضبط البرید )4(الّلجنة المصرفّیة 
 

  . 92-91 ص.مرجع سابق، ص حنفي عبد اهللا، -)1( 
 (2)- GENTOT  Michel, Les autorités administratives indépendantes, op.cit, p66 .  

حدري سمیر، السلطات اإلداریة المستقلة الفاصلة في المواد االقتصادیة و المالیة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون فرع  -)3(

  . 131، ص 2006قانون األعمال، جامعة بومرداس، 
و      المتعّلق بالنقد و القرض للجنة المصرفیة مهّمة الّرقابة، فهي ُتكّلف بمراقبة مدى احترام البنوك  03/11یخّول األمر رقم  -)4(

  .المؤّسسات المالیة لألحكام التشریعیة و التنظیمیة المطّبقة علیها 
بكّل المراقبات التي تـدخل في إطار صالحیاتها و التأّكد من ُتؤّهل سلطة ضبط البرید و المواصالت السلكیة و الّالسلكیة للقیام  -)5(

  .احترام التشریع و التنظیم المطّبق في هذا المجال 
  تراقب لجنة البورصة سوق القّیم المنقولة لتحقیق السیر الحسن للمعامالت القائمة على مستواها من جهة و لحمایة المستثمرین -)6(

 .في القیم المنقولة من جهة أخرى 
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  : أهداف سلطة الّرقابة و ضماناتها: ثانیا

 :إلىتهدف هذه الّرقابة : أهداف سلطة الّرقابة- 1

األنظمة التي نّص علیها متعاملین االقتصادیین للقوانین و المن مدى احترام األعوان و  التحّقق -

 .تضبطهلضمان السیر العادي للنشاط الذي  )2(سن تطبیقهامراقبة حُ و  )1(المجال المخّصص لها

 .توجیهها إلى الفعالّیةتكرارها و األخطاء بغرض منع توضیح نقاط الضعف و  -

  .تقویمه في حالة اعوجاجه التحّقق من صّحة األداء الفعلي و  -

ق ـمن خالل تبیان الطریة أّوال القیام بالعملّیات التصحیحیّ المشاكل قبل تفاقم حدوثها و  اكتشاف -

 . باعهتّ االذي یجب 

األهداف التي رسمتها أي التأّكد النشاطات تسیر وفقا لألسس والمعاییر المحّددة و  التحّقق من أنّ  -

 .المجاالتالخاّصة بتلك و  )3(التنظیمات المطّبقة علیهاانین و من أّنها تسیر وفقا للقو 

 الناشطین في المجال الذي تضبطه كّل سلطة االقتصادیین المتعاملینمراقبة تصّرفات و نشاط  -

 .المحافظة على مبدأ المنافسة الحّرة  ألجل تشرف علیهو 

وجه و  أحسنمستقلة من القّیام بالمهّمة على ـطات الضبط الـلتمكین سل :مانات سلطة الّرقابةـض - 2

 :ّد منـلضمان رقابة فّعالة للقطاع الذي تراقبه و لضمان حیادها الب

تمكینهم من لمن امتالك مصالح في القطاع المعني بالضبط والذي یخضع لرقابتهم  منع أعضائها -

كمثال على ذلك منع و  ،أداء مهام الرقابة على أحسن وجه بعیدا عن الضغوطات والتأثیرات

كذا منع أعضاء اللجنة المصرفّیة ة ، و یأعضاء هیئة المناجم من امتالك أسهم في شركات منجمّ 

من المفروض أن یكون  إذالمؤّسسات المالّیة الخاضعة لرقابتها، ى الـبنوك و الح لدتالك مصممن ا

لیس من فذا من خالل عدم امتالك المصالح، هفي حمایة مبدأ الحیاد و  فّعالهاّم و لهم دور 

 .المعقول أن ُتؤّدي المصالح الفردّیة إلى عرقلة السیر الحسن للعمل 

  ةـالّتأثیر في القرار ُیستشّف من ظروف القضّیة و ذلك في حال نشیر في هذا الصدد إلى أنّ و 
 

  . 137حدري سمیر، السلطات اإلداریة المستقلة الفاصلة في المواد االقتصادیة و المالیة، مرجع سابق، ص  -)1(
ص    2001، 24رة، عدد دولة، مجلة إداوجه جدید لدور ال: السلطات اإلداریة المستقلة في المجال المصرفي" فریجة حسین،  -)2(

58 .  
 . 71بن لطرش منى، مرجع سابق، ص  -)3(
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المجال الذي تضبطه تلك  صالح لدى مؤّسسة ناشطة في نفسـامتالك مبعضاء لألثال ـالسماح م

في هذه الحالة یجعل من الصعوبة ضمان حیاد هؤالء األعضاء فامتالك المصالح ، )1(السلطة

   .نتیجة الهیمنة المصلحیة  عند ممارسة مهامهم

البّد من منع الجمع بین ضمان ذلك لو  )2(االستمراریةالّرقابي بالّدیمومة و  االختصاصیتمّیز  -

مع أّي وظیفة أخرى أو ممارسة نشاط یتعّلق بالقطاع المعني المستقلة العضوّیة في هیئة الضبط 

 ،التفّرغ تماما ألداء مهامهماألعضاء لكامل جهدهم و وقتهم لوظیفتهم و قصد تخصیص  ،بالضبط

حتى ال تكون تشكیلة لتحقیق المصالح الخاصة، و هم في الئاحتواحتى ال یستغّلون وضعّیتهم و و 

 .هناك عالقات وروابط وثیقة مع نظرائهم في المؤسسات الخاضعة للّرقابة

  الفرع الثاني

  االستغاللسلطة منح رخص 

بسبب  لهذا المبدأ حدود فإنّ ، )3(الدستور مكّرس بموجبإذا كان مبدأ حریة التجارة والصناعة      

في القطاعات التي تتدخل فیها السلطة  خاصةلكن دون أن تؤّدي إلى هدم كیانه إخضاعه لقیود تشریعیة 

إخضاعها لنظام الترخیص المسبق الذي ، من خالل )4(العامة من أجل تنظیم ممارسة بعض النشاطات

  . )5(سلطات الضبط المستقلةه إلى بعض نحتعود صالحیة م

یتّم تحدید وس من طرف الهیئة المعنّیة االستغاللیمكن الدخول إلى السوق إّال من خالل منح رخص  فال 
  .)ثانیا(ثّم ضوابط ممارستها ) أوال(المقصود بهذه السلطة والهیئات التي لها صالحیة ممارستها 

   :ممارستها ةوالهیئات التي لها صالحی االستغاللسلطة منح رخص المقصود ب: أوال

الذي بموجبه یمكن لسلطات الضبط  هو ذلك اإلجراء: االستغاللالمقصود بسلطة منح رخص  - 1

 نها من مراقبة الّراغبین في االنضمام إلى المهنة من خالل التأّكدتمكّ  )6(المستقلة أن تمارس رقابة سابقة

  
 (1)- BERTRAND du Marais, Droit public de la régulation économique, op.cit, p.p 118-120. 

  . 177مرجع سابق، ص بن زیطة عبد الهادي، -)2(
  .المعدل و المتّمم  ،1996من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  37أنظر المادة  -)3(

(4)- BENNADJI Chérif, « La notion d’activités réglementées », Revue  Idara, n°02, 2000, p25. 
(5)- ZOUAIMIA  Rachid, «  Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique » 
 op.cit, p 65. 

و المالیة من خالل  االقتصادیةوب نزاعات و مخالفات على مستوى السوق شبعض سلطات الضبط المستقلة تعرف تدّخال قبل ن -)6(

لممارسة و إنجاز عملّیة ما،  االقتصادیینالتأّكد من مدى توافر الشروط المطلوبة ومدى احترام اإلجراءات القانونیة من طرف األعوان 

 . 101حدري سمـیر، السلطات اإلداریة المستقلة الفاصلة في المواد االقتصادیة و المالیة، مرجع سابق، ص: أنظـر في ذلك
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 ، وبذلك فإنّ )1(المهنةفي قصد السماح لهم بالدخول یهم روط المطلوبة قانونا لدالشّ  استیفاءدى ممن 

ف على موافقة سلطة الضبط المستقلة، فإذا حصل المشروع محّل الطلب على قرار منح مصیرهم متوقّ 

مح للمعني بالدخول إلى النشاط، أّما عدم الحصول علیه فإّنه یمنع المعنّي به من مباشرة أّي الرخصة سُ 

  . المجال ذلكنشاط في 

الرغم من رفع االحتكارات وفتح معظم النشاطات االقتصادیة أمام الخواص والتي ُیخّیل من على ف     

ومن  هنّ أ إالّ انسحبت فعال من النشاط االقتصادي فاسحة المجال للقطاع الخاص، قد خاللها أّن الدولة 

خالل تحلیل النصوص القانونیة نجدها قد استثنت من حریة التجارة والصناعة مجموعة من النشاطات 

  . أدرجتها ضمن مفهوم النشاطات المقّننة والتي تفرض علیها إجراءات معقدة

بعض السلطات لها الحق في  :االستغاللة سلطة منح رخص ممارس الهیئات التي لها صالحیة - 2

من بین النصوص في مجال معّین، و  االستغاللاّتخاذ قرارات هامة السیما تلك الخاصة بمنح رخص 

 :  نجدهذه السلطة سندت لسلطات الضبط المستقلة أالتي القانونیة 

بأّن النشاطات المتعلقة بإنتاج الكهرباء ونقلها حّدد القانون في هذا المجال یُ  حیث مجال الطاقة    

مارس في إطار المرفق العام من وتوزیعها وتسویقها، ونقل الغاز وتوزیعه وتسویقه بواسطة القنوات، تُ 

  . طرف أشخاص طبیعّیین أو معنوّیین خاضعین للقانون العام أو الخاص

ّنها مفتوحة على المنافسة وذلك بإنجاز وفیما یخص نشاطات إنتاج الكهرباء فإّن القانون ینص على أ

من كل شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص أو منشآت جدیدة إلنتاج الكهرباء، واستغاللها 

التيُ تمنح من طرف لجنة ضبط الكهرباء  االستغاللعلى رخصة  المتعامل لكن بشرط حصولالعام، 

  منح رخص استغالل  إجراءتنفیذي الذي یحّدد ا لما هو منصوص علیه في المرسوم الـوفق )2(والغاز

   . )3(المنشآت إلنتاج الكهرباء

 إذا أخذنا مثاال آخر عن الهیئات التي تمارس هذه الصالحیة نجد سلطة ضبط البرید و المواصالت   

  .السلكیة و الالسلكیة

  
  . 101حدري سمیر، السلطات اإلداریة المستقلة الفاصلة في المواد االقتصادیة و المالیة، مرجع سابق، ص -)1(

(2)- ZOUAIMIA  Rachid, «  Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique » 
op.cit, p 67. 

، المحّدد إلجراء منح رخص استغالل المنشآت إلنتاج الكهرباء، 26/11/2006، المؤّرخ في 06/428أنظر المرسوم التنفیذي رقم  -)3(

  . 29/11/2006صادر في  ،76ر عدد .ج
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الخاص في سنة  االستثمارد والمواصالت أمام یتّم فتح النشاطات المتعلقة بالبر  االتصالمجال ففي      

فیها الدولة بسلطة الرقابة  احتفظتلكن ونظرا الرتباط هذه النشاطات باستغالل المرفق العام  1998

أحد  في المجال بضرورة الحصول على موافقة من قبل سلطة الضبط والذي یأخذ استثمارفأخضعت أّي 

  :     النماذج التالیة

 . والذي یمنح لكل متعامل رسى علیه المزاد )1(نظام الرخصة  -

والذي یمنح لكل شخص طبیعي أو معنوي یلتزم باحترام الشروط التي  )2(المسبق الترخیصنظام  -

 . تحّددها سلطة الضبط

مة مل یرغب في االستغالل التجاري لخدام التصریح البسیط الذي یقوم بموجبه كل متعاظن -

لزامي  المواصالت السلكیة والالسلكیة بتقدیم تصریح بسیط لدى اللجنة وهو إجراء جوهري وإ

 . )3(یتطلب الحصول على موافقة سلطة الضبط 

 .  )4(االعتمادإضافة إلى نظام  -

   .السلكیة و الّالسلكیة  وكل هذه األنظمة ُتمنح من طرف سلطة ضبط البرید والمواصالت

فرض الحصول یُ  واالستغالل االستكشافممارسة نشاطات التنقیب، جل أل :المجال المنجمي        

التنقیب الذي یأخذ عّدة أشكال بحسب النشاط المعني، فیمكن أن یأخذ شكل رخصة على سند منجمي 

ُیمنح من طرف الوكالة صغیر أو متوّسط، ستغالل منجمي االمنجمي أو ترخیص ب باالستكشافترخیص 

  . )5(أّما المنجمي فإّنها عن طریق مرسوم تنفیذي الوطنیة للممتلكات المنجمیة،

إّال بعد الحصول على هذه  هذه القطاعاتیمكن الدخول إلى السوق في  فإّنه ال من ثّمةو      

      .ا یجعل الدخول إلى السوق یقتصر على عدد محدود من المتعاملینمّ م الرخصة

  النشاطات  االحتفاظ بسلطة الرقابة على هذهمن خالل هذه القوانین تحاول السلطات العمومیة     

  
، الذي یحدد القواعد العامة المطّبقة 05/08/2000، المؤرخ في 2000/03القانون رقم  من 32و ذلك استنادا إلى نص المادة  - )1( 

  .، مرجع سابق 06/08/2000مؤرخ في  48 ددر ع.على البرید و المواصالت السلكیة و الالسلكیة، ج 
  .من المرجع نفسه  39نص المادة  حسب -)2(
  .من نفس المرجع  40المادة  -)3(
  .من المرجع نفسه  41المادة  -)4(
 11رعدد .، یحّدد كیفیات منح السندات المنجمیة و إجراءات ذلك، ج06/02/2002، مؤّرخ في 02/65مرسوم تنفیذي رقم  -)5(

  . 13/02/2002صادر في 
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ّما الرتباطیتها اإلستراتیجّیة ّـ ألهمإّما  ّما الستعمالها كوسیلة لتحقیق أهـوإ داف ـها باستغالل المرافق العامة وإ

          .)1(معّینة

الرقابة ال ُتعتبر الضرورة الوحیدة لفرض الترخیص ألّن ذلك راجع أیضا فضال عن ذلك فإّن  و    

لهذا أخضع المشّرع بعض النشاطات لتنظیم  ،إلى الشروط القانونیة الواجب توافرها لممارسة النشاط

      . )2(صارم

إلى عّدة مقاییس  باالستناد االستغاللهذه السلطات في طلبات الحصول على رخص تنظر        

  :  وشروط عدیدة ومتنوعة تختلف من قانون إلى آخر والتي من بینها

 . لقواعد حمایة البیئة والمحیطو  حترام المشروع لواجبات المرفق العاما -

 . استعمالهاضمان سالمة وأمن التجهیزات المزمع  -

 . توفیر مصادر الطاقة األولّیة -

 . ختّیار األماكنا -

 . هنّیة لطالب الترخیصالخبرة  الم -

  ).التقنیة ( والمالیة  االقتصادیةالقدرات  -

خذ على ضوئها قرارها، فهي تتمّتع بسلطة ونشیر إلى أّن اإلدارة قادرة على تقدیر الشروط التي تتّ          

فتقدیـم  والسماح لهم بالدخول في النشاط االقتصادیینمّكنها من اتخاذ القرار وانتقاء األعوان تُ  )3(تقدیریة

سلطة الضبط المستقلة إذ یمكن  طلب الحصول على الّرخص ال یقابله بالضرورة الموافقة علیه من ِقبل

من ثّمة فإّن قرار منح الترخیص یمكن أن یكون محّل قبول أو خیرة عدم الرّد علیه باإلیجاب، و لهذه األ

، و بالتالي فإّن سلطات الضبط )4(رفض، ویكون وفق اإلجراءات والقواعد المتعّلقة بأعمال هذه الهیئات

 .)5(واسعة تتمّتع بصالحیاتفي هذا المجال المستقلة 

  
 الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلةأعمال ، "اختصاص منح االعتماد لدى السلطات اإلداریة المستقلة " أوبایة ملیكة،  -)1(

  .202، ص2007ماي  24 -23جامعة بجایة، 
الملتقى الوطني حول أعمال ، "اختصاصات مجلس النقد و القرض في تنظیم و تأطیر القطاع المصرفي " إقرشاح فاطمة،  -)2(

 . 190، ص2007ماي  24 -23سلطات الضبط المستقلة، جامعة بجایة، 
  .40 ، ص2002، 01 عدد، مجلة مجلس الدولة، "رقابة القاضي اإلداري على السلطة التقدیریة لإلدارة " أبركان فریدة،  -)3(
  . 192إقرشاح فاطمة، مرجع سابق، ص  -)4(
  . 204مرجع سابق، ص أوبایة ملیكة،  -)5(
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  : ضوابط ممارسة هذه الصالحیة: ثانیا

قرارات  االختصاصعّد القرارات التي تّتخذها سلطات الضبط المستقلة بمناسبة ممارستها لهذا تُ     

شترط أن تكون الجهة المانحة منحها أو رفضها، لذلك یُ قبول فردیة، كما أّنها تتمّتع بسلطة تقدیریة في 

الضوابط التي تحكم هذه العملّیة  من و ضع مجموعة من الضمانات و ولتحقیق ذلك البدّ خص محایدة للرّ 

  :  من ذلكو 

بدون تمییز في إطار مناخ النزاهة و أن تمارس هذه الصالحیة وفق قواعد الشفافیة و یجب  -

من ، والمتعاملین في السوق االقتصادیینوفي إطار منافسة مشروعة ما بین األعوان  )1(تنافسي

عن المنافسة حتى یتسّنى  كاإلعالنتتوّفر فیهم الشروط لجمیع خاصة الذین خالل فسح المجال ل

 . بالشكل المطلوبنافسة بتقدیم طلباتهم في الوقت و للمعنیین الدخول في الم

التي یتعّین علیها ممارسة نشاطها في تّباعها و اتبیین الكیفّیات والشروط واإلجراءات الواجب  -

دون أخذ لما في ذلك من ضمان لحقوق األعوان ل من مضمون الحّیاد أساسا لها تجعأن نطاقها و 

  .في هذه العملیة بإمكانها التأثیرفي الحسبان أّیة اعتبارات أخرى 

وافرت في كل من یتقّدم بالطلب شروط المقّررة قانونا متى تللكّل الطلبات المستوفیة ل االستجابة -

صالح لتفضیل متعامل على حساب المغالل وعدم است به هذا القانون من شروططلكل ما یت

سلطات وتعزیز مصداقیتها مادام ال هذه ، ذلك أّن المساواة تعمل على بعث ثقة األعوان في)2(آخر

تستند إلى معاییر دون أّي تمییز یقوم على و دقیقة منح الرخص سیتّم على ُأسس موضوعّیة 

یجاد الحلول المالئمة لها أسس مصالح ألّن المصالح تعمل على تعقید األ مور بدال من تسهیلها وإ

لطریقة ُیضمن اوهي عامل ال  یساعد على العمل الجاد وال على اّتخاذ القرارات الصائبة، وبهذه 

   .الحیاد من خالل عدم الّتحّیز والموضوعّیة

   .مع اإلعداد الُمسبق لشروط المشاركةمنح الّرخص دون تدّخل من وزیر القطاع المعني  -

  . احترام بعض القواعد قبل اّتخاذ القرار، منها ضرورة اإلجابة على الطلب ضمن آجال معینة -

 . تسبیب القرارات في حالة الرفض وتبلیغها للمعنیین -

 .في حالة عدم احترام قواعد منح الرخص قابلیة قراراتها للطعن أمام القضاء -
 

"      :جم، المعدل و المتمم على أنهاانون المنق تضمنالم ، 03/07/2001المؤّرخ في 01/10من القانون رقم  03تنص المادة  -)1(

 ".و ذلك دون تمییز في القانون األساسي أو الجنسیة ... یمكن كل متعامل ممارسة األنشطة المنجمیة
  .111مرجع سابق، ص فیرم فاطمة الزهراء،  -)2(
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  الفرع الثالث

  سلطة فتح التحقیقات

لمهّمتها الضبطیة على وسیلة على درجة من األهمیة  أدائها المستقلة فيتعتمد سلطات الضبط   

في إجراء التحقیقات تتمّثل  ،للبحث عن كل فعل من شأنه عرقلة السیر الحسن للقطاع المعنّیة بضبطه

   . والمالیة االقتصادیةعّد أحد أشكال الرقابة التي تقوم بها من أجل ضبط القطاعات تي تال

إحدى الوسائل التي تمّكن من بلوغ الغایة والتوصل  همرحلة جوهریة باعتبار  التحقیقبالقیام ُیعد   

ثم ) أوال(كیفیة ممارستها الفرع إلى تعریف سلطة التحقیق و  ألجل ذلك سنتطّرق في هذا، و إلظهار الحقیقة

  .)ثانیا(ذه السلطة إلى ضمانات و مقّومات ه

  :اتعریف سلطة التحقیق وكیفیة ممارساته: أوال

من وقوع و التحّقق قبل اّتخاذ أّیة عقوبة البّد من إجراء التحقیق للتأّكد  :تعریف سلطة التحقیق  - 1

  .المخالفة وكذا الكشف عن صفة المخالفین و الوصول إلى الحقیقة 

خذ بعد وقوع المخالفة بقصد الكشف عن فاعلها أو التثّبت من إجراء شكلي ُیتّ " بأّنه التحقیق  فوُیعرّ 

الفحص والبحث والّتقصي الموضوعي والمحاید والنزیه  "أو هو )1("إسنادها إلى فاعل معّین صحة

ما یتعلق بصحة حدوث وقائع محّددة ونسبتها إلى أشخاص یوجه الحقیقة واستجالؤها ف الستبانه

  . )2("محّددین وذلك لوجه الحقیقة والصدق والعدل

  : نیوعـنإلى هذه التحقیقات  یمكن تقسیم    

التي تتّم في إطار البحث عن  (Enquêtes coercitives)التحقیقات القسریة: یتمّثل النوع األول في

وقـد  )3(الشرطة القضائیة وتمتاز بإمكانیة التفتیش والحجـزه التحقیقات التي یقوم بها أعوان المخالفات وُتشب

المعنيّ القانون الفرنسي لشروط تضمن حمایة الحقوق األساسیة للّشخص  أخضعها
)4(. 

  
 166، ص 2007أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد، تسبیب القرارات اإلداریة أمام قاضي اإللغاء، منشأة المعارف، اإلسكندریة،  -)1(

.  
  . 98، ص  2008الشتیوى سعد، المساءلة التأدیبیة للموظف العام، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة،  -)2(
 121متّمم، یتعّلق بالمنافسة، مرجع سابق، و كذا المادتین ، معدل و 19/07/2003، مؤّرخ في 03/03األمر رقم  من 51المادة  -)3(

، یحدد القواعد العامة المطّبقة على البرید و المواصالت السلكیة و 05/08/2000، مؤرخ في 2000/03من القانون رقم  126و

   . ، مرجع سابق06/08/2000مؤرخ في  48 ددر ع.الالسلكیة، ج 

  . 46،  مرجع سابق، ص " اریة المستقلة في مواجهة الدستورالهیئات اإلد" عیساوي عز الدین،  -)4(
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لكن في الجزائر سلطة التحقیق القسریة الممنوحة لمجلس المنافسة لم یقابلها أّي ضمانة من بین       

ر المعّین في مجلس المنافسة أن ون الفرنسي، إذ یمكن للمقرّ تلك التي أحاطت هذا اإلجراء في القان

 )1(الضروریة للتحقیق یفحص أّي وثیقة أو یستلمها حیثما ُوجدت ومهما تكن طبیعتها وحجز المستندات

  . )2(دون أمر مسبق من طرف القضاء

األساسیة للّشخص وهذه السلطات االستثنائیة تتّم خارج رقابة القاضي العادي، وهي تمّس بالضمانات 

، علما أّن التحقیق لیس سوى مجموعة من الضمانات التي ترتبط فیما بینها برباط وثیق     و )3(مباشرة

  . تؤّدي في النهایة إلى عدالة المساءلة 

 (Enquêtes non coercitives)فیتمثل في التحقیقات اإلدارّیة البسیطة من التحقیقات الثاني ا النوع أمّ 

على     المستندات والوثائق للحصول كل ل في الدخول إلى محالت المؤسسة المعنّیة وفحص والتي تتمثّ 

  .)4(المعلومات

 : یهدف االعتراف التشریعي بسلطة التحقیق لهذه األجهزة في ظل اقتصاد السوق إلى ما یلي       

للقطاع المعنّي ضمان احترام المتعاملین واألعوان لإلطار القانوني وجملة القواعد المؤطرة  -

 .رها بالضبط إذ ال محل للعقوبة المنصوص علیها قانونا إال إذا أثبتت التحقیقات وجود ما یبرّ 

  
و هذا یعّد مخالفا للدستور الذي منع حجز أّي مطبوع أو تسجیل أو أّیة وسیلة أخرى من وسائل التبلیغ و اإلعالم بدون أمر  -)1( 

، معّدل و متّمم، مرجع 1996من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  38/3المادة نص نظر في ذلك أقضائي، 

  .سابق 
مكّرر من قانون المنافسة المعدل و  49قام المشّرع الجزائري بالتوسیع من اختصاصات مقّرري مجلس المنافسة بموجب المادة  -)2(

المذكورین في هذا القانون أثناء ممارستهم لمهامهم لرقابة القضاء عكس ماهو معمول به في المتمم، و لم ُیخضع الموظفین و األعوان 

   :للتفصیل أكثر أنظر.القانون الفرنسي، حیث یخضع أعوان مجلس المنافسة لترخیص مسبق من القاضي
ARHEL Pierre, « Concurrence règles et procédures », Recueil Vème Concurrence, Dalloz, n°19, 2001, 
Paris, P.P 98-154.  

  . 47 مرجع سابق، ص، "ریة المستقلة في مواجهة الدستور الهیئات اإلدا" عیساوي عز الدین،  -)3(
   . معدل و متممجم، ایتضّمن قانون المن 03/07/2001، مؤّرخ في 01/10من القانون رقم  55 المادة :أنظر المواد -)4(

معدل      و ، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، 23/05/1993، مؤرخ في 93/10تشریعي رقم المرسوم المن  37/2المادة  -

  .متمم

توزیع الغاز بواسطة ، یتعلق بالكهرباء و 05/02/2002،  مؤرخ في 02/01قانون رقم المن  144و  141المادتین  -

 .، مرجع سابق  06/02/2002مؤّرخ في  08 ددعر .القنوات، ج

و             د العامة المطّبقة على البرید ، یحدد القواع05/08/2000، مؤرخ في 2000/03ن رقم من القانو  57المادة  -

 .، مرجع سابق 06/08/2000مؤرخ في  48 ددر ع.المواصالت السلكیة و الالسلكیة، ج 

 .متمممعدل و ، یتعّلق بالنقد و القرض، 26/08/2003المؤّرخ في  03/11األمر رقم  من 109و  108 المادتین  -
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  . د من عدم وجود وضعیات منافیة للمنافسةضمان شرعیة المنافسة من خالل التأكّ  -

الحصول على معلومات حول القطاع المختصة السلطة المعنیة بضبطه و الوصول إلى الحقیقة  -

ماطة الّلثام عنها  . وإ

 . حمایة النظام العام االقتصادي الوصول إلى التحدید الدقیق للمسؤولیات و -

  :   دـبین السلطات التي أّهلـها المشرع لالضطالع بسلطة التحقیـق نج من و

، )3(، لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها)2(جنة المصرفیةاللّ رى كـذلك هیئات أخـكو ، )1(مجلس المنافسة

   .)4(لجنة اإلشراف على التأمینات

شّكل سلطة التحقیق المعترف بها لسلطات الضبط المستقلة سلطة ت :ممارسة صالحیة التحقیق ةكیفی - 2

القاعدة القانونیة  احترامحقیقیة تكّرس الغایة من تواجدها وذلك بمراقبة حسن سیر السوق والمنافسة وحسن 

 :  وتمارسها من خالل

بع دون أن تفرض اإلدارة الطا الشكیشوبها الغموض و التي حول النقاط  الحصول على المعلومات -

  .)5(السري للوثائق التي تملكها

بالدخول إلى محالت المؤسسات المعنیة ن خالل القیام بزیارات میدانیة و تمارس هذه الصالحیة م -

 التي تراها ضروریة في إطار التحقیقات االقتصادیة التي  )6(وفحص المستندات والوثائق

   
الملّفات المتعّلقة بمشاریع التجمیعات اإلقتصادیة في حالة ما إذا كانت ُوّكلت لمجلس المنافسة مهّمة التحقیق و البحث في  -)1(

  .مؤّسسة ما تقوم بتعزیز وضعّیة هیمنتها على سوق ما 
جنة المصرفیة الحق في مراقبة البنوك و المؤسسات المالیة بناءا على الوثائق و في عین المكان و لها أن تطلب من جمیع للّ  -)2(

مالیة جمیع المعلومات و اإلیضاحات و اإلثباتات الالزمة لممارسة مهمتها، كما یمكنها توسیع تحریاتها إلى البنوك و المؤسسات ال

  .المساهمات و العالقات المالیة و إلى الفروع التابعة لهما
لالّدخار و البنوك و  تملك لجنة البورصة سلطة إجراء التحقیقات لدى بعض المتعاملین، كالشركات التي تلجأ إلى اإلعالن العلني -)3(

المؤّسسات المالیة و الوسطاء في عملّیات البورصة، و لدى األشخاص الذین یقّدمون نظرا لنشاطهم المهني مساهماتهم في العملیات 

  .أو یتوّلون إدارة مستندات مالیة الخاصة بالقیم المنقولة، أو في المنتوجات المالیة المسعرة
التحّقق من مصدر الّرأسمال التأسیس للشركة و كذلك مصدر لجنة اإلشراف على التأمینات من بین العملیات التي تقوم بها  -)4(

و إعادة التأمین و بالتالي البحث عّما إذا كان مصدر هذه األموال  األموال المستخذمة في إنشاء أو زیادة رأسمال شركة التأمین

أداء هذه المهّمة كّل من وسطاء التأمین المعتمدین و مفّتشوا التأمین المحّلفین الخاضعون لقانون أساسي مشروعا أم ال، و یقاسمها في 

المعّدلة بموجب القانون رقم  212و المؤّهلون بإجراء التحقیق في أّي وقت استنادا إلى الوثائق و التنّقل إلى عین المكان وفقا للمادة 

  .سابق  مرجعالمتعّلق بالتأمینات، ، 06/04
(5)- GE NTOT Michel, Les autorités administratives indépendantes, op.cit, p 67. 

  .جم، معدل و متمماقانون المن، یتضّمن 03/07/2001، مؤّرخ في 01/10من القانون رقم  55المادة  -)6(
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 .)1(سلطة التفتیش والحجزولها أیضا النتیجة المرجّوة تؤّدیها والتي تساهم في تحقیق الفائدة و         

 الوصول إلى نتیجة في الموضوع منمكن التي تاتّباع كل السبل والّطرق المشروعة قانونا و  -

معلومات في القضایا المطروحة علیها أو  اكاستدعاء أّي شخص بإمكانه أو من شأنه أن یقّدم له

لألعوان المؤّهلین في إطار ممارسة هذه التحقیقات أن  تأمر أعوانها باستدعائه، كما یمكن كذلك

للحصول على  یطلبوا إمدادهم بأّیة وثائق أّیا كانت دعامتها وأن یحصلوا على نسخ منها

  .ةالتوضیحات و التبریرات ذات األهمیّ 

 منع على المؤسسة المعنیة أو الشخص المعنيیُ بالمقابل و الحجز على أّیة وثیقة ضروریة للّتحقیق  -

 . بالسر المهني بعدم تقدیم الوثائق المطلوبة االحتجاج

  :ضمانات ومقّومات سلطة التحقیق: ثانیا

على  یرتكزأن  البدّ ، من التحقیق في كشف الحقیقة كاملة النتیجة المستهدفةق تحقّ تكي     

حكمته بأن تتوافر فیه ضمانة  مراعاة الضمانات األساسیة التي تقوم علیها مع ،مجموعة من المقّومات

   :تقتضيالتي  )2(الحیدة

من وضع قواعد  البدّ  تهألهمینظرا و ، بالتحقیق ُتكّلفوضع مصالح خاصة على مستوى الهیئات  -

 شروطه وضبط إجراءاته، حتى تكون قرارات مع تبیینوضوابط ُتحّدد السیر القانوني لهذه العملیة 

 . مشروعة  یئات الضبط المستقلةه

م الفصل فیه بین سلطتي خذ القرار على نحو یتیتحّقق الحیاد من خالل تشكیلة الهیئة التي تتّ  -

هّو ما ، و يلتفادي تراكم الصالحیات و للوفاء بشرط الحیاد الموضوع اّتخاذ القرارالتحقیق و 
 .  یطمئّن معه المتعامل إلى ُحسن مباشرته

في عدم حصر صالحیة الّتحقیق على أعضاء سلطات الضبط المستقلة المنوط بهم التصّرف  -

نادها ـبل البّد من إس، )3(ذلك تحصینا للعضو من التأّثر باعتبارات معینة أثناء الّتحقیقو التحقیق، 

ُیجرى  حتىو  )4(إلى أشخاص مؤّهلین لذلك قصد إعطاء مصداقیة أكبر لهذه المرحلة الهاّمة

 في أداء الكامل یتمّتع القائم بالتحقیق باالستقالل لكي  التحقیق بعیدا عن السلطة اآلمرة به
 

   .یتعّلق بالمنافسة م،متمّ معدل و ، 2003 /19/07مؤّرخ في  03/03من األمر رقم  51المادة  -)1(
  .168الشتیوى سعد، المساءلة التأدیبیة للموظف العام، مرجع سابق، ص  -)2(
  . 125، ص 2008اإلسكندریة،  ،ة المعارفعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامة، منشأ -)3(
  . 167أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد، مرجع سابق، ص  -)4(
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ینعكس هو األمر الذي أثیر في حیاده بانحیازه لرأیها و خضوعه لتلك السلطة من شأنه التف، عمله

  .)1(الموضوعیةیفقدها  التحقیق وبالطبع على مجریات 

أن یتجّرد القائم بالتحقیق من  ذلك یقتضي إذا كانت غایة التحقیق هي الوصول إلى الحقیقة فإنّ  -

وبین ّثر خارجي من شأنه أن یباعد بینه أن ینأى بنفسه عن أّي مؤ و كّل مظاهر التحّیز، 

تأثیر یتجّنب القیام بأّي عمل من شأنه الو  ،أن یتمّتع بهروح اإلنصاف الذي یجب الموضوعیة و 

رادو على حریة  بداء أقوالهفي اختیار و عني ة الشخص المإ یقتصر دوره على توجیه األسئلة ل )2(إ

ثبات اإلجابة علیها من المّتهم كما صدرت عنه دون تدّخل منه بإضافة أو نقصانو    . )3(إ

  كاّفة         ضیات العدالة المرجّوة الواجبة االحترام في ـمن مقتیعّد حّقق ـنه اشتراط حیدة المـمو   

بغّض النظر عن السلطة القائمة بهالتحقیقات    
)4(.  

تحریر جلسات مواجهته بما هّو مأخوذ علیه من أعمال مع ضرورة وجوب استدعاء المعنّي و  -

   .التي یجري التحقیق حولها االستماع إلى أّي شخص بإمكانه تقدیم معلومة تفید القضیة

      )5(لتحقیق المحاكمة العادلةالذي یعد كضمانة هامة و عامل المتهم من الدفاع عن نفسه تمكین المت -

في المّتهم المعنیة أن تضع المتعامل هیئة العلى یتعّین  لذا ،)6(نمبدأ عاما للقانو یعتبر كما 

ملف الّتحقیقات التي ُأجریت تمكینه من اإلّطالع على بوضعیة تمّكنه من الدفاع عن نفسه 

حاطته و  مته قبل اّتخاذ أّیة عقوبة م كأساس لمحاكیع األوراق التحقیقیة التي تستخدبجم اعلمإ

  .قالتي من شأنها إنارة المحقّ و تمكینه من إبداء أقواله ومالحظاته شفاهة أو كتابة  ة إلىإضاف

 على درجة من األهمیة لما فیه من ضمان لسالمة اإلجراءات یعّد ضمانةاإلستعانة بمحام الذي  -

استقرار نفسي و  فضال عّما یوّفره حضور المحامي من هدوء ،یهدف إلى تحقیق شفافیة المحاكمة

 .)7(االّتزان في إعطاء اإلجابات األمر الذي یؤّدي إلى ،ى المتعامل المتهملد

   
  .119صع سابق، جعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مر  -)1(
  .267، ص 2007، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، "دراسة مقارنة" نوفان العقیل العجارمة، سلطة تأدیب الموظف العام -)2(

 .121صع سابق، جعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مر  -)3(
 . 117مرجع نفسه، ص  -)4(

(5)-  BRISSON Jean-François, « Les pouvoirs de sanction des autorités de régulation et  l’article 6/1 de 
la  CEDH  à propos  d’une  divergence  entre  le conseil  d’Etat  et  la cour  de cassation  », AJDA, 

1999, p 848.                                                                                                                                    
  .367لنشاط اإلداري، مرجع سابق، ص لباد ناصر، القانون اإلداري، ا -)6(
  . 206نوفان العقیل العجارمة، مرجع سابق، ص -)7(
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تضیع معه معالم الوقائع والمالبسات التي ُیجرى الّتحقیق في  حقیق كتابة حیث الأن ُیجرى التّ  -

ظّلها وما یّتسم به هذا األسلوب من دّقة وانضباط وسهولة في الرجوع إلیه، وُیعّد المحضر دلیال 

 . )1(إلى أن ُیثبت العكس

  .المقررة قانوناو تبلیغ نتائج التحقیق وفقا لإلجراءات تسبیب القرارات ب االلتزام -

من تنظیم وضمان حسن سیر إذا لم تتمّكن سلطة الضبط المستقلة إلى أّنه  في األخیرنشیر و      

، فإّن دورها ال یتوّقف عند هذا استعمال اآللیات الوقائیةمن خالل شرف على ضبطها األسواق التي تُ 

  . تنتقل إلى األدوات الّردعّیة لها أن بل الحدّ 
  

  الفرع الرابع

  اّتخاذ إجراء قمعي أو ردعي 

تبّنى المشّرع الجزائري الضبط عن طریق هیئات اعترف لها بالسلطة القمعیة وبذلك یكون قد      

تخویلها هذه السلطة ُیعّبر عن حیاد الدولة في  ،سلطة فرض العقوبات في مجال تخّصصها هامنح

  .)2(یساهم في الحّد من تدخالتها المتزایدة  المجال اإلقتصادي والمالي و

  بشكل یسمح استخدامهاعلى منحها السلطة القمعیة بل یجب  لكن نجاح الضبط ال یتوّقف فقط          

علیه سنتطّرق في هذا الفرع إلى تحدید نة الحیدة، و مع مراعاة ضما )3(بتحقیق الغایة المرجّوة منها

  ). ثانیا(ثم شروط ممارسة هذه السلطة و ضماناتها ) أوال(القمعي ومبّرراته  المقصود باالختصاص

  : المقصود باالختصاص القمعّي ومبّرراته: أوال

اقبة على هو تلك األهلیة التي یمنحها القانون لهذه السلطات للمع: المقصود باالختصاص القمعيّ  - 1

التقلیدي الذي یقضي باالختصاص اإلستئثاري هذه األهلیة تتجاوز المبدأ خرق القوانین واألنظمة، 

للقضاء الجزائي في قمع المخالفات و الخروقات المعاینة للنصوص القانونیة الضابطة للنشاط 

  .  )4(االقتصادي

 
  .168الشتیوى سعد، المساءلة التأدیبیة للموظف العام، مرجع سابق، ص  -)1(
  .114الفاصلة في المواد االقتصادیة و المالیة، مرجع سابق، ص حدري سمیر، السلطات اإلداریة المستقلة  -)2(
  .25عیساوي عز الدین، السلطة القمعیة للهیئات اإلداریة المستقلة في المجال االقتصادي و المالي، مرجع سابق، ص  -)3(
 . 06مزهود حنان، مرجع سابق، ص  -)4(
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ُیعتبر و اإلنتهاكات إّن اختصاص سلطات الضبط المستقلة في توقیع العقوبات على المخالفات   

  : لسببین رئیسیینو ذلك الممنوحة لها  االختصاصاتوأخطر  من أهمّ 

یتعّلق األول بتعّدیها على صالحیات القاضي الجزائي المتمثّلة في الحكم بالعقوبات على المخالفات 

بحقوق المخالفین ألّنه یفرض علیهم عقوبات مالیة یمّس  االختصاص فمؤّداه أّن هذاأّما الثاني ، المعاینة

وغیر مالیة تبلغ في بعض األحیان درجات من الّشدة قد تفوق ما یحكم به القاضي السیما العقوبات 

  . )1( المالیة مّما ُیثیر حفیظة لدى المعنّیین بعقوبتها

 االختصاصاتإذن أصبح الوضع العام السائد تعّدي سلطات الضبط المستقلة على أحد   

  . )2(ُیعرف بالقمع اإلداري عن طریق ماذلك و األصیلة المعهودة إلى السلطة القضائیة 

السلطة تعتبر أداة جدیدة للضبط في إطار اقتصاد السوق بهدف إعادة  هذه ومنه یّتضح أنّ          

یمكن  الالتقلیدي، ومن جهة أخرى فإّنه مع الجنائّي إلیجاد حلول غیر مألوفة في القانون النظر في الق

 تتصّدى مباشرة لكل خرق للقواعدالمستحدثة  لكون هذه الهیئاتالضبط، سلطة الفصل بین سلطة العقاب و 

رقابة فّعالة لجمیع  وهكذا تكفل، (3) بعودة التوازنفتسمح  هذا من خالل اّتخاذ العقوباتللقطاع و الُمنّظمة 

   . )4(االقتصادیة والمالیة وُتسّهل قمع أّي مخالفة تقع النشاطات أو القطاعات

فردیة  تتسم السلطة القمعیة لسلطات الضبط المستقلة بالطابع الّردعي خاصیتها أّنها قرارات   

لألعوان االقتصادیین غایتها العقاب على التقصیر في أداء االلتزام، ممارستها هو نوع من التحذیر و 

لمخالفة كي یستقیم اآلخرین الذین یصل إلى علمهم العقوبات التي توّقعها على العون االقتصادي مرتكب ا

  . )5(تذّكرهم بأّنه توجد قواعد قانونیة یجب احترامهافي تصّرفاته ویعود إلى الحالة العادیة و 

ّنما تهدف مفهذه الهیئات ال تقوم بدور العقاب فقط و    ن خالل ذلك إلى ردع األعوان إ

  هي تؤّدي الوظیـفة القمعیة       ، فهذه الهیـئات و (6)ن اآلخرین من اقـتراف مثل تلك األفعالـاالقتصادیی
  
  . 06، مرجع سابق، ص مزهود حنان -)1(
     . مرجع نفسه -)2(

   . (3)- FRISON ROCHE Marie Anne, « Le droit de la régulation »,op.cit, p 614  
الملتقى الوطني حول سلطات الضبط أعمال ، "اللجنة المصرفیة كجهة قمعّیة في مجال المساءلة المهنّیة للبنوك " طباع نجاة،  -)4(

  . 224، ص2007ماي  24 -23المستقلة، جامعة بجایة، 
  .25و المالي، مرجع سابق، ص عیساوي عز الدین، السلطة القمعیة للهیئات اإلداریة المستقلة في المجال االقتصادي  -)5(
الملتقى الوطني حول سلطات أعمال ، "ضمانة أمام السلطة القمعیة للهیئات اإلداریة المستقلة : مبدأ التناسب" موكة عبد الكریم،  -)6(

  . 328، ص 2007ماي  24 -23الضبط المستقلة، جامعة بجایة، 
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تلك األفعال سیطّبق علیه نفس الشيء، فتوّلد في  من یرتكب القطاع بأّنهكأّنها ُتعطي درسا لكّل أعوان و 

      .        األنظمة بدال من خرقهایختارون طریق احترام التشریعات و دع مّما یجعلهم أنفسهم نوع من الرّ 

 ،ومن بین السلطات التي اعترف لها المشّرع بالسلطة القمعّیة نجد لجنة اإلشراف على التأمینات  

  .البورصة ومراقبتها، مجلس المنافسةلجنة تنظیم عملیات 

حول أساس تمّتع سلطات الضبط المستقلة بالسلطة  اختلف الفقهاء :مبّررات االختصاص القمعيّ - 2

هناك من اعتمد على فكرة وحدة الجزاءات اإلداریة أي أّن  :القمعّیة مّما أّدى ذلك إلى وجود تبریرات كثیرة

أّما المجلس  ،فّسره بفكرة ازدواجیة الجزاء بین العام والتأدیبيّ الجزاءات هي تأدیبّیة، ومنهم من  جمیع

تبریر السلطة القمعّیة  هناك من حاول أخیراو  الدستوري الفرنسي فقد ربطها بفكرة امتیازات السلطة العامة،

لقیام  ایأساسعامال ، حیث ُتعتبر السلطة القمعّیة )1(من خالل الضبط االقتصادي الممنوحة لهذه الهیئات

  . )2(اجحفّعالیتها وهو الرأي الرّ  أیضا ُتحّقق كماالمهّمة الضبطّیة 

لهدف السّیاسة الجنائّیة التي تسعى إلى إزالة  استجابةإّن تمّتع هذه الهیئات بالسلطة القمعّیة كان           

من الّتدخل في مجاالت مهّمة ال یمكن  باالستفادةالتجریم، الذي یسمح بموجبه لسلطات الضبط المستقلة 

ما ُیعّبر استخالف رقابة هیئات مكان هیئات أخرى للبحث عن أحسن طریقة لمراقبة  ،بالقنوات التقلیدّیة

  .االقتصاديالّنشاط 

  ما القمعّي لهذه الهیئات یستند إلى ظاهرة إزالة التجریم الجنائّي أو االختصاصتالي منح ـبال  

لحّد من العقاب، ویعني ذلك اإلبقاء على تجریم سلوك معّین ولكن من خالل تخفیف ُیسّمى بظاهرة ا 

یعني أّن الفعل قد أصبح ُمباحا لكن تّم الّتخّلي عن عقوبة الحبس  ، وهذا ما ال)3(العقوبة الخاصة به

القضاء  استبدلبعقوبة الغرامة المالیة، كما  استبدالهاوقد تّم  االقتصادیةالمفروضة على بعض الجرائم 

بقمع مثل تلك األفعال بجهاز إدارّي وهي سلطات الضبط  االختصاصالجنائّي الذي كان یؤول له 

  .)4(المستقلة، وقد ُمنح لها هذا االختصاص القمعّي لتعزیز دورها كسلطة ضابطة في السوق
  
 68-66ص .، مرجع سابق، ص االقتصادي و الماليعیساوي عز الدین، السلطة القمعیة للهیئات اإلداریة المستقلة في المجال  -)1(

.  
(2)- TEITGEN COLLY  Catherine, «  Les instances de régulation et la constitution », R D P, n°01, 
1990, p187. 

 .16، ص1996السامي الشواء محمد، ظاهرة الحد من العقاب، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -)3(
(4)- LEFEBVRE  José, «  Le pouvoir de sanction : le maillage répressif  », in DECOOPMAN  Nicol, 
s/dir, Le désordre des autorités administratives indépendantes, PUF, Collection Ceprisca, Paris, 2002, 
p.p111- 113. 
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دم ُمالءمة القاضي الجنائّي لقمع الجرائم تعود أسباب إزالة الّتجریم في المجال االقتصادي إلى ع        

الجنائّیة التي تتمّیز بالّتأخر  ذلك عكس العدالةو  الُمرتكبة في هذا المجال الذي یتمّیز بالسرعة في التعامل،

لألشخاص  ونظرا لعدم مالءمة عقوبة السجن والحبس مع الطبیعة القانونیة ،والبطء في النطق بالعقوبة

خاص المعنوّیة، ـعلى األشب المالئم والمناسب لفرض العقاب غرامة المالیة هو األسلو فإّن ال )1(المعنوّیة

  اص ـزائّیا، بل األشخـّل األشخاص المعنوّیة مسؤولة جـوُنشیر هنا أّنه لیس ك

  ، كما تفرض الغرامة المالیة من)2(یمكن ُمساءلتها جزائّیا عام الـقانون الـالمعنوّیة العامة الخاضعة لل

 .سلطات الضبط المستقلة عن طریق قرار إداريطرف 

  : شروط ممارسة السلطة القمعّیة وضماناتها: ثانیا

ممارسة السلطة القمعّیة من طرف سلطات الضبط المستقلة في المجال االقتصادي تتطلب   

حاطتها بجملة من الضمانات بالسرعة      االحتجاجیمكن  حیث ال، والمالي توّفر مجموعة من الشروط وإ

   .و الفعالیة في تدّخل هذه الهیئات للتقلیل من الضمانات األساسیة للمحاكمة العادلة 

أّن  )3(2000القرار الصادر عن المجلس الدستوري الفرنسي سنة  أّكد:شروط ممارسة السلطة القمعّیة - 1

ّتخاذ االحق في یكون لها  أالّ :ممارسة سلطات الضبط المستقلة للسلطة القمعّیة یجب أن تتقّید بشرطین

 .عقوبات سالبة للحریة وأن تخضع في ذلك للمبادئ العقابیة نفسها التي یخضع لها القضاء

هذه األخیرة تنفرد بها الجهات القضائیة وحدها دون كون  :أّال تكون العقوبة سالبة للحریة •

 . مالیة فقطبل تّتخذ غرامات  ،مشاركتها مع أّي جهة مهما تكن طبیعتها القانونیة

إّن إسباغ عقوبة ما بالطابع  :خضوع السلطة القمعّیة لذات المبادئ التي یخضع لها القضاء •

 . )4(دعي له هدف محّدد، إّال أّنه یستوجب تطبیق المبادئ التي تخضع لها العقوبة الجزائیةالرّ 

ممارستها  أّكد المجلس الدستوري الفرنسي على ضرورة احترام سلطات الضبط المستقلة عند  

دون ذكر  للسلطة القمعّیة الضمانات التي تكفل حمایة الحقوق والحریات المنصوص علیها دستوریا لكن

  .هذه المبادئ العقابّیة، وحّتى ولو تّم ذكرها فإّنها ستكون على سبیل المثال ال على الحصر
 

  .38-23ص .السامي الشواء محمد، مرجع سابق، ص -)1(
، دار الهدى الجزائر، "ة بین التشریع الجزائري و الفرنسي ـدراسة مقارن" سؤولیة الجزائیة للشخص المعنويصمودي سلیم، الم -)2(

 . 34-29ص .، ص 2006
(3)- Conseil Constitutionnel, n°2000-433, DC, du 27/07/2000, www.Conseil – Constitutionnel. fr/ 

 . 43  ،  مرجع سابق، ص" اریة المستقلة في مواجهة الدستورالهیئات اإلد" عیساوي عز الدین،  -)4(
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  :فيبالعودة إلى الدستور الجزائرّي نجد أّن هذا األخیر قد نّص على مثل هذه المبادئ والمتمثّلة أساسا 

الذي الشرعیة  لمبدأتخضع العقوبة الجزائیة  أنیجب : مبدأ شرعّیة الجرائم والعقوبات المقّررة لها  -  أ

یعني ضرورة تحدید الجریمة وكذا العقوبة المقّررة لها بموجب نص قانوني مسبق وهو ما نجده 

العقوبات  قانونفي مبدأ أساسي أیضا  یعدّ  كما ،من الدستور 142مكّرس في نص المادة 

 .المادة األولى منه  طبقا لنص )1(الجزائري

یعني وجوب معاقبة الشخص المرتكب للجریمة دون معاقبة : مبدأ شخصیة الّتجریم والعقاب  - ب

 . منه 142شخص آخر بدل منه وهو مبدأ مكّرس في الدستور في المادة 

امة التوازن أثناء تطبیق العقوبة حیث یجب إق امن احترامه البدّ ضمانة أساسیة : مبدأ التـناسب  -  ج

ع الفعل المرتكب وكذا مع الحالة أي تناسب العقوبة مالعقوبة المسّلطة بین الفعل المقترف و 

یجوز الجمع بین العقوبات التي توّقعها سلطات الضبط  الجریمة، كما ال الشخصّیة لمرتكب

 . )2(الدستور الجزائريعلى هذا المبدأ المستقلة ولم ینص 

الفعل المجّرم  ارتكابوذلك بمنع أّي إدانة بموجب قانون صادر قبل : مبدأ عدم الرجعّیة احترام  - د

 . )3(منه وكذا في قانون العقوبات 46نّص الدستور على هذا المبدأ في المادة قد و 

تخّص فقط العقوبات  ال المبادئحسب المجلس الدستوري الفرنسي هذه : مبدأ ضرورة العقوبة  - ه

ّنما ُیلزم توافرها بالنسبة لكل جزاء ذي طبیعة ردعّیة،  التي یحكم بها القضاء الجزائي فحسب، وإ

  .)4(عهد المشّرع بسلطة توقیع العقاب إلى جهة غیر قضائیةحتى ولو 

یّتسم الجزاء الّردعي بنوع من القسوة وله على األقل بالغ األثر على من : ضمانات السلطة القمعّیة - 2

بطائفة من الضمانات التي هذه السلطة وهي بذلك ُتمّثل مساسا بأحد حقوقه لذا لزم أن ُتحاط  ،ُتوّقع علیه

االنحراف في تطبیقها وتكفل في نفس الوقت لمن یخضع لها أقصى حمایة من الّتعسف في تحول دون 

  .لیة ألي محاكمة عادلةالتي تعتبر من المرتكزات األوّ و  )5(إنزالها
 
 

  

  . 2008المادة األولى من قانون العقوبات الجزائري، منشورات بارتي، الجزائر،  -)1(
  . 321موكة عبد الكریم، مرجع سابق، ص  -)2(
  .سابقمن قانون العقوبات الجزائري، مرجع  02المادة  -)3(
  .123حدري سمیر، السلطات اإلداریة المستقلة الفاصلة في المواد االقتصادیة و المالیة، مرجع سابق، ص  -)4(
  . 41،  مرجع سابق، ص"ورالهیئات اإلداریة المستقلة في مواجهة الدست"عیساوي عز الدین،  -)5(
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ولضمان الحیاد المزّودة بها هذه الهیئات ولنجاح المهّمة الضبطّیة عن طریق هذه السلطة القمعّیة        

  : تحقیق الفعالیة فإّن ذلك یتطّلب ما یلي و

صالح مّس بمتي یمكن أن تال اتجمیع أعضاء الهیئات المكّلفة بإصدار القرار یجب أن تتوافر ل -

م بالمهّمة المعهود للقیا الضروریینالحیاد ضمانات االستقالل و  المتعاملین االقتصادیین عوان واأل

 .)1(عامذلك مجلس الدولة الفرنسي كمبدأ بقد أقّر بها إلیها، و 

یجب أن تكون السلطة القمعیة مؤّطرة ومقّیدة من طرف القانون بما یضمن الحقوق والحّریات  -

 .ة بالحّیادوالسیما تلك المتعّلق الدستورّیة

حیدة الجهة الُمصدرة للقرار حیث ال یجوز أن یتضّمن تشكیل الهیئة من سبق له القیام بأّي عمل  -

ألّن ذلك یفقده صالحیة  )2(من أّي أعمال التحقیق أو أبدى رأیا فیه أو كانت له فائدة أو مصلحة

 . الفصل فیها لفقدانه الحیدة الواجبة

ق لّ الضبط المستقلة مع أّي وظیفة أخرى أو ممارسة نشاط یتعمنع الجمع بین العضوّیة في هیئة  -

عدم صالحیة من ُتحیط  نحرافه في استعمال هذه السلطة معابالقـطاع لتفادي تعّسف العضـو و 

  .)3(صّیة أو وظیفّیة أو موضوعّیة ُتشّكك في حیدته حضور المداولة الّتخاذ القرارـبه اعتبارات شخ

علما بكّل الوقائع اآلثمة      ة عاّمة إحاطة المّتهمدقصد بها كقاعوالتي یُ  )4(احترام مبدأ المواجهة -

حاطته له السماح و  )5(منسوب إلیه حتى یكون على بّینة من أمرهوبما هو  باإلّطالع على الملف وإ

باعتباره عنصر جوهري من عناصر حق ظرا ألهمیتها في تحقیق دفاعه همة المنسوبة إلیه نبالتّ 

 . ، كما یمكنه أیضا اإلستعانة بالشهودّكل أساسا لمصداقیة القراراتو یش الدفاع

وحمایتها ومنع التعّسف واإلجحاف و  المتعاملیناحترام حّق الدفاع والهدف من ذلك ضمان حقوق  -

 في اإلستعانة بمدافع و الذي یعّد من ضمانات و ركائز حق مذلك من خالل حّقه
         

  . 208العجارمة، مرجع سابق، صنوفان العقیل  -)1( 
  .237ص، مرجع سابقعلي جمعة محارب،  -)2( 
  .183صسابق،  مرجع عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، -)3( 
  :   لتفصیل أكثر حول أهمیة مبدأ المواجهة راجعل -)4( 

LAGET-ANNAMAYER  Aurore, «  Les  pouvoirs de sanction de la commission bancaire  », AJDA, 
2004, p.p 26-28 . 

  . 97، ص 2007الشتیوى سعد، التحقیق اإلداري في نطاق الوظیفة العامة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة،  -)5(
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من جهة أخرى احترام حق ، و ممن اإلستعانة بمن یدافع عنه مالدفاع إذ ال  یمكن كفالته بحرمانه

 . الدفاع یسمح بالمحاكمة العادلة للشخص المعني

القمعيّ  اختصاصهاتسبیب القرار الذي من خالله تقوم السلطة بممارسة  -
)1( . 

أمر ضروري حتى یتمّكن من  الذي یعدّ بالقرار الصادر بتوقیع العقوبة و تبلیغ المتعامل االقتصادي  -

 .)2(تحدید موقفه من هذا القرار، فإّما االرتضاء بنتیجة هذا القرار أو الطعن فیه

   )3( ة من ِقبل هیئة الضبط المستقلة یجب أالّ یمّس بالضمانات الدستورّیةـعیإعمال السلطة القم -

لذا البد من منح المتضّرر من القرار إمكانّیة الّطعن فیه أمام القضاء المختص لتفادي أّي تعّسف 

  .من جهة سلطات الضبط المستقلة بمعنى الحسم الّنهائي یعود في األخیر إلى القضاء

األخیر بناءا على ما تّم ذكره أّن منح سلطات الضبط المستقلة هذه الوظائف له ما ونخلص في   

یبّرره كون هذه الهیئات یجب أن تكون معاصرة وُمسایرة لمتطّلبات السوق وتطّوراته المستمّرة، إّال أّن أداء 

ا صالحیة ممارستها هذه الوظائف لن ُیحّقق نزاهتها ومصداقیتها إذا لم تقترن بحیاد الجهات المخّولة له

  . التي علیها أن تّتخذ موقف حیادّي في مختلف وظائفهادائها وهي سلطات الضبط المستقلة،وأ

منه ألجل ضمان عمل ناجع وفّعال البّد من الحّیاد الذي ُیعّد أهّم وسیلة لنجاح المهام  و  

  .المبّرر الرئیسي لُحسن سیرها و المنوطة بها

  

  

  

  

  
  

  
 

 
(1)- SALOMON Renaud, « Le pouvoir de sanction des autorités administratives indépendantes en 
matière économique et financière, et les  garanties fondamentales  », Revue de droit bancaire et 

financier, n° 01, 2001, p.p 42-51.                                                                                                    
  . 434نوفان العقیل العجارمة، مرجع سابق، ص -)2(

(3)- ZOUAIMIA  Rachid, Les  autorités de régulation  indépendantes dans le  secteur  financier en 
Algérie, éditions  Houma, Alger, 2005, p 81. 
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  الثانيالمطلب 

  سلطات الضبط المستقلة بمبدأ الحیاد التزامثار آ

مهامها یتوّقف بالّدرجة األولى ط المستقلة في أدائها لوظائفها و إّن نجاح أو فشل سلطات الضب         

   )1(ضروري لتسویة و ضبط القرارات التي تصدر عنهاالحیاد یعّد شرط أساسي و  لكونعلى حیادها، 

  . )2(بشكل جلّي على هذه الهیئات التي یقع على عاتقها اإللتزام بهیفرض نفسه بإلحاح و  من ثمة فهوو 

لوظائفها المخّولة لها قانونا، فإّن ذلك سیحّقق هذه الهیئات  عند أداءإذا تّم تطبیق مبدأ الحیاد   

یجابیة و إعماله بطریقة أن یتم  شریطةذلك یتحّقق میزات هاّمة، لكن و أكیدة نتائج إیجابیة  وفق جّدیة وإ

من بین هذه المیزات و لكسب مزایاه، للحصول على النتائج المنتظرة و المتوّخاة منه و  )3(مضمونه الحقیقي

 الفرع(ضمان ُحسن سیر أعمالها ، و )الفرع األول(على نشاطاتها  الشفافیةو  المصداقیةنذكر إضفاء 

المتعاملین ، وأخیرا كسب ثقة األعوان و )الثالثالفرع (الفعالیة و  ، و كذا تحقیق المردودیة)الثاني

 . )الفرع الرابع(اإلقتصادیین 

  الفرع األول

  على نشاطاتها المصداقیة و الشفافیةإضفاء  

المستحدثة تّم تخویل سلطات الضبط المستقلة مجموعة من الوظائف تكفل لها أداء المهّمة            

هذه في أدائها ل تهامصداقی ،و التي تمارسها في شكل قرارات المتمثّلة في الضبط التي أنشئت ألجلها و

و من جهة أخرى فإّن فعالّیة ، )أوال(حیادها نزاهتها و مدى بالّدرجة األولى على  یتوّقف مهامالوظائف و ال

التي یجب أن تسود  )4(خالل مدى توّفر الشفافّیة نـو نجاح أّي عمل من أعمالها ال یمكن أن ُیقاس إّال م

، هذه الشفافّیة ال یمكن تحقیقها و التي تسمح باّتخاذ قرارات سلیمة في ظّلهاف المعامالت التي تتّم مختل

  ).ثانیا(إذا انتفت صفة الحیاد على أعمالها 

  

  
 

(1)- DEGOFFE Michel, «  L’impartialité de la décision administrative », op.cit, p.p711 
(2)- COSTA Delphine, « Les autorités administratives indépendantes et le principe d’impartialité  », 
op.cit, p 1492. 

 . 78 ، مرجع سابق، ص-دراسة مقارنة–بودریوه عبد الكریم، مبدأ حیاد اإلدارة و ضماناته القانونیة  -)3(
  . 123مرجع سابق، ص  زوار حفیظة، -)4(

  



تكریس مبدأ حیاد سلطات الضبط المستقلة          األول                                 الفصل   

66 

 

  :زة المصداقیةـمی: أوال

یعّد مبدأ الحیاد الّدعامة الحقیقّیة إلضفاء مصداقیة أكبر على نشاطات سلطات الضبط   

فإذا التزمت به واحترمته      ،)2(كما یعّد أیضا معیارا إلضفاء المشروعیة على أعمالها )1(المستقلة

بعیدا عن أّیة عیة سس موضو اّتخذت موقف حیادي فإّن ذلك سیساعدها على اّتخاذ قرارات مبنّیة على أُ و 

مكانتها المرموقة في أّیة دولة كانت سلطة الضبط المستقلة قّوتها و تستمّد فضال عن ذلك مصلحة كانت، و 

       هیبتها في نفس المتعاملین اقیة فیها والمحافظة على سمعتها و من مدى سعیها لخلق المصد

  . لتي تجّسدها على أرض الواقع باستمرار النتائج اقتصادیین الذین یترّقبون دوما و األعوان االو 

ألجل نجاحها في ذلك، فإّنه یتطّلب تواجد ضمن التشكیلة أسالك مختلفة منسجمة مع بعضها و        

الجماعیة تعمل في إطار واحد حتى یكون القرار من صنع التركیبة و  خّولة لهامتتالءم مع المهام الالبعض 

ّما ُیعطي م المهارات المتواجدین على مستوى كّل هیئة أصحابو  االختصاصأهل المتكّونة من الخبراء و 

قارب بغّض األصدقاء و على األسلوب المتمّثل في تعیین األ االعتمادبدال من  ،مؤّثراللهیئات دورا فّعاال و 

یقوم الناجح هو القرار الذي یّتخذه و  الخبرة المطلوبة في الوظیفة، كما أّن القرارالنظر عن المؤّهالت و 

حتى ال تكون القرارات معرفة غزیرة في میدان تخّصصهم، و بصفتهم یتمّتعون ب االختصاصرجال بدراسته 

  . )3(من صنع المیوالت الشخصیة ألّن ذلك یؤّدي إلى المساس بمصداقیتها

یتّم التوّصل إلى قناعة تتمّثل في أّن الحیاد یلعب دور فّعال و مهم في إضفاء المصداقیة  علیهو         
  .النشاطات و دلیل استمراریتها على 

  :  زة الشفافیةـمی: ثانیا

ُیعّد مبدأ الحیاد الوسـیلة التي من شأنها ُیضمن الوصول إلى أعمال شفافة و نزیهة، و هذه   

الشفافّیة تبقى دائما الهدف المراد بلوغه دوما من طرف هیئات الضبط المستقلة، فبقدر ما تكون أعمالها 

            .شفافة خالّیة من أّي ضغط أو قید أو تأثیر بقدر ما ُتعّزز قّوة و شرعّیة قراراتها  نشاطاتها نزیهة وو 

  ستقلة ـئات الضبط المـتي تمارسها هیـفافیة في مختلف الوظائف الـن أجل ضمان الشـم         
  

(1)- PAULIAT  Hélène, «  Les autorités  administratives indépendantes  »,www.gip-recherche-
justice.fr/  

  .  79 سلیماني السعید، مرجع سابق، ص -)2(
  . 593 بوحوش عمار، مرجع سابق، ص -)3(
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ب هذه الهیئات من المتعاملین معها و تسهیال یغیة تقر بُ ، و التخّلص من تعقیدات البیروقراطیة العقیمةو

فّعالة للحوار تقوم أساسا على مّد قنوات  إستراتیجیةفإّن ذلك یتطّلب ضبط  لهؤالء في معرفة أمورهم،

عالمهم بمختلف یجابي بین سلطة الضبط المستقلة والمتعاملین واألعوان االقتصادیین، و الحوار اإل إ

ترشدهم إلى أمورها لكي توّجههم في مساعیهم و أن ترّتب علیها مات التي تسّطرها هیئات الضبط، و التنظی

  .أسالیب تحسیسیة  انتهاجذلك من خالل و  اعهاّتبااإلجراءات المطلوب 

األعوان اعد العمل، وتزوید المتعاملین و قو م بالّسهر على تبسیط اإلجراءات و و كذا االلتزا         

للقیام بنشاطاتهم االقتصادیة لتوسیع دائرة  ن المعارف التي یحتاجون إلیهااالقتصادیین بأكبر قدر ممكن م

و التي تهّم عالقاتها علومات الضروریة حول كّل هیئة من حیث تنظیمها و سیرها نشر الم، و التنافس بینهم

تقدیم الشروحات الكافیة و الوافیة ى یتمّكنوا من االّطالع علیها، و المتعاملین االقتصادیین حتباألعوان و 

ها، و ـهمللجمیع، كما ینبغي علیها القیام بإجالء الغموض عن بعض األحكام القانونیة التي استعصى ف

  . ا یخلق جو من التفاهم بین الطرفینممّ  الرّد على طلباتهم

كّلها تعّد من أهّم عوامل نجاح الوظائف المعهود بها إلیها و ذلك بجعل نشاطاتها قائمة هذه و         

    .)1(أخرىعلى المشاركة و الشفافیة من جهة، و خاضعة للتقییم و المساءلة من جهة 

  الثانيالفرع 

  و مهامها ُحسن سیر أعمالها ضمان 

التقّید و  االلتزامسن سیر مهامها و أعمالها یتطّلب تمكین سلطات الضبط المستقلة من ضمان حُ        

  ) .ثانیا(و كذا الحرص على ُحسن تطبیق القوانین ) أوال(بواجب الحیاد 

  :و التقّید بواجب الحیاد االلتزام: أوال

لة أن تكون في مستوى الصالحیات و السلطات المخّولة لها   یجب على سلطات الضبط المستق        

مراعاته و   )2(حتمّیة یقتضیها سیر أعمال الهیئاتُیعّد اسیة في ذلك هو التقّید بالحیاد الذي ـالّركیزة األسو 

ي و المالي له أثر بالغ جال اإلقتصادـفي المالضابطة سلطات المستقلة الاحترامه و اإللتزام به من ِقبل 

  األهمّیة حیث یجعلها ال تحید عن مسعاها و هدفها، فـهو الذي یدفع بهذه الهیئات إلى التقّدم

  

  .172مرجع سابق، ص  فیرم فاطمة الزهراء، -)1(
 .  81 سلیماني السعید، مرجع سابق، ص -)2(
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ثلى لنجاح مسارات التطّور، و بذلك فهو الوسیلة المُ  و حسن األداء، و یجعلها ترتفع بمستواها و تتحّكم في

  .المهام المنوطة بها و المسندة إلیها 

علیه فإّن المطلوب من هذه الهیئات هّو أن تكون ُمحایدة عند اّتخاذها للقرارات، بعیدة عن و          

ه في حالة عـدم التزام ألنّ المالي، الضبط الفّعال للسوق اإلقتصادي و مظّنة التحّیز مادام مهّمتها ضمان 

تنحرف عن خذمة الغرض  یاد فإّنها تفقد موضوعّیـتها و حیادها وهیئات الضبط المستقلة بواجب الح

  .التي تفتقر إلى المصداقّیة التي تّتخذها و  هذا ینعكس سلبا على القراراتالمطلوب، و 

موضع ر سلبیا على العمل، ومن ثّمة تصبح بالحیاد ُیؤّدي إلى نقص الفعالّیة و ُیؤثّ  االلتزامكما أّن عدم 

  .تفادیه و ، وهذا لوحده ضرر كبیر یجب اجتنابه )1(عن الحیاد هم بالتحّیز واالبتعادتُتاإلّتهام والشُّبهة و 

األسلوب الّناجح في العمل یتمّثل في االلتزام بالحیاد الذي یتحّقق من خالل  ُیستخلص أنّ  منهو           

انجاز المهام المسندة لسلطات الضبط المستقلة بكّل استقاللیة التي من شأنها أن تُقصي كّل تأثیر علیها 

سها في إذ ال یمكن أن یكون هناك تحسین في األداء إّال إذا كانت سلطة الضبط المستقلة تعتمد على نف

هذا و    من خالل تحسین طرق التسییر ن جهة أخرى تمارس الضغط علیها، و تسییر شؤونها دون تدّخل م

تتوّلى كّل منها القیام بعمل  ،مصالح مع تحدید لها صالحیاتهاواجد على مستوى كّل هیئة هیاكل و بت

  .أحسن وجه  كذا وجود میزانیة مستقلة لكل هیئة تمّكنها من القیام بدورها على، و محّدد

من جهة أخرى إّن التقّدم في أّیة هیئة ضبط مرهون بمدى مقدرة أعضائها على إظهار و   

  وجود أصحاب المهارات الذین ُیظهرون الّرغبة في العمل الجّدي من خالل ـهذا مرتبط بو  )2(الكفاءة

و  وجود هذه الهیئات حسن استخذامها في تحقیق األهداف المرجوة منإبراز قدراتهم و إثبات كفاءتهم و 

  مارسة المهام حتى ال یبقى األعضاء متخّوفین من إمكانیة العزلـهذا یتطّلب تحدید مدة لألعضاء لم

 و ألجل التفّرغ للعمل بصفة كاملة مّمالك قانونا في حالة اختالفهم معها، من طرف الجهة المخّولة لها ذ

التي بموجبها یمكن منع تب العلمیة العالیة في التعیین و یؤّدي إلى خلق نتائج إیجابیة، مع احترام أیضا الرّ 

  .أّیة ممارسة خاطئة 

  اهم في أداء الوظیفة الضبطّیة بالشكل المطلوبـعلى هذا التنظیم العقالني یس االعتمادمـن ثّمة فإّن و 

  
  . 134، مرجع سابق، ص "مبدأ حیدة القضاء و ضماناته في القانون الجزائري " بوضیاف عمار،  -)1(
  .593صبوحوش عمار، مرجع سابق،  -)2(
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من جهة أخرى فإّنه باتّباع ة ضبط ُأسندت لها هذه المهّمة، و ّن التنظیم هو أساس النجاح في كّل هیئأل

  .هذا المنهج الّسلیم تزداد كّل هیئة تقّدما على الّدوام و تتحّسن إلى حال أفضل باّطراد 

سیر أعمال سلطات  ر الرئیسي لضمان ُحسنمبدأ الحیاد هّو المبرّ  یّتضح مما سبق قوله أنّ و    

، كما أّنه الوسیلة المساهمة في بصفة فّعالةواستمرارّیتها على أكمل وأحسن وجه، و  )1(الضبط المستقلة

التطّور، في حین عدم اإللتزام به من شأنه أن یؤّدي إلى تعطیل السیر د إلى التقّدم و االّدفع بعجلة اإلقتص

  . لعادي للهیئات المكّلفة بمهّمة الضبطا

  :الحرص على ُحسن تطبیق القوانین: ثانیا

         في كنف احترام حقوقمباشرتها لوظائفها و اضطالع سلطات الضبط المستقلة بمهامها         

     األعوان االقتصادیین احتراما دقیقا یوجب أن یندرج عملها في إطار القوانینومصالح المتعاملین و 

بهذه الصفة یجب أن تعمل ، و التمادير الذي یجعلها بعیدة عن التعسف و األم التنظیمات المعمول بها،و 

بشكل یؤّدي إلى  استخدامهعدم في مجال اإلختصاص المخّصص لها و  كل هیئة على تطبیق القانون

نصوص التي ضمن احترام ال بناءا على ذلك قراراتها صدرفتُ الغرض المطلوب،  خدمةعن  االنحراف

حیث أّن الغایة من خلق مثل هذه الكیانات تكمن في  ،أو في ظل اإلطار القانوني المحدد لها ،تقتضیها

  .السهر على حسن تطبیق القانون في كّل قطاع تشرف علیه

المالي بعدما أن مختلف قطاعات النشاط اإلقتصادي و فمن أجل تأدیتها لوظیفة ضبط و تأطیر          

ع الذي تقنّیتها المعّقدة التي انجّرت عن التطّور السریرات الدولة التقلیدیة لصعوبتها و تها إدادیّ تخّلت عن تأ

القوانین            أخذت على عاتقها مهّمة السهر على احترام تطبیقشهدته الساحة اإلقتصادیة، 

  .التنظیمات المتعّلقة بالقطاع الذي تشرف علیه و 

اهموا في تحسین سیر هیئة الضبط وأن یمارسوا األعضاء أن یس من جهة أخرى یجب علىو        

  رة من خالل تجنب القیام بالتصرفات القواعد المقرّ و التزاماتهم طبقا لما تنص علیه القوانین مهامهم و 

  التي من شأنها عرقلة التطبیق العادي لة لمهام سلطات الضبط المستقلة و التجاوزات التي تعتبر عرقو 

علیهم أیضا أن یمتنعوا عن خاصة و أّال یستغّلوا وضعهم ضمن التشكیلة لتحقیق أهداف و  ،وانینالسلیم للقو 

یق القانون و برفض تط ، فال ُیقبل منهم أّي تذّرع خصوصا عنـدحجب الحقیقةو  تعكیـر حسن سیرها

  . المهام  دون مبّرر أداءالمماطلة في 

  .77 ، مرجع سابق، ص-دراسة مقارنة–بودریوه عبد الكریم، مبدأ حیاد اإلدارة و ضماناته القانونیة  -)1(
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  الفرع الثالث

  ة و الفعالّیةدیّ المردو تحقیق  

و فّعال لن یتحّقق إّال من خالل مراعاة مبدأ الحیاد، هذا األخیر الذي إّن ضمان عمل ناجح     

  ت مراعاته عند ممارسة الوظائف فإّنه ُیؤّدي إلىّـ إذا تم ـذلك، و ب)1(یساهم في اّتخاذ القرار الصائب

ن األمور التي تساعها على ضمان م، و كذا تحسین مردودّیة األداءها و تحقیق المزید منتدعیم الفعالّیة و 

) أوال(قواعد و إجراءات العمل  تحقیق ذلك التشكیلة من خالل مشاركة المهنیین المختّصین في وضعو 

  .) ثانیا(التخّصص من خالل تعزیزها بأهل الخبرة و ا ضیأو 

  :مشاركة المهنیین المختصین في وضع قواعد و إجراءات العمل :أوال

الوطني، أّدى إلى خلق  لالقتصادإّن قیام الدولة في مرحلة االقتصاد الموّجه بدور المنّشط           

قد فعالیة و تقییم نتائج أعمالها، و ها بكّل محاسبتها بدّقة و توجیهبیروقراطیة ضخمة یصعب مراقبتها و 

فتح المنافسة أمام  جاءت سلطات الضبط المستقلة نتیجة عّدة اعتبارات، كان أّولها رغبة الدولة في

تطبیق قواعد اقتصاد السوق التي تعتمد أساسا على جملة من المتعاملین واألعوان االقتصادیین و 

  .أكثر فعالیة  اقتصاديالضمانات تساهم في خلق نظام 

تمارسها سلطات الضبط  فمن أجل تنشیط الفعالیة االقتصادیة في مختلف الوظائف التي          

الذي یمكن أن یكون له تأثیر سلبي على أدائها لنشاطاتها، تّم تفادیا لتعّسف هذه األخیرة و المستقلة و 

مجال الضبط االقتصادي، فتّم تعزیز  في مالءمة أكثرالتي تكون عن أنجع الّسبل لتنظیم المهام و  البحث

من بین  التي تعدّ  المردودیةة بمهنیي القطاع كوسیلة فّعالة ومجدیة تضمن تحقیق الفعالیة و التشكیل

  .منها لسیاسة المنافسة و ضرورة ال بدّ  األساسیةاألهداف 

ذلك نظرا لتمّتعهم السوق في القطاع المعني بالضبط و بهم من أجل ضبط سیر  االستعانةمنه و          

بالقدرة على اّتخاذ التدابیر الّالزمة و تكییفها مع الواقع خاصة مع التطّور السریع و المتزاید للّسوق، یؤّدي 

یمّكنها من یسمح لهیئة الضبط المستقلة و  هو األمر الذيفعالیة القطاع المعني بالضبط، و  زیادة وإلى 

یجعلها تحظى و    یعطیها المصداقیة و الصرامة في العمل  أداء مهامها بشكل حسن و بمردودیة أكبر، و

  .بالفعالیة 
  

  .172فیرم فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص  -)1(
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  :في عمل سلطات الضبط المستقلة االختصاصهل الخبرة و أمشاركة : ثانیا

هیئات وء أهداف ضرورة تحقیق النجاعة على ضعن فعالیة أكبر و  إّن الحرص على البحث        

ف الوظیفة الضبطیة مع مهامها بأخذ متطّلبات كل ضرورة تكیُّ الضبط المستقلة والتزامات أعضائها و 

یحتاج إلى كفاءات و مهارات في هذا  االعتبارمتعامل أو عون اقتصادي في كل قطاع تشرف علیه بعین 

ئم على ضمان حسن هو القا ، مادام العضووجه و أكمل ل قیامها بمهامها على أحسنـالمجال من أج

  . سیرها 

المتعامل و العون االقتصادي ألّن المردودیة في العمل یتوّقف علیهما مصیر الهیئة، الفعالیة و ف         

علیه لكي ترتقي هیئات والدقة و الفعالیة في العمل، و  یبحث دوما و بالّدرجة األولى عن ربح الوقت

یها و حتى تفي بالتزاماتها و تتمّكن من أداء وظائفها بدّقة ـعل الضبط المستقلة إلى مستوى اآلمال المعّلقة

الیة و ـعلى أشخاص تتوّفر فیهم مقاییس الفع االعتمادصفة أكیدة على ـو نجاعة، فإّن ذلك یتوّقف ب

  . تائج دوما هي التي تؤّكد الفعالیةن، فال، و كذا مدى قدرتهم على اّتخاذ القرار السلیمالكفاءة و الّنزاهة

ف على نجاح أو فشل سلطات الضبط المستقلة في تحقیق ما تصبو إلیه یتوقّ  من ناحیة أخرىو          

و فعالیته، ومقدرة أعضائها على تحدید األهداف التي تلّبي رغبات الجمیع في المجال أو نوعّیة األداء 

ة و المطلوب تحقیقها، القطاع الذي یشرفون علیه حتى تصل إلى الغایة المرجّوة من أهدافها المنشود

فوجود الطاقات البشریة المؤّهلة علمیا یؤّثر في الفعالیة و یساهم في تقویة هیئة الضبط المستقلة، حیث 

أّن عملیة الضبط تتطّلب قدرات و مهارات فنیة و هذا الجانب یعتبر ضروریا للحصول على القرار 

  . )1(السلیم

األّول ینبغي أن یكون منصّبا على انتقاء أهل الخبرة و التجربة الّطویلة في  االهتماممن ثّمة فإّن و         

كّل بحسب تخّصصه، یكونون في مستوى  االختصاصالمیدان و الكفاءة العالیة في المهنة و المهارة في 

 االقتراحاتالمسؤولیة الملقاة على عاتقهم و قادرین على مواجهة الّصعاب و إبراز الثغرات و تقدیم 

إیجابیة، كما أّنهم م بصورة ـو ُیؤّدون دوره )2(ق األهداف المرسومة لهم بكفاءة عالیةـالموضوعیة و تحقی

  ُیظهرون قدرتهم على االستجابة السریعة للتحّدیات المعّقدة التي تتطّلب مهارات فكریة

  
  .593 بوحوش عمار، مرجع سابق، ص -)1(
  .مرجع نفسه  -)2(
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الهدف من ذلك و ، قاییس علمیة دقیقة، و یتمّیزون بتطبیق القوانین أثناء إنجاز المهام المسندة إلیهم ـمو 

و بذلك تتحّقق الفعالیة في العمل  مل داخل الهیئةـردودّیة و تحسین مستوى العـهو رفع مستوى األداء و الم

.  

إّن إشراك هؤالء ضمن تشكیلة هیئة الضبط المستقلة یجعلها تستطیع أن تأتي باألسلوب ف بالتاليو        

المالئم و األفضل ألداء العمل و تنتهج الطریقة المثلى لتحقیق األهداف بطریقة فّعالة، و ذلك عن طریق 

تطبیق من خالل فرض الّصرامة في  أیضااتّباع و اّتخاذ إجراءات دقیقة هادفة و ملزمة للعمل، و 

  .ة اإلستراتیجیات التي تساعدها على إنجاز مهامها و خلق الفعالیّ 

إدخال أهل الخبرة الذین عندهم تجارب میدانیة في تشكیلة الهیئة و تدعیمها بذوي  منهو         

اإلختصاصات المختلفة كّل بحسب مجال عمله و تخّصصه یؤّدي إلى الجّدیة في العمل و یزید في 

  .مردودیتها و یساعد على نجاحها في تحقیق أهدافها  فعالیة الهیئة و

له أهّمیة بالغة في ضمان الفعالّیة في ممارسة الوظائف لحیاد التزام واجب اتبعا لذلك فإن و          

فإّن فعالّیة و مردودّیة أداء سلطات الضبط ، وعلیه ُیؤّدي إلى تحسین مردودّیتهائها و في أداالمرجّوة 

ال یمكن كفالة الفعالیة و المردودّیة في  حیثعلى درجة حیادها، بصفة أكیدة ف فها یتوقّ المستقلة لوظائ

  .إّال إذا كانت محایدة  هذه الهیئاتأداء 

  الرابعالفرع 

  كسب ثقة المتعاملین و األعوان اإلقتصادیین 

تعتبر مكّملة لها      ضاف میزة أخرى إلى المیزات المذكورة أعاله و ال تقّل أهمیة عنها بل تُ          

  .تتمّثل في كسب ثقة المتعاملین و األعوان اإلقتصادیین

العمل على التقّید به أثناء ممارستها لمهامها و ستقلة بالحیاد و ـتزام سلطات الضبط المـّن الحیث أ        

األعوان اإلقتصادیین لكّل سلطة في ّمة مفادها كسب ثقة المتعاملین و أدائها لوظائفها ُیحّقق میزة ها

لى تقدیم صورة و العمل ع) أوال(هذه المیزة تتحّقق من خالل اّتخاذ القرارات بعیدا عن التحّیز قطاعها، و 

  ) .ثانیا(هیبتها والحفاظ على سمعتها و حسنة عن الهیئة 

  :اتخاذ القرارات بعیدا عن التحّیز: أوال

كائز التي تقوم علیها العالقة فیما بین هذه الهیئات و المتعاملین معها ذلك أحد أهّم الرّ الثقة تعتبر         

  أّنهم لّما یلجأون إلیها إّنما یقصدونها لحیادها، مادام أّن الغایة من خلق ِمثل هذه األجهزة هو ضمان 
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  المختلفة الحیاد و عـدم التـحّیز الذي عجزت عن تحقیقه اإلدارة الكالسیكیة نظرا للمشاكل المتعّددة و

لى بنالتي كانت تعاني منها، و   ضال عن ذلك فإّن ـو ف ثقة المتبادلة من كال الجانبین،ـالاء عالقة قوامها ـإ

، )1(ة بهاـالثقبین المواطن و اإلدارة و فقدانه  القةـكن إّال استجابة أو كحّل لسوء العـذه الهیئات لم یـوجود ه

  .بضرورة احترام الحیاد ذلك أّن تحسین العالقة یمّر في النهایة 

 و على هذا األساس، و ألجل نجاح المهام المنوطة بها، و لكي تكون موضع ُطمأنینة و تحوز          

الثـقة من ِقبل الجمیع و خاّصة اّتجاه كّل من یتعامل معها، فإّنه یتعّین علیها أداء وظائفها بكامل الحیدة   

حّیادّیا بشأن القرارات التي تّتخذها و التي یجب أن تُبنى على  و منتهى الموضوعّیة، و أن تّتخذ موقفا

  .أساس موضوعي بعیدا عن أّیة مصلحة كانت و دون تحّیز أو تمییز

التخّلي عن المستقلة بنظرة إیجابیة للحیاد و على نشاطات سلطات الضبط إضافة إلى تحّلـي القائمین 

السلوكات الماّسة  واّتقاء الشبهات وملین االقتصادیین المتعااألعوان و  المعیار الذاتي في التعامل مع

جعل المصلحة العاّمة هي الهدف األسمى، ألّنه ینبغي أن یكون هدف هیئة الضبط المستقلة و بحیادهم 

، المتعاملین االقتصادیینارس وظیفة الضبط تطبیق القانون وحمایة مصالح وحقوق األعوان و باعتبارها تم

  .ذلك في إطار الهدف الذي ُأنشئت ألجلها منهم و وذلك بهدف تقریب عمله

و بالتالي اعتماد الهیئات بشكل أساسي على الحیاد و تنفیذ وظائفها من ِقبل أشخاص ذوي        

ن األعواة، و وضع تحت تصّرف المتعاملین و كفاءات عالیة و قادرة على تحقیق األهداف المنشود

و اّتخاذ كّل التدابیر في سبیل تحسین العالقة بینهما یبعث في مة و المعاملة الجّیدة االقتصادیین الخد

  .نفوس المتعاملین معها الطمأنینة 

من جهة أخرى  یتطّلب الحیاد أیضا البعد عن أّیة  تصّرفات ُیفهم منها تغلیب مصالح بعض األعوان أو و 

و التي من شأنها  ّد منه،كذا التأثیر على الحیاد أو التضییق و الحو  ،)2(المتعاملین على حساب اآلخر

   .ئها و ُتؤّثر على دورها بصورة سلبّیة أیضا أن تُثیر الشكوك في تواطُ 

لذا ینبغي على سلطات الضبط المستقلة أن تتجّنب أّي شيء من شأنه اإلخالل بمبدأ الحیاد أو   

ن أو المتعاملین المساس به، ألّن اإلخالل به من شأنه أن تكون هذه الهیئات منحازة إلى أحد األعوا

  الحیاد، و هذا ُیفقدها أهّم خاّصیة  و میزة الخروج عن دائرةاالقتصادیین على حساب اآلخر، و بالتالي 

  
  .175بوجملین ولید، مرجع سابق، ص  -)1(
   .81سلیماني السعید، مرجع سابق، ص -)2(
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ِقبل  كثیرة ُترفع ضّدها منهي الحیدة، مّما یجعلها ُعرضة لشكاوى و تظّلمات و في أداء الوظائف  

في على ضّن ذلك سیُ إبالتالي تتم عرقلة نشاطاتها، في حین إذا التزمت بالحیاد فالمتضّررین من قراراتها، و 

من جهة أخرى یتوّقى المتعامل أو العون االقتصادي وظائفها طابع اإلیجابیة والرضا على أعمالها، و 

  .الّلجوء إلى القضاء 

  :تقدیم صورة حسنة للهیئةالعمل على : ثانیا

التي یرتكز علیها مجال الضبط االقتصادي، حیث األساسیة  المبادئتعّد الثقة المتبادلة من            

  یكمن الهدف من إنشاء هیئات الضبط المستقلة في محاولة لتحسین العالقة بین اإلدارة و المواطن نظرا

ه فإّن العالقة بین هیئة الضبط مناإلدارة الكالسیكیة، و تحوم حول  بهات التي كانتلمختلف الشكوك و الشّ 

المتعاملین معها ال یجب أن تقوم على أساس السعي إللحاق الضرر بأحد األعوان أو المتعاملین و 

ّنما تعمل على تطبیق القانون تطبیقا سلیما بما یّتفق مع یین، فهي هیئة ضبط و لیست خصما و االقتصاد إ

  . )1(اةقواعد العدالة و المساو 

و   االقتصادیینمصالح المتعاملین و األعوان فیه فإن الصلة بین احترام حقوق و و مّما ال شّك           

، مّما یفرض حتما العمل بقواعد حازمة و احترام الحیاد )2(تحقیق أعمال شّفافة و نزیهة هي صلة وطیدة

بالخضوع لألحكام القانونیة فیما تقوم به من أعمال و تصّرفات و ذلك حفاظا على  االلتزاممن خالل 

  .سمعتها و هیبتها 

و فضال عن ذلك فإّن العالقة بینهم یجب أن تقوم على مبدأ العالقات اإلنسانیة بعیدا عن          

طموحاتهم بعیدا عن التعقیدات و موّجهة نحو إضفاء الشفافیة بینهما بما یتماشى و العداوة، و و الحساسیات 

            .األعوان االقتصادیینلمتعاملین و متاهات البیروقراطیة سعیا إلرضاء ا

معنى ألّي هیئة بصفتها هیئة ضبط إّال إذا رى فإّنه لن یكون هناك أي قیمة و ومن جهة أخ  

في مستوى المهّمة الملقاة على أّنها ز وظائفها على أحسن و أكمل وجه و برهنت على أّنها قادرة على إنجا

   عاتقها، فقّوة أّیة هیئة تـكمن في مـدى قدرتها على التحّكم في تسـییر شؤونها ومـواجـهة كلّ 

ضاء في أداء واجـباتهم         و الضـغوطات و التوّجهات السلبـیة، كما یتوّقف ذلك أیضا على قدرة األعـ

  أن یخلق الثّقة في الهـیئة التي یعمل بها و یعطي صورةالـتزاماتهم، ألّن العضو هو الذي بإمكانه 

  
  .99أحمد حامد الدري محمد، مرجع سابق، ص -)1(
    .82 سلیماني السعید، مرجع سابق، ص -)2(
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قد یترّتب  المتبادل بینهما االحترامفي حین فقدان هذه الثقة و ، حسنة عنها، فتتوّطد أواصر الثقة بینهما

  .ج خطیرة على سلطة الضبط المستقلةنتائو علیه عواقب وخیمة 

و من خالل انتهاجها لهذه الطریقة في أداء وظائفها و التزامها بمراعاة الحیاد، فإّنها تحظى          

هم إلیها و تجلبهم للتعامل معها و تعمل على تقریب االقتصادیینمن ِقبل األعوان و المتعاملین  باالحترام

  .هیبتهامن خالل صون سمعتها و  ذلكو  عنها االبتعادبدال من الّنفور منها و 

بط العمل على تطبیقه له أثر إیجابي على سمعة هیئة الضبالحیاد و  االلتزامهكذا نصل إلى أّن   

األعوان و   في العالقة بین كلٍّ من المتعاملین االستمراریةُیؤّمن السلیم و یساهم في اّتخاذ القرار الصائب و و 

  .و سلطة الضبط المعنّیة  االقتصادیین

بعد إبراز األهمیة البالغة التي یكتسیها مبدأ الحیاد في مجال سا على ما تقّدم ذكره، و ـو تأسی  

، و ما ُیحّققه من مزایا النتائج المترتبة على مراعاته و االلتزام بهعلى ضوء اآلثار و  الضبط االقتصادي

من ، و )1(و صفة مالزمة له االقتصاديوب في مجال الضبط ـمطلع إلى القول أّن الحیاد أمر ـذلك یدففإّن 

بت وجوده، فهذه السلطات أو الهیئات ملزمة بالحیاد حتى و لو لم ُیثتاج إلى نّص یقّرره و هنا فهّو ال یح

، ألّن مبدأ الحیاد یظّل من موجبات عملها و إن خال نّص في التشریع )2(القانون المنشئ لها بذلك ُیلزمها 

  . )3( اإلشارة إلیهمن 

یعّد عند قیامها بوظیفة الضبط به من قبل سلطات الضبط المستقلة  االلتزامبالتالي احترام مبدأ الحیاد و و 

   .و مزایا  ضرورة ال مناص منها و مطلبا حتمّیا نظرا لما یعود به من فوائد

أو طرح ما هي النتیجة أو األثر المترتب في حالة ما إذا تم إغفال مبدأ الحیاد لكن السؤال الذي یُ         

  .؟اإلخالل به 

و باعتباره شرط ضروري في سبیل تحقیق  ها مبدأ الحیادیألهمیة الكبیرة التي یكتسبالنظر إلى ا  

فإّنه تجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أثر اإلخالل بواجب الحیاد، هذا األخیر الذي ال  ،األهداف المرجوة

به قد یكون خطیرا یفتح غیر أّن اإلخالل  ،الّصائبساهم في اّتخاذ القرار السلیم و یفهو یجوز التضحّیة به 

اإللغاء التي  هيلوسیلة في ذلك جزاءا و ا بذلك یتطّلبف ،المجال للشك حول صحة و مصداقیة القرار

  در خالفا لمقتضیاتهـصدم احترام هذا المبدأ وكجزاء یلحق القرار الذي أُ ـتكون كنتیجة لع
  

  . 137، مرجع سابق، ص "مبدأ حیدة القضاء و ضماناته في القانون الجزائري " بوضیاف عمار،  -)1(
  . 138مرجع نفسه، ص  -)2(
  .مرجع نفسه  -)3(
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و بذلك إذا أغفلت هیئة الضبط المستقلة واجب االلتزام بمبدأ الحیاد فإّنها تكون قد فقدت صفة جوهرّیة 

یترّتب على ُفقدها جعل عملها قابل لإلبطال قضاء، باعتبار أّن القرارات التي تصدر عن هیئة الضبط 

  . ا المستقلة تمّثل إحدى المجاالت الرئیسیة لممارسة الّرقابة القضائیة علیه

حترمة مقتضیات مُ بواسطة القرارات التي تصدر عنها مارس وظائفها سلطة الضبط المستقلة تُ  األصل أنّ ف

منها و المالّیة، إّال أّن احتمال  االقتصادیةالحیاد و خاضعة لحكم القانون في كاّفة مجاالت تدّخلها 

وارد و قد ُیؤّدي إلى المساس بمصالح و حقوق  هذه القواعدطة الضبط المستقلة على نقیض ـتصّرف سل

  . االقتصادیینعوان و المتعاملین األ

قوم بضبطها هذه الهیئات     اإلستراتیجیة التي تو بالّنظر إلى المجاالت الحساسة و من جانب آخر         

سواء و لمبدأ الحیاد تصدر عنها قرارات مخالفة للقانون  مركز هذه األخیرة في هذه العملّیة المعّقدة، قدو 

تنحاز لطرف على حساب آخر في الوقت الذي ُیفترض فیه بطریقة مقصودة أو غیر متعّمدة، و كان ذلك 

  . أن تكون محایدة

تكون منحازة إلى أحد األعوان أو تجاهل هذه الضمانة أو اإلخالل بها من شأنه أن  حیث أنّ        

و فقدها أهم خاصیة ومیزة في أداء الوظائف أال و هي الحیدة وهذا یُ المتعاملین اإلقتصادیین دون اآلخر، 

ویترّتب على ذلك نتائج سلبیة من شأنها بّت روح التذّمر و االستیاء في ،  نزع عنها صفة الحیادالي تُ بالتّ 

لى التأثیر الّسلبي الموضوعیة ، و إلى المصداقیة و  االفتقارُیؤّدي إلى كما أّن ذلك نفوس المتعاملین  على إ

  .و تصدر عنها و هذا ینعكس سلبا على القرارات التي تّتخذها األداء و نقص الفعالّیة

 و         توسیع الهّوة بینهاتهتّز مكانتها و یؤّدي ذلك إلى ف من ثّمة المساس بسمعة هیئة الضبط و         

العالقة بینهم و تزداد سوءا من جهة أخرى كما تضعف  ،االقتصادییناألعوان كذا بین المتعاملین و 

األمر الذي یستوجب تقریر جزاء حین عدم ّتهم بالتحّیز،موضع الّشبهة و تُ هیئة الضبط المستقلة فتصبح 

كآلیة لحمایة حقوق احترام سلطات الضبط المستقلة لمبدأ الحیاد و الذي یّتخذ صورة إبطال و إلغاء القرار 

  . ییناالقتصادو مصالح المتعاملین و األعوان 

ة عند مباشرتها لوظائفها       و منه إذا غاب الحیاد في القرارات الصادرة عن هیئات الضبط المستقل

آل الطبیعي لهذه القرارات و المصیر المحتوم ألّي قرار ال یحترم ـمهّمتها الضبطّیة، فإّن اإللغاء هو المو 

  .)1(الحیاد 
، مجلة مجلس -درجات البطالن في القرارات اإلداریة  –جزاء مخالفة القرارات اإلداریة لقواعد المشروعیة " بودریوه عبد الكریم،  -)1(

  . 114-103، ص2004، 05الدولة، العدد 
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الحیدة أصبح أصال یجري إعماله أمام كّل هیئة من هیئات  وعلیه نخلص في األخیر إلى أنّ         

و هّو ما یطمئّن معه المتعامل و العون اإلقتصادي  مطلقا التزامابه  االلتزامقلة، و أضحى الضبط المست

إذ ال یمكن كفالة حقوق و مصالح هؤالء إّال إذا كانت هیئة الضبط المستقلة إلى ُحسن مباشرة الوظائف، 

  .محایدة 

سلطات الضبط المستقلة احترامه و إذا كان الحیاد أمرا مرغوبا فیه وواجب یقع على عاتق لكن          

ُعب االلتزام به عند ممارستها للوظیفة الضبطیة المخّولة لها قانونا، فهو بهذا المعنى یعتبر أمرا مثالیا یص

و القیام به توجب وضع قواعد من شأنها أن  االقتصاديمة الضبط تحقیقه، و من ذلك یظهر أّن خد

ت و تبعدها عن كّل الشُّبهات التـي تؤّدي بها إلى التحّیز عند تحمـي هذه الهیئات من التأّثر باعتبارا

  .)2(بهذه القواعد فإّنها تساءل  بااللتزامإصدارها للقرارات و حـین إخاللها 

 و من جانب آخر فإّنه ال یمكن أن یتصّور أي معنى للحیاد إذا لم توضع له آلیات و ضوابط   

الضبط المستقلة في أدائها لمهامها و في تعاملها مع المتعاملین تلتزم بها سلطات  ذات فعالیة في المیدان

، حیث ینجم عن ، و إّال تحّولت عن مقصدها و مسعاها الذي أنشئت ألجلهاالقتصادیینو األعوان 

  . المساس بها الّتأثیر على الحیاد

  .مدى توّفر الحیاد لدى سلطات الضبط المستقلة ؟و علیه نتساءل عن   

  

  

  

  

  

  

  

  

  
مرجع  االختصاصنظریة  -التنظیم القضائي الجزائري - النظام القضائي مبادئ: بوبشیر محند أمقران، قانون اإلجراءات المدنیة -)1(

  . 77سابق، ص 
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ظرا لما يكتسيه ناحترام مبدأ الحياد من قبل سلطات الضبط المستقلة من الضروريات،  أصبح
 .(1) ممارسة ضبط موضوعي، شفّاف و مقبول من طرف الجميعمن أهمية كبيرة ألجل 

في بعض سلطات الضبط المستقلة المشرع م لم يستخد إنبالنسبة للنموذج الجزائري، حتى و  و
د على ضرورة ، و بذلك يكون قد أكّدهبالضمانات التي تجس اعترفأنه  حة إالّيصر بصفةعبارة الحياد 

  . اتخاذها للقرارات ازها أثناء أدائها لوظائفها ويو وجوب عدم انح ،بالحياد هذه الهيئات تحلّي
المظاهر لهذه الهيئات تظهر بعض المعالم ورة النصوص القانونية المؤطّ استقراءفمن خالل 

دعمه، حيث حرص على كفالته وى فعال مبدأ الحياد وع الجزائري قد تبنّبأن المشرو تُؤكِّد  التي توحي
ضل إذا تجسدت يكون من األفو الضوابط قصد حمايته الضمانات ووضع  وأوجد مجموعة من اآلليات 

           هةجمن  االقتصادييناألعوان و تجسيدا لفكرة المساواة بين المتعاملين ذلك في الميدان فعال و 
من شأنه المساس بما  فة تصرأيعدم شرعية ومن ثمة  الهيئات من جهة أخرى، و مصداقية أعمال

  .) المبحث األول(يفرضه المبدأ من ضوابط 
ضع المشرع غم من وقائص، فعلى الريعني أن مبدأ الحياد ال يخلو من النّال غير أن هذا 

ه يواجه إشكاالت نَ، ألصعب التطبيق أن الحياد يظّل نية إالّالوسائل القانولمجموعة من الضمانات و
 ل ألجل استدراكهاو يستوجب التدخّاألمر الذي يستدعي  ،و نقائصعديدة من حيث اصطدامه بعراقيل 

  . ) المبحث الثاني(و تحقيق الحياد المنشود 
  
  
  
  
  
  

 
  

 
(1)-METTOUDI Robert, op.cit, p 197. 
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  المبحث األول
  الحياد مبدأ القانونية لحماية الضمانات 
، فإن إعمال هذا المبدأ )1(رهيقر دأ أصيل و معروف، ال يحتاج إلى نصـإذا كان مبدأ الحياد مب

التي تعمل و الضوابط يحتاج إلى إحاطته بسياج من الضمانات  االقتصاديتجسيده في مجال الضبط و
  .على ترجمته في أرض الواقع 

لوسائل القانونية االضمانات و ع الجزائري مجموعة من اآلليات و لمشرا أوجدعلى هذا األساس، و
عليها  نص ،المعهود بها إليها عند أدائها لوظائفها سلطات الضبط المستقلة التي من شأنها ضمان حياد

و ترمي ذه الضوابط  فإنها متكاملة مهما كانت هو لهذه الهيئات،رة صوص القانونية المؤطّعبر كامل النّ
) المطلب األول( ألعضاءضمان حياد اهذه اآلليات منها ما يتعلق بى هدف واحد و هو ضمان الحياد، إل

  . )المطلب الثاني(بضمان حياد األجهزة و منها ما يتعلق 
قها سلطات الضبط مرهونة بالنتائج التي ستحقّالضوابط ودية كل هذه الضمانات جتبقى فعالية و

                                    .         المستقلة في الواقع
  المطلب األول

  حياد األعضاء لضمانالقانونية  اآلليات 
نجاح إذ شفافية وها محايدين، ءة لوظائفها أن يكون أعضالّممارسة سلطات الضبط المستقم حتّتُ

شفافيتها و مألجل نجاعة أعمالهو لذلك، )2(صفة الحياد في أعضائها انتفتأعمالها ال يمكن تحقيقها إذا 
هذا من و ،ر محايدر األعضاء بمظهٍظهِزمة ليالالّو الوسائل القانونية اآلليات ع الجزائري المشر وضع

 مراعاةًو، )الثاني فرعال( إجراء اإلمتناعكذا تكريس و) الفرع األول(نظام التنافي ب خالل تقييدهم
  .) الفرع الثالث(ظيفية الو االلتزاماتمجموعة من على عاتقهم فرض لمركزهم الوظيفي 

      ة جتحت ح قتصادييناالالمتعاملين أو األعوان  ز ألحدترتيبا على ذلك ال يجوز لألعضاء التحيو 
  .)3(بالحياد ملزمهد يحدم ر غياب نصبرمو 
  

  . 300، ص ع سابقجمر، "مبدأ حيدة القضاء و ضماناته في القانون الجزائري " بوضياف عمار،  -)1(
  نظرية االختصاص  -التنظيم القضائي الجزائري - مبادئ النظام القضائي: ، قانون اإلجراءات المدنيةأمقرانبوبشير محند  -)2(

  .83ص  مرجع سابق،
  . 135مرجع سابق، ص ، "في القانون الجزائري القضاء و ضماناته حيدة مبدأ"بوضياف عمار، -)3(
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  الفرع األول
  Le régime des incompatibilités نظام التنافي 

      بنظام التنافي بهدف ضمان حيادهمالمسندة إليهم تم تقييد األعضاء عند ممارستهم لمهامهم 
ثم إلى تحديد مجاالت ) أوال(و غايته  نظام التنافي ق إلى تحديد مفهومتطرال يتمس، وشفافية أعمالهمو 

  .)ثانيا(إعماله 
  :مفهومه و غايته : أوال

غل وظيفة أخرى عدم قدرة أعضاء سلطات الضبط المستقلَة على شُ بنظام التنافي قصدي: مفهومه - 1
التنافي قد يكون مطلقا أو كليا، كما قد يكون جزئيا وهذا ، )1(سلطة الضبطبالموازاة مع وظيفتهم داخل 

سات ، له أهمية في دعم استقاللية و حياد أعضاء هذه السلطات في أداء وظائفها اتّجاه المؤسأو نسبيا
 . التي يتولّون مراقبتها أو اإلشراف عليها

ة تتنافى لّأعضاء أجهزة إدارة سلطات الضبط المستق عندما تكون وظيفة )2(التنافي المطلقق يتحقّ       
رى سواء أكانت عمومية أو خاصة، و وظيفة أخ مع ممارسة أيكذا مع أي ة إنابة نشاط مهني و أي

سة لدى مؤسناع امتالك األعضاء للمصالح بصفة مباشرة أو غير مباشرة انتخابية، باإلضافة إلى امت
أو لدى مؤسسات توضع تحت إشرافهم أو  )3(ناشطة في القطاع الذي تضبطه نفس سلطة الضبط 

                                         . للقرارات اتخاذهمعند ر على حيادهم ؤثّأن تُالتي يمكنها وتخضع لرقابتهم 
       ا يحول دون ممارسة العضو لنشاط يدخل ضمن القطاع الخاضع و قد يكون أيضا التنافي جزئي

  .    )4(لرقابة السلطة التي ينتمي إليها
جاه لية األعضاء عند أداء وظائفهم اتاستقاليهدف التنافي بنوعيه الكلّي والجزئي إلى ضمان : غايته - 2

المتعاملين  الوقت يضمن الحياد اتجاه كل تولّون مراقبتها أو اإلشراف عليها، وفي نفسعات التي يالقطا
 .              االقتصاديين واألعوان االقتصاديين وذلك سواء عند ممارسة النشاط أو عند النظر في النزاع

                            
(1)- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités  administratives  indépendantes et la  régulation  économique en 
Algérie, op.cit, p 99. 
(2)- ZOUAIMIA Rachid, Droit de la responsabilité disciplinaire des agents économique 
 L’exemple du secteur financier, Office des publications Universitaires, 2010, p74.                  

 .60-59ص.مرجع سابق، صالمالية، الفاصلة في المواد االقتصادية و السلطات اإلدارية المستقلةحدري سمير،  -(3) 
                     . 186صمرجع سابق، مزهود حنان،  -(4)
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ما يليفيتكمن  منع األعضاء من الجمع بين الوظائفمن  الغاية إن:   
 بتغى من هذا المالمتماما و  غيننع جعل األعضاء متفرالمسندة   ألداء مهامهم بشكل مستمر

 ودية دعما للمرداالبتعاد عن مواطن الشبهات وفتهم وتخصيص جهدهم و وقتهم لوظي، )1(إليهم
و ،ةو الفعاليحتى نسد عنهم أي منفذ من شأنه أن يضعف سين لطتهم و يجعلهم تابعين مقود. 

 غبة في إبعاد األعضوابط المصلحية التي قد تنشأ ات الشخصية ورثّاء عن مختلف المؤالرالر
ة سلطة من يبينهم و بين اآلخرين بسبب مزاولة مهن أو نشاطات أخرى غير العضوية في أ

 .التي من شأنها أن تُؤثّر على استقاللهم و )2(سلطات الضبط 

  الحكمة في ذلك من جهة أخرى لذي يجب ر سلبا على عملهم اثّتكون لهم عالقات قد تؤ أالّفإن
ممارسة عمل  بات الحياد و الموضوعية، و كي ال تُنشئ لهم مصالح، ذلك أنلّأن يستجيب لمتط

فاية في العمل لكثرة ـعدم الكـانب العضوية في سلطة الضبط من شأنه أن يـآخر إلى ج
 د ينعكس سلبا علىم و أوقاتهم، وهذا ما قويؤدي إلى تشتيت جهوده )3(التنقالت و االجتماعات

عل العضو يخّل ـا أن يجن شأنه أيضعلى سمعتهم، وهو ما مم و يؤثّر أدائهم لوظيـفته
.                                                                                       بواجباته و التزاماته

سات توضع تحت إشرمصالح المنع العضو من امتالك  ا الغاية منأمافهم أو تخضع لدى مؤس
  : فتكمن في النقاط التاليةلرقابتهم 

  ات الحياد               العمل الذي يجب أن يستجيب لمتطلبتجنّب تأثير المصلح المختلفة على
و الموضوعية، علما أن امتالك المصالح من طبيعتها التأثير على االستقاللية و تؤدي إلى 

اب الحيادغي.  

 ّالمصالح دافعا للضغط و عائقا للممارسة الطبيعية لمهامه، و لكي ال ل هذه كذلك حتى ال تُشك
و حتى ال يستغّل مركزه و نفوذه لخدمة مصالحه المادية  )4(دة الموقفتصبح المصالح الذاتية سي

 .)5(و السيما في حالة نشوء منازعات بينه و بين المتعاملين معه 
  

الت السلكية و الالسلكية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع إدارة و مالية، جامعة سلطة ضبط البريد و المواص  جليل مونية، -)1(
  . 75، ص2004-2003الجزائر، 

  . 78ص مرجع سابق، ، قانون اإلجراءات المدنية، أمقرانبوبشير محند  -)2(
  . 77ع، صجنفس المر -)3(
   .76، مرجع سابق، ص-دراسة مقارنة–ة بودريوه عبد الكريم، مبدأ حياد اإلدارة و ضماناته القانوني -)4(
  . 79بوبشير محند أمقران، قانون اإلجراءات المدنية، مرجع سابق، ص  -)5(
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 ّب حظر امتالكه للمصالح و ذلك حتى ال ينزلق في حال السماح له و أخيرا حياد العضو يتطل
ضرر وجب  ، وهذا يعتبر)1(بامتالك المصالح إلى خدمة المتعاملين معه على حساب القانون

تفاديه، نظرا لما له من أثر بالغ على أداء وظيفته، كما أن السماح له بامتالك اجتنابه و
فقده الموضوعية حيث تُسيطر عليه هذه يعيقه عن أداء مهامه و ي المصالح يجعله في وضعٍ

ب عن ذلك التشكيك في موضوعية القرارات و يترتّ ،المصالح فينحرف في تطبيق القانون
  .ة عنهالصادر

و حياد هدف إلى دعم استقاللية تظام التنافي هو بالتأكيد ذو طبيعة و هكذا نخلص إلى أن ن        
              تجاوز تأثير المصالح المختلفة في قضية يجب أن تستجيب لمتطلبات الحياد  الهيئات و

  .)3(نه أن يهز حيادهمأش عن كل ما من لالبتعادفع أكثر باألعضاء الدألجل و كذا ، )2(الموضوعيةو
  :مجاالت إعمال نظام التنافي: ثانيا

يظهر جليا من خالل استقراء : المستقلة المنشئة لسلطات الضبط في ظل القوانيننظام التنافي  - 1
المالي، أن هناك العديد المستقلة في المجال االقتصادي و النصوص القانونية المنشئة لسلطات الضبط

، بمعنى أن هناك سلطات اعترف لها )4(مختلفةأوجه وم التنافي لكن من طبيعة من السلطات تعرف نظا
يالحظ عليها ما سلطات من الهناك نافي لكن بطرق و درجات مختلفة، والجزائري بنظام الت عالمشر

لكن تم تدارك هذا الوضع في سنة عن تجسيد نظام التنافي أمامها رة لها سكوت النصوص المؤطّ
 : هـة أوجمن خالل عدالمستقلة سلطات الضبط أعضاء  معظمم التنافي لدى يظهر نظا ،2007

س المشرع على مستواه نظام التنافي المطلق، و تطرق إلى عدم جواز في مجال الطاقة كر
الجمع بين وظيفة العضو في لجنة الضبط مع وظائف أخرى نظرا لما ينطوي عليه خطر االهتمام 

سة لها استبعد وجود منافع له في مؤسسة تابعة لقطاع الطاقة أو مؤسبوظيفة على حساب أخرى، كما 
 و ذلك في احترام النص على الجزاء في حالة عدم 122، وقـد نصت المادة )5(ؤهلـصفة الزبون الم

  

  . 144مرجع سابق، ص ، "مبدأ حيدة القضاء و ضماناته في القانون الجزائري " بوضياف عمار،  -)1(
   .23، ص مرجع سابقظة، زوار حفي -)2(
  . 139مرجع سابق، ص ، "مبدأ حيدة القضاء و ضماناته في القانون الجزائري " بوضياف عمار،  -)3(

(4)-GUEDON Marie-José, Les autorités administratives indépendantes, op.cit, p 76.    
تعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات ي، 05/02/2002، المؤرخ في 02/01من القانون رقم  121تنص المادة  -)5(

تتنافى وظيفة عضو اللجنة المديرة مع أي نشاط مهني أو عهدة انتخابية وطنية أو محلية، أو وظيفة : " على أنه  ،مرجع سابق
  " .الزبون المؤهل عمومية و كّل امتالك مباشر أو غير المباشر لمنفعة في مؤسسة تابعة لقطاع الطاقة أو مؤسسة لها صفة 
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علن هذه الحالة ي ففي مثل ،حالة ظهور عضو من اللجنة يجمع بين وظيفته و الوظائف السالفة الذكر
   .)1( المديرة اللجنة استشارةبعد  استقالتهتلقائيا و بمرسوم رئاسي 

و يكرحيث  ألعضاء لمهامهم بل حتى بعد انتهائها،ع التنافي ليس فقط أثناء ممارسة اس المشر
  .شاط مهني في القطاع لمدة سنتين بعد انتهاء مهامهمنال يمكنهم ممارسة أي 

 نفس األمر نلمسه في مجال االتّصال، حيث يالحظ أن نفس األحكام الواردة في قانون الكهرباء
إالّ)2(ق بالبريد و المواصالت السلكية و الالسلكيةعلّسة ضمن أحكام القانون المتو الغاز مكر ، هذا  أن

صفة العضوية في لجنة  منه فإن 18األخير استبعد العهدة االنتخابية و لم يشر إليها، فحسب نص المادة 
، و مع كل امتالك مـباشر ضبط البريد و المواصالت تتنافى مع أي نشاط مهني أو منصب عمومي

أو غير مباشر لمصالح في مؤسسة تابعة لقطاعات البريد و المواصالت السلكية و الالسلكية و السمعي 
  .)3(البصري و المعلوماتية 

إن تنافي وظيفة العضو مع أي نشاط مهني أو منصب عمومي يقوي استقاللية السلطة          
مجلس فرض ممارسة هؤالء األعضاء لمهامهم بصورة دائمة في  جاه نحوـيادها من خالل االتـو ح

وهذا دعما  )5(دون تقصير ألجل شعورهم أكبر بحجم مسؤولية عملية الضبط )4(سلطة الضبط
كذا تفادي مخاطر االصطدام مع مصالح القطاع الخاضع للضبط حتى ال تصل إلى للمردودية، و

  .)Instance captive » )6 »وضعية هيئة أسيرة 
مثال آخر عن  )7(إضافة إلى مجال الطاقة و مجال االتصال يضيف القانون المتعلق بالمحروقات

  ةـقة بالتنافي مع أيس األحكام المتعلّقد كرفي مجال المحروقات ع ، فنجد المشرنظام التنافي المطلق
  

سي استقالة أي عضو في اللجنة المديرة يمارس تعلن تلقائيا، و بمرسوم رئا : "من نفس القانون على أنه 122تنص المادة  -)1(
  ."استشارة اللجنة المديرة أعاله و ذلك بعد  121نشاطا من األنشطة المنصوص عليها في المادة 

           ، يحدد القواعد العامة المتعلّقة بالبريد و المواصالت السلكية 2000أوت  5، مـؤرخ في 03-2000قـانون رقم  -)2(
   .ية، مرجع سابق و الالسلك

        ، يحدد القواعد العامة المتعلّقة بالبريد 2000أوت  5، مؤرخ في 03-2000من قانون رقم  18استنادا إلى نص المادة  -)3(
  .و المواصالت السلكية و الالسلكية، مرجع سابق 

  .120صزوار حفيظة، مرجع سابق،  -)4(
  .134بوحاليس إلهام، مرجع سابق، ص -)5(
  .76مرجع سابق، ص   جليل مونية، -)6(
   ل ، معد19/07/2005مؤرخ في  50 ددرع.يتضمن قانون المحروقات، ج ،28/04/2005مؤرخ في  05/07قانون رقم  -)7(
  .م ، مرجع سابق متمو
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وظيفة عمومية أو عهدة انتخابية أو نشاط مهني آخر و مع كل امتالك لمنافع في مؤسسة تابعة لقطاع 
 )2(النصعلى الجزاء في حالة عدم احترام  ، كما نص)1(ات بصفة مباشرة أو غير مباشرةالمحروق

سات نشاط مهني في مؤس سلطة ضبط المحروقات ممارسة أيإضافة إلى ذلك فإنه ال يمكن ألعضاء 
ق بنشاطات يتعلّ استشاريممارسة أي نشاط مهني  كما ال يمكنهم أيضامهامهم،  انتهاءالقطاع بعد 

                                                                                                     .)3(سنتين ةة صفة أخرى و ذلك لمدة أو بأيروقات سواء في إطار مهنة حرالمح
بخصوص مجال المناجم، ا أمفإن المشرهذا القطاع شكل آخر من أشكال  س على مستوىع قد كر

حيث تتنافى العضوية الجزئي ضمن األحكام المتعلقة بكلتا الوكالتينعرف بالتنافي التنافي و هو ما ي ،
أو غير مباشرة في أي مؤسسة تابعة للقطاع  مصلحة مباشرة امتالكفي سلطتي الضبط القطاعية مع 

امتالك هم لكما يمكن  ،مارسة نشاطات أخرىبذلك يكون بإمكان هؤالء األعضاء م، و )4(المنجمي
ة مؤسسة كانت مصالح في مؤسسات غير خاضعة لهذا القطاع، إذ يجوز لهم امتالك مصالح في أي

   .المنجمي باستثناء تلك التابعة للقطاع
 ا فيما يخص باقي السلطات األخرى، فإنّأمن تكريس المشرع لنظام التنافي ضمن ـغم مه على الر

  : التاليةالنقاط و المالحظات ه يمكن استخالص بشأنها أنّ رة لها، إالّالمؤطّ القوانين
ع الجزائري على مستوى هذا القطاع بمنع األعضاء من في مجال المنافسة، اكتفى المشر

حيث جعل صفة العضوية في مجلس المنافسة تتنافى مع أي نشاط  ،)5(ممارسة أي نشاط مهني آخر
ك بصفة العموم دون تحديد لطبيعة هذا النشاط، و لم تتم اإلشارة إلى أي منع مهني آخر، و قد جاء ذل

  ي أعضاء ـللدخول في عهدة انتخابية و ال إلى مسألة الحصول على فوائد من مؤسسة معينة، و بالتال
  

           : على أنهروقات المتعلق بالمح، 05/07رقم  القانونمن  12لمادة لالمعدلة  06/10رقم  األمرمن  02تنص المادة  -)1(
وطنية أو  انتخابيةتتنافى وظيفة رئيس اللجنة المديرة أو العضوية فيها، أو وظيفة األمين العام مع أي نشاط مهني أو عهدة " 

  " .محلية، و أي وظيفة عمومية، و كل امتالك لمنافع في مؤسسة تابعة لقطاع المحروقات، بصفة مباشرة أو غير مباشرة 
يعتبر رئيس اللجنة المديرة أو عضو اللجنة المديرة أو األمين العام الذي يمارس " على أنه نفس المادة من نفس القانون ص تن -)2(

   ."أحد األنشطة المذكورة أعاله، مستقيال تلقائيا، بمرسوم رئاسي بعد استشارة اللجنة المديرة 
  . القانون نفسهنفس المادة من  -)3(
مرجع المعدل و المتمم، ، المتضمن قانون المناجم، 2001جويلية  03، المؤرخ في 01/10من القانون رقم  49وفقا للمادة  -)4(

  .سابق 
       :على أنه تعلق بالمنافسةالم المعدل و المتمم،، 2003جويلية  19المؤرخ في  03/03من األمر رقم  29/3تنص المادة  -)5(

  ".نشاط مهني آخر  تتنافى وظيفة عضو مجلس المنافسة مع أي" 
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 مجلس المنافسة بإمكانهم الجمع بين عضويتهم في المجلس و العهدة اإلنتخابية، كما يمكنهم امتالك
في هذه الحالة ينبغي إعادة النظر في مبدأ الحياد الذي مؤسسة ناشطة في مجال المنافسة، وفي مصالح 

 بتعبير آخر ما دام تمو ، )1(المؤسسة ع به أعضاء مجلس المنافسة إذا ثار نزاع مع هذهتّيجب أن يتم
ذلك يدفع إلى طرح  سة من نظام التنافي، فإنامتالك مصالح في أي مؤسو االنتخاباستثناء عهدة 

  .؟ أمامه التساؤل حول نظام التنافي عند امتالك مجلس المنافسة مصالح لدى مؤسسة تكون محل متابعة
ة تكون بالنسبة لرؤساء سلطات الضبط المستقلّ قد ،حاالت التنافي هذه المالحظة الثانيةو 

على خضوعهم لنظام  في النصوص القانونية ما يدّل ه ال يوجدفإنّا بالنسبة لباقي األعضاء ط، أمـفق
  .التنافي الذي يخضع له منصب الرئيس

ظهر المشرع صفة التنافي في بعض أعضائها نذكرو من المجاالت التي لم ي:  
ة األخرى جنة المصرفية مثلها مثل باقي سلطات الضبط المستقلّاللّوفر المجال المصرفي، تت

األعضاء دون اآلخرين  بنظام التنافي، لكن هذا التنـافي ينطبق على بعض على بعض األحكام المتعلّقة
عهدة  ع محافظ بنك الجزائر الذي هو رئيس اللجنة المصرفية في حالة تنافي مع كلحيث جعل المشر

دون  )2(و القرضكل وظيفة حكومية و عمومية و كذا نوابه وفقا ألحكام األمر المتعلق بالنقد انتخابية و 
   .ن يجعل باقي األعضاء في حالة تنافيأ

 قاضيان ينتدب: لمصرفية إضافة إلى هؤالء األعضاء، أعضاء آخرين وهملكن تتضمن اللجنة ا
يختاره رئيس دب الثاني من مجلس الدولة ويختاره رئيسها األول، وينتمن المحكمة العليا و  األول

بقوة القانون باعتبارهما اللذان يخضعان لنظام التنافي المجلس، بعد استشارة المجلس األعلى للقضاء 
قضاة حيث ال يمكنهم الجمع بين وظيفتهم كقضاة مع أي نشاط مهني آخر، كما يمنعهم القانون أيضا 

ي هذهـ، لكن حالة التناف)3(ة مؤسسة كانتمن امتالك المصالح في أي لم يي ـباقنها المشرع بالنسبة لبي  
  
  

(1)- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique 
en Algérie, op.cit, p 100.                                                                                                           

المتعلّق بالنقد و القرض على أنه  ، المعدل و المتمم،26/08/2003، المؤرخ في 03/11رقم  من األمر 14حيث تنص المادة  -)2(
نائب تتنافى وظيفة المحافظ مع كل عهدة انتخابية و كل وظيفة حكومية و كل وظيفة عمومية و كذلك األمر بالنسبة لوظيفة " 

ال يمكن للمحافظ و نواب و نواب المحافظ أن يمارسوا أي نشاط أو مهنة أو وظيفة أثناء " المحافظ، كما تضيف نفس المادة أنه 
  ..."عهدتهم ماعدا تمثيل الدولة لدى المؤسسات العمومية الدولية ذات الطابع النقدي أو المالي أو االقتصادي 

 تضمن القانون األساسي للقضاءي، 09/2004/ 6، المؤرخ في 04/11نون العضوي رقم من القا 17و  15راجع المادتين  -)3(
  .09/2004/ 8، صادر في 57 ددرع.ج
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   .    ع عن خضوعهم لهذا النظاممشرحيث نلمس سكوت ال اآلخرين، ألعضاءا
ر في المخالفات س في النظحينما تتأس هو ما يجعلنا نشك في شفافية و حياد اللجنة المصرفيةو           

لك أعضاء اللجنة المصرفية مصالح على مستوى ـوك والمؤسسات المالية عندما يمتـالتي ترتكبها البن
ع إخضاع األعضاء ه من األجدر على المشرهذا األساس فإنّ وعلى والمؤسسات المالية،هذه البنوك 

  .)1( جنة المصرفية على األقل إلجراء االمتناعالثالثة للّ
ال يجوز ألعضاء اللجنة ف قـد تم النص على نظام التنافي في حالة انتهاء المهام و       

يروا أو يعملوا في مؤسسة خاضعة لسلطة أو ـخالل مدة سنتين بعد نهاية عهدتهم أن يسالمصرفية 
مراقبة اللجنة أو شركة تسيطر عليها مثل هذه المؤسسة، و ال أن يعملوا كوكالء أو مستشارين لمثل 

  .  )2(لمؤسسات أو الشركاتهذه ا
لبورصة و مراقبتها ع الجزائري لجنة تنظيم عمليات اأخضع المشربالنسبة لمجال البورصة، 

لبورصة امراقبة عمليات جعل وظيفة رئيس لجنة تنظيم وحيث ، )3( لكن ليس بصفة مطلقة لنظام التنافي
ة أو وظيفة حكومية أو ممارسة وظيفة ة إنابة انتخابيتتنافى مع أي –و الذي يمارسها كامل الوقت  –

ه على ، و فيما عدا ذلك فإنّعليم أو اإلبداع الفني أو الفكريعمومية أو أي نشاط آخر باستثناء أنشطة الت
غ كليا لرئاسة اللجنة و أالّرئيس اللجنة التفر يتعاطى أيغير بوض أو ة مهام أخرى سواء كانت بع

  .قت لوا، فهو يمارس مهامه كامل )4(عوض
قتصر تطبيق نظام التنافي على رئيس اع المشر أن ،من خالل التمعن في أحكام النصيفهم 

تخضع ه لم يمنعه من امتالك مصالح لدى مؤسسات قد أنّاآلخرين، غير  اللجنة فقط دون األعضاء
  .)5(لرقابتها و سلطتها العقابية

  
(1)- ZOUAIMIA Rachid, «  Les fonctions  répressives  des autorités  administratives indépendantes  
statuant en  matière  économiques », Revue  Idara, n° 28, 2004, p 97.                                                                                     

 ، المتعلق بالنقد و القرض 10/04ألمر رقم باالمعدل و المتمم  03/11ألمر رقم امكرر فقرة أخيرة من  106نظر المادة أ -)2(
 .مرجع سابق 

المتعلق ببورصة القيم المعدل و المتمم، ، 1993 /05/ 23، المؤرخ في 93/10من المرسوم الشريعي رقم  24ص المادة تن -)3(
أية إنابة انتخابية أو وظيفة حكومية، أو ممارسة وظيفة يمارس رئيس اللجنة مهمته كامل الوقت، و هي تتنافى مع : " المنقولة على أنه

  " .عمومية أو أي نشاط آخر، باستثناء أنشطة التعليم و اإلبداع الفنّي و الفكري 
 .120مرجع سابق، ص  زوار حفيظة، -)4(

(5)- ZOUAIMIA Rachid, «  Les fonctions  répressives  des autorités  administratives indépendantes  
statuant en  matière  économique » ,  op.cit, p  98 . 
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 ةنقة على مستوى اللجنة المصرفية تنطبق على لجتجدر اإلشارة إلى أنه نفس األحكام المطبو
اء فهو لم يشمل كل أعض مان الحيادض، فإذا كان هدف التنافي مراقبتهاو البورصة تنظيم عمليات

التي و ،التحكيملجنة والمختصة بسلطة التأديب والمتواجدة على مستوى الة التحكيميالغرفة التأديبية و
س إلى جانب رئيمركزهما كقضاة بحكم صفتهما وذين يخضعان لنظام التنافي لتتضمن قاضيين ال

ا العضوين اآلخرين المنتخبين من بين أعضاء اللجنة طوال مدة أم، الغرفة بصفته رئيس اللجنة كذلك
ع تعميم نظام عليه كان على المشرا يثير الشّك في حيادهما، وخضعان لهذا النظام ممي انتدابهما ال

  .)1(الحيادرئيس قصد تفعيل االستقاللية والتنافي على جميع أعضاء اللجنة زيادة على ال
نفس األحكام يمكن أن تُجدد فيما يخص أعضاء لجنة اإلشراف على ، أخيرا وفي مجال التأمين

إذ ال ) 2(جنة اإلشراف على التأمينات فقطحالة التنافي بالنسبة لرئيس ل عث كرس المشرالتأمينات حي
بالنص على  اكتفى فقط لكن، )3( كل العهد االنتخابيةو يفة حكومية أخرىظة وأن يمارس أي لهيجوز 

ي مجال فعل ف اجنة لوظيفته دون النص على حالة انتهاء المهام مثلملالتنافي أثناء ممارسة رئيس ال
  .طاقة، ودون أن يخضع باقي األعضاء في الهيئة لنظام التنافي باستثناء عنصر القضاة بحكم وظيفتهمال

م ع على نظالم ينص فيها المشرهناك سلطات  أن من بين المالحظات التي تُسجل أيضا 
  .مكافحتهمن الفساد وة يقاوالتنافي سواء بالنسبة لرؤسائها أو ألعضائها و من بينها نذكر مثال هيئة ال

ه بما أن أعضاء سلطات الضبط المستقلة موظفين، فهم يخضعون لنظام ن التنويه إلى أنّو يتعي
 ، لكـن تبقى حالة أعضاء هذه )4(التنافي الـمنصوص عليه ضمن القانون األساسي للوظيفة العـمومية

 
  

رصة و مراقبتها، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع تواتي نصيرة، المركز القانوني للجنة تنظيم عمليات البو -)1( 
  . 57، ص 2005قانون األعمال، جامعة تيزي وزو، 

  .المتمم، المتعلّق بالتأمينات، المعدل و 95/07من األمر رقم  2ف/1مكرر 209أنظر المادة  -)2( 
لى حزب أو منصب في البـرلمان أو إلى إحدى          بمـعنى أن الرئيس عندما يؤدي وظيفته يجب أال يكون منـتميا إ -)3(

الوظائف العليا في الدولة ، فإذا كان يشغل سابقا منصبا في الحكومة أو عضو في عهدة انتخابية أخرى فعليه أن يستقيل من منصب 
   .هذه الوظيفة 

 العموميةللوظيفة العام انون األساسي ، المتضمن الق2006/ 07/ 15المؤرخ في  06/03من أمر رقم  43حيث تنص المادة  -)4(
يخصص الموظفون كل نشاطهم المهني ":على  06/02/2002مؤرخ في 08 ددرع .ج 2006جويلية  16الصادر في  46 ددرع.ج

     منه فإنها تنص على أنه  45، أما المادة "للمهام التي أسندت إليهم و ال يمكنهم ممارسة نشاط مربح في إطار خاص مهما كان نوعه 
يمنع على كل موظف مهما كانت وضعيته في السلم اإلداري، أن يمتلك داخل التراب الوطني أو خارجه، مباشرة أو بواسطة " 

شخص آخر، بأية صفة من الصفات، مصالح من طبيعتها أن تؤثر على استقالليته أو تشكل عائقا للقيام بمهمته بصفة عادية في 
ي ينتمي إليها أو لها صلة مع هذه اإلدارة، و ذلك تحت طائلة تعرضه للعقوبات التأديبية مؤسسة تخضع إلى رقابة اإلدارة الت

  " .المنصوص عليها في هذا القانون األساسي 
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  .العمومية األجهزة الذين يختارون خارج الوظيفة 

ع الجزائري تارة ينص على منع المشرو منه وعلى ضوء ما سبق ذكره نخلص إلى أن   
ب العضوية في سلطة الضبط أو أن الضبط المستقلة من ممارسة وظيفة أخرى إلى جانأعضاء سلطات 

   .تزام تارة ال ينص على هذا القيد أو االلو، التي تخضع لرقابتهم ون لديهم مصالح لدى الشركاتتك
في ام التنافي تغدو مشكوكا فيها ظلهم نأمام هذا الوضع فإن مسألة حياد األعضاء الذين لم يشم و     
  لـذلك كان  ،لمصالح عدم إلزام تشريعي بعدم ممارسة مهام أخرى أو وظائف عمومية أو امتالك ظّل

تداركه في  مـظام،  وهو ما تنـخاص لهذا ال صـضعهم ضمن نـأن يخالجزائري  عبالمشرجدر ـي
  .  )1( 2007ة ـسن
في غياب أحكام : 07/01 رقم األمر تعميم نظام التنافي على سلطات الضبط المستقلة بموجب - 2

نظرا للنقص الوارد  الماليو في المجال االقتصاديتتعلّق بحياد أعضاء بعض سلطات الضبط المستقلة 
بسن نص  بادر حيثأعاد النظر فيها، لهذه الثغرة و  ع الجزائريالمشر نتفطّ، لهافي القوانين المنشئة 

كّل سلطات الضبط ظام التنافي بالنسبة لس نكرو، ي مثل هذه النقائصغطّي 2007سنة قانوني في 
، و ذلك نظرا ألهميته في دعم استقاللية بعد انتهاء المهام كذاو  لمهامهماألعضاء أثناء أداء المستقلة، 

  .و حياد أعضاء هذه السلطات 
يث يطبق هذا النظام و بصفة موحدة على كّل شاغلي منصب تأطير أو وظيفة عليا للدولة ـح        

سات العمومية ـسات العمومية، المؤسـومية، و المؤسـرسونها ضمن الهيئات و اإلدارات العميما
ل من رأس المال ـعلى األق %50ختلطة التي تحوز فيها الدولة ـما فيها الشركات المـاإلقتصادية، ب

ستوى سلطات الضبط أو على هيئة عمومية أخرى مماثلة تتولى مهام الضبط أو ـو كذا على م
   .  )2(اقبة أو التحكيمالمر

منع على أصحاب الوظائف العليا أو على من يقوم بالتأطير ، ي هفإنّاألمر هذا أحكام ب و عمال         
بشأنها  وامعها صفقة أو أعط وا، يتولون مراقبتها أو عقدأو منظمةمن امتالك فوائد في مؤسسة معينة 

 لوظيفة مة ضبط مستقلة معينة أو أثناء ممارستهفي سلط ملعضويته  متشاري  أثناء ممارستهـرأي اس

  
يتعلق بحاالت التنافي و االلتزامات الخاصة ببعض المناصب و الوظائف، ج ر  ،01/03/2007، مؤرخ في 07/01أمر رقم  -)1(

  .مرجع سابق ،07/03/2007، مؤرخ في 16عدد 
  .المرجع  نفسهحسب المادة األولى من  -)2(
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  .)1( ، داخل أو خارج الوطننفسهم أو عن طريق الغيرير سواء بعليا أو للتأط
ا نشاطا مهنيا أو ء مهامهم، فال يستطيعون أن يمارسولتزام مدة سنتين بعد إنهاهذا االيستمر و          

سات قاموا برقابتها بشكل عام لدى مؤسسة استشاريا أو امتالك فوائد مباشرة أو غير مباشرة لدى مؤس
 .)2(قطاع النشاطتعمل على مستوى نفس 

 )6( ستةه يعاقب بالحبس مدة فإنّ من أحكام 07/01ال يلتزم بما ينص عليه األمر رقم  معني كّل و
   .)3(دج 300.000و  100.000أشهر إلى سنة و بغرامة تتراوح بين 

شاط ممارسة أي ن مدة السنتين المشار إليها سابقا، فإن انقضاءه حتى بعد و تجدر اإلشارة أنّ         
سنوات من  )03(ة أو حيازة مصالح أو إبداء استشارة يجب أن يكون موضوع تصريح كتابي لمد

دى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته، أو حسب الحالة لدى آخر معني باألمر لـطرف ال
بداية  كلفة بالوظيفة العمومية في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخـالسلطة الم أو مستخدمةهيئة 

دج إلى  200000ب الشخص بغرامة مالية من ـشاط، و عند مخالفة هذا التصريح يعاقـممارسة الن
  .                                  )4(دج 500000
         أنه بالنظر إلى اآلثار الناتجة عن تطبيق نظام التنافي، فإن بعض الفقهاء إلى في األخير ه ننو
ي أن تكون أجور أعضاء سلطات الضبط المستقلة جد مغرية لدفع ذوي الكفاءة ه من الضروريـرى أنّ

، حيث ال يخفى على أحد )5(رغ لهذه الوظيفة الجديدةـو الخبرة إلى االستقالة من مناصبهم قصد التف
 المتمثل في الراتب الذي يساعد على رفع قدراتهم و جذب المهارات األهمية الكبيرة للجانب المادي و

  .  )6(اد أي موظفـدور كبير في استقاللية و حي للراتب و فضال عن ذلك فإن ،لكفاءاتو ا

  

  
يتعلق بحاالت التنافي و االلتزامات الخاصة  ،01/03/2007مؤرخ في ال، 07/01من األمر رقم  02أنظر في ذلك المادة  -)1(

  .سابقببعض المناصب و الوظائف، مرجع 
  .نفسه  من المرجع 03حسب المادة  -)2(
  . من نفس المرجع ،06استنادا إلى المادة  -)3(
  .من نفس المرجع  07المادة  -)4(

(5)- GRABENWARTER Christophe, « Rapport sur l’indépendance des organes de régulation des 
médias », conférence du 07 avril 2008 tenue à STRASBOURG. www.venice.coe.int, p06.   

                                  .99زوار حفيظة، مرجع سابق، ص  -)6(
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  الفرع الثاني
   Le procédé de l’empêchementمتناعإجراء اإل 

متناع أحد المظاهر األخرى المجسدة لحياد سلطات الضبط المستقلة و قد يعتبر إجراء اإل 
و سوف نقوم  ،و شفافيتهانجاعة أعمالهم المشرع الجزائري بهدف ضمان حياد األعضاء و  هسكر

 .)ثانيا ( ق إلى تحديد مجاالت إعماله ثم نتطر) أوال(بتحديد مفهومه و غايته 

مفهومه و غايته :الأو:  
م لحياد القاضي أو المحكم، بموجبه التنحي كنظام مدع نظامعرف إجراء اإلمتناع أو ي: مفهومه - 1

في قضعن النظر يمتنع ى أو يتنحقانون  اهتبنّ قدهذا النظام أطرافها، وة ما تكون له عالقة بأحد ي
   االحتفاظة من لّهو على عكس نظام التنافي ال يمنع أعضاء سلطات الضبط المستقو ،قتصاديالضبط اال

العضو من المشاركة في و تعفي قصي ل آلية تُا يشكّنّمساتها، و إبوظائفهم أو حيازة مصالح في مؤس
  .)1(ة أو للمؤسسة التابع لهايا مصلحة شخصمداولة له فيه

تقنية تستثني بعض أعضاء السلطات من المشاركة في المداوالت المتعلقة " :أنّهو يمكن تعريفه على 
بالمؤسسات محل المتابعة بحج2("اتجاههاة ة وضعيتهم الشخصي(.  

وظائف  ة من الجمع بينتقلّأعضاء سلطات الضبط المس قصد به منعإذن ال يمتناع فإجراء اإل        
ر سلبا على حيادهم عند التي قد تؤثّو ،نةأو امتالك مصالح في مؤسسة معيأخرى أو نشاطات أخرى، 

التي ة لما القصد منه منع العضو من المشاركة في المداونّو إ ،عند ممارسة النشاط النظر في النزاع أو
سسة التي تكون محل متابعة من طرف سلطة جاه المؤلوضعه الشخصي اتّنظرا تعقدها سلطة الضبط 

  . األطراف بأحدنة تربطه عيلوجود مصالح مالضبط و 
إذا كانت لديه منع على العضو المشاركة في المداولة ي هفإنّمبدأ الحياد ال لو لضمان التطبيق الفع و منه

  .االقتصاديينمتعاملين أو األعوان أسباب تجعله يتحيز بشكل واضح ألحد ال
ة لمن منعه من المشاركة في المداود ن العضو من الظهور بمظهر المحايد ال بحتى يتمكّ :غايته - 2
 .الدعوىهو يقوم بدور هام في والذي قد يكون له تأثير عليه و في ذلك ما قام سبب يدعو إلى الشكلّك

  

(1)-ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 
Algérie, op.cit, p 102.                                                         
(2)- ZOUAIMIA  Rachid, «  Les fonctions  répressives  des autorités  administratives indépendantes  
statuant en matière économique», op.cit, p 146 et du même auteur,  Droit de la régulation économique, 
op.cit, p 79. 
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 إن ر العضو بشر قد يتأثّ الحكمة في هذا اإللزام أو هذا المنع واضحة، و تحليل ذلك مفاده أن
ن إبعاده عن النظر في ر به غيره، له ميوالته البشرية التي قد تقذف به بعيدا، لذا تعيبما يتأثّ

  .)1(المداولة، إذ ثبت توافر حالة من الحاالت التي من شأنها أن تفقد العضو حياده

 استقامتهأساس منع العضو من حضور المداولة ليس الشك في  إن المطعون في  و نزاهته، ألن
ة عجز العضو عن الحكم في ما أساسه هو مظنّنزاهته ال يكون جديرا بالبقاء في منصبه، و إنّ

قضية معياالقتصاديينإلى جانب أحد األعوان و المتعاملين  )2(زنة بغير ميل و تحي .  
 المتعاملين االقتصاديين، األعوان و جراء يخدم مصلحة هذا اإلانحيازي إلى تفادي حيث يؤد 

و من جانب آخر هذا اإلجراء الدعوى على حساب الطرف اآلخر، في العضو لمصلحة طرف 
يساعد على خلق جو من ه كما أنّبهات التي تشوب قضاءه فيها، يحمي أيضا العضو من الشّ

ة عن طريق حماية مظهر الحيدة لّأجهزة سلطات الضبط المستق يحفظ الثقة فيو  طمئناناإل
  .ا بها ب إقحام العضو على الحكم في قضايا يكون معنينّلدى العضو، إضافة إلى تج

  :متناعإجراء اإل مجاالت إعمال: ثانيا
قة بسلطات بعض النصوص المتعلّ تنص :التي تم تكريس هذا اإلجراء على مستواهاالهيئات  -1

أو تنحي العضو  انسحاببالمداوالت بإلزامية  ة المتعلّقةة تطبيقا للقواعد اإلجرائية العاملّالمستقالضبط 
ة المطروحة عن المشاركة في المداولة أو إذا كانت له مصالح اقتصادية أو اجتماعية في القضيالذي 

  .المعني بالمنازعة ضمانا للحياد االقتصاديهناك عالقة قرابة بالعون 
من  29المادة  ع الجزائري بمقتضى نصلمبدأ الحياد، نجد المشرو صونا ل المنافسة في مجا

ة عضو في مجلس المنافسة من المشاركة في مداولة تتعلق بقضي ، قد منع أي)3(ق بالمنافسةلّاألمر المتع
 أول ثّكون مله فيها مصلحة، أو يكون بينه و بين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة، أو قد ي

  .ل أحد األطراف المعنيةثّيم
فـهم من خالل هذه المادة إذا توفرت في العـضو أيه يفـقد صالحيـته فيا من األسباب السابقة، فإنّي  

  
  .14مرجع سابق، ص  ، "مبدأ حيدة القضاء و ضماناته في القانون الجزائري " بوضياف عمار، -)1(
  . 203سابق، ص نوفان العقيل العجارمة، مرجع  -)2(
     : على أنه المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم،، 2003جويلية  19المؤرخ في  ،03/03من األمر رقم  29/1تنص المادة  -)3(

ال يمكن أي عضو في مجلس المنافسة أن يشارك في مداولة تتعلّق بقضية له فيها مصلحة أو يكون بينه و بين أحد أطرافها صلة " 
  " .ى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثّل أو يمثّل أحد األطراف المعنية قرابة إل
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  ي ـ، وهي معان)1(نه من إصدار قرار نزيهى به من حيدة تمكّحضور المداولة النتفاء ما ينبغي أن يتحلّ
 ضرورة حياد القائمسن سير سلطة الضبط وما تقتضيه من أن ينأى بنفسه عنها لضمان ح عليه

ما ه سيتأثر الشك بميوله ويفقد عندها حياده وهو عن النظر في الدعوى فإنّبعد لم ي، فإذا بتطبيقها
حكمه بالتأكيد لن يكون خاليا من  مثل هذه الحاالت ألنن إبعاده في لذا تعي ،ينعكس سلبا على قراره

أن  سة طرف في النزاع يجبفوائد في مؤسالعضو الذي يملك  ذلك فإن فضال عنو ،)2(شوائب التحيز
بين المؤ المداولة التي تكون موضعها نزاع علم رئيس المجلس بذلك إلبعاده عنيسة المذكورة س      

  .عقد المداولة دون مشاركتهلتالي تُباو )3(آخرو طرف 
بالمصالح التي  بإعالم الرئيس االلتزامه يقع على عاتق األشخاص المعنية ليه فإنّعو  
      )4(ق بالمنافسةلّالمتع 95/06أمرا جديدا بل نظمه كذلك األمر رقم  إجراء ال يعد هذا و ،يمتلكونها

إضفاء صفة بهذا ما يسمح لنا و )5(النظام الداخلي لمجلس المنافسةفي أكثر من ذلك نجد أثره حتى و
  . الحياد على مداوالت هذا المجلسالموضوعية و

و بناء على ذلك نستخلص بأن المشراس يكون قد حصن جميع أعضاء ع في هذا المجال الحس
 ثانيا، فإذا كان من غير الممكن ألعضاء حيبنظام التنتبعه ال، ثم تنافي أوـمجلس المنافسة بنظام ال

هم أيضا في حالة وجود مصالح لهم في القضايا نشاط مهني آخر، فإنّ مجلس المنافسة ممارسة أي
  .منع عليهم النظر في تلك القضايا أثناء المداولة اقتصادية أو اجتماعية، يكانت المعروضة عليهم سواء 

رغبة من المشرع في تمكين عضو الهيئة بأن ينأى بنفسه عن شبهة : متناعاإلفائدة تكريس إجراء - 2
رة لسلطات الضبط المستقلة، و هذا ما متناع ضمن القوانين المؤطّالميل و التأثر، قام بتكريس إجراء اإل

  .)6(ضمانة الحيدة التي ينبغي توافرها في العضوة تأكيدا ألهمي هو إالّ
ب على عضو الهيئة أن يتنحى عن أداء مهمته في نظر الدعوى إذا ق الحياد يتوجلكي يتحقّ

   . ها يحتمل أن تؤثّر في تصرفاته ، ألنّ)7(أصاب هذا الحياد عارض من العوارض التي تؤثّر في نزاهته
  .194مرجع سابق، ص  ة،عبد العزيز عبد المنعم خليف -)1(
  . 133مرجع سابق، ص"مبدأ حيدة القضاء و ضماناته في القانون الجزائري " ، بوضياف عمار، -)2(
ص ، 2006، 02عددللقانون والعلوم السياسية،  المجلة النقدية، "استقاللية و حياد مجلس المنافسة  مدى" جالل مسعد، محتوت  -)3(

248 
  . ، معدل و متمم03/03ُألغي و استُبدل بموجب األمر رقم ، يتعلّق بالمنافسة، 1995جانفي  25في ، مؤرخ 95/06 أمر رقم -)4(
   21/1/1996مؤرخ في  ،5لمجلس المنافسة،ج رعددلي ، يحدد النظام الداخ17/1/1996مؤرخ في 96/44مرسوم رئاسي رقم -)5(
  .196ص  سابق،عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مرجع -)6(
   . 304ان العقيل العجارمة، مرجع سابق، ص نوف-)7(
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  الفرع الثالث
   Les obligations fonctionnairesالوظيفية لتزاماتاإل 

 أحاط المشرإجراء إضافة إلى حاالت التنافي و ف ،ةع الجزائري مبدأ الحياد بضمانة هام
 االلتزامات اجبات وعاتق العضو بعض الو على ألقىلمصطلح الحياد  منه دون استخدام و، متناعاإل
 عن مختلف الضغوطات و التأثيرات فهم من خاللها أن الغرض منها هو إبعاد العضوالتي يوظيفية ـال
  . )ثانيا(و كذا واجب التحفظ ) أوال(ر المهني بواجب الحفاظ على الس االلتزامذلك من خالل و

ي يفرضها عمله داخل سلطة لزم باحترام الواجبات الملقاة على عاتقه و القيود التالعضو مو
في ضمان حيادهمهم التزامه بها له دور  الضبط، ذلك أن.  

الأو :المهني واجب الحفاظ على السر:  
   يالعضوية في  واجب الحفاظ على السر المهني أحد الواجبات التي يلتزم بها كل من له صفة عد

   .المستقلةسلطة الضبط 
األساسية الملقاة على كافة  االلتزاماتالسر المهني من بين  واجب الحفاظ على يعد :مضمونه - 1

شترط فيه ي ف سلبيتصركونه في  االلتزاميظهر مضمون هذا و  ،أعضاء سلطات الضبط المستقلة
من و، عليها بحكم وظيفتهلع الوقائع و البيانات التي اطّضو عدم اإلفصاح عن المعلومات وـلععلى ا

  .الحفاظ عليهالمهنة و أداء مهامه يفرض عليه االلتزام بكتمان سرثمة فإن ائتمان العضو على 
    ممن خالل النصوص القانونية التي تنظّع الجزائري والمشرالوظيفي، فإن  االلتزامبخصوص هذا و

ه قد ألزم أعضاء سلطات الضبط المستقلة بواجب المحافظة الحظ أنّ، يالمستقلةو تحكم سلطات الضبط 
التي تقتضي و معليها في نطاق عمله عوافيما يتعلق بالوقائع و المعلومات التي اطل )1(هنيالم على السر

ح المصرا في األحوال بالوظيفة، ما عد معالقته انقطعتية حتى و لو سر ّلـالمصلحة العامة أن تظ
         ادة ها حالة اإلدالء بالشهـية من بينهـناك حاالت تـرفع فيها هذه السر حيث أن ،بها قانونا

  .ام القضاءـأم
  :أنظر على سبيل المثال إلى -)1(

 08 ددرع.، يتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات، ج05/02/2002، مؤرخ في 02/01من قانون رقم  130المادة  -
  .، مرجع سابق06/02/2002مؤرخ في 

  .معدل و متمم، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، 23/05/1993، مؤرخ في 93/10من المرسوم التشريعي رقم  39المادة  -
 14 ددرع. ، يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، ج20/02/2006، مؤرخ في 06/01 من القانون رقم 23المادة  -

  . ، معدل و متمم08/03/2006مؤرخ في
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د جوب التقيدت هي األخرى على وهذه السلطات، أكّـالداخلية ل األنظمة نو فضال عن ذلك، فإ
توى أي وثيقة أو معلومات يحوزها العضو أو ذلك بعدم إفشاء محالمهني، و بالحفاظ على السر بااللتزام

   .في حالة اإلدالء بالشهادة أمام القضاء يطلع عليها بحكم ممارسة مهامه إالّ
التي يجب أن و بصفة عامة يمكن القول أن الحفاظ على سرية المعلومات هي من السلوكيات           

  .الكتمانة التي يغلب عليها طابع السرية ووثيقا بطبيعة الوظيف ارتباطا الرتباطهاسم بها العضو يتّ
العضو الذي يلتزم بمظاهر هذا الواجب ال يكون عرضة للفساد  إن:بالسر المهني االلتزامأهمية - 2

غياب هذا الفساد يلعب دورا  نسمعة العضو و السلطة، أللما ينتج عنه من ظواهر تسيء و )1(اإلداري
موضوعية بكل حياد و االقتصاديينمتعاملين جاه األعوان و الكبيرا في تحسين أداء العضو لوظائفه اتّ

األساسية التي  االلتزاماتبعدم إفشاء السر المهني من  االلتزام هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن
المتعاملين مع سلطات الضبط المستقلة، هذه الثقة  تلعب دورا في ضمان الثقة المتبادلة بين العضو و

كائز التي تقوم عليها العالقة بين سلطات الضبط المستقلة و المتعاملينالتي تعد في األخير أحد أهم الر 
  .االقتصاديينو األعوان 

   :واجب التحفظ: ثانيا
يعد سن سير حدعت إلى  رات و األسس التيأعمال سلطات الضبط المستقلة من المبر

   .القانونية ضماناتهاتقرير واجب التحفظ على أعضائها، و يعتبر من 
بمثابة قيد آخر يضاف لجملة القيود المفروضة على العضو بحكم  )2(االلتزامهذا  عتبري :مضمونه - 1

ع لزم العضو بعدم التسرتحت عنوانه، يو التي تفرض عليه اإللتزام به، ووظيفته داخل هيئات الضبط 
ديه أو الرأي ـالموقف الذي يب ي الكشف عن أرائه و أفكاره، و تحليله لمواقف معينة حتى ال يمسف

الذي يقدمه مبدأ الحيدة، و كذا ألجل مصداقية هيئات الضبط، ألن فـع في إبراز موقالعضو لما يتسر 
، كما أن اإلخالل )3(غطما يعطي بذلك فرصة للغير التهامه بالتحيز و االبتعاد عن الحياد أو التأثر بض

  بـهذا الواجب يتجلّى حينما يعبر العضو عن موقفه بالشكل الذي يعرقل حسن سير سلطة الضبط سواء
  

  .41صفيرم فاطمة الزهراء، مرجع سابق،  -)1(
و أيضا ، 210 -197ص.سابق، ص  مرجعبودريوه عبد الكريم، مبدأ حياد اإلدارة و ضماناته القانونية، : للتفصيل أكثر أنظر -)2(

  . 55 -42ص  .فيرم فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص
  . 133مرجع سابق، ص، "مبدأ حيدة القضاء و ضماناته في القانون الجزائري " بوضياف عمار، -)3(
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  .)1(بزرع الريب و التشكيك في مصداقيتها أو يجعل عملية إتمام المهام الموكلة إليه معقدة
ق بها ما دام العضو أداة من أدوات سلطات الضبط المستقلة  التي تحقّ، دائما و في نفس السياق

زم لحسن سير هذا يفرض الحد و التقييد من حريته في التعبير عن أرائه و ذلك بالقدر الالّ أهدافها، فإن
  .ظ في إبداء أرائه و التعبير عنها خاذ الحيطة و التحفّسلطة الضبط ، فهو إذن ملزم باتّ

 بهذا الواجبد التقيو االلتزامنظمة الداخلية لهذه السلطات من اإلشارة إلى ضرورة لم تخلو األو
على أنّه  42أعضاء اللجنة من خالل المادة  التزاماتإذ نص النظام الداخلي للجنة البورصة في قسم 

لتي شرف الهيئة االلجنة الخضوع لواجب التحفّظ الذي يمليه الحفاظ على  يتعين على جميع أعضاء
إن كان يحمي العضو واجب التحفظ و  من هنا فإنو ،)2(األمر نفسه في مجلس المنافسةينتمون إليها، و

ن الغير من حياده فال يتمكّ يخدمأنه من جهة أخرى  يبعده عن اتهامات الغير، إالّفيحفظ مركزه و 
فهدفه هو المحافظة على  التأثر،كون هناك فرصة التهامه بالتحيز وبالتالي لن تاإلطالع على موقفه، و

  .حياد العضو و استقالليته
ظ من الضمانات األكيدة لمبدأ حياد سلطات بواجب التحفّ االلتزام إن: ة االلتزام بواجب التحفظأهمي - 2

يمارسها فه يهدف إلى تحديد طريقة ممارسة العضو لحريته في التعبير عن أرائه، الضبط المستقلة، ألنّ
عن  االبتعادفي حدود ما يفرضه واجب عة وهيبة سلطة الضبط، وفظ على سمضمن اإلطار الذي يحا

بهذا العضو  التزام و، أو تناقض اختاللف يجعل طبيعة عالقة العضو بوظيفته محل تصرو كل سلوك
  .االقتصادييناألعوان المتعاملين وعلى  ينعكس إيجابا على هيئة الضبط و الواجب

ى عاتق جميع أعضاء سلطات الضبط المستقلة بما فيهم ه يقع علنخلص في األخير إلى أنّ
الحفاظ على سر المهنة و واجب التحفظ، و ذلك مراعاة لمركز العضو : الرئيس عدم اإلخالل بواجبي

الوظيفي، و كل من الواجبين يوحي إلى رغبة المشرع في تكريس و تجسيد الحياد من خالل التأكيد 
  . على احترام ركائزه القانونية

  
يقتضي واجب التحفظ من العضو أن يسلك سلوك القائم على شؤون سلطات الضبط المستقلة، و أن ينأى بنفسه عن حيث  -)1(

مواضع الشبهات، و يمتنع عن أي تصرف مشين أو سلوك يثير الشـك في حياده، و إال سيقع في اإلخالل بمبدأ الحياد المطلوب 
  .إلقتصاديين و مصداقيتهم في هيئات الضبط منه فتتزعزع ثقـة المتعاملين و األعوان ا

، الذي يحدد النظام الداخلي في مجلس 1996جانفي  17، مؤرخ في 44-96من المرسوم الرئاسي رقم  37تنص المادة  -)2(
عال أو تعين عليهم عدم إفشاء الوقائع و األفييخضع أعضاء مجلس المنافسة لواجب التحفّظ و : " المنافسة، مرجع سابق على أنه

  ".المعلومات التي يطّلعون عليها أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبة ذلك
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المشرع الجزائري حرص على كفالة مظهر الحيدة  وعلى ضوء ما سبق قوله نخلص إلى أن
من خالل تقييدهم بنظام التنافي  أوجد مجموعة من اآلليات لتحقيق ذلك، فتم لهتجسيدا لدى األعضاء و 

كما  منعهم من )1(االبتعاد عن مواطن الشبهاتو جل التفرغ الكلّي لوظيفتهم ألن الوظائف منع الجمع بي
بصفة  مل عائقا للقيام بمهمتهأو تشكّ مر على استقالليتهصالح و التي من طبيعتها يمكن أن تؤثّملاامتالك 
   .الوظيفية  االلتزاماتمجموعة من  ألقى على عاتقهمو قيدهم أيضا بإجراء االمتناع وعادية، 

  المطلب الثاني
  األجهزةالوسائل القانونية لحماية حياد  

ها لمهامها مرهون بتوفير الضمانات     ئو نجاحها في أداهيئات الضبط المستقلة فعالية تدخّل 
 مورأمن الناحية الهيكلية بأربعة  تحقيق هذا األخيريرتبط و اآلليات التي من شأنها تجسيد الحياد، حيث 

و مراعاة  ،)الفرع األول(تكريس استقاللية األجهزة عن السلطة التنفيذية بعلى وجه التحديد تتعلّق 
ت اتسبيب القراربالمعنية الهيئة ثم واجب  ،)الفرع الثاني( و سيرها القواعد الخاصة بتشكيلة الهيئات

  ).لرابعالفرع ا( قابة القضائيةللر أعمالهاو أخيرا خضوع  ،)الفرع الثالث ( الصادرة عنها

  الفرع األول
  تكريس استقاللية األجهزة عن السلطة التنفيذية 

لى معيار في غاية ع باالعتمادعدمه، يكون  ل بحياد سلطات الضبط المستقلة منالقو إن
ة لهذه األخيرة كما التي تجعلها في منأى عن رقابة و تبعي ستقاللية إزاء السلطة التنفيذيةهو االاألهمية و

 ثم) أوال(د مفهومهاو لذلك سنحدتقصي كّل تأثير عليها، مواجهة مختلف الضغوطات و نها منتمكّ
   ).ثانيا(فائدتها و مجاالت إعمالها 

 : االستقالليةمفهوم : أوال

هي الضمان األساسية إلرساء دولة القانون، وعامة الداالستقاللية العمود الفقري و تبرتُع
تُعرف على أنها صفة تجعل الهيئة بعيدة عن أية تبعية للغير ، )2(الحقيقي لممارسة الوظائف بكّل حرية

تقدم أي  االقتراحات من أية جهة، تتّخذ القرار بنفسها والت العمومية،ال تتلقّى األوامر وخاصة الهيئا
  .)3(تقرير ألحد

  .174، ص مرجع سابقعلي جمعة محارب،  -)1(
  .52ص  ،1999، )1(استقاللية القضاء: ، مجلة دراسات و وثائق"القضاء  ضمانات و دعائم استقاللية"بوري يحي،  -)2(

(3)-DELLIS (G), Droit pénal et droit administratif : l’influence des principes du droit pénal sur le droit 
administratif répressif, LGDJ, Paris, 1997, p 83. 
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استقالل القضاء يعني  و استقاللية السلطة القضائية 1996الدستور الجزائري لسنة و قد كرس 
القاضي يحكم في  ة فإنمن ثمللقانون، و ة فال يكون خاضعا إالّقيام هذا األخير بدوره بصورة مستقل

الحكم نفسه ينطبق على و  )1(تحت رقابة ضميرهلدستورية باقتناعه الشخصي والشرعية االقانون و إطار
 )2(االستقاللكل محكمة بالقدر الالزم من هذا ع كل قاضي و يا، حيث يتمتّالسلطة القضائية داخل

  .)3(من بين القواعد األساسية لدولة القانونيعد الحق في قاض مستقل و محايد  ه فإنـعليو
  طار سلطات الضبط المستقلة ؟إفي  باالستقالليةلكن ما المقصود 

دة و التي تتميز بها سلطات الضبط الفاصلة في المقصو االستقالليةبداية تجدر اإلشارة إلى أن 
  .التنفيذيةما تكون إزاء السلطة و المالية إنّ االقتصاديةالمواد 

حسب الفقه الفرنسي عدم خضوع هذه الهيئات  باالستقالليةقصد ه يبالرجوع إلى القانون المقارن نجد أنّ
ة رقابة وصائية كانت أو إدارية، مع عدم تلقيها أية تعلألية جهة يمة أو وصاية من أي.  

هو  االستقالليةالمقصود بخاصية  ل األستاذ زوايمية رشيد إلى أنـا في الجزائر فقد توصـأم      
تتمتع بالشخصية  طة المعنيةـة رقابة سلمية كانت أم وصائية، سواء كانت السلعدم الخضوع ألي

       لقياس درجةو حاسم بمثابة معيار فعال على أساس أن الشخصية المعنوية ال تعد  المعنوية أم ال،
  .االستقالليةو مدى 

   :فائدة االستقاللية و مجاالت إعمالها: ثانيا
 اقتصادل هذه األخيرة في ظل نظام ر دور الدولة الحديثة أصبح  لتدخّمع تغي :االستقالليةفائدة  - 1

السوق شكل محياالشتراكيا كان عليه في ظل النظام ختلف عم ،ث عض انسحاب الدولة التدريجي و
بظهور أشكال جديدة لتدخل الدولة و ذلك عن طريق إنشاء هيئات جديدة مستقلة  االقتصاديمن الحقل 

 .بعيدة عن تأثير السلطة التنفيذية 

من الثقة بين األعوان      له أهمية كبيرة ألنه يسمح بخلق جومنح االستقاللية لسلطات الضبط 
  مشاكل ، حيث تجعلها بعيدا عن التأثيرات و الضغوطات الخارجية، كما تهدف إلى تجنّبو هذه الهيئات

  

  .52مرجع سابق، ص   بوري يحي، -)1(
 . 10، ص 1994بلغيث عمارة، الوجيز في قانون اإلجراءات المدنية، دار العلوم للنشر و التوزيع، الجزائر،  -)2(

(3)- COSTA (J-P), «  Le principe vue par la cour européenne des droits de l’Homme », In (Le droit au 
juge indépendant et impartial en matière administrative), AJDA, n°6, 2001, p 514.  
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  .)1(تبقى أو تكون الدولة طرفا فيها ذات األولوية للمؤسسات التي االهتماماتتضارب المصالح و 
ضبط ضرورة من حيث كونها تسمح بضمان سياسة متناسقة بمنأى عن استقاللية سلطات الو     

الة إن لم تعمل فهذه األجهزة ال تستطيع إذن أن تكون فع، )2(رالتغيرات السياسية على المدى القصي
ية من عيوب اإلدارة اية تحقيق إدارة حديثة خالالوصول إلى غ الشيء الذي يضمن لها استقالليةل ـبك

تخضع في تسييرها إلدارة  في إدارة أعمالها يجب أالّكي تحقّق هذه الهيئات الفعالية  عليهالتقليدية، و
دة و تابعة لحكومة أو لوزارةتقليدية تكون فيها مقي.  

استقاللية على هذا األساس، فإن ة رابطة للتبعية للسلطة التنفيذية هذه األجهزة تقتضي قطع أي
ضغط أثناء ممارسة المهام، ذلك أن الحياد يقتضي الفصل بين لتفادي وتجنب الوقوع تحت التأثير و ال

 العمل السياسي و عمل سلطات الضبط المستقلة ، و هذا يقتضي أال تبقى جهازا تابعا للسلطة التنفيذية 
  .و خاضعا إلرادتها 

ضمن ت االستقالليةدم التحيز، إذ بفضل ـتسعى إلى تحقيق الحياد وع االستقاللية و فضال عن ذلك فإن
ر أن تكون خصما كعون، فال يتصو االقتصاديل في المجال هذه األجهزة الحياد طالما أن الدولة تتدخّ

  . )3(و حكما في آن واحد
و منه كي نضمن حياد سلطات الضبط و نسد عنها أي منفذ من شأنه أن يجعلها في وضعية           

لها بتحقيق ا االستقاللية الكافية و الكاملة التي تسمح من منحه التبعية  و الخضوع للسلطة التنفيذية ال بد
االضطالع والتي تمكّنها من القيام و )4(لماليتمثلة في ضبط السوق االقتصادي واالمالمهمة الموكلة لها و

 .بوظائفها بصورة فعالة و بعيدا عن أي تأثير ال مسوغ له 

  
  
أو الوصي على أحد أهم المتعاملين في  هي المساهم األكبر ن الدولةعندما تكو: "Martine Lombardحسب األستاذة -)1( 

للسلطة ( تامة فإنه من الواجب خلق استقاللية تم فتـحها مؤخرا للمنافـسة خدماتالسـوق السيما المتعامل التاريخي في حالة 
سلطات الدولة، حيث أنه من الممكن أن لغة توجيهات مشتركة خاصة بهذه القطاعات بالنظر ل استخداممن أجل ) الوطنية التنظيمية

    :ذلك   أنظر في "  .تهتم بالدرجة األولى بمصالح هذه المؤسسات العمومية التي تكون الدولة طرفا فيها

LOMBARD Martine, « Institution de régulation économique et démocratie politique», AJDA, 2005, 
p29. 

مة التي تهدف إلى تبرير فكرة منح االستقاللية عن السلطة السياسية هو خطر اإلستالء الذي من المفروض من بين األسباب العا-)2(
أن يكون نجاحه و فعاليته االقتصادية مرهون بوجود رؤية و أهداف طويلة األجل ووضع سلطات منتخبة و خاضعة بصفة عامة 

  .ة قصيرة المدىإلعادة االنتخاب، و هي موجهة بمصالح و اعتبارات انتخابي
(3)- HUBRECHT  Hubert-Gérald, Droit publique économique, Dalloz, Paris, 1997, p 62. 

  . 09، صمرجع سابق، "مالحظات حول المركز القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته " زوايمية رشيد،  -)4(
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عن  تهاـاستقالليدى ـمرهون بمدائما قى ـيبذه األجهزة ـخلص إلى أن حياد هـعليه نو        
  .، حيث ال يمكن تصور الحياد في ظلّها إالّ في إطار اإلستقالل التّام و الكامل لهاالسلطة التنفيذية

         أشكال الضغوطاتجميع عن  االبتعادخضوع سلطة الضبط للحياد معناه : مجاالت إعمالها- 2
ما تخضع فقط و خاصة السلطة التنفيذية، و إنّ )1(األخرى في الدولةمارسها السلطات و التأثيرات التي ت

بموجب القانون  دة لهاهذا تحت ظل القانون طبعا، بحيث تمارس صالحيتها المحدلسلطتها التقديرية و
   .نشئت هذه الهيئاتهذا هو الهدف الذي من أجله ُأبكل استقاللية، و

  دـحها و استمرارها و تتمكـن من ضمان الحياد، عمـوعليه حتى تضمـن هذه الهيئات نجا         
قوة ـك )2( ديد من الهيئات بصفة صريحةـعلى الع االستقالليةع ـفاء طابـع الجزائري إلى إضالمشر

وظيفة ف ،)3(خاذ القرارات دون ضغط أو قيددفع لها و بغية إتاحة الفرصة لها للعمل بكل حرية و اتّ
 أنهيئات جهازا تابعا للسلطة التنفيذية و خاضعة إلرادتها، بل ينبغي الضبط تقتضي أالّ تكون هذه ال

  . تسهر على تطبيقه و احترامه الذيتكون مستقلة يحكمها القانون 
      القيام بمهمة الضبط يتطلّب وجود سلطة ضبط مستقلة متمتّعة بكامل  يجدر القول في األخير أن

مادام أن استقاللية  )4(االستقالليةعيارين هامين للتأكد من ـباعتبارهما م عضويا ووظيفيا تقالليةـاالس
ليدية ـسلطة اإلدارية التقـبط يتم بالنظر إلى عمل هذه السلطة دون الخضوع إلى الـلطة ضـأية س

  ). أي التنفيذية(
  
  .67رجع سابق، ص، م"األبعاد القانونية الستقاللية سلطات الضبط في المجال االقتصادي و المالي"حسين نوارة،  -)1(
 :بصفة صريحة نذكر باالستقالليةمن بين الهيئات التي اعترف لها  -)2( 

المعدل ، 1993ماي  23المؤرخ في  93/10من المرسوم التشريعي رقم 20المادة  أنظر: لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها
  .مرجع سابق  يتعلق ببورصة القيم المنقولة،و المتمم،  
، الذي يحدد 2000أوت  5المؤرخ في  2000/03من القانون رقم  10المادة  أنظر: و المواصالت السلكية و الالسلكية لجنة البريد

  . القواعد العامة المتعلقة بالبريد و المواصالت السلكية و الالسلكية، مرجع سابق 
أنظر : وكالتين المكلّفتين بضبط القطاع المنجميال: مثل و نفس العبارة ذكرت في المواد التي تنظم سلطات الضبط المستقلة األخرى

  . مرجع سابق معدل و متمم، ، المتضمن قانون المناجم، 2001جويلية  3المؤرخ في  01/10من القانون  45و  44المادتين 
اء و توزيع ، المتعلق بالكهرب2002فيفري  5المؤرخ في  02/01من القانون رقم  112أنظر المادة : لجنة ضبط الكهرباء و الغاز

 .الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق 
  2001-2000مجلس المنافسة، رسالة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع قانون األعمال، جامعة الجزائر، قابة صورية،  -)3(

  .27ص 
(4)- PRALUS – DUPUY Joëlle, « Réflexions sur le pouvoir de sanction disciplinaire reconnu  à 
certaines AAI, Revue RFDA, n°3, 2003, p554 :«  Les AAI sont dotées d’une indépendance tout a fait 
spécifique, à la fois organique et fonctionnelle ».     
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  الفرع الثاني
  و سيرها مراعاة القواعد الخاصة بتشكيلة الهيئات 

ضمن وفق من بينت الضبط المستقلة اتشكيلة سلط تعدحيادال هاالمؤشّرات و المعايير التي ي 
م فتشعب األعمال االقتصادية والمالية واتّساعها من شأنه عدم إمكانية جهاز بشخص واحد في التحكّ

ه يصبح تابعا لجهات أخرى، وعلى هذا األساس البد والضبط الفعلي لمهامه واإلحاطة بكل أعماله ألنّ
وكذا اختالف الجهات ) ثانيا(ومدة معينة غير قابلة للتجديد ) أوال(تنوعة أن يكون لها تشكيلة جماعية م

  ) .ثالثا(المختصة باقتناء األعضاء 
   :الطابع الجماعي و التنوعي لتشكيلة السلطة: أوال

حتى تتمكن سلطات الضبط المستقلة الفاصلة في المواد االقتصادية والمالية من ضمان الحياد 
يمكن أن تأخذ أثرا فعليا  يلة ذات طابع جماعي، غير أن هذه الضمانة لوحدها الأن تكون لها تشك البد
  . )1( تهاداخل تركيبالجهات  مختلفشكل يضمن تمثيل بعة إذا سمحت بوجود تركيبة متنو إالّ
 باعتبار، لسلطات الضبط كأساس للتعبير عن حيادها الطابع الجماعي يعد:الجماعي للتشكيلةالطابع - 1
من خالل تحليل النصوص  و، قرارات جماعية ضمن اتخاذية فئات و ق التوازن بين عدقّحي هأنّ

أن هذه األخيرة تمارس مهامها بتشكيلة الحظ يالقانونية التي تحكم وتنظم سلطات الضبط المستقلة، 
من سلطة إلى أخرى لينحصر ما بين يختلف عدد األعضاء فيها يصعب التأثير عليهم جميعا، جماعية 

  .كحد أقصى عضو  )12(و  كحد أدنى أعضاء) 04(
تعلّق بمدى  وبالرغم من كون التشكيلة ال تخضع أليالمخولة  االختصاصاتمعيار م

، تتميز التركيبة البشرية )3(أنه يالحظ خالفا للنموذج البريطاني المتميز بطابعه الفردي ، إالّ)2(للسلطات
عها الجماعي التعددي حيث يوجد على رأس هذه السلطات لسلطات الضبط المستقلة في الجزائر بطاب

  ح لها بضمان الحياد والسير الحسن ـهمة الضبط، األمر الذي يسمـجموعة من األشخاص تتولّى مـم
  

  
 . 69بوجملين وليد، مرجع سابق، ص  -)1(
أعضاء في حين نجد مجلس ) 04(أربعة مثال رغم تنوع واتساع اختصاصات لجنة ضبط الكهرباء والغاز إال أنها تتكون من  -)2(

  .أعضاء رغم كون اختصاصاته عادية وبسيطة) 09(النقد والقرض يتكون من تسعة 
سلطات الضبط المستقلة في بريطانيا عبارة عن هياكل فردية، و هو خيار جاء كرد فعل معارض للنموذج األمريكي باعتبار  -)3(

120ص  مرجع سابق، بوجملين وليد،: في ذلك  أنظر. القرارالجماعة تساهم في طول و تعقيد اتخاذ  أن .  
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مبدأ الجماعة ع الفرنسي، قد كرس ع الجزائري وعلى غرار نظيره المشربذلك يكون المشرلألعمال، و
علها تندرج في صنف الهيئات الجماعية ا يجفي تركيبتها مم« organisme collégiaux» )1(.       

ز هذه السلطات  إنز، ذلك أن صفة الجماعة هي التي تمكنها تميبالجماعية من شأنه أن يمنع كل تحي
من ضمان تعدد االتجاهات وتنوع االقتراحات، كما تسمح بتالقي اآلراء المختلفة والبحث عن الحلول 

البحث  ضف إلى ذلك ، Marie José Guédonدته األستاذة فس الموقف الذي أكّـالمتوازنة، وهو ن
فع من عدد عي إلى خلق توازن مستمر يقود بالضرورة إلى الردية في التركيبة والسدـعن التع

  .)2(األعضاء ومضاعفته

ها ذات من بين إحدى العوامل القوية للحياد، ألنّتعتبر الصفة الجماعية  نصل إلى أنو عليه 
ن من هات التي يعيمصالح مختلف السلطات والج تأثيرطبيعة من شأنها أن تخلق نوعا من التوازن بين 

ها تضمن إجراء مداولة جماعية حول مواضيع حساسة أو مسائل معقدة بينها أعضاء الهيئة، كما أنّ
   . )une garantie d’objectivité et de sérieuse »)3 » وهذا يشكل ضمانة للموضوعية والجدية 

بهذا  االكتفاءه ال يمكن نّل ضمانة مبدئية للحياد، فإلكن إذا كان االعتراف بمبدأ الجماعة يشكّ
المبدأ، بل من الضروري إعطائه محتوى فعلي و ذلك بإيجاد صيغة لتركيبة متوازنة تضمن تمثيل كل 

  .الجهات المعنية
ع في التركيبة البشرية للسلطات مظهر آخر على طابع التنو االعتماد إن: للتشكيلة الطابع التنوعي - 2

واألطرافمان الحياد، حيث أن اشتراك الحد األقصى من الجهات من مراعاته في التشكيلة لض البد 
هيل أداء مهامها وإتمام وظائفها على ـلفة والمتنوعة في تركيبة هذه السلطات يساعد في تسـالمخت

و بذلك  ،ويضفي عليها المشروعية تي تتم على مستواهالالمعامالت اي إلى شفافية يؤدوأحسن وجه، 
ـتعدد المهن المم فإنادام نوعية األعضاء ـز وتواطؤ مثلة في الهيئات من شأنه أن يمنع كل تحي

  . )4(ل عقبة في ذلكشكّتُ
  

(1)- GUEDON Marie-José, Les autorités administratives indépendantes, op.cit, p69. 
 )2(- بد من التكثيف من عدد األعضاء لكون مبدأ التقليص في العدد يؤثر سلبا على سير الهيئات وعلى الحياد، ومن ثمة فإنه ال إن

  :   الجماعة يأخذ بعين االعتبار اختالف المصالح و اآلراء أنظر
GUEDON Marie-José, Les autorités administratives indépendantes, op.cit, p69. 
(3)-Conseil  d’Etat, Les AAI, EDCE, n°52, 2001, p 291. 
(4)- Conseil  d’Etat, Les AAI, op.cit, p 276.  
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ع في أعضاء الهيئات وذلك ما يالحظ من خالل الرجوع إلى ع الجزائري قد نوشرمال لهذا نجد
 البشرية لمختلف السلطات التي نجدها تتكون من أعضاء ينحدرون من ميادين وجهات مختلفة التركيبة

التي تضم كل لمركبة لهذه السلطات والتشكيلة ا إنف تختلف باختالف القطاع المعني بالضبط، و بالتالي
قدرا من المصداقية        لها رتوفّ ة، كماتجعلها تحظى بالفعالي إلخ،...من القضاة، الخبراء، المهنيين،

   .)1( و الموضوعية حين مباشرتها ألعمالها
يهم فترض فالقضاة ي نألفحضور شخصيات قضائية يمكن اعتباره أحد العوامل المساهمة في الحياد 

 تعيين وإدخال القضاة ضمن التشكيلة يعد نفإومن ثمة  ، جهة أخرى ةأليدوما الحياد وعدم الخضوع 
   .)2( ضمانا ودعما للحياد، كما يعطي للهيئات المصداقية والصرامة والفعالية في أداء مهامها

الكفاءة والخبرة والتخصص في الميدان  اشترط أيضا في عضوية بعض السلطات كما
دة تتطلبها صات محدتخصب خبرات فنية ولطات الجديدة يتطلّعمل هذه الس، ذلك أن قتصادي والمالياال

ة عدد هام من السماح بمشاركف ،الماليةو االقتصاديةمختلفة في المجاالت سند إليها من مهام طبيعة ما ي
ق في القطاع من أجل ضبط سير السوها المختلفة في عمل االختصاصاتذوي األشخاص المؤهلين و

االختصاص  أهلع قد حرص على استقطاب وبذلك يكون المشر ،)3(المعني يجعلها تحظى بالفعالية
، األمر ة كل بحسب ممارستهـة وعمليـعون بخبرات وكفاءات علميالقانوني واالقتصادي الذين يتمتّ

   .الذي يسمح لهم بأداء مهامهم على أكمل وجـه و بشكل حسن و بمردودية كبيرة 
يتحقق الهدف  التركيبة البشرية للسلطاتضمن  هموجودبف تعزيز التشكيلة بالخبراء، تم و قد        

الخبرة أساسا لمشروعية تدخل هذه السلطات  حيث يمكن أن تعدالفعالية في التسيير،  هوالمرغوب أال و
كما إلى حد كبير، م حيادها مما يدع، )4(نظرا لتخصص هؤالء الخبراء في مجال تخصص هذه الهيئات

  .طريقة موضوعية الختيار األعضاءشرط الخبرة أيضا يعد 
  
  

  
  . 109، مرجع سابق، ص "الحياد السياسي لإلدارة في المجال اإلنتخابي " بوديوه عبد الكريم، ،  -)1(
نجد باقي السلطات األخرى كما هو الحال بالنسبة للجنة المصرفية ولجنة البورصة ولجنة اإلشراف على التأمينات، في حين  -)2(

ال تحتوي على أعضاء سلك القضاة، وفيما يخص مجلس المنافسة، فإنه يالحظ عليه إقصاء وإبعاد القضاة من ضمن التشكيلة بعد 
وهو ما يجعل المجلس يفقد  2008ثم الشيء في سنة  03/03في األمر رقم  02تقلص إلى  1995في سنة  05أن كان عددهم 
  .  ليةالمصداقية والفعا

  .القرضكما هو الحال بالنسبة لمجلس النقد و  -)3(
 . 42ص مرجع سابق، ، "ارية المستقلة في مواجهة الدستورالهيئات اإلد" عيساوي عز الدين،  -)4(
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و أخيرا يالحظ وجود مهني القطاع في التشكيلة و هو ما يشكل قطيعة من التباعد الذي كان           
ه من بين أهم كية بين الدولة و الجهات المعنية بالمعايير القانونية، خاصة و أنّز العالقات الكالسييمي

مة لخلق طائفة سلطات الضبط المستقلة مشاركة المهنيين المختصين في وضع القواعد التبريرات المقد
  قتصاديالتي تطبق في المجاالت التقنية حتى تكون قابلة لـتلقى موافقة و تأييد الفاعلين في المجال اال

نظرا لمصداقية  االقتصاديينو األعوان و كذا قصد جلب اندماج و قبول أكبر من طرف المتعاملين 
 .)1(القواعدهذه 

ا د مموعليه طبيعة التشكيلة من حيث الكم والنوع تستجيب لمتطلبات الكفاءة الموضوعية والحيا
تتضمن كل من الخبراء التي لجنة البورصة  أحسن مثال على ذلكويسمح بالسير الحسن للجماعة، 

وهو ما يعود بالفائدة وبالتالي تكون لجنة جامعة ومنوعة في التركيبة  ،المهنيين، اإلداريين القضائيين
واحد، فهذا أمر قد  فإذا افترضنا أن كل أعضاء سلطات الضبط المستقلة ينتمون إلى سلكعلى عملها، 

  .يمس باستقاللية هذه السلطات وبالتالي بحيادهم

 هاأنّ هويجمعها قاسم مشترك وأن معظم سلطات الضبط المستقلة  في األخير نستنتجمنه و 
كما ، ومة مختلف الضغوطاتسمح لها بضمان النزاهة و الموضوعية و مقاي اعيجما شكيالتمشكلة 

 المشرع الجزائري آللية التعدد و التنوع في أعضاء الهيئات استخدم، حيث التنوعأيضا  روعي فيها
يسمح بخلق نوع من التوازن بين مختلف المصالح داخل  امم ين يتم اختيارهم من مجاالت متعددةالذ

  .ما  ع قد نجح في هذه المهمة إلى حد، و بذلك يكون المشر)2(الهيئات
دة المحددة عهال الضامن لحيادها، بل إن)3(ليس فقط المعيار الوحيد التنوعيو لكن الطابع الجماعي      

    .عدم قابليتها للتجديدالنص على مع  سة المهام داخل السلطة أيضا من ضمانات تدعيم الحيادلممار
   :المستقلة نظام العهدة داخل سلطة الضبط: ثانيا

    من بين الركائز الهامة تعتبركما  )4(المرجوة تُشكّل العهدة ضمانة أساسية لتحقيق االستقاللية
 حتى نضمن النـص على العهدة ا لضمان الحياد، لكن ال يكفي فقطو الدعامات األساسية المعتمد عليه

 
  .130زوار حفيظة، مرجع سابق، ص  -)1(
  . 125مرجع نفسه، ص  -)2(

(3)- GELIN (J–P), « Les autorités administratives indépendantes  », groupe ISP droit public, 2006, 
www.prepa – isp.fr / 

(4)- ZOUAIMIA Rachid, « Le statut juridique de la commission de supervision des assurances », 
Revue Idara, n°31, 2006, p.p, 18-19.p20. 
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و تها معتبرة و كافية لممارسة المهام، الحياد بل يجب أن تكون مديمكنها بالتعـيين ال الجهة المكلفة  أن
يجب  و، )1(زل أي عضو أو تسحب عضويته أو تقيله من منصبه إالّ في حاالت محددة قانوناأن تع

   . االستهانة بهاهذه الصفة تعتبر ضمانة للحياد ال يمكن ير تجديدي وأيضا أن يكون لهذه العهدة طابع غ

بكل  أداء مهامهمعين فيـها األعضاء و التي تسمح لهم بدة المدة التي يقصد بالعهي :العهدةتحديد  - 1
     رين من كل ضغط أو هاجس بشأن توقيفهم عن ممارسة المهام في أي لحظة، تجعلهم متحرفعالية

اقترانفي حالة عدم ه ألنّ، )2(ر جديو دون مبر ه ة معينة فإنّتعيين أعضاء سلطات الضبط المستقلة بمد
 االستجابةلك بعزلهم في حالة عدم ذر على األعضاء ويمكن للجهة المحتكرة لسلطة التعيين أن تؤثّ

 البديكفي فقط النص على العهدة بل  لكن ال، )3(هذا ما يمس بحيادهم و استقالليتهملرغباتها وطلباتها، و
ه ضرورية لممارسة األعضاء لمهامهم، وعليه فإنّأن تكون مدتها معتبرة ومعقولة، بحيث تكون كافية و

  .   « il ne sera pas trop bref ni trop long »تكون طويلة و ال قصيرة يجب أالّ
ل مساوئ بالنسبة ينعكس سلبا على األعضاء حيث يمكن أن تشكّ طول مدة العهدة ألن

لألشخاص الذين هم في بداية حياتهم المهنية، وعلى العكس ال تضايق أولئك الذين هم في نهاية حياتهم 
ينعكس سلبا على سير ه ا قصر مدة العهدة فإنّأمية تامة من أي طموح مهني، المهنية ويوجدون في حر

ا يجعل األعضاء يشتغلون بالتعيين بدال من المهام المخولة يؤثر في استمراريتها، ممو ،أعمال السلطات
كذا عدم نجاعة القرارات التي يتخذونها، كما يمكن أيضا أن و االستقرارلهم، فتتميز أعمالهم بعدم 

4(في التوظيفب في طرح مخاطر التسييس تتسب( .  
 ع قد أحسن في تحديد المدة لألعضاء و بالرجوع إلى القوانين السارية في الجزائر، نجد المشر

في حاالت استثنائية مثل تحديدها عامل من عوامل االستقاللية واالستقرار حيث ال يمكن عزلهم إالّ ألن  
  .(5) عمليات البورصةأعضاء اللجنة المصرفية ومجلس المنافسة ولجنة تنظيم ومراقبة 

 
  

(1)- DECOOPMAN  Nicole, «  Peut- on clarifier le désordre ? », in DECOOPMANT  Nicole, 
(s/dir), Le désordre des autorités administratives indépendantes : l’exemple  du secteur  économique et 
financier, PUF, Collection Ceprisca, Paris, 2002, p.p 33 – 34. 

حسين .إن تحديد المدة هو تحديد للصالحيات األمر الذي يدفع بالسلطة المعنية إلى إتمام مهامها خالل هذه المدة أنظر في ذلك -)2(
 .75، ص مرجع سابقنوارة، 

(3)- KHELLOUFI Rachid, « Les institutions de régulation en droit algérien », Revue Idara, n° 28, 2005, 
p100. 
(4)- GUEDON Marie-José, Les autorités administratives indépendantes, op.cit, p.p73-74. 
 (5)- KHELLOUFI Rachid, « Les institutions de régulation en droit algérien », op.cit, p100. 
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كما أنها ليست  هذه الهيئاتاد عهدة ليست المعيار الوحيد المعبر عن حيالتحديد  أنو نشير إلى 
  .للتجديد قابليتهاعدم هي لها وخاصية أخرى تكم على من النص البد، بل عنصرا جازما له

الصفة هذه  ،هي عدم قابليتها للتجديدتتميز العهدة بخاصية ثانية و : للتجديد العهدةعدم قابلية  - 2
 ل على ضمان بالحياد في مواجهة أعضائها إالّتشتم ال االنتداب مدة ألن، تعتبر ضمانة جوهرية للحياد
  إذا كانت غير قابلة للتجديد 

« Un mandat unique non, renouvelable, expressément consacré, constitue un 
gage d’indépendance »   

مام إتاالضطالع و تحديد المدة هو تحديد للصالحيات األمر الذي يدفع بالسلطة المعنية إلى  أنذلك 
يؤثر سلبا قابلية المدة للتجديد فرصة  في نفس السياق أيضا فإن، والمحددة قانونا مهامها خالل المدة

شفافة  خاصة في حالة تأسيسه على معايير غير )1(هاسيراستقاللية الهيئات كما يساهم سلبا على على 
تعامالت تتنافى مع مركز  يؤدي إلىقد التجديد من ناحية أخرى كالمساومات، ووسليمة  وغير نزيهة

  .  )2(االستقاللية والحياد
ه في حالة إغفال ذلك من النص على عدم قابليتها للتجديد، ألنّ البد منه و على هذا األساس فإنّ        

يمنح السلطة التقديرية للجهة صاحبة الحق في التعيين لتحديد سه ، فإنّو عدم النص عليها عطرف المشر
، وهذا مظهر يمس بسير األعمال نتيجة عدم استقرار الوظيفة من جهة، و عدم دة للتجديدمدى قابلية الم

  .استقاللية األعضاء اتّجاه سلطة تعيينهم من جهة أخرى
وهكذا نصل بناء على ما سبق ذكره إلى نتيجة مفادها أن تحديد العهدة داخل السلطة مع عدم 

 بالخدمةي إلى االلتزام ها تؤدال للحياد، ألنّالتطبيق الفع قابليتها للتجديد ضمانة ال يستهان بها لضمان
كامل الوقت وتؤدالغرض من ذلك هو قطع تبعية األعضاء للجهة التي  ي إلى االستقرار، كما أن

3(نتهمعي( التبعية تجعل األعضاء غير متمتّعين بكامل الحرية في اتخاذ قراراتهم نتيجة التأثير          ألن
  .مما يؤثر ذلك على الحياد بصفة مباشرة و يضيق منه و الضغط 

 
ول سلطات الضبط ـالملتقى الوطني حأعمال ، "المركز القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته " ،  شيخ ناجية -)1( 

. 106، ص2007ماي  24 -23المستقلة، جامعة بجاية،   
:نقال عن  58، مرجع سابق، ص  ستقلة الفاصلة في المواد اإلقتصادية و الماليةالسلطات اإلدارية المحدري سمير، -)2(  

DIARRA  Abdoulaye, «  Les AAI dans les Etats francophones d’Afrique Noires.cas du Mali, du 
Sénégal et du Bénin », 2000, www.afrilex/ 
 (3)-THOMASSET-PIERRE Sylvie, L’autorité de régulation boursière face aux garanties processuelles 
fondamentales, LGDJ, Paris, 2001, p88.  
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إضافة إلى أن اكتسابي إلى تحديد العهدة تؤد تحسين ا يساعد على العضو للخبرة في مباشرة مهامه مم
   .الضبط المستقلةفعالية عمل سلطات ا له تأثير إيجابي على مردودية وهذو تطوير كفاءته وقدراته و

ت الضبط المستقلة شريطة جعلها مدة ابالتالي العهدة تعتبر معيار يقاس وفقه حياد سلطو 
  .للتجديدغير قابلة ة ومعقولة ومعتبر
  :  ألعضاءو اقتناء افة باقتراح لّالمك الجهات اختالفتعدد و: ثالثا

و الذي من م للحياد مدعد و جسمخر مظهر آالجهات المقترحة لألعضاء  اختالفتعدد و  يعتبر        
يتم تعيينحيث  ،يختلف من سلطة إلى أخرىى إضفاء الشفافية على األعمال، ي إلشأنه أن يؤد 

تتمثل  دةمتعدصادية والمالية من طرف جهات ـحسب قدراتهم في المجاالت القانونية واالقت األعضاء
أعضاء ممثلين باإلضافة إلى  ،حافظ بنك الجزائرم رئيس الجمهورية، السلطة التنفيذية، :في كل من

  . )1(ألجهزة مهنية
إن و إلى تجريد السلطة التنفيذية من هذه  الحيادستقاللية وي إلى االاختالف جهات اقتراح األعضاء يؤد

ه لو كانت مهمة اقتراح األعضاء مخولة لجهة واحدة فاألكيد أن هذه السلطات تعمل ، ألنّالصالحية
  . و بالتالي الوالء لهذه الجهة الجهة الوحيدة المقترحة،  ضغطتحت 

االعتماد في اختيار أعضاء الهيئات المستقلة الضابطة في المجال  بهذا يمكن القول أن
االقتصادي والمالي على التعدد في الجهات والمصالح التي بإمكانها اختيار واقتناء األطراف العضوة 

قالليتها و حيادها، علما أن المشرع الجزائري قد حظي بهذه التجربة في است في الهيئات مظهر يزيد من
  .)2(د الجهات المقترحة لألعضاءعند إنشاء المجلس األعلى لإلعالم بفعل تعد 1990بداية سنة 
ه ضمانا للحياد من الـضروري التنويع في جهات اقتراح األعضاء ومن هنا نـستخلص أنّ  

  الفاصلة في المواد االقتصادية والمالية، كل سلطة في مجال االختصاصفي سلطات الضبط الـمستقلة 

  
على سبيل المثال نذكر لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها والتي يالحظ من خالل تشكيلتها اختالف الجهات المقترحة  -)1( 

الوزير المكلف بالتعليم العالي، ومحافظ بنك  وزير العدل، الوزير المكلف بالمالية،: لألعضاء، حيث يتم اقتراحهم من طرف كل من
  .الحسابات والمحاسبين المعتمدينلخبراء المحاسبين ومحافظي ل الجزائر، والمصفي الوطني

،  يتكون 1990لسنة  14، المتعلق باإلعالم، ج ر عدد 3/4/1990المؤرخ في  90/07من القانون رقم  72طبقا لنص المادة  -)2(
  :الم منالمجلس األعلى لإلع

  أعضاء يعينون من قبل رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المجلس، 03
  أعضاء يختارون من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، 03
  .أعضاء يتم انتخابهم من طرف الصحافيين  06
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1(ل لها وعدم حصره في يد جهة واحدةالمخو( ،ا حتى ال يشعر العضو بالفضل اتجاه من اقترحه مم
  .االنتقاص من الحياد والمساس به يه التبعية ومن ثمةيحتم عل

  الفرع الثالث
  نظام التسبيب 

الحياد تسبيب  نجد من بين الضمانات الهامة التي يتعين أن تتوافر و يكفل احترامها لتحقيق  
واجب سلطات الضبط فإنّه من  ، و بذلكالسلطة المعنية لقراراتها التي بواسطتها تمارس مهامها

، فما اعنه التي تصدرلقرارات ل هاتسبيبعند ممارستها لوظيفة الضبط المعهود بها إليها ستقلة الم
   .)ثانيا( و ضوابطهمجاالت إعماله  فيما تتجلّىو  )أوال(و فيما تتمثّل أهميته  بالتسبيب المقصود

  :مفهومه و أهميته: أوال
 )2(القانونية التي بنى عليها القاضي حكمه قصد بالتسبيب بيان األدلة الواقعية و الحججي: مفهومه - 1

ت إلى دفالقاضي يحكم في النزاع طبقا للقانون و وفقا القتناعه الشخصي مع التزامه ببيان األدلة التي أ
 ، أما المعنى االصطالحي )3(إصدار حكمه، وعليه فالقاضي يكون ملزما بالتسبيب ألجل تحقيق العدالة

  . )4("هو التعبير الشكلي عن أسباب القرار" بل الفقه اإلداري المعاصرللتسبيب و المعتمد عليه من ق
ها ملزمة أنّ غم من كونها ليست أجهزة قضائية إالّة و بالرلو فيما يخص سلطات الضبط المستق   

بيب اري، أن اإلدارة تكون ملزمة بتسفق عليه في المبادئ العامة للقانون اإلدوالمتّ ،)5(بتسبيب قراراتها
  .)7(ي إلى اعتبار القرار غير مشروعالسبب يؤد لّفوتخ )6(راتها، إذا استوجب المشرع ذلك صراحةقرا

  

الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة أعمال ، " االستقالليةالسلطات اإلدارية المستقلة و إشكالية "  حدري سمير، -)1(
  . 48، ص 2007ماي  24 -23جامعة بجاية، 

  . 93، ص مرجع سابقارة، بلغيث عم -)2(
  . 95-94ص . ، ص1994، الجزائر، د م ج، 2بوبشير محند أمقران، النظام القضائي الجزائري، ط -)3(

(4)-HOSTIOU R, «Procédure et forme de l’acte administratif en droit français», LGDJ,Paris,1975,p 69.  
األول مؤداه كون هذه السلطات قد استحوذت على اختصاص أصيل للقضاء الجزائي  االعتبار: و هذا راجع العتبارين أساسيين-)5(

و الذي يتمثَل في توقيع الجزاءات و العقوبات على المخالفين، أما الثاني فيتعلق بكون هذه السلطات هيئات إدارية تصدر قرارات 
  .ذات طبيعة إدارية 

   .09، ص 06،2005، مجلّة مجلس الدولة، العدد "الواقع و األفاق:جزائرالقضاء اإلداري في ال"بودريوه عبد الكريم، -)6(
منتجا ألثاره إال إذا قام على سبب القرار اإلداري ال يكون مشروعا والتسبيب، فمن المعروف أن هناك فرق بين السبب و -)7(

اإلدارة على هذه الوقائع، إذ تخلُّف أحد هذين صحة التكييف الذي أضفته كذا يدفع اإلدارة إلى اتخاذه، وصحيح قانونا و موجود ماديا
الشرطين يجعل القرار اإلداري معيبا في ركن الشكل، فاألمر يختلف إذن عما إذا كان القرار اإلداري غير مشروع النتفاء ركن 

ب القرار و التي السبب عن كونه غير مشروع النتفاء التسبيب، ألن هذا األخير يعني أن تقوم اإلدارة بتدوين األسباب في صل
   . 83سابق، ص مرجع، "الواقع و األفاق :القضاء اإلداري في الجزائر" بودريوه عبد الكريم، : أنظر في ذلك . دفعتها إلى اتخاذه 
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ة لقراراتها نعني به ذكرها في صلب هذه القرارات لعليه فتسبيب سلطات الضبط المستقو
الدوافع وإحاطة المخاطبين بها ب رات إصدارها بهدفلمبرفهو دليل )1(اتخاذها األسباب التي ألجلها تم ،

نا دة قانودى توفر الشروط و المقاييس المحدـدت فعال من متأكّو تفحصت الطلب و درسته، أنّهاعلى 
ة لالقرارات الصادرة عن سلطات الضبط المستق هو أن تجسيدهيب ونظام التسبالسبب في اشتراط وفيه، 

ة بحق من حقتكون ماسا يستدعي توضيح الحجج وق الشخص المعاقب، سواء في شخصه أو ماله، مم
ت إلى توقيع الجزاءالكافية التي أد.  

الحكمة من تقدير ضمانة تسبيب األحكام و القرارات التي تصدرها  إن: ة نظام التسبيبيمأه - 2
  :ة تقوم علىلسلطات الضبط المستق

 بعين ة الضبط حيث يدفعها إلى دراسة قراراتها لسلط ةربيكيحقق فوائد تسبيب بال االلتزام
بما ي إلى بطالنها أ من كل شائبة تؤدحص فيها الوقائع بشكل دقيق حتى تصدره مبرفاحصة تم

     ورة واضحة للظروف و المالبساتـم صالتسبيب يقدف ،)2(يستتبعه ذلك من إحراج للسلطة
ه ما تضماطلعت على كل وقائع القضية و هاأنّن يبيو خاذ القرارالتّالسلطة الوقائع التي دعت و

الجهة و نزاهة يسمح باستبعاد الشبهة في موضوعية فهـو ، و بذلك من أوراق و مستندات
  . المصدرة للقرار

 يساهم التسبيب في تسهيل مهمن في ة الشخص المعني في الدفاع عن حقوقه، كونه يتضم
الفرد يسعى دوما  فإن أخرىدفاع، و من جهة على ما يبديه الشخص من أوجه ال الرد الغالب

ؤل لماذا فالتسبيب يجيب على التسا )3(إلى معرفة األسباب التي دفعت اإلدارة التخاذ قرارها
 د منالتأكّى للمعني معرفة مركزه وقرار يتسنّو باإلطالع على أسباب الدر هذا القرار؟ ـصُأ

ال يلجأ باألسباب  ناعهتباقليها القرار، وتند عسامطابقة النصوص المطبقة عليه مع الوقائع التي 
  .أكثر  احتراماهو ما يعطي للسلطات إلى الطعن القضائي فيه و

 أخيراو فإن ة القرار، حيث يبالتسبيب عون للقاضي في رقابته على صحن على هدية قدر ي
 ب ـالتسبي فإن بتعبير آخرستنادا إلى ما ساقته من أسباب، وا خاذهاتّفي السلطة  إصابة أو خطأ

  
  . 231عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مرجع سابق، ص-)1(
  . 233، ص مرجع نفسه -)2(
  . 164، ص مرجع سابقأشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد،  -)3(
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ذا كانت ما إرار الصادر بتوقيع الجزاء، والقضاء في بسط رقابته على مشروعية القيساعد 
  )1(من خالل الوقوف على مدى صحة األسباب التي تدعيها اإلدارة الالعقوبة الموقعة مالئمة أم 

 سلطة الضبط لكل من  بالنسبة و ذلكة مستويات على عد كبيرةة يو هكذا يكون للتسبيب أهم
  .القاضي أخيراالشخص المعني و والمستقلة 

  :مجاالت إعمال نظام التسبيب و ضوابطه: ثانيا
ع اإلدارة لم يلزم المشر: ةلة لسلطات الضبط المستقنشئن المالقواني في ظّلمجاالت إعماله - 1

 ، لكن متى وجد نص خاص اشترط)2(باحترام مبدأ التسبيب بوجه عام مثلما فعل بشأن قرارات العدالة

مدى  عن، لذا وجب البحث اإلدارة التزاماتمن مبدأ التسبيب  احترامصبح داري يتسبيب القرار اإل
  . بتسبيب قراراتها المستقلةية سلطات الضبط إلزام

و من قرار  أخرىمدى التزامها بنظام التسبيب يختلف من هيئة إلى هذه األخيرة نجد خصوص ب       
نت صراحة ة قد تضمل، حيث نجد عدد النصوص القانونية المنشئة لسلطات الضبط المستق)3(إلى آخر

األمر نفسه ينطبق و كذلك  )4(رباء و الغازهذا االلتزام كما هو الشأن بالنسبة للجنة ضبط قطاع الكه
خذ مجلس المنافسة أوامر يتّ": هتنص على أنّ 03/03من األمر رقم  45فالمادة مجلس المنافسة،  على
الملفات ة للمنافسة عندما تكون العرائض وللممارسات المعاينة المقيد لة ترمي إلى وضع حدمعلّ

س كذلك التسبيب حتى في مرحلة ، كما كر..."ختصاصهاو التي يبادر هو بها من أ يهوعة إلالمرف
  .للّاختتام التحقيق بإيداع تقرير مع

ذلك ال يعفيها  أن ا باقي السلطات األخرى فلم تتضمن قوانينها هذا النوع من االلتزام، إالّـّأم
  لزم القضاة ة و التي تُـع عن ذلك يحيلنا إلى القواعد العاموت المشرـسك ب قراراتها، ألنـمن تسبي

  
  .164ص  مرجع سابق،أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد،  -)1(
  . 209، ص مرجع سابقأوباية  مليكة، -)2(
بالنـسبة لقرارات منح اإلعتماد لم يشترط فيها القانون احترام مبدأ التسبيب، أما قرارات سحب و تعليق االعتماد و قرارات  -)3(

سلطة الضبط المستقلة احترام مبدأ التسبيب فيها و إال ستكون محال للطعن باإللغاء أمام مجلس جب على يرفض منح اإلعتماد فإنه 
الدولة، مثال بالنسبة للجنة ضبط البريد و المواصالت اشتُرط فيها تسبيب قرار رفض منح الترخيص و قرار رفض تسجيل 

  .التصريح و قرار سحب أو تعليق اإلعتماد 
، المتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات، مرجع 2002فيفري  5المؤرخ في  02/01ون رقم من القان 139المادة  -)4(

  .سابق
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 حيث نص 144مبدأ التسبيب في المادة  1996بتسبيب أحكامهم، و قد تضمن الدستور الجزائري لسنة 
لّلاألحكام  و القرارات القضائية يجب أن تع على أن.  

زائري في قانون النقد و القرض لم ينص بإلزامية تسبيب ـع الجالمشر ر، أنو على سبيل المثال نذك
  القرار بـسبيت لما أناسبة ممارسة السلطة التأديبية، عجنة المصرفية بمنللرارات التي تصدرها اـالق

ها هذا ال يعني أنّ غير أن، مانات المعاصرة لتوقيع الجزاءـة من الضبالجزاءات ضمانة هامالصادر 
  .ملزمة بالتسبيبغير 

و قد أثار مجلس الدولة هذه النقطة في قضية يونين بنك ضد محافظ بنك الجزائر، رغم أن 
إن المقرر المعد المتضمن وقف "ه قضى نص يلزم اللجنة بالتسبيب لكنّ قانون النقد ال يحتوي على أي

شترط في هذه الحالة تسبيب العامة للقانون التي ت المبادئجاء غير مسبب مخالفا بذلك  االعتماد
التسبيب في  أثاركما سبق للمجلس الدستوري الفرنسي أن ، )1("بحقوق الطرف اآلخر قرار الذي يضرال

خذه هذا المجلس من جزاءات ق بالمجلس األعلى للسمعي البصري و قضى أن تسبيب ما يتّقراره المتعلّ
 . )2(ل ضمانة جوهريةيمثّ

ب على تخلفه القضاء ءات اإلدارية من بين الشكليات الجوهرية التي يترتّو بالتالي يبقى تسبيب الجزا
  . )3(بعدم مشروعية الجزاء

مجموعة من احترام يفرض مبدأ التسبيب على سلطات الضبط المستقلة  :ضوابط التسبيب - 2
  : الضوابط تؤدي في جملتها إلى تحقيق الهدف الذي ألجله تقرر ومن بينهاالمواصفات و

 معاصرا لصدور القرار أويكون التسبيب مباشرا  يجب أن، ال بالدرجة التي و أن يكون مفص
عليها أي  ارتكزتتفق وصفة القرار مع ذكر النصوص القانونية و المبادئ العامة للقانون التي 

 .)4(للقراراألساس القانوني 

 عناصر التي حملت ى فيه الأن يكون التسبيب واضحا ال غامضا، محكما ال مرسال، تتجلّ ال بد
  سلطة الضبط على إصداره في عبارات دقيقة بالغة الوضوح، و إذا كان القرار صادرا في حقّ

  
، لسنة 01، قضية يونين بنك ضد محافظ بنك الجزائر، مجلة إدارة، عدد9/02/1999مؤرخ في  13قرار مجلس الدولة رقم  -)1(

1999 .  
 (2)- C.Const .n° 88-248 DC du 19 janvier 1989,30éme cons.  

  . 112عيساوي عز الدين، السلطة القمعية للهيئات اإلدارية المستقلة في المجال اإلقتصادي و المالي، مرجع سابق، ص  -)3(
  . 234، مرجع سابق، ص  عبد العزيز عبد المنعم خليفة -)4(
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يجب أن أكثر من شخص، يجب أن يوضح في القرار أسباب اإلدانة لكل واحد على حدى، كما 
د ترديد نصوص القانون دون ت إلى توقيع العقاب، و مجرديشتمل القرار على األسباب التي أ

بط بين القواعد القانونية من الر هام ال يعتبر تسبيبا كافيا، لذلك البدتّلوقائع االبيان مطابقتها 
 .القرار خاذاتّالمطبقة و الوقائع التي دفعت اإلدارة إلى 

 إليها السلطة أو  انتهتسبيب في صلب القرار ذاته، و أن تكون النتيجة التي يجب أن يرد الت
، حتى تتمكن )1(من أصول موجودة باألوراق استخلصتبنى عليها القرار قد التي ياألسباب 

 .فيما إذا كانت مطابقة لقواعد المشروعية السلطة القضائية في حالة تدخّلها تقييم هذه األسباب

 يجب أن يشتمل التة عناصر منها بيان الواقعة و الوقائع المستوجبة للجزاء سبيب على عد     
الذي ُأدين حيث يستطيع المعني معرفة أسباب القرار ألساس القانوني لتوقيع العقوبة، و بيان ا

فيعطيه بذلك الفرصة لمواجهة تلك األسباب و الرد  د قراءتهه بمجرالذي صدر ضدمن أجله و 
دا خاصة بواقعة بذاتها أو دة التسبيب ضرورة أن يكون محتلزم القضاء لصحاس هذا، لعليها

ئع المنسوبة إليهم تماثال نوعيا و ظرفيا تتماثل الوقا األشخاصبشخص بعينه أو بمجموعة من 
ا يتعلق بطائفة من األشخاص أو المواقف المتباينة حتى و لو كانت تجمعهم فال يكون عام

     .)2(تت ظروفهم و تباينت مراكزهمرابطة الحدث طالما تفاو

  الفرع الرابع
  ئيةقابة القضارللإخضاع أعمال سلطات الضبط المستقلة  

ر عندما تقرتعد الرقابة القضائية من أهم و أنجح ضمانات و وسائل حماية مبدأ الحياد، ذلك أنّه 
ضائية إذا ثبت خالف في المتابعة الق ب على ذلك الحقه يترتّفإنّته التي من شأنها حمايالوسائل القانونية 
و سيتم التطرق في هذا الفرع إلى تعريف الرقابة  ،حى مبدأ الحياد عديم الجدوىأض إالّما تم تقريره، و

    .)ثانيا( ثم تناول بعض النماذج التطبيقية عن خرق مبدأ الحياد ) أوال(القضائية و أهميتها 
  

  
  . 223مرجع سابق، ص ، عبد العزيز عبد المنعم خليفة  -)1(
 - ، ص2000ر، القاهرة، محمد باهي أبو يونس، الرقابة القضائية على الجزاءات اإلدارية العامة، دار الجامعة الجديدة للنش -)2(

  . 196 -194ص 
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  :يتهاو غا الرقابة القضائية تعريف: أوال
مال سلطات الضبط المستقلة مة ألعتعتبر الرقابة القضائية جهة مقو: تعريف الرقابة القضائية- 1
 )1(طلب األشخاص المتضررين يمارس القضاء رقابته حول شرعية القرارات التي تصدرها بناء علىو

ة استقاللية أي أن المعنيين الذين صدر في حقّهم القرار و الذي من شأنه التأثير على مصالحهم، حيث
التي يخضع لها جميع و قابة، خاصة القضائيةعني أبدا إفالتها من جميع أشكال الرـهيئة إدارية ال ي

الة على أعمال اإلدارة أن مباشرة السلطة القضائية لرقابة فع ذلك نشاطات اإلدارة مهما كانت طبيعتها،
حماية قانونية للحقوق و ر ضمانة حقيقيةضمانة أساسية من ضمانات الدولة القانونية ألنها توفّ يعد   
  .)2(ف من جهة اإلدارة سالحريات الفردية ضد كل تعو

و من ثمة فإنّه ال يمكن لوظيفة الضبط أن تكون شرعية و مطابقة مع النظام القانوني الذي              
يحكمها إالّ إذا كانت قرارات سلطات الضبط المستقلة خاضعة للرأغلب  قابة القضائية، و بالفعل فإن

تمنح اختصاص النظر فيها إلى اتها قابلة للطعن وؤكّد بأن قرارالنصوص المنشئة لهذه السلطات ت
صاحب االختصاص األصلي بالنظر  تحديدا إلى مجلس الدولة الذي يعدة عامة ودالقضاء اإلداري كقاع

من  09في الطعون المرفوعة ضد القرارات الصادرة عن سلطات الضبط المستقلة، و ذلك طبقا للمادة 
  . )3(د اختصاصات مجلس الدولةالذي يحد العضويالقانون 
يحة تلك الصادرة ومن قبيل القرارات القابلة للطعن أمام مجلس الدولة بموجب نصوص صر        

 كذلك الشأن فيما يخص العقوبات التأديبية الصادرة عن اللجنة المصرفية و ،القرضعن مجلس النقد و
 الغازاصالت، لجنة ضبط الكهرباء وادرة عن كل من سلطة ضبط البريد والموكذا القرارات الصو

مراقبتها، و كذا القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة قطاع المناجم، ولجنة تنظيم عمليات البورصة و
  .المتضمنة رفض التجميع

و قد منح المشرع الجزائري اختصاص الفصل في بعض قرارات سلطات الضبط المستقلة هذا         
  يـالتفعالية االقتصادية و الحالة الوحيدة التي نجدها في القانون الجزائري هي لل اللقضاء العادي تحقيق

  

   .96مرجع سابق، ص زوار حفيظة،  -)1(
 . 94مرجع نفسه، ص  -)2(
، يتعلّق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه 30/05/1998، المؤرخ في 01-98القانون العضوي رقم من  09أنظر المادة  -)3(

  . 01/06/1998، مؤرخ في 37 ددعر.ج و عمله،
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دة للمنافسة تخصفهي قابلة للطعن أمام  ،الطعن في قرارات مجلس المنافسة المتعلّقة بالممارسات المقي
  .التجاريةمجلس قضاء الجزائر الذي يفصل في المواد 

 در قرارات خطيرة تمس بحقوقـصاسة تُقطاعات حس ضبطـذه السلطات التي تقوم بـه: يتهاغا- 2
قابة القضائية يمكن تلخيص هدف الرفإنّه من ثمة والخاضعين لرقابتها،  االقتصادييناألعوان  لحامصو

  :ةـفي النقاط التالي
 لرقابة القضائية المظهر العملي وتعتبر اال لحماية مبدأ المشروعية فمن خاللها يمكن الفع

مدى بقائها في اإلطار  التأكد منو )1(التحقق من مشروعية أعمال سلطات الضبط المستقلة
 .ا أمام حرية ممارسة هذه الهيئات لوظائفهافهي إذن تمثل حد ،المخصص له قانونا

 من الضمانات الرئيسية والرقابة القضائية  تعدالة لضمان التطبيق السليم لضوابط الفع        
ة لضمانة الهامال الدرع الواقي وتمثّ، كما )2(مقتضيات مبدأ حياد سلطات الضبط المستقلةو

الخصب  المجالإذن ، فهي تعتبر إللغاء أعمال سلطات الضبط المستقلة غير المشروعة
 .األعوان و المتعاملين اإلقتصاديينالتجاوزات في حق و لالنحرافات

  تضمنة تفتقر إليها كافّ امتيازاتتكفل لألفراد ضمانات و و قابة القضائية مبدأ سيادة القانونالر
 .ر لهم الحماية الكاملة لحقوقهم و حرياتهم حيث توفّ )3(األخرىصور الرقابة 

      و منه فإن األعوان و المتعاملين ا و أساسيا لحماية حقوق الرقابة القضائية تعد مطلبا ملح
للصالحيات المخولة لها  استعمالهاعند  هيئة الضبط المستقلّةف في مواجهة تعساإلقتصاديين 

.                                                                                                                            حامي للحقوق و الحريات الفرديةو م نزيه و حارسباعتبار القضاء حاكَ
  : خرق مبدأ الحيادالنماذج التطبيقية ل: ثانيا

قد تصدر عنها  الضبط،مجال مركز سلطات الضبط المستقلة في و الدور الحساس  بالنظر إلى
تصرفات مخالفة للقانون إما بطريقة متعمدة و تنحاز لطرف على حساب آخر في دة أو غير متعم
  .)4( فترض فيه أن تكون محايدةت الذي يالوق

  
رنسي في رقابة السلطة التقديرية لإلدارة و مدى تأثر القضاء الجزائري ـالقضائي لمجلس الدولة الفالتطور "زروق العربي،  -)1(

  . 118، ص 2006، 08، مجلة مجلس الدولة، عدد "بها 
  . 217مبدأ حياد اإلدارة و ضماناته القانونية، مرجع سابق، صبودريوه عبد الكريم،  -)2(
  .118مرجع سابق، ص  زروق العربي، -)3(
  . 80سليماني السعيد، مرجع سابق، ص  -)4(
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الحياد  و منه فإنفقط حتمية يقتضيها سير أعمال و وظائف سلطات الضبط المستقلة فحسب، بل  ال يعد
 )1(تحت طائلة ما ينص عليه القانون من عقوبات و جزاءاتتهاكه نهو واجب يقع جهله أو خرقه و ا

  .لقرارحيث يترتّب على خرق مبدأ الحياد إلغاء ا
العثور على أحكام قضائية لتعذّر و  القضائي الجزائري في هذا المجال االجتهادلغياب نظرا و        

نذكر أمثلة عن ذلك من  المستقلة،تلتزم به سلطات الضبط  أنتتعلّق بصفة مباشرة بالحياد الذي يجب 
  : دـمن ذلك نجالقضاء الفرنسي و 

و ذلك  )2(قرار الصادر عن لجنة اإلشراف على التأميناتالالمتضمن إلغاء مجلس الدولة  قرار
تتلخّص وقائع وعقوبة مالية ، توبيخ واللجنة  بناء على طلب السيد لوران الذي أصدرت في حقه 

مرات، إذ لكون حياد اللجنة كان موضوع شك في العديد من االقضية التي صدر بشأنها هذا القرار في 
في رسالتين أرسلهما  انونية بعض الممارسات المحاسبية للسيد لورانعن رأيه حول عدم ق هاعبر رئيس

  .تصحح الوضعية المالية إلحدى شركاته  أنخاذ إجراءات من شأنها أمره باتّ المكذلك و إليه
خذ بذلك موقفا يس اإلشراف على التأمينات اتّئر"بناء على ذلك أن  استخلص مجلس الدولةف
بل أن تعقد اللجنة مداوالتها برئاسته و قبل أن تصدر العقوبة المذكورة من قضية السيد لوران ق"صريحا

 جراء برمته في قضية الحال ما أفسد اإل جراء لعدم شرعيته بإلغاء القرار، ألنبذلك رفض اإلو أعاله
، وعليه القناعة الشخصية لرئيس لجنة اإلشراف على التأميناتل موضوعية هو أدى إلى رفضه بكو

  .)3( فا لمبدأ الحياد اتخاذ موقف من الوقائع المنسوبة إلى المتهم قبل المداولةيعد مخال
إلغاء القرار  2007ماي  30بمقتضى القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ كما تم أيضا 

الذي تضمن توبيخ في حق شركة خذمات  عن لجنة العقوبات التابعة لسلطة األسواق الماليةالصادر 
، إذ )4(جهله قواعد حسن السلوكها بسبب ـق رئيس مجلس إدارتـعقوبة مالية في حاستثمارية، و

  ة تحول ـالحياد كان يشكّل عقب اشتكت الشركة من عيب في حياد تشكيلة لجنة العـقوبات قائلة أن مبدأ
.  

   .81 سليماني السعيد، مرجع سابق، ص -)1( 
(2)-   CE. 28 Octobre 2002, M. Laurent  / La Commission de Contrôle des Assurances (CCA), cité par      
COSTA Delphine, « Les autorités administratives indépendantes et le principe d’impartialité », AJDA 
2002, p 1492.  
(3)-  Ibid.   
(4)- CE, n° 288538, Arrêt du30 mai 2007, M .Rémy et la société Europe Finance et Industrie / La 
Commission  des  sanction de  l’Autorité  des  marchés  financiers , In  « Violation du  Principe  
d’Impartialité par la commission disciplinaire d’une autorité administrative indépendante ». 
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اها مجلس الدولة وألغى بناء عليها قرار الدفوع التي تلقّ جنة من إصدار عقوبتها، وهيلدون تمكّن ال
يتضح من التحقيقات أن أحد أعضاء تشكيلة " لجنة العقوبات التابعة لسلطة األسواق المالية موضحا أنه

خذت القرار المطعون فيه كان ينتمي إلى اللجنة التنفيذية التابعة لمجموعة بنكية لجنة العقوبات التي اتّ
شركة "(أوروبا فينانس إي أنديستري"ن أحد فروعها طرفا في نزاع مالي مستمر ضد شركة فرنسية كا

  .) أوروبا للتمويل و الصناعة
ُأخطر به على وجه و  ةجموعة البنكيـهذه المـالنزاع الذي ُأخطرت به الهيئات المركزية لوهو       

ه في ظل ضح من التحقيقات أنّكما يتّالخصوص أحد أعضاء اللجنة التنفيذية مثله مثل المعني باألمر، 
حيثيات الواقعة الحالية لم يكن الوضع الذي كان من شأنه أن يثير شكوكا حول حياد هذا العضو لم يكن 

ركة أوروبا ـيسمح له بالمشاركة في المداوالت التي بموجبه قدرت لجنة العقوبات مسؤولية كل من ش
لوقائع التي نسبت إليهما، دون أن يكون هذا العضو مضطرا بالنسبة لللتمويل والصناعة والسيد ريمي و

من  06العامة للقانون وفي الفقرة األولى من المادة  المبادئإلى جهله مبدأ الحياد المنصوص عليه في 
  .لحقوق اإلنسان و الحريات األساسية األوروبيةاإلتفاقية 

الحياد لكون شركة ية على الجهل بمبدأ ه يتعين بذلك قبول الدفوع المبنكما يتضح من التحقيقات أنّ
  . )1(ة لطلب إلغاء القرار المطعون فيهو الصناعة و السيد أ لهما أسباب وجيه أوروبا للتمويل

القرار  2007جويلية  26بمقتضى قرار صادر عنه بتاريخ كما ألغى أيضا مجلس الدولة 
ء على طلب السيد باتريك و الذي تضمن الصادر عن لجنة العقوبات التابعة لسلطة األسواق المالية بنا

ه عقوبة تأديبية مع األمر بإشهار ذلك في الئحة اإلعالنات القانونية اإلجبارية وعلى الموقع في حقّ
" تضخيم شراء الديون"اإللكتروني لسلطة األسواق وفي مجلتها الشهرية بسبب قيامه بإنشاء نظام 

مستخذمي المالحة المحترفين للطيران المدني من طرف بمناسبة إبرام صفقات لصالح صندوق التقاعد ل
   .)2(الشركة التي يرأسها

اعتراضا على هذا القرار، قال السيد باتريك أن مقرر القضية المعين من طرف لجنة العقوبات         
كةقد جهل مبدأ الحياد بسبب المهام التي يشغلها، فقد كان هذا المقرر يشغل مهام متصرف إداري لشر  

  
(1)- CE. n° 288538, Arrêt du 30 mai 2007, op.cit. 
(2)- CE .n°293908, Arrêt du 26 juillet 2007, M. Patrick / La Commission des sanctions de l’Autorité 
des marchés financiers, In «Violation du principe d’Impartialité par une autorité administrative 
indépendante ». 
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لشركة السيد باتريك، حيث يقوم بتسليم أوامـر البورصة لصالح صندوق التقاعـد لمستخذمي  منافسة
المالحة،  فحكم مجلس الدولة لصالح طلب المدعي وألغى قرار لجنة العقوبات التابعة لسلطة األسـواق 

ر المعين من طرف لجنة العقوبات عن أي المقر هذا الوضع كان يعيق المعني باألمر"  مقدرا أن المالية
ه ال توجد أحكام قانونية تسمح للسيد باتريك بالطعن في مقرر لجنة العقوبات التي ليست أداء مهامه، وأنّ

ه ينتج عن هذا أن الدفع المبني على جهل مبدأ الحياد أو على تعارض مبدأ الحياد ـأنّهة قضائية، وـج
ن قبوله و الذي من شأنه أن يؤدي إلى إلغاء القرار الصادر عن ـعيمع ممارسته لهذه المهام هو دفع يت

.)1(لجنة العقوبات  

مادام المشرع الجزائري قد عد من اآلليات القانونية و الضمانات ما يضمن  خالصة القول، 
هذه  ، وه قد حرص على ترسيخ مبدأ الحياد و أكّد على ضرورتهتحقيق الحياد فهذا يدّل على أنّ

و كلّها تُبرز و تُعبر عن حقيقة رغبة وابط تساهم بدون شك في تفادي خطر التحيز، الضت والضمانا
      .لوجود عراقيل عدة تُقيده  ها تبقى محدودةفإنّ مع ذلكو ه إالّ أنّالمشرع في تجسيد الحياد، 

أن ة، نجد بعد أن تعرضنا ألهم المظاهر التي تُبرز مدى تجسيد حياد سلطات الضبط المستقل و
حيث من خالل تصفّحنا للنصوص القانونية المنشئة لهذه الهيئات و هذا حياد هذه األخيرة ال يكتمل، 

نستشفّ بعض القيود و العراقيل التي تحيط به و تجعل من هذا الحياد صعب التحقيق، و هذا ما سوف 
  .نتناوله في المبحث الموالي 

  
  
  
  
  
  

 

  
 (1)- CE .n°293908, Arrêt du 26 juillet 2007, op.cit. 
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  المبحث الثاني
  عراقيل تجسيد مبدأ حياد سلطات الضبط المستقلة 

في تعرقل مساره عراقيل ب اصطدامهمن حيث ذلك و يواجه تطبيق مبدأ الحياد إشكاالت عديدة 
ياد حالت دون تحقيق الحف لت من الصعوبة تطبيقه بشكل دقيقالتي جعوتحقيق األهداف المرجوة منه، 

  .مبدأ يغلب عليه الطابع الشكليهذا اليجعل  األمر الذيوهو ، المطلوب من سلطات الضبط المستقلة
ع الجزائري في سبيل ضمان الموضوعة من قبل المشراآلليات والضمانات  كلمن رغم بالف        
لنقائص لجة نتي ال ترق إلى المستوى المطلوبة، وأنها تبقى قاصرة و محدود حمايته إالّوالحياد 

من خالل التمعن في مختلف النصوص القانونية ف ،الحيادالتي صعب معها ضمان والمحيطة بها 
نستشف بعض نجدها ال تتوفّر على ضمانات كافية للحياد حيث المتعلقة بسلطات الضبط المستقلة 

العضوية ة ـسواء كان ذلك من الناحيل ـو جعلته ال يكتميه أثّرت علشتى  عقباتنلمس و النقائص
  .)المطلب الثاني(لناحية الوظيفية أو من ا )المطلب األول(

لسلطات الضبط دقيق و تجعل من الصعوبة بمكان المحافظة على حياد دائم العراقيلهذه        
  .التصدي لهاالتدخّل وو تُحتّم على المشرع ضرورة  المستقلة

  المطلب األول
  من الناحية العضوية 

 ال إنرة لسلطات الضبط المستقلة القوانين المؤطّ أحكامفي  الجيد نتمعأن مبدأ الحياد  ظهري
و التأثير  و الحدود التي من شأنها المساس به النّقائصمحاط بجملة من تشوبه عراقيل عديدة كونه 

 التي يواجهها تطبيق مبدأ العراقيلأهم بين ، ومن مسارهتعرقل و  و فعاليته تجعله يفقد قيمتهو  ،عليه
التي تبرز من خالل وتبعية األعضاء للسلطة التنفيذية  نذكر في هذا اإلطارالحياد من الناحية العضوية 

لها  ينمطيع مغير مباشر و تجعله بطريق مدة تمكّنها من الضغط عليهـعوامل عديعدة نواحي و
 قار إلى الحيادتو االف عن الموضوعية مهو ما يؤدي إلى خروجهوالعمل تحت إشرافها و تعليماتها و

 االمتناعو أخيرا غياب إجراء ) الفرع الثاني(فئة المهنيين  تشكيلة الهيئاتووجود ضمن  )الفرع األول(
و ال تساعد  ، و كلّها عوامل ال تدعم الحياد) الفرع الثالث( سلطات الضبط المستقلةتوى بعض على مس

  .على تجسيده
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  الفرع األول
  يذيةللسلطة التنفاألعضاء تبعية  

لوسيلة يتم ال منح األعضاء االستقاللية يعدالة جوء إليها لتمكينهم من القيام بوظائفهم بصورة فع
بشكل أو هؤالء األعضاء يخضعون ه يالحظ أن ، غير أنّ)1(زل إصدار القرارات دون تحيتسه هالكون

أمام تحقيق الحياد ألنّها تؤدي هذه التبعية تقف عقبة التنفيذية نتيجة تبعيتهم لها،  السلطة بآخر لتأثير
   .مباشرة إلى االنحياز، فيؤثّر ذلك على القرارات التي تصدر عنهم عند مباشرتهم لمهامهم 

خالل غياب معايير لتحديد صفة بعض من  هذاوتظهر معالم هذه التبعية من عدة نواحي و
عيين المدة لفائدة بعض ذا عدم تكو )ثانيا(احتكار السلطة التنفيذية لصالحية التعيينو )أوال(عضاءاأل

   .)ثالثا( النص على عدم قابليتها للتجديدالسلطات و
  : غياب معايير لتحديد صفة األعضاء: أوال

             األشخاص ذوي الكفاءاتتشترط أن يكون أعضاءها من  إذا كانت بعض الهيئات
حيث هاغياب ذلك بالنسبة للكثير من ه يالحظ، فإنّ)2(االقتصادصات المطلوبة في عملية ضبط و التخص 

ل ة صفة لم تشترط قوانينها الخاصة أيها لم تُأو تكييف خاص لألعضاء، كما أنّأو مؤهد أي معيار حد
ه ال يوجد ما يجبر السلطات ليس لصالح الحياد، على أنّيعتبر فراغ قانوني هذا و )3(الختيار أعضائها

   .أشخاص مختصين فعال اختيارالمعنية على 
عطي سلطة تقديرية واسعة للجهاز المختص فالعمومية التي أتت بها المصطلحات المستعملة تُ

قد تكون غير لى أسس و معايير ا في اختيار األعضاء باالستناد إ، و هذا يترك المجال حر)4(بالتعييـن
ناد إلى مقاييس غير بالتالي االستعتبارات سياسية أو بالمساومات، وغير شفافة أو على أساس اسليمة و 

ا يعني أن التعيين في مثل هذه المناصب يمكن أن ، مم)5(الخبرة الفعليةبالتخصص و تلك التي ترتبط
 .ال فعاليتها و من ثمة حيادها ال يخدم ال استقاللية الهيئات و ذاتية، و هذا يخضع لمعايير

 
  

(1)- MITARD Eric, «  L’impartialité administrative  », op.cit, p 482.  
كما هو الحال بالنسبة لمجلس النقد و القرض، حيث يجب أن يكون أعضاءه من ذوي الكفاءة و التخصص في المجال  -)2(

  .االقتصادي و المالي
، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة، جامعة بجاية  "مفهوم السلطات اإلدارية المستقلة " راشدي سعيدة، -)3(

  . 416ص  ،2007ماي  24- 23
  . 241ص جالل مسعد ، مرجع سابق،محتوت  -)4(
  . مرجع نفسه -)5(
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من بين الهيئات التي لم يتطرق المشرع إلى تحديد وفي هذا الصدد نذكر على سبيل المثال 
التقديرية ن صفة األعضاء فيها و ترك السلطة بيسلطة ضبط المحروقات حيث لم يصفة األعضاء فيها 

 لسلطة صاحبة التعيين، و هو ما قد يستبعد معايير الكفاءة و التخصص لصالح معايير الخضوع أمام ا
العمل على أساس هذه المعايير غير الموضوعية من حيث تعيين األعضاء ال يضمن ، و)1(االنتماءو

  .)2(ال استقالليتهاو  السلطةحياد 
حيث  )3(السلكية و الالسلكيةو المواصالت بالنسبة لسلطة ضبط البريد نفس الشيء يالحظ و          

اكتفى المشرقترح ع بالنص فقط على تكوينها و لم يحدد طبيعة التشكيلة أو مؤهالت األعضاء، لذا ي
ع أن يعيد النظر في التركيبة الخاصة بسلطة ضبط البريدعلى المشر ص مثال لألعضاء كتحديد التخص    

، و نظرا ألهمية ان أكبر حجم من الفعالية و النجاعة في األعمالو تحديد معايير الكفاءة من أجل ضم
فترض أن يكون لهم تكوين قانوني و تكوين مختص في ميدان البريد الصالحيات المخولة لها فإنه ي   

  .المواصالت السلكية و الالسلكية و
ف لطة التقديرية للوزير المكلّا يترك السمم )4(الغازبالنسبة للجنة ضبط الكهرباء و األمر نفسهو          

فيما يخص أيضا يبقى األمر غامضا و مديرين، ) 03(ه هو من يقترح الرئيس و ثالثة بالطاقة بما أنّ
، هذه األخيرة التي تبقى صفة اتـجنة اإلشراف على التأمينللأيضا بالنسبة ، و )5(الوكالتان المنجميتان

  . )6(رئيسها أمرا غامضا نتيجة عدم تحديدها
المتعلق  11/ 03من األمر رقم  58، تجدر اإلشارة إلى أنه ومن خالل المادة ذاته و في السياق   

  ى ـغم من كون المشرع قد أخضع اختيار بعض األعضاء إل، على الرالمعدل و المتمم بالنقد و القرض
  
  . 72مرجع سابق، ص بوجملين وليد، -)1(

(2)- ZOUAIMIA  Rachid, « Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique », 
op.cit, p.p21-22 . 

           المواصالت السلكية عد العامة المطبقة على البريد و، يحدد القوا05/08/2000، مؤرخ في 2000/03قانون رقم  -)3(
  .  ، مرجع سابق 06/08/2000مؤرخ في  48 ددر ع.الالسلكية، ج و
ق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات ـ، المتعل2002فيفري  5المؤرخ في  02/01من القانون رقم  117أنظر المادة  -)4(

  .سابقمرجع 
المتضمن قانون المناجم المعدل و المتمم، ، 2001جويلية  3المؤرخ في  01/10من القانون رقم  48و  46أنظر المادتين  -)5(

  . مرجع سابق 
 الملتقى الوطني حول سلطات الضبطأعمال ، "دور لجنة اإلشراف على التأمينات في ضبط سوق التأمين"الكاهنة، إرزيل  -)6(

 . 114ص ، 2007ماي  24-23و المالي، جامعة بجاية،  االقتصاديالمستقلة في المجال 
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تيار أنه ال شيء يحتم على جهة التعيين اخ النقدي، إالّو االقتصاديفي المجال الكفاءة عنصر 
يين لها السلطة التقديرية في ـالتع بصالحيةفالسلطة التي تتمتع  ، و بذلك)1(الخبرةالشخصيات من ذوي 

السياسي أو  االنتماءي إلى تدخل العوامل الذاتية كعامل القرابة أو اختيار أعضاء المجلس و هو ما يؤد
      مجلس النقد يضمن استقاللية ر، وهو ما الـالمحاباة، و بالتالي واجب الوالء و االنصياع لألوام

  . القرض و حيادهو
و عليه فإن االعتبارأن تستند إلى أسس موضوعية تأخذ بعين  طريقة اختيار األعضاء البد 

هو و قدرات األعضاء المؤهلين لها، و، و مدى مالءمة كفاءات )2(طبيعة المهام الموكلة لهذه السلطات
  .و المرد ودية و تحقيق الحياد  ما من شأنه أن يساهم في الفعالية

  : السلطة التنفيذية لصالحية التعيين احتكار: ثانيا
من سلطة ألخرى و من في تعيين أعضاء سلطات الضبط المستقلة  بعةتختلف الطريقة المتّ

ها ال يمكن أن تخرج عن أنّ غير لتعييندة لموحطريقة لم يضع القانون  نألذلك ، خرنظام قانوني آل
  :ةـالتاليالطرق 
  أن تلتزم جهة التعيين باحترام شكلية معينة مثل أخذ رأي جهة معينة أو تعيين األعضاء بعد

 .أوليانتقاء 

  االقتراععلى أسلوب  االعتمادأن تحتكر جهة واحدة سلطة التعيين أو. 

 3(ة جهات أو أن يتم التعيين بناء على اقتراح جهة معينةأن يتم توزيع سلطة التعيين بين عد(.  
ما يمكن مالحظته بالنسبة للنموذج الجزائري من خالل دراسة و تحليل النصوص القانونية 
المنشئـة للسلطات المستقلة الضابطة في المجال االقتصادي و المالي أن سلطة تعييـن أعضاء هذه 

عتبر ة جهة أخرى، و هذا المظهر يالجمهورية دون مشاركة أي الهيئات محتكرة و مرتكزة في يد رئيس
من بين المظاهـر األساسية التي تمـس بمبدأ حيـاد سلطات الضبط المستقلّة و يخّل به إلى حد ما 

  . ألن طريقة التّعيين هذه تجعل األعضاء في وضعٍ تبعي دائم له ال محال
  

(1)- ZOUAIMIA  Rachid, «  Le statut juridique du conseil de la monnaie étude crédit », ASJEP, 
n°3,2005, P162. 

   .58مرجع سابق، ص  حنفي عبد اهللا، -)2(
(3)- GUEDON Marie-José, « L’hétérogénéité  des données organiques » in DECOOPMAN  Nicole, 
(s/dir),  Le désordre des autorités administratives indépendantes, PUF, Collection Ceprisca, Paris, 
2002, p.63-67. 
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مرسوم رئاسي من موجب بفي كل الحاالت يتم تعيينهم  أعضاء كل سلطات الضبط المستقلة نإ
هذا األخير لصالحية التعيين على غرار باقي الوظائف  استحواذبالتالي و )1(طرف رئيس الجمهورية

ن عياقبتها التي يمرلجنة تنظيم عمليات البورصة وق بـلكن مع وجود استثناء يتعل، )2(العليا في الدولة
ن رئيسها يعيف، من مؤسسات عمومية أخرى اقتراحلى أعضاؤها من طرف رئيس الحكومة بناء ع

نفسه األمر كذلك و، )4(المالية، أما أعضاؤها فيعينون بقرار صادر عن وزير )3(بموجب مرسوم تنفيذي
طرف الوزير ن يتم تعيينهم من الذيوالغاز و م للجنة ضبط الكهرباءفة التحكيعضاء غريالحظ بالنسبة أل
  .)5(02/01رقم  ذلك طبقا للقانونو الوزير المكلف بالعدلوالمكلف بالطاقة 

ة ـعلما أن احتكار هذه السلطة و وضعها بين أيدي جهة واحدة يجعل من السلطة مجرد أداة تابع    
  مـثناء أداء عملهم و وظائفهمما يؤثّر على درجة حيادهم أ )7(خاضعة لها ال محالو )6(للسلطة التنفيذية

   
  
  
 

 (1)- KHELLOUFI Rachid, « Les institutions de régulation en droit algérien », op.cit, p 86 . 
(2)- ZOUAIMIA  Rachid, Les  autorités de régulation  indépendantes dans le  secteur  financier en 
Algérie, op.cit, pp23-24. 

من   29، 22، 21، يتضمن تطبيق المواد 1994جوان  13المؤرخ في  175-94من المرسوم التنفيذي رقم  02مادة ال-)3(
جوان  26الصادر في  41عدد ر.، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج1993ماي  23المؤرخ في  93/10المرسوم التشريعي رقم 

سنوات بمرسوم تنفيذي يتّخذ  4ليات البورصة و مراقبتها لمدة نيابة تدوم يعين رئيس لجنة تنظيم عم:" و التي تنص على أنه 1994
  ."في مجلس الحكومة بناء على اقتراح الوزير المكلّف بالمالية

من  29، 22، 21، يتضمن تطبيق المواد1994جوان  13المؤرخ في  175-94من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة  -)4(
جوان  26الصادر في 41ددرع.، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج1993ماي  23المؤرخ في  93/10المرسوم التشريعي رقم 

  .، مرجع سابق1994
، المتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة 2002فيفري  5المؤرخ في  02/01من القانون رقم  134استنادا إلى المادة -)5(

          .سابقالقنوات، مرجع 
 .12، مرجع سابق، ص"الحظات حول المركز القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهم"زوايمية رشيد، -)6(
إن هذا الوضع يجعل التجربة الجزائرية تعرف منحى آخر و تشكل خصوصية مقارنة بالدول الغربية التي يتقاسم التعيين فيها -)7(

اد الهيئات يضمن بتعدد مرجعيات األعضاء المشكلين لها نظرا الختالف كل من البرلمان بغرفتيه و السلطة التنفيذية و ذلك ألن حي
السلطات التي تتولى مهمة تعيينهم فمثال نجد القانون الفرنسي يسند سلطة التعيين إلى عدة جهات لضمان حياد األعضاء و ممارسة 

  .مهامهم بكل استقاللية 
تم توزيع سلطة التعيين بين عدة هيئات مختلفة  02/07/1996في فلجنة عمليات البورصة الفرنسية وبمقتضى القانون المؤرخ

نائب رئيس مجلس الدولة، الرئيس األول لمحكمة النقض، الرئيس األول لديوان المحاسبات إضافة إلى رئيس مجلس : تتراوح بين
الحظ من خالل هذه التشكيلة الشيوخ، رئيس المجلس الوطني، رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي، و أخيرا محافظ بنك فرنسا ي

    السلطات اإلدارية المستقلة الفاصلة في المواد االقتصادية غياب تدخل السلطة التنفيذية في تعيين األعضاء ،أنظر حدري سمير، 
أعضاء يعينون من طرف سلطات مختلفة  09كذلك لجنة اإلشراف على التأمينات تتشكل من  و 73 مرجع سابق، ص و المالية،

 :جهات إدارية و جهات قضائية، أنظربين 

ZOUAIMIA Rachid,  «  Le statut juridique de la commission de supervision des assurances  », op.cit, 
p.p 18 -19. 
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  .التي ينبغي مراعاة الحياد فيها 
زائري في ع الجو منه نتوصل للقول أن هذه الطريقة الفردية المنتهجة و المتبناة من قبل المشر

غير صالح الحياد، ألن عامال مساعدا على التبعية والتأثير أثناء أداء مصدرا و احتكار التعيين يعد
  . األعمال و هو ما يجعل مسألة حياد األعضاء مشكوك فيها

نة له صاحبة ن يشعر دائما بأن الجهة المعيالشخص المعيحيث تُؤدي هذه الصالحية إلى جعل 
ها وحدها من تملك الحق في إعادة تعيينه أنّو )1(من قامت بتعيينه لشغل هذه الوظيفة فضل عليه لكونها

فتنعكس أثار هذا الشعور بالضرورة على التصرفات الصادرة عن  م عليه التبعية،ا تحتّمرة أخرى مم
التوجيه، إضافة إلى ما يمكن أن يطرحه هذا التعيين من ن وعلى قدرته على النقد والشخص المعي

فتصبح طريقة التعيين هذه مجاال لممارسة السياسة و ليس لممارسة  )2(مخاطر التسييس لهذه الوظائف
األقارب في هذه المناصب قصد التدخل في الشؤون ت، كما تؤدي إلى توظيف األصحاب والكفاءا

  .مباشر على الحيادوهذا له تأثير سلبي و  الخاصة بهذه الهيئات
من أجل تدعيم شكال وزيب سلطات الضبط المستقلة بأي شكل من األتحلتفادي تسييس و و عليه   

سلطة تعيين  اد األعضاء و ممارسة مهامهم بكل استقاللية دون أي ضغط، يجب أال ترتكزو تفعيل حي
األعضاء في يد جهة واحدة، بل البد من توزيع سلطة التعيين بين عدة جهات و ذلك بمشاركة كل من 

باعتبار أن تعدد  )3(مجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة و كذا السلطة التنفيذيةالبرلمان بغرفتيه أي ال
عمول به في جهات التعيين يشكّل إحدى الدعامات األساسية لتجسيد االستقاللية و الحياد و هو ما نجده م

 ر االستحقاق و هذا دائما في إطاب أن يبنى التعيين على الجدارة وا يجـكمالتشريعات المقارنة، 
  .تشكيلة جماعية

  :عدم تحديد مدة العهدة و عدم النص على عدم قابليتها للتجديد: ثالثا
مدة لألعضاء يزيل شبح العزل و يؤدي إلى االستقرار، غير ـبق اإلشارة إلى أن تحديد الـس

  تنويعاك ـهن ه بعد تحليل دقيق للنصوص القـانونية المنشئة لسلطات الضبط الـمستقلة يالحـظ أنأن
  

 .19زوار حفيظة، مرجع سابق، ص -)1( 
(2)-GUEDON Marie-José, Les autorités administratives indépendantes, op.cit, p 76.  
(3)-LINOTTE (D) et SIMONIN (G),  « L’autorité des marchés financiers, prototype de la réforme de 
l’Etat ? », A J D A, n°03, 2004, p 146, voir également ZOUAIMIA Rachid, Les autorités  
administratives  indépendantes et la  régulation  économique en Algérie, op.cit, p41. 
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، كما لم يتم النص في سلطات لم يتم فيها تحديد العهدةهناك  أناألهم من ذلك  أن إالّ ،)1(في مدة العهدة
  .ها التجديدي أم ال خر منها على طابعبعض اآل

سلطات الضبط المستقلة على  عدد من يالحظ على  :لفائدة بعض الهيئات عدم تحديد العهدة - 1
الرأن إالّ ،ة المدةـغم من أهمية، حيث أنتُ أعضاءها لم ها لم تُعتمد فيها هذه التقنيحدنة ة د لهم مدمعي

  . ميمارسون من خاللها مهامه
   )2(و المواصالت السلكية و الالسلكية عضاء سلطة ضبط البريدلكل من أبالنسبة مر يتعلّق األو         

لجنة اإلشراف ، ، مجلس النقد و القرض)4(، لجنة ضبط الكهرباء و الغاز)3(لجنتي ضبط قطاع المناجم
  لهـمجعـالنتداب فيها األمر الذي يمدة احيث لم تأت نُصوص هذه الهيئات على ذكر  )5(على التأمينات

هم ذلك لعدم وجود نص قانوني يحميوطرف السلطة التي قامت بتعيينهم زل في أي وقت من عرضة للع
  .من تعسف الجهة المعينة لهم

  ض ـع من األخذ بنظام العهدة بالنسبة لبعتالي السؤال الذي يـطرح نفسه ما غاية المشربالـو
دة لفائدة األعضاء تجعلهم في وضعية غير عدم تحديد مدة محد أنالسلطات دون األخرى خصوصا و

شعور من جهة أخرى ينعدم هم لمهامهم، ور على أدائا يؤثّهم عرضة لإلقالة في أي وقت مممستقرة ألنّ
ذي مر الاأل )6(االنضباطالعضو بأهمية منصبه نتيجة يقينه بأن وجوده مؤقت فيموت فيه روح و واجب 

  .قانون كرس دولة الالّهذا ما يقد يصل إلى الشك في نزاهته، و
في حين نجد أن كل أعضاء سلطات الضبط المستقلة في فرنسا يمارسون مهامهم خالل عهدة محددة ال 

  .)7( استثنائيةسيم أو لظروف جذلك في حالة الخطأ الو  استثناءايمكن خاللها عزلهم إال 
      

 

 4أحيانا ينص على فالتنويع في مدة العهدة طات و إنّما قام بمدة واحدة في كل السلعتمد المشرع الجزائري على حيث لم ي -)1(
   .سنوات 5سنوات و أحيانا أخرى على 

            ، الذي يحـدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد2000أوت  5المؤرخ في  2000/03من القانون رقم  15أنظر المادة -)2(
  . و المواصالت السلكية و الالسلكية، مرجع سابق 

  . مرجع سابق معدل ومتمم، ، المتضمن قانون المناجم، 2001جويلية  3المؤرخ في  10/ 01من القانون رقم  48انظر المادة -)3(
، المتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات، مرجع 2002فيفري  5المؤرخ في  02/01من القانون  117أنظر المادة  -)4(

  .سابق
  .، المتعلّق بالتأمينات، المعدل و المتمم95/07من األمر رقم  2ف/1كررم 209نظر المادة أ -)5(
 . 75مبدأ حياد اإلدارة و ضماناته القانونية، مرجع سابق، ص بودريوه عبد الكريم، -)6(

(7)- KHELLOUFI Rachid, « Les institutions de régulation en droit algérien », op.cit, p 98.  
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لى المشرع الجزائري أن يتدخل كي يعدل في تلك المواد و ينص بصفة صريحة على و منه يقترح ع
  .عهدة محددة فيها

  :و فيه نميز بين حالتين: الطابع التجديدي للعهدة- 2
بالرجوع إلى النصوص القانونية المنشئة لسلطات الضبط المستقلة يتبين :  حالة وجود نص- أ

منها سلطة  رع على قابلية العهدة للتجديدالمشيها فنص من صرح و سلطات من الهناك أن 
ا كان يستند إلى ذقد يكون له أثار سلبية على أداء أعمالها خاصة إالتجديد هذا ، و)1(ضبط المياه

كم من د حدالنصوص من لم تُجهة أخرى من من  نجدو ،غير موضوعيةومعايير غير شفافة 
  . )2(رمجال مفتوحا للسلطة التنفيذية كي تقرا يترك الممفيها مرة العهدة قابلة للتجديد 

د المشرع الجزائري في بعض السلطات المستقلة الضابطة في لم يحد: حالة سكوت النص-ب
و هذا أمر ال يساعد على و المالي الطابع التجديدي أو غير التجديدي للعهدة  القتصادياالمجال 

  .تجسيد الحياد
داب الرئيس و بقية األعضاء فيها ـشرع صراحة مدة انتالم اد فيهحد من بين السلطات التي

بالمقابل لم يشر فيما إذا كانت هذه المدة قابلة للتجديد أم ال، و هذا ال  اللجنة المصرفية لكنهنجد 
يمنح السلطة التقديرية للجهة صاحبة الحق في  لكونهشأنه أن يخلق ثغرة  الحياد فمن يخدم

فترض أن تكون بالنظر إلى سكوت المشرع فإنه يو ،دة للتجديدالتعيين لتحديد مدى قابلية العه
 .)3(مدة النيابة قابلة للتجديد على أساس غياب أحكام صريحة تنص على ذلك

قابلية المدة للتجديد يعد مظهرا يمس عدم تحديد مدة والية األعضاء و عليه نخلص إلى أنو
عدم استقاللية األعضاء اتجاه سلطة تعيينهم من الوظيفة من جهة و  استقراربسير األعمال  نتيجة عدم 

بالتالي و لغرض تدعيم حياد سلطات الضبط المستقلة، على و ،جهة أخرى مما يؤثر سلبا على الحياد
النص المنشئ لها أن يجعل العهدة ذات مدة معقولة مع عدم قابليتها للتجديد، كما يمنع على الجهة 

  أو لحـاالت  )4(في حالة مانع أو خطأ جسيم و طيلة عهدته إالّالمكلفة بتعيين األعضاء عزل أي عـض
  

، يحدد صالحيات و كذا قواعد تنظيم سلطة 27/09/2008، مؤرخ في 08/303من المرسوم التنفيذي رقم  07المادة راجع  -)1(
  . 28/09/2008، مؤرخ في 56رعدد .ضبط الخذمات العمومية للمياه و عملها، ج

  .127 جع سابق، صمر أعراب أحمد،-)2( 
  .129، ص مرجع نفسه -)3(

(4)- Conseil d’Etat, « Rapport public sur les autorités administratives indépendantes », EDCE,  N°52, 
2001, p.p 290-293. 
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القانونية و نتيجة للقصور في النصوص على هذا األساس و، )1(أخرى تكون منصوصا عليها قانونا
  قترح على المشرع الجزائري تحديد مدة معينة ألعضاء سلطات الضبط المستقلةيه الهيئات المنشئة لهذ

و اإلشارة النص  غير أن النص على مدة معينة ليست عنصرا جازما لضمان الحياد، بل البد أيضا من
قصد وجهة هذا لشفافية و فعالية أعمالها من و كامل الوقت بالخدمة االلتزامولى طابعها غير التجديدي إ

  .ضمان الحياد من جهة أخرى 
ا في وجه نصل إلى أن هذه هي أهم العراقيل التي تشكل عائق على ضوء ما سبق ذكرهو

       تبعي للسلطة التنفيذية و تحول دون تحقيقها و التي تجعل األعضاء في وضع االستقاللية العضوية 
تحقيق الحياد المطلوب من هذه الهيئات هذه العراقيل تشكّل عوائق تجعل منها حاجزا يحول دون و
و تجعله يفقد فاعليته و تؤدي إلى صعوبة تحقيقه عليه التي من شأنها أيضا التأثير بشكل سلبي و

  .كوسيلة لنجاح المهام المنوطة بهذه الهيئات

  نيالفرع الثا
  وجود فئة المهنيين ضمن التشكيلة

نعني فيها و  )2(نفئة المهنيي انتشارستقلة يظهر من خالل التركيبة البشرية لسلطات الضبط الم
 )3(هنية تلك الشخصيات التي تنتمي إلى الوسط الذي تتعامل معه هيئة الضبط المستقلةـبالشخصيات الم

  . )4(هؤالء غالبا ما يكونون تابعين لإلدارة التقليدية للدولةو
عين لمختلف أجهزة الدولة بالتالي في حالة ما إذا كانت هذه الهيئات تتشكّل من أعضاء تابو  

ذلك لعدم القرارات و خاذاتّعند  همن االنتقاصي إلى يؤدو الحيادقد يؤثر على  فإن هذا األمر
بإشراك "هي سلطات الضبط المستقلة تسمح ا كان إنشاء هيئات من نوع جديد وفإذ ،االستقاللية

  ي ـم إليها فاعلون اقتصاديون كالمهنيين في تحديد قواعد السلوك في مجاالت تقنية يفترض أن ينض
  
 جلسات متتالية دون مبرر شرعي يعتبر مستقيل بقوة  03على سبيل المثال غياب أي عضو في مجلس المنافسة على حضور  -)1( 

  : القانون، أنظر في ذلك
GUEDON Marie-José, «  L’hétérogénéité  des données organiques » op.cit, p71.  

بنك الجزائر، و األشخاص : ـكلنسبة للجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها نجد ضمن تشكيلتها شخصيات مهنية مثال با -)2(
 .المعنويين المصدرين للقيم المنقولة 

  .96مرجع سابق، ص  ،زوار حفيظة -)3(
  . 106المالي، مرجع سابق، ص السلطة القمعية للهيئات اإلدارية المستقلة في المجال االقتصادي و  عيساوي عز الدين، -)4(
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ه يالحظ و من جهة أولى ضرورة استقاللية اإلطارات التقنية عن أعضاء ، فإنّ)1("مصداقيةتصبح ذات 
  .)2(رخاذ القراالهيئة التي لها سلطة اتّ

 أن يجبغبة في إشراك المهنيين في تشكيلة سلطات الضبط المستقلة فالر بضمانة االستقاللية تبعي     
و ما الهدف من عهدة غير  السماح لهذه الهيئات بتوظيف موظفين منتدبين عن إدارتهم األصلية و يجب
   .إال ضمان هذه االستقاللية )3(متجددة

الحاجة إلى ضرورة حياد سلطات الضبط المستقلة تزداد أكثر خصوصا مع  و عليه فإن
هنا هو ما يجعل معيار المصالح  و ،تشكيلتها التي تتضمن مهنيين من القطاع الذي تضبطه كل سلطة

و إلى إعدام روح الحيدة مهما حاولوا  ،المصالح تؤدي دوما إلى التحيز ألن ،مأخوذ بعين االعتبار
  .االتّسام بالموضوعية نتيجة الضغط 

  ثالثالفرع ال
  االمتناعغياب إجراء  

فكلّما توفر في العضو ، )4(و إعمالها من أهم وسائل كفالة ضمانة الحيدة متناعاإليعد إجراء 
 نبغي أن يتحلى به من حيدةعن نظر الدعوى النتفاء ما ي هيجب تنحيسبب من أسباب عدم الصالحية 

لم ينص على فإنّه  الهيئاتلى هذا اإلجراء في قوانين بعض ق إتطرع الجزائري قد كان المشر إذاو
تراعى أمامها ضوابط الحيدة كاملة  األمر الذي كان يستوجب أن ،منهاة التنحي بالنسبة لبعض يإلزام

   .)5(مصالح فيها لهم من التداول في قضية  ألعضاءا يمكّن كونهل
سوف نتطرق إلى المجاالت التي تم إغفال إجراء و، مساسا بمبدأ الحياد جراء هذا اإلغياب  عدي

  ).ثانيا(، ثم إلى األثر المترتب على غياب هذه الضمانة )أوال(االمتناع أمامها 
 

  
  

 (1)- LASSERE Bruno, «  L’autorité de régulation des télécommunications économique (ART) »,    
AJDA, 1997, p224. 

  . 72مرجع سابق، ص بوجملين وليد، -)2(
 (3)- ALLOUI Farida, op.cit, p 50. 

  . 189مرجع سابق، ص عبد العزيز عبد المنعم خليفة، -)4(
(5)-ZOUAIMIA Rachid, « Les fonctions  répressives  des autorités  administratives indépendantes  
statuant en  matière  économique », op.cit, p.138. 
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   :مجاالت إغفال إجراء االمتناع: أوال
بسلطات الضبط فقط في قانون المنافسة، أما في القوانين المتعلّقة  االمتناعكرس المشرع إجراء         

  .المستقلة األخرى فال نجد أي نص يتضمن هذا اإلجراء
       ـالحظ بخصوص اللجنة المصرفية باعتبارها سلطة ضابطة في المجيع ال المصرفي أن المشر

حيث نلمس سكوته خاصة في مواجهة  ء االمتناع فهو غائب على مستواها،الجزائري لم يشر إلى إجرا
ا ال ، مممراكزهم لهذا اإلجراءبحكم صفاتهم و الرئيس و القضاة الذين يخضعوناألعضاء غير باقي 

   عن اؤلالتس يثوري ـبالتال، وة توافرهاـقدانهم الحيدة الواجبذلك لفـو األعضاء أولئكياد ـيضمن ح
المخالفات التي ترتكبها ن تخضع له اللجنة المصرفية حين تنظر في أالذي من المفروض مفهوم الحياد 

  .؟)1(المؤسسات المالية التي تربطها بأعضاء اللجنة المصرفية مصالحلبنوك وا
على مستوى اللجنة المصرفية حتى ال تكون أية مصالح  االمتناعمن تكريس إجراء  لهذا البد

  .في المؤسسات المالية و البنوك 
سس هذه مراقبتها، إذ عندما تتأعمليات البورصة وتنظيم بخصوص لجنة نجده األمر نفسه و

رئيس  باستثناء القاضيين، فإنالعقابية عن طريق غرفة التأديب والتحكيم واألخيرة لممارسة سلطتها 
طبقا ذلك و عااالمتنالعضوين اآلخرين ال يخضعون إلجراء و كذلك رئيس اللجنة وة الذي هـالغرف

المشاركة  كانهمفيستغلون وظائفهم كأعضاء لتحقيق أهداف خاصة حيث بإم ،للنصوص المنظمة للجنة
موضوعية القرارات مر الذي يجعلنا نشك في شفافية و، األداوالت قد تربطهم بها مصالح خاصةفي م

  .هام في الدعوى ا لهذه المصالح من تأثير عليهم وهم يقومون بدور ذلك لموالصادرة عن الغرفة 
هم مقبولة في البورصة وذلك األعضاء ال يمكنهم القيام بمعامالت تجارية حول أسفإذا كان الرئيس و   

ى هذه يمكن االعتماد علال  فإنّه ،المتممدل والمع)2(10-93من المرسوم التشريعي رقم 25مادة لل طبقا
بالنظر إلى األحكام المتضمنة في النظام الداخلي لمجلس و ومن ناحية أخرى، لضمان الحيادالمادة 

  تناعـه يمكن افتراض تواجد إجراء االماس فإنّعن طريق القيو  95/06ألمر رقم لا ـمنافسة تطبيقـال
  

(1)-ZOUAIMIA Rachid, « Les fonctions  répressives  des autorités  administratives indépendantes  
statuant en  matière  économique », op.cit, p.p 16 – 17. 

تعلق ببورصة القيم الم ،و المتممالمعدل ، 1993ماي  23 المؤرخ في 93/10من المرسوم التشريعي رقم  25تنص المدة  -)2(
ال يجوز للرئيس و لجميع المستخذمين الدائمين في اللجنة أن يقوموا بأية معامالت تجارية حول أسهم مقبولة : " المنقولة، على أنه

  " .  في البورصة 
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م النظام الداخلي للجنة ال نلمس ه بالتمعن الجيد في أحكاغير أنّ، )1(ضمن النظام الداخلي للجنة البورصة
نظرا لألهمية البالغة التي يتسم بها هذا اإلجراء و ومن جانب آخره أية إشارة إلى إجراء االمتناع، في
ه ال يمكن استبدال التكريس التشريعي له بمجرد تكريس ضمن نظام داخلي غير منشور، إضافة إلى فإنّ

        .)2( اللجنةو تجاوز هذا االلتزام من طرف  إمكانية خرق
، فإذا كان نظام التنحي نفس المالحظة يمكن إبداؤها بخصوص لجنة اإلشراف على التأميناتو

القانون لم ينص على إخضاع  للعضوين القاضيين بحكم وظيفتهما األصلية فإنلرئيس ومكرسا بالنسبة ل
مما يثير الشك  ضية لهم فيها مصالحباقي األعضاء فيها لنظام التنحي، إذ يمكن لهؤالء أن يتداولوا في ق

 .)3(نزاهتهمفي استقالليتهم و

عمليات البورصة         بالتالي عدم إخضاع أعضاء كل من اللجنة المصرفية لجنة تنظيم و 
متناع يجعل مسألة حيادهم مشكوك فيها في ظل و لجنة اإلشراف على التأمينات إلجراء اإل تهامراقبو

  . )4(المشاركة في مداوالت تتعلق بمصالح أحد األعضاءغياب إلزام تشريعي بعدم 
أداء  ه يقتضي ضرورة النص على تنحي العضو عنعليه لترجمة حياد مثل هذه السلطات فإنّو
يه و تشكك في تجرده   نظر الدعوى إذا أصاب هذا الحياد عارض من العوارض التي تؤثر فمهمته و

  .عند نظر الدعوى نة الحيدة التي ينبغي توافرها في العضوتأكيدا ألهمية ضما ما ذلك إالّو نزاهته، و
  :أثر إغفال إجراء االمتناع: ثانيا

   هغياب سكوت المشرع عن خضوع أعضاء بعض السلطات إلجراء االمتناع و يعد 
مسألة تمس ضمن األحكام القانونية المتعلقة بالسلطات المستقلة الضابطة في المجال االقتصادي والمالي 

، ذلك أن عدم النص على هذا القيد أو االلتزام يفتح )5(حيادهم في ممارسة وظائفهماللية األعضاء وباستق
يضمن  إن كانت لديهم مصالح شخصية فيها و هذا الجال للمشاركة في المداوالت حتى ولألعضاء الم

لشك في موضوعية األعضاء و حيادهم و بالتالي موضوعية القرارات التي تصدر عنهم، كما يثير ا
   .المستقلةشفافية أعمال سلطات الضبط 

 

(1)-ZOUAIMIA Rachid, « Les fonctions  répressives  des autorités  administratives indépendantes  
statuant en  matière  économique », op.cit, p20. 
(2)-Ibid  

  .المتممالمعدل و  ،يناتلق بالتأم، المتع07-95من األمر رقم  1مكرر 209المادة  -)3(
  . 188مزهود حنان، مرجع سابق، ص  -)4(
 . 54، مرجع سابق، ص "السلطات اإلدارية المستقلة و إشكالية اإلستقاللية " حدري سمير،  -)5(
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و في إطار التأكيد على ضرورة  إجراء االمتناعسم بها بالنظر لألهمية البالغة التي يتّلذلك و         
أن يتدارك هذا النقص و اإلغفال الجزائري ع ه ينبغي على المشرفإنّحيدة في العضو، توافر ضمانة ال

  . و يقوم بتعميمه على باقي السلطات شأنها شأن السلطات األخرى قصد تفعيل الحياد
التي تنقص من بدأ الحياد من الناحية العضوية والنقائص الواردة على مالعوائق وهذه هي أهم       

 .كوسيلة لنجاح المهام المنوطة بسلطات الضبط المستقلة  مدى فعاليته

  المطلب الثاني
  من الناحية الوظيفية 

من المناسب لضان حياد هيئة ما في ممارسة وظائفها عدم خضوعها لتبعية وظيفية، حيث ال 
يمكن القول عن أيحيات            و الصال لديها القدرة على ممارسة المهام ها محايدة ما لم تكنأنّ ة هيئة

القوانين التي تحكم و تؤطر  أحكامبالتمعن الجيد في و  ،)1(ل أو ضغطبعيدا عن أي تدخُّ الموكلة إليها
هذه م ـرت بشكل واضح على الحياد و من بين أهأثّ عراقيلأن هناك سلطات الضبط المستقلة يتبين 

من الناحية الوظيفية نجد تبعيتها  ضوابطما يفرضه من وحياد هذه السلطات التي تمس بمبدأ  عراقيل
إلى  )الفرع الثاني(ذا غياب التسبيب على مستوى بعض الهيئات ـو ك )الفرع األول(للسلطة التنفيذية 

اإلخطار منح إمكانية و أخيرا  )لثالثاالفرع (ركة المقرر في التحقيق و المداولة اجانب ذلك هناك مش
  .)الفرع الرابع( اتالتلقائي للهيئ

  األول الفرع
  تبعية سلطة الضبط للسلطة التنفيذية 

عن أية  استقالليتهايتم عن طريق نصوص قانونية تُؤكّد ضبط المستقلة لسلطات ا إنشاء إذا كان
اتجاه السلطة التنفيذية  اتسلطهذه اله بالنسبة للنموذج الجزائري تبعية فإنّ ،)2(سلطة رئاسية أو وصائية

 عن بعض صالحيتها هاتنازلمن  رغمعلى الف، لهذه األخيرة في شؤونها مرنتيجة التدخّل المست واضحة
  .اثير عليهأنها مازالت تحتفظ ببعض وسائل التأ في ممارسة الوظيفة الضبطية لهذه السلطات، إالّ

المنشئة للسلطات المستقلة الضابطة في مختلف النصوص القانونية و فحص تحليل من خالل و
  :من خالل النقاط التاليةمظاهر تبعية هذه األجهزة للسلطة التنفيذية نلمس مالي المجال اإلقتصادي و ال

 
 . 183مرجع سابق، ص زهود حنان،م -)1(

  (2)- KHELLOUFI Rachid, « Les institutions de régulation en droit algérien », op.cit, p104. 
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   :يإلحاق بعض السلطات بالنظام المؤسساتي التقليد:أوال
و معنى  )1(أن الهيئات ال تخضع ألية وصاية و ال ألية سلطة رئاسية االستقالليةتعني فكرة 

أي خارج (ارات رئيس الجمهورية، الحكومة، الوز: ه يتم إحداثها خارج نظام مؤسساتي تقليديذلك أنّ
  صالحيات و القرارات و من ثمة ال يمكن للسلطة التنفيذية أن توجه أو أن تتدخل في ال )البـنية التقليدية

  .)2(تخذها الهيئاتالتي ت
 حيث نجدها في الوقت ذاته نصت على ما يهدم ذلك  روج عن هذا األمرـصطدف خأننا ن إالّ       

المنشئة لسلطات الضبط المستقلة نجد أن القانون المتعلق بالوقاية من فإذا رجعنا إلى أحكام القوانين 
ر يتناقض و يتعارض ـهو أموضع الهيئة لدى رئيس الجمهورية وتالفساد و مكافحته ينص على أن 

ا يجعل تبعية الهيئة للسلطة التنفيذية أمرا الهيئة و يسقط من قيمتها، مم استقالليةتضيات ـمع مق
  .مفروغا منه 

 03/03نصوص األمر رقم  فباستقراءكذلك األمر نفسه نلمسه بالنسبة لمجلس المنافسة،         
بتكييفه  اكتفىمجلس المنافسة بل  استقالليةضح أن المشرع لم ينص صراحة على لمنافسة يتّالمتعلق با

، لكن )3(المالي و تنشأ لدى رئيس الحكومة االستقاللستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية وبسلطة إدارية م
رقم  المتمم لألمرالمعدل و 08/12موجب القانون رقم المشرع ب استحدثهمن خالل التعديل الذي 

تنشأ سلطة إدارية مستقلة تدعى في " تنص على أنه  23المتعلق بالمنافسة أصبحت المادة  03/03
توضع لدى الوزير المالي،  االستقاللتتمتع بالشخصية القانونية و "افسةمجلس المن"صلب النص 

  ."المكلف بالتجارة
تم وضعه لدى الوزير المكلف المشرع صراحة باستقالليته لكن  اعترفالتعديل هذا من خالل        

نا نتساءل عن معنى لدى ؟ و هل هي لمر الذي يجعاألبالتجارة بعدما أن كان تابع لرئيس الحكومة، 
  رقابة من نوع خاص ؟

فإذا كان تقريب مجلس المنافسة من وزارة التجارة بغرض التكامل بين الهيئتين اللتين لديهما نفس       
  ان المنافسة فإن ذلك يؤثر على الحياد، فحسب نص المادة المذكـورةمجال االختصاص أال و هو ميد

  
(1)-GENTOT  Michel, Les autorités administratives indépendantes, op.cit, p 112 . 

  .12  ، مرجع سابق، ص"مالحظات حول المركز القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته " زوايمية رشيد،  -)2(
 .يتعلّق بالمنافسة معدل و متمم، ،2003جويلية  19المؤرخ في  03/03من األمر رقم  23/1وفقا لنص المادة  -)3(
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ارة ـرة لوصاية وزير التجـفإنّه ال يمكن اعتبار مجلس المنافسة إالّ جهاز إداري خاضع مباش ،أعاله
  .)1(األخيركغيره من األجهزة اإلدارية التابعة لهذا 

 :الوسائل المالية لممارسة نشاطاتها هالتأثير من خالل عدم منحا: ثانيا

الوظيفي لسلطات الضبط  لالستقاللنة كائز األساسية المبيالمالي من بين أهم الر االستقالليعد 
ك حيادها، لكن غياب هذا المستقلة، فوجود موارد و مصادر مالية لهذه السلطات يضمن استقاللها و بذل

بعية للسلطة ـالكافية للقيام بوظائفها يؤدي إلى التوها الوسائل المالية الضرورية عدم منحالعنصر و
          والضغط هذا يشكّل نوعا من التأثير، و)2(غير مباشرةإما بصورة مباشرة أو  التنفيذية في هذا الجانب

  .الذي من شأنه الحد من حيادها و استقالليتها في ممارسة صالحياتهاو على الهيئات
تناسب الوسائل المالية مع المهام المنوطة بسلطات الضبط المستقلة يعد  ، إنو بتعبير آخر

شرط أساسي الستقالليتها و من ثمة تحقيق حيادها، و حسب تقرير صادر عن البرلمان الفرنسي جاء 
 ستقالليةااله من األفضل ضمان ال، فإنّعإذا كان منح الشخصية المعنوية ال يشكُل دواء ف" فيه أنه 
ية الميزانية تذكر فيها أن استقالل Frison roche  M-Aاألستاذةو في دراسة قامت بها ، )3( ..."المالية
المالية، التي تنصب حول موارد السلطة، استقاللية تنفيذ  االستقاللية":ن ثالث عناصرتتضم

 و استقاللية تسيير الميزانية الميزانية، و التي تسمح للسلطة باتخاذ القرار حول استعمال الميزانية 
4("ح قدرة السلطة على القيام بنفقاتها و الذي يوض(.  

 سلطات الضبط المستقلة و الذي افتقارو من حيث تناسب الوسائل المالية مع المهام، يمكن طرح خطر 
ـة يعمل على إنقاص الثقة من هذه الهيئات و ذلك لوجود من جهة ركود في الوسائل المالية و من جه

  .أخرى زيادة للمهام و النشاطات

       كل سلطة  و المالحظ من خالل فحص النصوص القانونية المنشئة لسلطات الضبط المستقلة أن
 ضبط مستقلة تابعة للسلطة التنفيذية على أساس أنها ال يمكن أن تمارس مهامها دون أن تعتمد إزاء ذلك

  يها، حيث كلها تبقى بحاجة إلى إعاناتالتي تؤد الخدماتو و ذلك لتمويل األعمال  )5(على موارد الدولة
  
 . 57شيخ أعمر يسمينة، مرجع سابق، ص  -)1(

(2)- KHELLOUFI Rachid, « Les institutions de régulation en droit algérien », op.cit, p.p102-103.  
(3)-ALLOUI Farida, op.cit, p 50. 
(4)-Ibid. 

  . 246مرجع سابق، ص ، د جالل مسعمحتوت  -)5(
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من الدولة لسد حاجاتها المالية، علما أن مصادر هذه األموال هي ميزانية الدولة أو الوزارات التي يتبع 
  .لها مجال نشاط سلطة الضبط المستقلة 

ذكر في هذا الصدد على سبيل المثال مجلس المنافسة، هذا األخير التأثير على استقالليته ـو ن
عليه ، و)1(تجارة هي التي تحدد ميزانية المجلسـوزارة ال لكونثناء إعداد ميزانيته يمكن أن يحدث أ

      هير الوسائل المادية و المالية لممارسة نشاطه و مباشرة أعماله يؤدي إلى شللـعدم منح هذا األخ
  .)2(عدم فعاليتهو 

ذلك بطريقة مباشرة و بهذا نقول أن الحكومة هي التي تحدد ميزانية هذه السلطات سواء كان 
أو غير مباشرة، ألن الدولة هي مصدر هذه األموال سواء كان ذلك كليا أو جزئيا و هذا ينقص إلى حد 

التمويل كوسيلة لممارسة الضغط أو  استخدامكبير من استقالليتها و يؤثر في حيادها، و ذلك من خالل 
لها مطيعة لها فتعمل تحت تعليماتها ن خالله يمكن أن تضغط على سلطة الضبط وتجعـالتأثير، حيث م

  .و إشرافها مما يؤدي إلى خروجها عن الموضوعية و الحياد 
الميزانية الخاصة بسلطة الضبط المستقلة عن  استقالليةمن  ه البدفإنّ األساسعلى هذا و        

        اتط، أي تجعلها بمنأى من أي ضغو)3(الموازنة الحكومية حتى تعمل خارج السيطرة الحكومية
  .حكومية تأثيرات و

من امتالك سلطات الضبط المستقلة لذمة مالية خاصة بها، و امتالك هذه  بتعبير آخر البدو       
، إضافة إلى عند مباشرتها لوظائفها الهيئات لذمة مالية خاصة بها يعني تمتعها بميزانية مستقلة

ي إلى تسهيل أداء ن يؤدمن شأنه أوهو ما ، )4(ماليةتنفيذ سياستها الالستقاللية في التسيير وفي وضع وا
من خالل تجنّب ومن ثمة ضمان حيادها من جهة أخرى، مردوديتها و من جهة،  المهاماألعمال و

  .التعرض لممارسة الضغوطات
 
 
على ،المعدل والمتمم ،سةالمتعلق بالمناف، 03/03من األمر رقم  33المعدلة للمادة  08/12من القانون رقم  17تنص المادة  -)1( 

تسجل ميزانية مجلس المنافسة ضمن أبواب ميزانية وزارة التجارة و ذلك طبقا لإلجراءات التشريعية و التنظيمية المعمول "  :أنه
  . ..."بها

سابق، ص الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، مرجع كتو محمد الشريف، -)2(
270 .  

  .83، ص مرجع سابقحنفي عبد اهللا،  -)3(
(4)-MARIMBERT  Jean, «  Les conditions de l’indépendance comme facteur de légitimité », op.cit, p 
83. 
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  : تمتع السلطة التنفيذية بسلطة الحلول: ثالثا
المستقلة من قبل السلطة التسيير المباشر لشؤون سلطات الضبط  تعني سلطة الحلول        
هيئات  استخالفها في ممارسة وظائفوالذي يعني في نهاية األمر تدخّل هذه األخيرة ، و)1(التنفيذية
المشرع  لخووقد التي من شأنها أن تُعيق عملها، الحلول محلّها في اتخاذ القرار وو )2(المستقلةالضبط 

لة لها في الضبط في ممارسة الصالحيات المخومحل سلطة  إمكانية الحلول األخيرةلهذه الجزائري 
تعتبر من  -سلطة الحلول – ممارسة السلطة التنفيذية لهذه السلطة عليه فإنو ،)3(حاالت محددة قانونا

  .الحياد بذلك و  االستقالليةبين العوامل التي تنقص من 

لها سلطة الحلول السلطة التنفيذية ففيما يخص لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها فإن 

pouvoir de substitution ،المعدل      93/10تشريعي رقم ـكام المرسوم الـالرجوع إلى أحفب
للسلطة التنفيذية إمكانية الحلول محل اللجنة في ممارسة نالحظ أن المشرع الجزائري خول والمتمم 

من  50المادة و  48/2 المادةنصوص عليها في ـذلك في حاالت معينة مها وـالصالحيات المخولة ل
الية يمكنه أن يحل محل لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها الم فوزير التالي بو)4(نفس المرسوم

   .عاني منه اللجنة عند أدائها لمهامها ـإذا ما رأت وجود نقص ت

  :حق تجاوز القرارات الصادرة عن سلطات الضبط المستقلة: رابعا
بط وظيفيا من خالل عدم إمكانية السلطة التنفيذية من ممارسة حق تترجم استقاللية سلطة الض 

هذا ما ورد في التقرير الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي الخاص بالسلطات و )5(الفيتو ضد قراراتها
هناك من  بتحليل مختلف المواد القانونية لسلطات الضبط المستقلة نالحظ أنو ،اإلدارية المستقلة

  قراراتها لطة التنفيذية أن تعيق عـملها من خالل الـتدخل من أجل تعديل أو إلغاءيمكن للس الهـيئات
  

 

 . 63زروق العربي،  مرجع سابق، ص  -)1(
  .358، ص 2004، للنشر و التوزيع لباد ناصر، القانون اإلداري، النشاط اإلداري، لباد -)2(
  .80، ص مرجع سابقتواتي نصيرة،  -)3(
   المعدل المتعلق ببورصة القيم المنقولة، ، 23/05/1993، مؤرخ في 93/10تشريعي رقم الالمرسوم  من 42/2تنص المادة  -)4(
و إذا كان هذا الحادث مما يتطلّب تعليقا لمدة تتجاوز خمسة أيام كاملة، كان القرار من اختصاص الوزير : "...المتمم على أنّهو

قصور، تتّخذ التدابير التي  أوإذا ثبت عن اللجنة عجز : " منه على أنّه 50، في حين تنص المادة "المكلّف بالمالية دون غيره
   " .تتطلّبها الظروف عن طريق التنظيم، بناء على اقتراح الوزير المكلّف عقب االستماع إلى رئيس اللجنة 

(5)- Conseil d’Etat, « Rapport public sur les autorités administratives indépendantes », op.cit, p 293.  
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و هو حق يؤكد سمو السلطة التنفيذية على سلطة الضبط المستقلة، و هذا األمر يعتبر من بين العوامل 
   .التي تنقص من استقاللية الهيئة و تؤثر في حيادها

ص الحكومة مجلس المنافسة حيث يمكن أن ترخِّمن بين هذه الهيئات نذكر في هذا الصدد و
حل الذي كان م )1(مصلحة ذلك أو بناء على طلب من األطراف المعنية بالتجميعال اقتضتتلقائيا إذا 

 ذلك بناء على تقرير الوزير المكلف بالتجارة و الوزير الذي يتبعه القطاعرفض من مجلس المنافسة، و
المؤسسات التي تحصلت بالتالي ال يمكن لمجلس المنافسة أن يوقع عقوبات على تلك المعني بالتجميع، و

المجلس التي تقتضي عدم قابلية قراراته إلعادة النظر فيها من  استقالليةهذا يتنافى مع و ،ى ترخيصعل
  .)2(طرف السلطة التنفيذية

علما  ،إذن فالسلطة التنفيذية تتدخل في نشاط المجلس وذلك بتعديل القرار الذي أصدره من قبل        
11فحسب المادة ، )3(95/06األمر لم يكن مطبقا في ظل األمر رقم هذا  أن مجلس المنافسة  منه فإن

  ة ـل السلطة التنفيذية، فال تملك الحكومـح الترخيص بالتجميع أو رفضه دون تدخـبسلطة من عـيتمت
في حالة رفضه مثال رات الصادرة عن مجلس المنافسة، وأو تجاوز أو إلغاء القراسلطة تعديل 

لمؤسسة المعنية سوى حق الطعن في قرار رفض التجميع ال يكون أمام ا اقتصاديالترخيص لتجميع 
   .(4) أمام القضاء

حق الحكومة في تجاوز قرارات مجلس المنافسة الرامية إلى رفض منح الترخيص  عليه فإنو
  .د التدخل المباشر للحكومة في أعمال مجلس المنافسة لعمليات التجميع االقتصادي يؤكّ

  : ي مهام هيئات الضبط المستقلةتدخل السلطة التنفيذية ف: خامسا
يظهر هذا التدخل أثناء ية التي تؤثر على الحياد، ويعد هذا المظهر من بين المظاهر األساس

  القيام بالوظائف من خالل وضع ممثلين عن السلطة التنفيذية أمام سلطات الضبط المـستقلة يحضرون 
  

  

         :على أنهتعلق بالمنافسة المالمعدل و المتمم، ، 2003جويلية  19 المؤرخ في 03/ 03من األمر رقم  51تنص المادة  -)1(
يمكن أن ترخّص الحكومة تلقائيا، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو بناء على طلب األطراف المعنية بالتجميع الذي كان محل " 

  ."رفض من مجلس المنافسة 
(2)- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités  administratives  indépendantes et la  régulation  économique en 
Algérie, op.cit, p 100.  

، المؤرخ في 03/  03، يتعلق بالمنافسة، ألغي و استُبدل بموجب األمر رقم 1995جانفي  25مؤرخ في  06/ 95أمر رقم  -)3(
.، يتعلق بالمنافسة، معدل و متمم، مرجع سابق 2003جويلية  19    

(4) - ZOUAIMIA  Rachid, Droit de la régulation économique, op.cit, p 82.  
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لقاءات وأشغال أعضاء الهيئات المستقلة سواء كان ذلك من خالل وجود أمين عام أو كل جلسات و
     هو األمر الذي ال يضمن الحيادن وزير القطاع المعني بالضبط ، وممثل عمدير عام أو أو مقرر 

أن ال في باقي هيئات الضبط المستقلّة اُألخرى المعمول به  ، ألنهاغير المباشر في أعمال د التدخليؤكّو
  .من ثمة غير محايدة و ه يجعلها غير مستقلّة، ألنّ)1(ل عن السلطة التنفيذيةيكون هناك ممثّ

ستمر يتأكد التدخل المالتي تحكم و تؤطر هذه الهيئات النصوص القانونية  تحليلمن خالل         
  :نذكر منهاللسلطة التنفيذية في مهام و شؤون سلطات الضبط المستقلة من عدة نواحي 

الغاز، ووجود المدير العام في لجنة ضبط في لجنة ضبط الكهرباء و استشاريوجود عضو       
عا ناجم مما يشكل نوالمواصالت السلكية و الالسلكية، ووجود األمين العام في لجنتي ضبط المو البريد 

  .ي إلى خلق نوع من عدم التوازن بين مختلف المصالحيؤدو الضغط على هذه الهيئاتمن التأثير و
هناك بعض السلطات يدخل في تكوينها ممثل للوزارة كلجنة اإلشراف على التأمينات من خالل و      

ويت مثله مثل له الحق في التصالمالية يشارك في أعمال اللجنة و وجود ممثّل عن الوزير المكلّف ب
الذي يعني وجود عالقة التبعية بين و )2(كذا األمر بالنسبة اللجنة المصرفيةو باقي أعضاء اللجنة،

هذا ال و ما يعبر عن موقف الوزيرو إنّبر عن رأيه الشخصي ـضو و الوزارة لكون العضو ال يعـالع
   .يضمن الحياد 

رر كما هو الحال بالنسبة لمجلس المقيضا من خالل وجود األمين العام ويظهر التدخل أو
ن أمامه ممثل دائم مقررين كما يعي 5عضائه أمين عام و مقرر عام والمنافسة و الذي يضم إلى جانب أ

حياد المجلس يؤدي إلى المساس باستقاللية و هذا يمكن أنستخلف للوزير المكلف بالتجارة، وممثل مو
  .ى األعضاء بطريق غير مباشر من خالل التأثير بآرائهم عل

الطرق التي تستخدمها ذية يعد إحدى الكيفيات وفتعيين هؤالء األشخاص إذن من طرف السلطة التنفي
ا يجعل استقالليتها تتأثر سلبا بهذا التدخل هذه األخيرة للتدخل في اختصاصات وأعمال هذه السلطات مم

يق غير مباشر نظرا لما يمكن أن إلى جانب ذلك فإن هذا التدخل يـؤدي إلى المساس بمبدأ الحياد بطر
  .يمارس من ضغوطات و تأثيرات من طرفهم عن طريق الدفاع عن وجهة نظر السلطة التنفيذية 

  
.114إرزيل الكاهنة، مرجع سابق، ص  -)1(  
، مرجع ضالمتعلق بالنقد و القر ،03/11قم ألمر رمن ا 106المعدلة للمادة  10/04من األمر رقم 08استنادا لنص المادة  -)2(

.سابق  
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 أنيمكن  أنها ال قانونا إالّ رةًإن كانت مقراستقاللية الهيئات و فإنذكره على ضوء ما سبق و   
عمل نظام ودراسة كيفية فمن خالل ، عرضة للتدخل من الناحية الواقعيةها ال كاملة ألنّتكون مطلقة و
أحيانا تقوم توحاة من الدول الليبرالية وة مسأن الهيئات المركزية تستعمل نماذج جديد تبينهذه الهيئات 

هزة ـهذه األج فإن ،هذه الهيئات استقالليةبإفراغها من وظيفتها األصلية، فإذا كان القانون يكرس 
  .)1(السياسية تقوم بإفراغ النص من روحه فتصبح عدم فعلية النصوص ممارسة عادية

تكاد تكون  االستقالليةهذه  ت مستقلة فإنسلطا سلطات الضبط المستقلة سلمنا بأن حتى لوو        
االستقاللية الحقيقية ال تزال في كثير من  ألن ،منعدمة مع المعنى الحقيقي لسلطات الضبط المستقلة

بصدد تأطيره القانوني للهيئات يكون مانحا بيد ما ع والمشربعيدة عن التحقيق، ف النصوص القانونية
صها في ه يقلّـّفإن  في بعض النصوص القانونية باالستقاللية ن يقر، فإذا كا)2(ينتزعه باليد األخرى

ا يجعل تبعيتها ممdecorative")3(  " يـه يضع نصوصا ذات طابع تزيينـّكأنو ،نصوص أخرى
مر للسلطة التنفيذية في ذلك نتيجة للتدخل المستواضحة خاصة من الجانب الوظيفي و للسلطة التنفيذية

هو ما من شأنه أن ، واحتفاظها بمختلف أشكال الرقابة عليهاأداء وسير أعمالها، وتأثير على الشؤونها و
  .يؤثر على حيادها و كذا نجاعة و فعالية و مردودية أعمالها 

ذلك يؤدي إلى عرقلة تحقيق الحياد، إذ كيف يمكن ضمان  عليه كلما غابت االستقاللية فإنو
   .ق الحياد بمن ذلك كلما كانت هناك االستقاللية كلما طُعلى العكس الحياد مع وجود وضعية التبعية، و

  نيالفرع الثا
  غياب التسبيب  

ت المنوطة بها بواسطة القرارات تُمارس سلطات الضبط المستقلة مهمتها الضبطية في المجاال
ن نظرا لخطورة هذه القرارات التي تصدر عنها خاصة عند ممارستها السلطة القمعية كونها قد تكوو

تسبيب ما يصدر  ماسة بحقٍّ من حقوق الشخص المعاقب سواء في شخصه أو ماله، فإنّه يتوجب عليها
التي استندت عليها في تكوين قناعتها جج التي أدت بها إلى إصدارها، وتوضيح الحعنها من قرارات و

  .  )4(بالحل الذي تضمنه قرارها
  
  

(1)- ZOUAIMIA Rachid, « Déréglementation et ineffectivité des normes en droit économique 
algérien », Revue IDARA, n°01, 2001, p125.  

  .106 شيخ ناجية، مرجع سابق، ص-)2(
  .194حدري سمير، السلطات اإلدارية المستقلة الفاصلة في المواد االقتصادية و المالية، مرجع سابق، ص -)3(
  .90، ص 2004، 05، مجلة مجلس الدولة ، العدد "ني للمحاكم اإلدارية في القانون الجزائري النظام القانو" بوضياف عمار، -)4(
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عدم احترام التسبيب يشكّل مساسا بمبدأ  ذلك حتى تكون هذه القرارات أكثر موضوعية، ألنو
فها نظرا لصعوبة معرفة أهدا ،االلتزام بههيئات الضبط المستقلة احترامه و الحياد الذي يتعين على

  .الحقيقية و ما إذا كان القرار قد تم إصداره دون تحيز 
إذا كان المشرع الجزائري قد ألزم بعض سلطات الضبط المستقلة بتسبيب القرارات التي و
  تُؤطّرها حتّى ال تُصدر قراراتها بناءا على هوى أو عاطفة نها ضمن القوانين التي تنظّمها و تصدر ع

إلعالن عن األساس القانوني من خالل ا )1(ة من األسباب واألدلّة القانونيةى جملوإنّما تُصدرها بناءا عل
ت الضبط زم باقي سلطاـي دفعتها إلى اتخاذ هذه القرارات، إالّ أنّه لم يلـعن األسباب التلها و

  .األخرى بتسبيب قراراتها
مكافحته قد ة من الفساد ولّق بهيئة الوقايعلى الرغم من كون القانون المتعمن جهة أخرى و       

التي  )2(منه 11لنص المادة  وفقاذلك األفراد و فصل في وجوب تسبيب اإلدارة لقراراتها الماسة بحقوق
ها سلطات الضبط المستقلة ملزمة بتسبيب ـأن جميع اإلدارات بما فيمن خالل التمعن فيها يفهم منها 

ه نص خاص بتأطير تلك الهيئة إالّ أنّه يعاب عليه أنّ صدرت في غير صالح المعنيين بها، قراراتها متى
انينها ذلك بسبب سكوت تقريب كلّي لباقي الهيئات األخرى في هذه النقطة حيث لم تتضمن قوو  فقط

االلتزام على  هذا ما يدفع إلى القول أن هناك تذبذب في اإلشارة الصريحة لهذاهذا النوع من االلتزام، و
  .  )3(بطالن القرارعدم ذكره وب على إغفاله بيب إجراء وجوبي يترتّالرغم من كون التس

و ينبغي التذكير حتى و إن كان سكوت المشرع في هذه النقطة يستدعي الرجوع إلى القواعد   
العامة التي تُلزم تسبيب القرارات، فإنّه من الضروري أن يتدخّل المشرع لتكريس ضمانة التسبيب على 

ة هيئات باعتبارها ضمانة هامة لكل من المتعاملين االقتصاديين والسلطات المستقلال مستوى هذه
سلطتها القمعية مح بتحقيق تكافؤ ما بين حقوقهم والتي تسالضابطة في المجال االقتصادي والمالي و

  .التي تتمتّع بها قانونا على الخصوص 
       

  .90ص  ، ، مرجع سابق"دارية في القانون الجزائري اإلالنظام القانوني للمحاكم " بوضياف عمار،  -)1(
 14 ددرع. ، يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، ج20/02/2006، مؤرخ في 06/01 من القانون رقم 11تنص المادة  -)2(

 لى المؤسسات تسيير الشؤون العمومية، يتعين ع إلضفاء الشفافية على كيفية:"  على أنّه ، معدل و متمم 08/03/2006مؤرخ في
طرق الطعن بتسبيب قراراتها عندما تصدر في غير صالح المواطن، و بتبيين ...و اإلدارات و الهيئات العمومية أن تلتزم أساسا

  ."المعمول بها
(3)- ZOUAIMIA  Rachid, Les  autorités de régulation  indépendantes dans  le  secteur  financier en        

                                                Algérie, op.cit, p.p 53-54.                                                                 
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   ع ـه من األجدر بالمشـّة التسبيب فإنـو عليه و بناء على ما سبق ذكره و بالنظر إلى أهمير
، حتّى سلطات الضبط المستقلةة في تقنين موحد يؤطّر كل يكرس هذه الضمانيتدخّل و الجزائري أن 

يستند إلى سبب يقوم كضمانة وقرينة على عند ممارستها و مباشرتها لمهامها يكون تدخّل هذه األخيرة 
 .مما يزيل أي شك حول القرار المتّخذ )1(أن تدخّلها له ما يستوجبه

  الثالثالفرع 
  مداولةالالتحقيق و مشاركة المقرر في  

   المقرر في التحقيق جعل حضور و تمتّعها بالسلطة القمعية  د هذا النوع الجديد من السلطاتزايتَ       
من احترام مبدأ الحياد الذي يطرح تساؤالت حول  )2(في المداوالت التي تعقدها هذه الهيئات مشاركتهو

من  إنقاصايعد فيما إذا كان ذلك ئفها، وعند ممارستها لوظاسلطات الضبط المستقلة االلتزام به  واجب
مبدأ الفصل بين  سنتطرق في هذا الفرع إلى مضمون، لذلك C.E.D.Hالتزام الحياد المحدد في 

   )ثانيا(مدى تأثير الجمع بين الوظيفتين على مبدأ الحياد ثم إلى  )أوال(اتّخاذ القرار وظائف التحقيق و
  .)ثالثا(ائية في هذا المجال القض االجتهاداتتطور و أخيرا عرض 

   :القرار اتّخاذمضمون مبدأ الفصل بين وظائف التحقيق و :أوال
عدالة من التي تضمن للشخص المتهم نزاهة و ةالضمانات الهامبين يعتبر الحياد من 

الحكم عدم جواز الجمع بين صفتي الخصم وتقوم ضمانة الحيدة بصفة أساسية على مبدأ و ،)3(يحاكمه
ذلك و يكون قد استمع أو تكلم أو كتب الحكم يجب أالّ أوواحد، حيث من يجلس مجلس القضاء في آن 

4(الشخص المتهم إلى حيدة من يحاكمه حتى يطمئن( ونها عن ـده من التأثير بعقيدة سبق و أن كو تجر
ولى ستوجب الفصل بين سلطتي التحقيق والحكم بأن يت، األمر الذي ي)5(موضوع المحاكمة االتهام

  .شخص أو هيئة مستقلة عن سلطة توقيع الجزاء أو الحكم  هاماالتّوظيفة التحقيق و
 خاذ القرار إذن يعني عدم صالحية كل من سبق له اتّل بين وظائف التحقيق ومؤدى مبدأ الفص 

 . 220، ص  2010د م ج،  ،  2، ط -دراسة مقارنة-فريجة حسين، شرح القانون اإلداري -)1(
  :يل أكثر حول هذه النقطة أنظرللتفص -)2(

GUYOMAR Mattias, COLLIN Pierre, «  Diverses applications du principe d’impartialité  », op.cit, p 
126.  

  .435ص  ،نوفان العقيل العجارمة، مرجع سابق -)3(
  . 207مرجع نفسه، ص  -)4(
  .183عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مرجع سابق، ص -)5(
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إعمال مبدأ الحياد في هذه الحالة يقضي بعدم  عليه فإناحل الدعوى للحكم فيها، والتصال بمرا 
في ر أو الحكم ـفي نظ االشتراكفيها  رأيهأبدى حقيق في القضية وـر الذي قام بالتقرـمشاركة الم

 .)1(القضية نفس

   :تأثير الجمع بين الوظيفتين على الحياد: ثانيا
من االتفاقية  06المادة ة المقرر في المداوالت قضية تتعارض مع اعتبر الفقهاء مشارك

األوروبية لحماية حقوق اإلنسان التي تنص على ضرورة احترام حقوق الدفاع و كذا المساواة بين 
  .)2(الخصوم كأساس لقيام المحاكمة العادلة

         و يشارك في الحكم يمكن أن  االتّهامالمقرر الذي يقوم بالتحقيق في القضية و يجمع أدلة إن
تكون له فكرة مسبقة حولها يبدي رأيا في موضوعها قبل عرضها عليه حتمل أن يأخذ بها و تجعله ي

ا يباشر تلك الوظيفتين فإنّه يجمع بين صفتي الخصم ، )3(به بذلك بمبدأ الحياد و يخّل فيمسر لمفالمقر  
، و من ثمة يكون الزما في مثل جهة أخرى ضمانا للحياد يسند كّل منهما إلى أنو الحكم الذي يفترض 

  . )4(هذه الحالة أن يترك أحد الوظيفتين لجهة أخرى
      يجمع بين يديه سلطة التحقيق و المشاركة في  رو بالنسبة لمجلس المنافسة في الجزائر فإن المقر

أي أن دوره و صالحيته يقتصر  )5(المداولة في آن واحد لكن دون أن يكون له الحق في التصويت فيها
علما أنه و طبقا لمبدأ ، على جمع المعلومات الالّزمة لفهم القضية دون أن يكون له الحق في التصويت

الحياد فإنه ال يجوز أن يشترك في المداولة من قام بالتحقيق، في حين لم تشر باقي سلطات الضبط 
  .في أنظمتها الداخلية غير المنشورة مبينا ذلك  حيث يكون انعقادهاالمستقلة األخرى إلى كيفيات 

بسبب العدد المتزايد  : االجتهادات القضائية حول مشاركة المقرر في التحقيق و المداولة تطور :ثالثا
من  06عدم احترام المادة النقض ومجلس الدولة بخصوص خرق وللطّعون الموجهة لمحكمة 

C.E.D.H ى ذلة مبدأ الحياد، أدة حضور و مشاركة و خاصك بهما إلى إصدار قرارات حول قضي
  . والت القراراتالمقرر المحقّق في مدا

  

  .300ص  ،نوفان العقيل العجارمة، مرجع سابق -  )1( 
(2)-SABOURIN Paul, « Les autorités administratives indépendantes dans l’Etat », op.cit, p.p93 – 116. 

  .123المنعم خليفة، مرجع سابق، ص عبد العزيز عبد -)3(
  . 84، ص  مرجع سابقسعد الشتيوى، التحقيق اإلداري في نطاق الوظيفة العامة،  -)4(
  .معدل و متمم، مرجع سابق ،، يتعلق بالمنافسة19/07/2003، المؤرخ في 03/03مكرر من األمر رقم  49أنظر المادة  -)5(
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قبلت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في اجتهادها  :موقف المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان- 1
  بب مستلزمات المرونةو ذلك بسC.E.D.H من 6/1تثناءات على التطبيق الصارم للمادة ضائي اسـالق

العقوبات يجب أن تكون محّل  من جهة: و الفعالية، هذا التخفيف اإلجرائي كان خاضع لشرطين اثنين
من و ،صحيح جميع النقائص المسجلةـالضمانات و قادرة على ت جميععن أمام هيئة قضائية تمنح ط

مدى تناسب وات حقيقية لمراقبة أسباب القرار جهة أخرى هذا الطعن يرفع لقاض يتمتّع بسلط
 . )1(العقوبات، و هكذا ستراقب محكمة االستئناف تطبيق مبدأ الحياد الموضوعي

ال يمكن أن يؤسس  االتفاقيةمن  6/1خرق المادة "  قد أكّدت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أنو
على النّقص المبرر  باالستقاللية أو الحياد لهيئة قضائية، و ال على عدم احترام هذه الهيئة لضمان 

ضائية تتمتّع بسلطة قضاء كاملة ـاضع لرقابة الحقة لهيئة قـإجرائي هام إذا كان القرار الصادر خ
  ".السادسة و تمنح ضمانات المادة 

تكملة لتطبيق مبدأ الحياد من قبل المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، كانت محاكم  و         
االستئناف المختصة لكي تعرف العقوبات المقررة من قبل الهيئات اإلدارية المستقلة، ال تفرض على 

ضور المقرر لمداولة مجلس المنافسة هذه الهيئات مسبقا احترام أحكام المادة السادسة، لهذا يفهم لماذا ح
أو لجنة البورصة لم يطرح أي اعتراض و لم يظهر كأنّه يتعارض مع مبدأ الحياد، و هذا الموقف 

  .)2(أكّدته محكمة االستئناف
بأن الهيئات اإلدارية المستقلة  قضت محكمة النقض الفرنسية:  موقف محكمة النّقض الفرنسية -2

خاصة  C.E.D.Hمن  06/1ق باألحكام العقابية يجب أن تحترم مضمون المادة المتعسفة أثناء النط
 مكن أن تكون ضد3( قراراتهافيما يتعلّق بالطعون التي ي(. 

المنطق الذي انتهجته محكمة النقض فقد ذهبت إلى أن حضور و وجود المقرر في و حسب        
  باألخص و C.E.D.Hمن  06/1المادة  ع نصلس المنافسة أمر متعارض و مخالف مجـمداوالت م

  
  

  
(1)- METTOUDI Robert, op.cit, p.p 201-202. 
(2)-Ibid, p202.  

موقف محكمة النقض ذو صرامة مبالغ فيها، فإذا كان اإلجراء يحترم عدد معين من المعايير  Denis Bartheاعتبر  -)3(
تعتبر حالة استثنائية لكون  COBح بحضور المقرر للمداولة، و أن حالة الموضوعية الخاصة بحماية مبدأ الحياد فإنّه يمكن السما
 : أنظر في ذلك.المقرر يشبه القاضي و الجلسات ليست مفتوحة أو علنية 

METTOUDI Robert, op.cit, p216. 
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من أمر  25في إشارتها لنص المادة  1992، و ألول مرة و في تقرير لها لسنة )1(الحيادمع مبدأ 
المتعلّق بالمنافسة أشارت لرغبتها في تعديل هذا األخير الذي يسمح للمقرر ) السابق( 01/12/1986

  .)2(المحقّق المشاركة في المداولة
مشاركة المقرر في جلسة الحكم للجنة عمليات  بأنقضت محكمة النقض   OURYفي قضية  أما      

األوروبية لحقوق اإلنسان، وبادر بعد ذلك  قيةاالتفامن  06المادة البورصة غير متطابق مع مقتضيات 
نة عمليات البورصة و تكريس ـقابية أمام لجـشرع الفرنسي بسن مراسيم لتعديل اإلجراءات العـالم

  .)3(مبدأ الفصل بين المهام
 )4( المحكمةفي األمر بطريقة أكثر مرونة من  مجلس الدولة الفرنسيفصل  :موقف مجلس الدولة -3

باعتبار أن حضور المقرر لمداولة بصوته خرقا بمبدأ الحياد، مجرد مشاركة المقرر في ا حيث ال يعتبر
     في المداولة وحده ال يكفي العتبار و افتراض تحيز الهيئة المداولة، بل ذهب يبحث في الصالحيات

  .و الو االختصاصات المخولة له و ما إذا كانت يمكن أن تُكون لدى المقرر فكرة مسبقة أ
ضد مجلس  03/12/1999الصادر في  DIDIERذلك من خالل قراره المتعلّق بقضية و         

ال تسمح له  (CMF)، إذ السلطات الممنوحة للمقرر في هذه الهيئة اإلدارية المستقلة )5(األسواق المالية
هذا المقر تعيينه بعد بإجراء أي تفتيش أو حجز أو أي إجراء قسري أثناء التحقيق، كما أن ر قد تم

، و من ثمة فإن مشاركته في المناقشة و التصويت ال يمثّل إنكارا لمبدأ (COB)إخطار المجلس من 
    .)6(من االتفاقية 06الحياد المكرس في المادة 

  سي، مرجع سابقكتو محمد الشريف، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري دراسة مقارنة بالقانون الفرن -)1(
  . 275ص

(2)- LENABASQUE (H), «  Le rapporteur de la COB chargé de l’instruction ne peut participer au 
délibéré », Revue Soc, n°3, 1999, p 627. 
(3)- BOIZARD (M), «  La procédure de sanction de la COB revue au nom des principes de la C.E.D.H , 
Déc, n° 2000-720 et721, du 1 août 2000, D, n°31, 2000, p III et IV. 
(4)- METTOUDI Robert, op.cit, p215. 

:للتفصيل أكثر حول الموضوع أنظر -)5(  
GUYOMAR  Mattias, COLLIN Pierre, «  Diverses applications du principe d’impartialité  », op.cit, p 
127. 
(6)- SEBAN Alain, « Le cas du conseil des marchés financiers », Conc sur CE, 03 décembre 
1999(DIDIER),  IN «  Le principe d’impartialité et les autorités de régulation », RFDA, n°3, 2000, 
pp594 et s, SUDRA (A) et  CHAIR Jean-Monne, «  La participation du rapporteur au délibéré de la 
formation disciplinaire de CMF n’est pas contraire à la CEDH », JCP, II, 10267, n°08, 2000, p.p 423-
428. 
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  .)1((CNIL) الوطنية لالتصال و الحريات اللجنة  خذ بشأنو قد كان للمجلس نفس الموقف في قرار اتُّ
للمداولة أنّه كان من الممكن السماح بحضور المقرر أنّه يمكن االعتقاد بذكره ، تُج عما سبقـين

مع اإلشارة لدوره السلبي فقط المتمثّل في التدخّل فقط عندما يطلب منه تقديم تفسيرات و ال يملك 
باقي األعضاء سيتأثّرون دون شك الشيء المالحظ أن الي أي صوت في عملية المداولة، لكن ـبالت

  .بتقرير المقرر 
: إذا كان من الناحية القانونية ليس ثمة ما يمنع المقرر من الجمع بين الوظيفتين لذلكتبعا و

وظيفة التحقيق و المشاركة في المداولة حيث يدخل هذين األمرين ضمن اختصاصه، إالّ أنّه من الناحية 
حقيق و أن يقتصر العملية أو من ناحية منطق الضمان و الفاعلية يفضل أن ينأى المقرر بنفسه عن الت

  .دوره على المشاركة في المداوالت
و تأسيسا على ذلك فإن الحيدة تتحقّق بتنظيم قواعد االختصاص بما يمنع الجمع بين أعمال       

 . )2(و اتّخاذ القرار التحقيق

  الفرع الرابع
  الضبط المستقلةلسلطات التلقائي خطار اإل

 مظهر آخر من المظاهر التي تشكل ار نفسها بنفسها إمكانية سلطات الضبط المستقلة إخط تعد
سوف نتناول في هذا الفرع تكريس هذه اإلمكانية لدى هيئات الضبط المستقلة   دأ الحياد، و مساسا بمب

ثم إلى مخاطر هذه اإلمكانية على مبدأ الحياد، إذ على الرغم من اعتراف  )أوال(و شروط ممارستها 
التلقائي بالنسبة الحترام مبدأ الحياد، إالّ أن هذا اإلجراء تشوبه بعض االجتهاد القضائي باإلخطار 

  .)ثانيا(األخطار التي من الجدير تحديدها 
  :هيئات الضبط المستقلة و شروط ممارستهااإلخطار التلقائي لتكريس : أوال

ئي لدى ه قد تم تكريس اإلخطار التلقا، فإنّإذا كان قانون الضبط ال يعرف النيابة العامة  
  سها بنفسها يعد آلية حقيقية و من بينـنح هذه الهيئات إمكانية إخطار نفـسلطات الضبط المستقلة، و م

 
 (1)- COMBREXELLE (J-D), «  Le cas de la commission nationale d’informatique et des libertés », 
Conc CE,03 décembre 1999/caisse de crédit mutuel de BAIN-TERSBOEUF, RFDA, n° 03, 2000, p.p 
581-583. 

، و عبد العزيز عبد المنعم 82سعد الشتيوى، التحقيق اإلداري في نطاق الوظيفة العامة، مرجع سابق، ص :في ذلكراجع  -)2(
  . 183خليفة، مرجع سابق، ص
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بة فعالة للقطاع المراد فعالية السلطة القمعية لها، فهي تسمح برقاالتي تساهم في الشّروط األساسية 
تلقائي مع مبدأ الحياد ألول مرة حول توافق اإلخطار القرر مجلس الدولة إالّ مؤخّرا ولم يو، )1(ضبطه

أن اإلخطار التلقائي في إطار تنفيذ إجراء  حيث أقرSté HABIB BANK LIMITED)2( ، في القرار
تُحترم حقوق الدفاع، كما أن السلطة المعنية ملزمة عقوبات ال يعتبر مخالفا لمبدأ الحياد بشرط أن 

نسب إلى الشخص المعني وبتبليغ التقصير الذي يعلى مكن أن ي ة الردماح له بإمكانياالتّهاماتالس .  
كما اشترط أيضا مجلس الدولة عندما وسع هذا المبدأ إلى لجنة ضبط البريد و المواصالت  
ذلك بتحليل الفعل الذي حركه المخطر المباشر و  موضوعية اإلهمال ، أين قدر بصفة)3(الفرنسية

أن تُظهر يجب اإلجرائي الناتج عنه، حيث أوجب المجلس أن يكون اإلخطار التلقائي مسبب، و بالتالي 
ه األفعال وثيقة أو مستند اإلخطار التلقائي األفعال بوضوح، و تذكر التكييف الذي يمكن أن تأخذه هذ

ضرورة التسبيب هي أيضا إحدى الشروط األساسية للرقابة  التشريعات، ألنإلى القوانين وبالنظر 
  .القضائية لشرعية اإلخطار 

 أن  لممارسة إمكانية اإلخطار التلقائي اشترطجلس الدولة بهذه الطريقة قد ـتالي يكون مـو بال

 ، لكن إمكانية اإلخطار)4(ة عادلةاكمأن يسمح هذا اإلخطار بوجود محيكون هناك احترام للحياد و
تقبلها بسهولة إذا تمت مقارنتها مع مبدأ الحياد، األمر الذي يدفع إلى التأكيد على  التلقائي ال يمكن

  .مخاطر هذه اإلمكانية على هذا المبدأ
  :أثر اإلخطار التلقائي على مبدأ الحياد: ثانيا 

خطار نفسها بنفسها، و من بين هذه الهيئات منح المشرع الجزائري لبعض الهيئات إمكانية إ
 نجد على سبيل الـمثال مجلس المنافسة، هذا األخير باعتـباره الجهاز المكلّف بالسهر على حسن سير

  
  

  

(1)-METTOUDI Robert, op.cit, p 220. 
    ك باكيستاني بمناسبة اإلخطار التلقائيوبة تأديبية متّخذة من طرف اللَجنة المصرفية ضد بنـقرار مجلس الدولة المتعلق بعق -)2(

 :و للتدقيق أكثر في هذه النقطة أنظر  

LAGET-ANNAMAYER Aurore, «  Les  pouvoirs de sanction de la commission bancaire  », op.cit, p 
26, voir également DONNAT Francis, CASAS Didier, «  Composition de la cour de discipline 

budgétaire et financière au regard du principe d’impartialité », AJDA, 2003, p 1597.                 
(3)-METTOUDI Robert, op.cit, p 221. 
(4)-CE.20 octobre 2000, Soc HABIB BANK LIMITED, cité par GUYOMAR (M), « Le principe vue 
par le conseil d’Etat » In « Le droit au juge Independant et impartial en matière administrative », p.p 
523-524. 
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يمكن إخطاره من طرف الوزير المكلّف بالتجارة أو المؤسسات أو جمعيات حماية المنافسة في السوق 
التي من قضايا المستهلكين أو الجمعيات المهنية و النّقابية، كما يمكن للمجلس أيضا أن ينظر في ال

كلّما الحظ أن ممارسة ما تُشكّل مخالفة ألحكام المواد  )1(من تلقاء نفسهشأنها اإلخالل بتوازن السوق 
  .من قانون المنافسة  12و  11، 10، 7، 6

و تعد هذه اإلمكانية التي يتمتّع بها مجلس المنافسة في مباشرة الدعوى تلقائيا دون انتظار رفع 
، حيث يعد هذا اإلخطار )2(ن طرف أشخاص آخرين إبداع جديد في القانون الجزائرياألمر أمامه م

  .وسيلة في يد المجلسِ للتدخّل دون تقديم الطلب من شخص آخر أو هيئة أخرى 
لكن إذا كانت إمكانية إخطار الهيئة نفسها بنفسها بالمخالفات الحاصلة أمر ضروري في 

 " سالحار"أو" الدركي"ط المستقلة بصفة كاملة دورها لطة الضبممارسة وظيفـة الضبط، لكي تلعب س
لما أن احترام ضمانات االتفاقية خـطرا على الفاعلين في السوق، ع ، فإن هذه اإلمكانية تُشكّل)3(للسوق

        .األوروبية بإجراء اإلخطار التلقائي وسيلة إلضفاء الشّرعية على صالحيات سلطة الضبط المستقلة
 لكن يالحظ في هذه الحالة المشار إليها أعاله أن خطر التحيز يصعب التحكّم فيه، إذ أن القيام
 باإلخـطار التلقائـي من طرف السلطة التي تمارس وظائف القـاضي و إبداء حـكمٍ مسبق من

كم المسبق من قبل البداية للفعل يعتبر نوع من التحيز، بمعنى كّل إخطار تلقائي يؤدي إلى نوع من الح
     .الهيئة المعنية 

فإذا كانت السلطة تُخطر نفسها حول إجراء عقابي بموجِب ما الحظته من عدم احترام عون 
اقتصادي لواجباته التنظيمية مثال، فهي تفعل ذلك غالبا عن علم، و منه كيف يمكن وضع حد أو فاصٍل 

لذي لديها بأن المخالفة قد حصلت فعال، و سيكون الوضع إذن منيع بين المعرفة بالمخالفة و االقتناع ا
  .بالنسبة للطّرف المفترضِ إدانته أن يثبت في الجلسة أنّه لم يرتكب المخالفة الذي هو متّهم بها 

تكريس اإلخطار التلقائي ينتج عنه عدم ترك الخصومة و لو تم ُأخرى إلى أن نـشير من جهة  
       

  .مرجع سابق ،بالمنافسةيتعلق  متمم،معدل و  ،19/07/2003المؤرخ في  03/03من األمر رقم  44ادة أنظر الم -)1( 
، مذكرة لنيل شهادة 03/  03و األمر رقم  06/  95ناصري نبيل، المركز القانوني لمجلس المنافسة، بين األمر رقم  -)2( 

 قابة صورية، مرجع سابق و أيضا  31ص  ،2004 – 2003الماجستير في الحقوق، فرع قانون األعمال، جامعة تيزي وزو، 
  . 56ص 

(3)-METTOUDI Robert, op.cit, p 220.    
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، فإذا لم يحترم الطرف المخطر )1(ليس سلطة الضبط المستقلةاإلخطار من طرف شخصٍ آخر و
بالفعل مجال ت لإلجراءات، فإن دخّلهاسلطة الضبط المستقلة تحّل محلّه إذا كانت األفعال تمس  

، فمتى كان الفعل االقتصاديالنظام العام  هذا هووفالطرف الذي يخطر ال يملك التحكّم في اإلجراءات، 
يمثّل مساسا بهذا النظام فإن سلطة الضبط المستقلة ال يمكن لها أن تتخلّى عن الخصومة و لو تركها 

  . )2(الطرف اآلخر
  العامة التي تتّصف بـها سلطة الضبط المستقلة و مـن جانب آخر، نشير إلى أن صفة النيابة  

، مثال بعدما تتابع )3(يمكن إعمالها أيضا بمناسبة ضمان حقوق الدفاع كونها تخلُق ال توازن إجرائي
رئيس  تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها الشخص أمامها و يتبين أن الفعل يشكّل فعال جرميا فإن لجنة

العام الوقائع التي وصلت إلى  بين للنّائبس كطرف مدني في الدعوى العمومية و ين يتأسأاللجنة يمكنه 
  .علمها و التي يمكن أن تُشكّل جريمة معاقب عليها 

 ة للشخص المتابعإنبالضمانات األساسي هذه اللجنة هي هيئة  ، حيثهذه اإلمكانية تمس أن
و عليه ع الجزاءات المالية على المخالف، بسلطة توقيلها  المنشئضبط مستقلة و تتمتّع بحكم القانون 

     فإنّه لما يعترف المشرع لها بحقوق المدعى المدني في الدعوى الجنائية المقامة على ذات الشخص
م في منازعة كَتتمثّل األولى في صفتها كح: نفس الوقائع معناه أن هذه اللجنة تجمع بين صفتينو

   .هو وضع ال يمكن تقبله بسهولة ي صفتها كخصم في ادعاء جنائي، وف الثانيةل إدارية، في حين تتمثّ
ماثله مركز فهي بحكم الدور الذي لعبته في الشق اإلداري تكون في مركز قانوني متميز ال ي

بالتالي هنا تخّل بالمساواة بين الخصوم، كما يترتّب عن ذلك أيضا إخالل واضح في الخصم اآلخر و
اللجنة عن المصلحة العامة في الدعوى تُدافع كّل من النيابة العامة و اع عن المصالح، حيثالدف

الجنائية، بينما يقف الشخص كطرف وحيد يدافع عن مصلحته الخاصة، علما أن الهيئة هي التي تتهم 
 قضى بعدم الدستوري الفرنسي و الجدير بالمالحظة أن هذا الوضع لم يقبله المجلسوالشخص المتابع، 

  .دستورية النص المماثل في القانون الفرنسي 
  

  
  

 .197عـيساوي عز الدين، السلطة القمعية للهيئات اإلدارية المستقلة في المجال االقتصادي و المالي، مرجع سابق، ص  -)1(
  :أنظر في هذه النقطة حكم محكمة استئناف باريس -)2(

C A. Paris, 16 septembre 1998, Soc COCA-COLA entreprise C/SA, ORANGINA France/ cité par 
DEGOFFE Michel, Le droit de la Sanction non Pénale, Economica, Paris, 2000,p.p 249-250.  

  .198عـيساوي عز الدين، السلطة القمعية للهيئات اإلدارية المستقلة في المجال االقتصادي و المالي، مرجع سابق، ص  -)3(
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أن احترام مبدأ الحياد في حالة اإلخطار التلقائي يكون مضمون  العموم نخلص إلىعلى و
  احترام إذا تم عضوي بين وظائف المتابعة و سلطة اتخاذ القرار، و سيكون من األفضل و بفصل تام
 قرار اإلخطار التلقائيلو الشروط التي نص عليها مجلس الدولة من تسبيب  المبادئجميع و مراعاة 

حترام مبدأ الحياد التي يكتسيها انظرا لألهمية الخاصة ذلك ، و المعنية األطراف احترام حضور مع 
  .من قبل سلطات الضبط المستقلة 

كّل هذه العراقيل و النقائص التي توصلنا إليها تُظهر لنا نوع من القُصور في تجسيد مبدأ 
 لجزائري ألجل العمل على إزالة العراقيل المالحظةالحياد، لذا يستدعي األمر ضرورة تدخّل المشرع ا

و اتّخاذ بشأنه تعديالت تمس مواطن النقص و تزيد المبدأ نجاعة و فعالية أكثر على المستويين القانوني 
جدت هذه الهيئات و حتى تُصيب الهدف المنشودو العملي لبلوغ الغاية التي من أجلها و.          

من خالل الرجوع إلى النصوص و  ذكره مما تقده من نتائج على ضوء إن ما تم التوصل إلي 
في تجسيد الجزائري ع المشرمن رغبة  هناكأن القانونية المنشئة لهذه الهيئات بالدراسة و التحليل نجد 

     ، و ذلك من خالل وضعه لمجموعة من الوسائل القانونيةلحياد أمام سلطات الضبط المستقلةمبدأ ا
هيئات هذه الليات و الضوابط التي أراد من ورائها حمايته و العمل على ترسيخه و تثبيته أمام و اآل

  .أثناء ممارستها لوظائفها الموكلة إليها و تسييرها لشؤونها
المشوار الزال طويال وشاقا ومعقّدا من أجل التجسيد الفعلي لمبدأ  نّه و بالرغم من ذلك فإنإالّ أ

المفروض أن تلتزم به هيئات الضبط المستقلة و تحترمه عند أدائها لوظيفة الضبط الذي من  )1(الحياد
للنقائص المحيطة به، هذه النقائص تعود إلى  للعراقيل التي تكتنفه و الموكلة إليها و ذلك نظرا

النصوص القانونية المنظمة و المؤطّرة لسلطات الضبط المستقلة و كذا إلى الممارسة التطبيقية لهذه 
  .لنصوص من قبل هذه الهيئات ا

و من ثمة يمكن القول أنّه  إذا كان بلوغ أهداف تجسيد مبدأ الحياد يستوجب اإلحاطة بأكبر قدر 
  ممكن من الضمانات و وسائل الحماية، فإن الجـانب العملي يطرح إشـكاليات عديدة، ذلك أن الطابع

عد للنصوص القانونية يصطدم بالواقع الالنظري والمجرا رسمه المشرعملي ويجعل التطبيق بعيدا عم 
  .و رغب فيه

  
  - درجات البطالن في القرارات اإلدارية  –جـزاء مخالفة القرارات اإلدارية لقواعد المشروعية "بودريوه عبد الكريم،  -)1(

  . 114-103ص.، صمرجع سابق
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  مبدأ الحياد وضوعة في سبيل تحقيقكل الضمانات الم من رغمعلى الّ أنّه و بهذا نستطيع القول        
يواجه تطبيقه  يظّل هذا األخير نرغبة محصورة في النصوص القانونية ليس إالّ، أل إالّ أنه يبقى مجرد

  و جعلت منه مسألة من العسير تحقيقها  رت بشكل واضح عليهالتي أثّو العقبات العديد من اإلشكاالت 
حالت دون تحقيق الحياد عرقلت تطبيقه بشكل دقيق و قيل و العرافهذه النقائص  على أرض الواقع،

مسار الحياد في تحقيق األهداف المرجوة منه  عرقلتكما أنّها ، المطلوب من سلطات الضبط المستقلة
تحتّم عليه التصدي  وستدراكها و تفاديها جل اروري على المشرع التدخل ألالذي يجعل من الض األمر

  .شودلتحقيق الحياد المن لها
مرهون بالنتائج المتحصل يبقى و نجاحه  مبدأ الحياد مدى نجاعة نخلص إلى أن  تبعا لذلكو         

  ن بلوغ الهدف ـيتعين متابعة هذه العملية و مسايرتها ميدانيا بما يضم اه، لذـعليها من جراء تطبيقات
راسة و التحليل بهدف استيفاء الحلول و لن يتأتّى ذلك إالّ بتوسيع و تدعيم دائرة البحث و الد، منه

  . األهداف المنشودةالنتائج المطلوبة و الممكنة لكّل ما يقف حائال و بلوغ 
الضمانات الواجب توافرها      و عليه فإن التوصل إلى إثبات فعالية مبدأ الحياد يكون من خالل      

  )1(التطبيق السليم لهلة بحمايته، و كذلك من خالل يتعين إحاطته باآلليات و الوسائل القانونية الكفي لكلذ
  .لذي يحقّق األهداف المرجوة منهالبد من تطبيقه بالشكل ا و على هذا األساس

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .75، مرجع سابق، ص-دراسة مقارنة–بودريوه عبد الكريم، مبدأ حياد اإلدارة و ضماناته القانونية  -)1(
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األداة األساسیة التي ها ، كما أنّ االقتصاديالعمود الفقري للضبط تعتبر سلطات الضبط المستقلة 

تكریس قد كان و  ،)1(السوق اقتصادخذتها من أجل ترسیخ نظام تواجه بها الدولة مهامها الجدیدة التي اتّ 

و       راتمنه ألجل مسایرة التطوّ  البدّ  الماليو  االقتصاديالمشّرع الجزائري لفكرة الضبط في المجال 

    .السوق اقتصاداهنة و لالستجابة لمتطّلبات الت الرّ التحوّ 

ذي أن تكون شرعیة و مطابقة مع النظام القانوني الالمستحدثة  لكن ال یمكن لوظیفة الضبط

  .الحیادخاضعة لمبدأ  كانت قرارات هذه الهیئات یحكمها إّال إذا

 أيّ و من قبل سلطات الضبط المستقلة بها  االلتزامالتي یجب  المبادئ من أهمّ مبدأ الحیاد  یعدّ 

عملها مستقلة الضبط السلطة  تمارسمسعى سیكون بدون جدوى إذا لم یتم احترامه، حیث ال یمكن أن 

  . و السلیم یساهم في اتخاذ القرار الصائب هبدون حیاد لكون

و تزداد أهمّیة حیاد هذه السلطات بالّنظر إلى الوظائف الموكلة لها ألجل القّیام بالمهّمة الضبطّیة 

 أخیرا عند، فتح التحقیقات، و االستغاللسلطة الّرقابة، منح رخص  خاصة و أّن التحّیز یبرز عند ممارسة

في  هإذا تم تطبیق حیث، تها مقترنة بالحیادـالتي یجب أن تكون ممارس، و اّتخاذ إجراء قمعي أو ردعي

عمال، في حین دها إضفاء المصداقیة على األامة مفاـذلك سیحقق میزة ه ممارسة هذه الوظائف فإنّ 

و إلى إلغاء  ي إلى التأثیر السلبي على األداءالل بها من شأنه أن یؤدّ ـجاهل هذه الضمانة أو اإلخـت

  .القرار

مصطلح الحیاد في كل السلطات، إّال أّنه ومن خالل  یستخدمالمشّرع الجزائري حتى و لو لم  إنّ 

ه قد النصوص القانونیة التي تحكم هذه الهیئات یتبّین أن هناك معالم و مظاهر توحي بأنّ و دراسة استقراء 

  ع ـمنه لمبدأ الحیاد وض بالضمانات التي ُتجّسده، فحمایة االعترافتبّنى فعال مبدأ الحیاد من خالل 

   .، وكّلها ترمي إلى هدف واحد و هّو ضمان الحیاداآللیات و الضوابط و الضمانات مجموعة من

المشّرع لضمان حیاد األعضاء عند ممارستهم لمهامهم  استخدمهامن بین التقنّیات أو اآللیات التي 

مارسة وظائف أخرى إلى جانب العضویة و لنجاعة أعمالهم تّم تقییدهم بنظام التنافي حیث منعهم من م

  ر بحتمّیة عدم التحّیز، و أیضا بخطر أن ُیؤّدي ذلك النشاط إلىفي سلطة الضبط و هو ما ُیبرَّ 

  القطاع  إعاقة حیاد هـیئة الضبط، كما منعهم من امتالك مصالح بصفة مباشرة أو غـیر مـباشرة في
  

  .251، صمرجع سابق جالل مسعد،محتوت  -)1(
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 . التي ُیراقبونها وُیشرفون علیها بالضبط بهدف ضمان استقاللیتهم اتجاه هذه القطاعاتالمعني 

ُیجّنب الوقوع في خطر التحّیز من خالل إبعاد  آخر إجراء االمتناع الذي ُیعّد عامال إضافة إلى       

   .للحیاد و تحقیقا للفعالیةهذا دعما و المداولة  حضورمن ّتخذ العضو الذي له مصلحة في القرار الذي سیُ 

ه مقابل الحقوق التي یتمّتع بها األعضاء و التي تشّكل لهم حمایة قانونیة و من جانب آخر، فإنّ        

صوص القانونیة جاعلة من ، تشیر إلیها أغلب النّ )1(الوظیفیة االلتزاماتفرض علیهم المشّرع مجموعة من 

حّفظ، و التي توحي برغبة المشّرع في تجسید الحیاد من خالل بالسر المهني و واجب الت االلتزامضمنها 

التركیز على احترام ركائزه القانونیة، فهي و إن كانت تعّد كحدود لحرّیة التعبیر إّال أّنها تعتبر وسیلة أو 

  .أداة تضمن حیاد العضو و حیاد السلطة بالتبعّیة 

في تفادي خطر التحّیز، و تحافظ على حیاد  فرض مثل هذه الضوابط و القواعد تساهم بدون شكّ 

في هذه المهّمة قد نجح المشّرع الجزائري  بذلك یمكن القول أنّ العضو، و تصون هیبة هیئة الضبط، و 

  .إلى حّد ما

حرص  فقدجهزة المشّرع الجزائري مجموعة من الضمانات الخاصة بهذه األ وضع من جهة أخرى

قدرا من  لهایوّفر  و هذا ما تتكّون من أعضاء تابعین ألسالك مختلفةعلى إیجاد تشكیلة جماعیة متنّوعة 

كما نّص ضمن النصوص القانونیة المؤّطرة لسلطات  الموضوعیة حین مباشرتها ألعمالها،المصداقیة و 

و تعّدد   اختالف مع عدم قابلیتها للتجدید، إضافة إلى الضبط المستقلة على نظام العهدة داخل السلطة

   .مختّصة باقتناء األعضاء الجهات ال

حتى یتسّنى لها القیام و قصد تفعیل الحیاد قام بتكریس استقاللیة األجهزة عن السلطة التنفیذیة 

بضرورة تسبیب القرارات الصادرة عنها ها اتخاذ قراراتها بكّل حریة بعیدا عن كّل تأثیر، كما ألزمبمهامها و 

وأخیرا أخضع أعمالها للّرقابة القضائّیة باعتبارها ضمانة هاّمة السیما عند ممارستها للسلطة القمعیة، 

  .لضمان التطبیق الّسلیم لضوابط و مقتضیات مبدأ الحیاد 

ذلك  لكن مهما حاول المشّرع الجزائري في إیجاد نصوص قانونیة التي من شأنها ضمان الحیاد فإنّ      

و نقائص  الّدقیق للّنصوص القانونیة أّن هناكال یمكن أن یكون كامال، حیث تبّین من خالل التحلیل 

تحیط بمبدأ الحیاد و تعّطل التجسید الفعلي له، و التي جعلت من مسألة الحیاد مسألة من العسیر عراقیل 

  .تحقیقها على أرض الواقع  سواء كان ذلك من الناحیة العضویة أو من الناحیة الوظیفیة

  .29، ص مرجع سابققابة صوریة،  -)1(
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عضاء النقائص التي تمّس بمبدأ الحیاد من الناحیة العضویة تبعّیة األالعراقیل أو من بین نجد 

احتكار السلطة التنفیذیة  اب معاییر لتحدید صفة األعضاء، ومن خالل غیو ذلك للسلطة التنفیذیة 

م قابلیتها النص على عد و كذا عدم تحدید مّدة العهدة على مستوى بعض السلطات و لصالحیة التعیین

على مستوى بعض  االمتناعاب إجراء غیّ  كذاة إلى وجود فئة المهنیین ضمن التشكیلة، و ـإضافللتجدید 

   .الهیئات

التي تمّس بمبدأ الحیاد تبعّیة األجهزة  و العراقیل قائصا من الناحیة الوظیفیة، فنجد من بین النّ أمّ 

ات بالنظام المؤّسساتي التقلیدي، و التأثیر علیها من من خالل إلحاق بعض السلطو هذا للسلطة التنفیذّیة 

لسلطة التنفیذیة بسلطة لى تمّتع اضروریة لممارسة نشاطاتها، إضافة إخالل عدم منحها الوسائل المالیة ال

امتالكها لحق تجاوز القرارات الصادرة عنها، ووضع ممّثلین لها في هذه الهیئات قصد التدّخل في الحلول و 

  .ثیر علیها أتّ شؤونها و ال

مشاركة المقّرر في والسماح ب ،على مستوى بعض الهیئات غیاب التسبیب و ُیضاف إلى ذلك أیضا

  .التحقیق و المداولة، و أخیرا منح هذه الهیئات إمكانیة اإلخطار التلقائي 

     حالت دون تحقیق الحیاد المطلوب من سلطة الضبط المستقلة العراقیلو  كل هذه النقائصو 

  .، و أّثرت علیه بشكل كبیر أّدت إلى تعطیل التجسید الفعلي لهو 

أّنه من خالل هذه الدراسة تّم البحث في مدى تجسید المشّرع الجزائري لمبدأ یمكن القول  في الختام 

المالحظات التي تّم استخالصها والتي تستدعي النتائج و  الحیاد أمام سلطات الضبط المستقلة، ومن بین

إلى وضع واّتخاذ  االجتهادغموض، قصد دفع عجلة أو حیث اعتبارها نقائص أو تناقض تداركها من 

سن سیر الوظائف ابع من مستلزمات حُ مواقف تُترجم حقیقة الّرغبة في التجسید الفعلي لمبدأ الحیاد النّ 

وسعیا إلى ركائز مفهوم دولة القانون نجد  االقتصادیینوحمایة حقوق ومصالح األعوان والمتعاملین 

غم من رغبة المشّرع الجزائري على الرّ مبدأ حیاد سلطات الضبط المستقلة  لتكریس يضعف اإلطار القانون

  ط و التي ـو التي برزت من خالل وضعه لجملة من اآللیات و الضواب ،في تجسیده

  د أحیانا الوسائل القانونّیة التي من شأنهاـتهدف إلى ضمان الحیاد هذا من جهة، و من جهة أخرى نج

  .)1(بینما أّنها تبدو و تعتبر الزمةحمایة مظهر الحیاد لیست مهّمة أمام كّل السلطات 

      ردودّیةـاللها تحقیق المـیمكن من خمانات التي ـاعتبار مبدأ الحیاد أحد الوسائل و الضـبو 
(1)- MITARD Eric, «  L’impartialité administrative  », o.p, cit, p 478 .  
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       سن أداء الوظائف فإّنه ال یقوم إّال في ظّل مناخ مشّبع بالوعي الحقیقي لمضمونه حُ و الفعالّیة و  

لهذا عید لذلك یتعّین على المشّرع الجزائري أن یتدّخل لیُ ، )1(أهدافه القریبة و البعیدة المدى و أبعاده و

  :ـةـلن یتأّتى ذلك دون اّتخاذ التدابیر اآلتیو إعادة النظر في إطاره التنظیمي ب المبدأ مكانته و ذلك

صوص المنشئة لسلطات الضبط المستقلة النّ  لكون، االقتصاديوضع تقنین خاص للضبط  

عّرف مهّمة اضحة تُ خاصّیتها أّنها متفّرقة بحسب الهیئة المعنّیة، یتضّمن هذا التقنین نصوص قانونّیة و 

و سیر علیها، وتلتزم بها و تحترمها      األساسیة التي یجب على كّل هیئة أن ت المبادئالضبط و ُتحّدد 

من خاللها ُیضمن حیاد األجهزة عند  التيالتي من بینها و على الخصوص مبدأ الحیاد، مع بیان الكیفّیة 

  .ممارستها لوظائفها و اّتخاذها للقرارات قصد استعمال مقتضیاته و ضوابطه أحسن استعمال 

و توفیر الّضمانات األساسیة التي تكفل  اإلجراءاتو الهدف من هذا الّتقنین هو تقوّیة الّشفافّیة في 

  . صادییناالقتضمان حقوق و مصالح األعوان و المتعاملین 

    الّتام  االستقاللو من جهة ثانّیة تحقیق حیاد سلطات الضبط المستقلة ال یتأّتى إّال من خالل   

و الكامل للهیئات، حیث نجد هذه األخیرة في وضعّیة التبعّیة للسلطة التنفیذّیة، لكون استقاللّیتها جدُّ 

و الّتأثیر المستمّر للسلطة التنفیذّیة علیها و  محدودة سواء في جانبها العضوي أو الوظیفي، نتیجة التدّخل

  .و المالي  االقتصاديترّدد انسحابها من سلطة اّتخاذ القرار في المجال 

لذا ینبغي على المشّرع أن ُیزّودها و ُیدّعمها باستقاللّیة أوسع حّتى تتمّكن من أداء الّدور المخّول 

 . و في إطار الشفافّیة و الحیادا، لها قانونا دون ممارسة أّي ضغط أو قید علیه

 

  

  

  

  

  

 

  

  . 108، مرجع سابق، ص "الحیاد السیاسي لإلدارة في المجال االنتخابي " بودریوه عبد الكریم،  -)1(
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/ 2004  الفرنسي، أطروحة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون، فرع القانون العام، جامعة تیزي وزو

2005 .  

   :مذكراتال -ب
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فرع   رفي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیرالسلطات اإلداریة المستقلة في المجال المص أعراب أحمد، - 1

 . 2007، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، األعمالقانون 

ماجستیر في قانون الجزائري، رسالة لنیل شهادة الـفي ال االقتصاديضبط ـبوجملین ولید، سلطات ال - 2

 2007/ 2006 الجزائرجامعة لمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق و العلوم اإلداریة، االحقوق، فـرع الدولة و 

.  

لنیل شهادة الماجستیر في القانون  بحث مقّدم، المنافسةمجال  في االختصاص بوحالیس إلهام، - 3

 . 2005 – 2004الخاص، قانون األعمال، جامعة قسنطینة، كلیة الحقوق، 

 ماجستیرسلطة ضبط البرید و المواصالت السلكیة و الالسلكیة، مذكرة لنیل شهادة ال  جلیل مونیة، - 4

  . 2004-2003فرع إدارة و مالیة، جامعة الجزائر، 

ة إداریة مستقلة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة طزوار حفیظة، لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة كسل - 5

/  2003 الماجستیر في القانون العام، فرع اإلدارة و المالیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر

2004 . 

و المالیة، مذكرة لنیل درجة  االقتصادیةسمیر، السلطات اإلداریة المستقلة الفاصلة في المواد  حدري - 6

 . 2006الماجستیر في القانون، فرع قانون األعمال، جامعة بومرداس، 

، مذكرة لنیل شهادة االقتصاديالتوجه نحو إقصاء القاضي الجزائي من المجال مزهود حنان،  - 7

 . 2008- 2007الخاص، تخصص قانون السوق، جامعة جیجل، ماجستیر في القانون 

 03/ 03و األمر رقم  06/ 95ألمر رقم ناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة، بین ا - 8

 .2004 - 2003مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون األعمال، جامعة تیزي وزو، 

لبرید و المواصالت السلكیة و الالسلكیة، مذكرة لنیل شهادة نشادي عائشة، إعادة هیكلة قطاع ا - 9

 . 2005-2004الماجستیر في الحقوق، فرع إدارة و مالیة، جامعة الجزائر، 

  و المالي االقتصاديعیساوي عز الدین، السلطة القمعیة للهیئات اإلداریة المستقلة في المجال  -10

  2005ة الحقوق، جامعة تیزي وزو، قانون األعمال، كلی في القانون، فرع الماجستیرمذكرة لنیل درجة 

فیرم فاطمة الزهراء، الموظف العمومي و مبدأ حیاد اإلدارة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة  -11

 .2004 - 2003، الماجستیر قسم عام، فرع اإلدارة و المالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
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جامعة  لة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون األعمالمجلس المنافسة، رسا قابة صوریة، -12

  .2001-2000الجزائر، 

ما بین مجلس المنافسة و سلطات الضبط القطاعیة في  االختصاصشیخ أعمر یسمینة، توزیع  -13

التشریع الجزائري، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام 

  . 2009- 2008لألعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

تواتي نصیرة، المركز القانوني للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، مذكرة لنیل شهادة  -14

  . 2005الماجستیر في القانون، فرع قانون األعمال، جامعة تیزي وزو، 

 -IIIالمقاالت:  

، 01، مجلة مجلس الدولة، عدد "ة القاضي اإلداري على السلطة التقدیریة لإلدارة رقاب" أبركان فریدة،  - 1

  .41-36ص.، ص2002

الملتقى الوطني  أعمال ،"لدى السلطات اإلداریة المستقلة  االعتمادمنح  اختصاص" أوبایة ملیكة،  - 2

   .214-198ص .، ص2007ماي  24 -23حول سلطات الضبط المستقلة، جامعة بجایة، 

 "لطات الضبط المستقلةفي شرعیة س: دیة في سلطات الضبط المستقلةدراسة نق"آیت وزو زاینة،  - 3

  و المالي، جامعة بجایة االقتصاديالمستقلة في المجال  الضبطالملتقى الوطني حول سلطات  أعمال

  . 363- 352ص .، ص2007ماي  23-24

 أعمال ،"یم و تأطیر القطاع المصرفيفي تنظمجلس النقد و القرض  اختصاصات"إقرشاح فاطمة،  - 4

-184ص .، ص2007ماي  24 -23ستقلة، جامعة بجایة، ـول سلطات الضبط المـالملتقى الوطني ح

195 .  

الملتقى الوطني حول  أعمال ،"اف على التأمینات في سوق التأمیندور لجنة اإلشر "إرزیل الكاهنة،  - 5

  .123-107ص .، ص2007اي م 24 - 23بجایة، سلطات الضبط المستقلة، جامعة 

درجات البطالن في القرارات  –جزاء مخالفة القرارات اإلداریة لقواعد المشروعیة " بودریوه عبد الكریم،  - 6

  . 114-103ص.، ص2004، 05، مجلة مجلس الدولة، العدد " –اإلداریة 

، 06لة مجلس الدولة، العدد ، مج"الواقع و اآلفاق : القضاء اإلداري في الجزائر " ،بودریوه عبد الكریم - 7

  . 26-9ص.، ص 2005
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الملتقى الوطني حول  أعمال ،" االنتخابيالحیاد السیاسي لإلدارة في المجال "  بودریوه عبد الكریم، - 8

دیسمبر  09- 08یومي جامعة جیجل، الضرورات و اآللیات،  في الجزائر االنتخابيإصالح النظام 

  .115-107 ص.، ص2010

استقاللیة القضاء  : ، مجلة دراسات و وثائق"ضمانات و دعائم استقاللیة القضاء " بوري یحي،  - 9

  .52ص  ،1999

، المجلة القضائیة، العدد "مبدأ حیدة القضاء و ضماناته في القانون الجزائري " بوضیاف عمار،  -10

   . 153 – 131ص .، ص2003، األول

   ، مجلة مجلس الدولة "داریة في القانون الجزائري النظام القانوني للمحاكم اإل" بوضیاف عمار،  -11

  . 96-65ص .، ص2004، 05العدد 

دراسة : السلطات اإلداریة المستقلة في القانون الجزائري اختصاصنطاق " بن زیطة عبد الهادي،  -12

ول الملتقى الوطني حأعمال ، "حالة لجنة تنظیم عملیات البورصة و سلطة الضبط للبرید و المواصالت 

  . 183 - 168ص .، ص 2007ماي  24 - 23سلطات الضبط المستقلة، جامعة بجایة، 

مجلة   "وجه جدید لدور الدولة : السلطات اإلداریة المستقلة في المجال المصرفي" بن لطرش منى،  -13

  . 82 - 57ص. ص،2002، 24إدارة، عدد 

دد ـ، مجلة اندماج، ع"تونسخواطر حول مسألة حیاد الموظف العمومي في "بن صالح حافظ ،  -14

  .06، ص 1981، سنة 15

 "مالحظات حول المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته "زوایمیة رشید،  -15

  . 17-  07ص .، ص2008، 01المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة، عدد 

سلطة التقدیریة لإلدارة و مدى تسي في رقابة الـفرنضائي لمجلس الدولة الـالتطّور الق"زروق العربي،  -16

   .127-115ص.، ص2006، 08، مجلة مجلس الدولة، عدد "تأثر القضاء الجزائري بها 

الملتقى الوطني  أعمال ،"المخالفات اكتشافدور لجنة اإلشراف على التأمینات في "حابت آمال،  -17

  . 146-136ص .، ص 2007ماي  24 -23حول سلطات الضبط المستقلة، جامعة بجایة، 

الملتقى الوطني حول  أعمال ،"االستقاللیةالسلطات اإلداریة المستقلة و إشكالیة "حدري سمیر،  -18

  . 64-43ص .، ص 2007ماي  24 - 23سلطات الضبط المستقلة، جامعة بجایة، 
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 أعمال ،"المالي و  ادياالقتصاألبعاد القانونیة الستقاللیة سلطات الضبط في المجال "حسین نوارة،  -19

- 65ص .، ص 2007ماي  24 - 23ة، لطات الضبط المستقلة، جامعة بجایـملتقى الوطني حول سـال

81 .   

الملتقى أعمال ، "اللجنة المصرفیة كجهة قمعّیة في مجال المساءلة المهنّیة للبنوك " طباع نجاة،  -20

  . 226 - 215ص .، ص2007ماي  24 - 23الضبط المستقلة، جامعة بجایة،  الوطني حول سلطات

، 23عدد ، مجلة إدارة،"منافیة للمنافسةـمن الممارسات المایة المستهلك ـح"تو محمد الشریف، ـك -21

  .76- 53ص.، ص 2002

  . 23-7ص.، ص2001، 01، مجلة إدارة، العدد "السلطات اإلداریة المستقلة  "لباد ناصر،  -22

أعمال  "یة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري تكریس الرقابة القضائ "مادیو لیلى،  -23

-272ص .، ص2007ماي  24 -23الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة، جامعة بجایة، 

284 .  

 أعمال " قمعیة للهیئات اإلداریة المستقلةضمانة أمام السلطة ال: مبدأ التناسب "مـوكة عبد الكریم،  -24

-321ص .، ص2007ماي  24 -23ل سلطات الضبط المستقلة، جامعة بجایة، الملتقى الوطني حو 

329.  

للقانون و العلوم  ، المجلة النقدیة" المنافسةحیاد مجلس مدى استقاللیة و  "محتوت جالل مسعد،  -25

  .252-221 ص.ص، 2006، 02عدد، السیاسیة

 ،"دولة المتدّخلة إلى الدولة الضابطة من ال لالنتقالآلیة : لطات الضبط المستقلةـس"نزلیوي صلیحة،  -26

، 2007ماي  24 -23الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة، جامعة بجایة، أعمال 

  .23- 05ص.ص

الملتقى الوطني حول أعمال ، " االنتخابیةحیاد اإلدارة كشرط لنزاهة العملیة " سلیماني السعید،  -27

دیسمبر  09، 08ورات و اآللیات، جامعة جیجل، یومي في الجزائر الضر  االنتخابيإصالح النظام 

  .84-75ص.ص  2010

الملتقى الوطني حول أعمال ، "ریة المستقلة في مواجهة الدستورالهیئات اإلدا "عیساوي عز الدین،  -28

  . 42- 24ص .، ص2007ماي  24 - 23سلطات الضبط المستقلة، جامعة بجایة، 
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الملتقى الوطني حول سلطات أعمال  ،"اع الكهرباء و الغاز لجنة ضبط قط" عسالي عبد الكریم،  -29

  . 167 -150ص .، ص 2007ماي  24 -23الضبط المستقلة، جامعة بجایة، 

، مجلة " وجه جدید لدور الدولة: السلطات اإلداریة المستقلة في المجال المصرفي"فریجة حسین،  -30

  . 58ص .، ص2001، 24إدارة، عدد 

 2004، 05، مجلة مجلس الدولة، العدد"سؤولیة اإلدارة عن أعمال موّظفیها م" فریجة حسین،  -31

  . 50-25ص .ص

الملتقى الوطني حول سلطات الضبط أعمال ، "مفهوم السلطات اإلداریة المستقلة " راشدي سعیدة،  -32

  .422 -409ص .، ص 2007ماي  24 -23المستقلة، جامعة بجایة، 

الملتقى أعمال  ،"ني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته المركز القانو " شیخ ناجیة،  -33

  . 106 - 92ص.، ص2007ماي  24 - 23الوطني حول سلطات الضبط المستقلة، جامعة بجایة، 

السلطات القمعیة للجنة المصرفیة عند إخالل البنوك بإجراءات "تومي نبیلة و عبد اهللا لیندة،  -34

-23لضبط المـستقلة، جامعة بجایة الملتقى الوطني حول سلطات ا أعمال ،"دي لتبییض األموال ـالتص

  . 241-227ص.، ص2007ماي  24

:النصوص القانونیة                                                        -VI  

  :الدستور –أ 

-96سوم الرئاسي رقم ، الصادر بموجب المر 1996الدیمقراطیة الشعبیة لسنة زائریة ـتور الجمهوریة الجـدس

، 1996/  11/ 28یه باستفتاء ـوافق علـیتعّلق بنشر تعدیل الدستور، الم 1996/ 02/ 07ؤّرخ في ـم 483

/  04/ 10ؤّرخ في ـم 03-02، المعّدل بالقانون رقم 1996/  12/ 08الصادر في  09 عدد ر .ج

/  11/ 15المؤّرخ في  19-08عّدل بالقانون رقم ـ، الم14/04/2002مؤّرخ في  25عدد ر  .، ج2002

  . 2008/  11/ 16مؤّرخ في ، 36 عددر .، ج 2008

  : النصوص التشریعیة -ب

و        ، یتعّلق باختصاصات مجلس الدولة 30/05/1998، مؤّرخ في 01-98قانون عضوي رقم  - 1

 .01/06/1998، مؤّرخ في 37 عدد ر.تنظیمه و عمله، ج

 عدد ر.ضّمن القانون األساسي للقضاء، جیت، 09/2004/ 6ي ، مؤّرخ ف04/11قانون عضوي رقم  - 2

 . 2004سبتمبر  8، صادر في 57
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  .)ملغى(1990لسنة  14 عدد ر.، یتعّلق باإلعالم، ج03/04/1990، مؤّرخ في 90/07قانون رقم  - 3

، صادر في 16ر عدد .ج، یتعّلق بالنقد و القرض، 14/04/1990، مؤّرخ في 90/10قانون رقم  - 4

، یتعّلق 26/08/2003المؤّرخ في  03/11ملغى باألمر رقم ) 01- 96-93معدل في (،18/04/1990

مؤّرخ  09/01متّمم باألمر رقم المعّدل و ال، 27/08/2003مؤّرخ في  ،52 عدد ر.ج ،بالنقد و القرض

، صادر في 44رعدد .، ج2009یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  22/07/2009في 

، صادر في 50رعدد .، ج26/08/2010، مؤّرخ في 10/04األمر رقم ، و ب26/07/2009

01/10/2010 .  

 عدد ر .، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج23/05/1993، مؤرخ في 93/10مرسوم تشریعي رقم  -5

رعدد .ج 10/01/1996، مؤّرخ في 96/10باألمر رقم متمم ، معدل و 23/05/1993مؤرخ في  ،34

 عدد ر.ج 17/02/2003المؤرخ في  03/04 رقم بموجب القانون، و 14/01/1996، صادر في 03

  .)07/05/2003، صادر في 32رعدد .في ج استدراك( 19/02/2003مؤرخ في  ،11

خ في مؤرّ  ،09 عدد ر.، یتعلق بالمنافسة، ج25/01/1995خ في ، مؤرّ 95/06أمر رقم  -6

  ).ملغى(22/02/1995

مؤرخ في  ،13عدد  ر.ج یتعلق بالتأمینات، ،25/01/1995خ في، مؤرّ 95/07أمر رقم  -7

 عدد ر .، ج20/02/2006خ في المؤرّ  ،06/04، معدل و متمم بموجب القانون رقم 08/03/1995

  .12/03/2006مؤرخ في  ،15

البرید و المطّبقة على عامة ـحدد القواعد الـی ،05/08/2000ؤرخ في ـ، م2000/03ون رقم ـقان -8

    .06/08/2000مؤرخ في ، 48 عدد ر.سلكیة، ج المواصالت السلكیة و الال

مؤّرخ في ، 35 عدد ر.جم، جایتضّمن قانون المن 03/07/2001، مؤّرخ في 01/10قانون رقم  -9

 16عدد  ر.، ج01/01/2007، المؤّرخ في 07/02، معّدل و متّمم بموجب األمر رقم 04/07/2001

  .07/03/2007صادر في 

 القنوات،    ، یتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة 05/02/2002مؤرخ في ، 02/01رقم قانون  -10

  .06/02/2002مؤّرخ في ، 08 عددر .ج

 86 عدد ر.، ج2003، یتضّمن قانون المالیة لسنة 24/12/2002، مؤّرخ في 02/11قانون رقم  -11

 . 25/12/2002مؤّرخ في 
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مؤرخ في  ،43عدد  ر.نافسة، جیتعلق بالم، 19/07/2003فيمؤرخ  ،03/03رقمأمر  -12

، 36عدد  ر. ج ،25/06/2008، مؤرخ في 08/12بموجب القانون رقم ، معدل و متّمم 20/07/2003

مؤّرخ في   46ر عدد .، ج15/08/2010، مؤّرخ في 10/05، و بقانون رقم02/07/2008مؤرخ في 

18/08/2010  .  

مؤّرخ في ، 50 عدد ر.ون المحروقات، جیتضّمن قان 28/04/2005، مؤّرخ في 05/07قانون رقم  -13

 ،48عدد  ر.ج ،29/07/2006، مؤّرخ في 06/10جب األمر رقم و معّدل و متّمم بم ،19/07/2005

  . 30/07/2006مؤّرخ في 

مؤّرخ في ، 60 عدد ر.، یتضّمن قانون المیاه، ج04/08/2005، مؤّرخ في 05/12قانون رقم  -14

، 04ر عدد .ج ،23/01/2008مؤّرخ في  ، 08/03لقانون رقم ، معّدل و متّمم بموجب ا04/09/2005

  .27/01/2008مؤّرخ في 

 عدد ر. ، یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، ج20/02/2006، مؤرخ في 06/01قانون رقم  -15

 50عدد  ر.ج ،26/08/2010، المؤّرخ في 10/05المتّمم باألمر رقم  ،03/2006/ 08مؤرخ في ،14

  . 01/09/2010مؤّرخ في 

    العمومیةللوظیفة العام القانون األساسي  یتضّمن، 2006 /07/ 15المؤرخ في ، 06/03أمر رقم  -16

  .  2006 /16/07صادر في  ،46 عدد ر.ج
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