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اختارت الجولة الجدائخية مشح االستقالل سشة  2691تبشي االشتخاكية واالقتراد السخظط

1

بػية تجعيؼ استقالليا الدياسي باستقالل اقترادي يقؾم عمى استخجاع الثخوات الؾطشية والتحكؼ
شيئا فذيئا في مختمف دواليب االقتراد ،خاصة بعج حسمة التأميسات 2وانتذار السؤسدات
1

بعج استقالل الجدائخ مباشخة صجر القانؾن رقؼ  251 -91السؤرخ في  12ديدسبخ  ،2691الخامي إلى التسجيج حتى إشعار

آخخ ،لسفعؾل التذخيع الفخندي الشافح إلى غاية  12ديدسبخ سشة  ( 2691السمغى بسؾجب األمخ رقؼ  ،16 -11السؤرخ في
 5جؾيمية  ،2611يتزسؽ إلغاء القانؾن رقؼ  251 -91السؤرخ في  12ديدسبخ  2691والخامي إلى التسجيج حتى إشعار
آخخ لسفعؾل التذخيع الشافح إلى غاية  12ديدسبخ  ،2691ج .ر .ع  91صادر في  1أوت  ) 2611إال أن ذلػ لؼ يسشع
الجدائخ مؽ السجاىخة بتبشييا لشغام مغايخ لمشغام الميبخالي الفخندي الحي وطئت تحت استعساره ما يديج عؽ قخن مؽ الدمؽ،
وىؾ الشغام االشتخاكي الحي تخجستو الشرؾص القانؾنية التالية:
 دستؾر الجسيؾرية الجدائخية الجيسؾقخاطية الذعبية لدشة  ،2691إذ نص في مقجمتو عمى ما يمي ........ " :فسزتالجسيؾرية الجدائخية الجيسؾقخاطية الذعبية تؾجو مشاحي نذاطيا إلى طخيق تذييج البالد ،وفاء مشيا لمسيثاق الجي أقخه
السجمذ القؾمي لمثؾرة الجدائخية في طخابمذ ،وطبقا لمسبادئ االشتخاكية والسسارسة الفعمية لمدمظة مؽ طخف الذعب الحي
يذكل طميعتو الفالحؾن ،والجساىيخ الكادحة والسثقفؾن الثؾريؾن."....
راجع مقجمة دستؾر  ،2691مشذؾر عمى مؾقع مجمذ األمة:
http://www.majliselouma.dz/index.php/ar/2016-07-19-12-56-20/2016-07-19-13-25-03/1018-1963

 أمخ رقؼ  17 -12مؤرخ في  29نؾفسبخ  ،2612يتعمق بالتدييخ االشتخاكي لمسؤسدات ،ج .ر .ع  202صادر في 21ديدسبخ ( .2612ممغى)
 دستؾر الجسيؾرية الجدائخية الجيسؾقخاطية الذعبية لدشة  2619الرادر بسؾجب األمخ رقؼ  61 -19مؤرخ في  11نؾفسبخ 2619يتزسؽ اصجار دستؾر الجسيؾرية الجدائخية الجيسؾقخاطية الذعبية ،ج .ر .ع  67صادر في  17نؾفسبخ ،2619
حيث نص في مادتو األولى عمى أن " :الجدائخ جسيؾرية ديسؾقخاطية شعبية ،ىي وحجة ال تتجدأ .الجولة الجدائخية دولة
اشتخاكية".
لمسديج حؾل الشغام االشتخاكي في الجدائخ راجع:
 زغجود عمي ،السؤسدة االشتخاكية ذات الظابع االقترادي في الجدائخ ،ط  ،1السؤسدة الؾطشية لمكتاب ،الجدائخ.2691 ،- BOUYAKOUB Ahmed, La gestion de l'entreprise industrielle publique en Algérie, Edition OPU,
Alger, 1988.

 واضح رشيج ،السؤسدة في التذخيع الجدائخي بيؽ الشغخية والتظبيق ،ط  ،2دار ىؾمة ،الجدائخ.1001 ،2

أخحت الدمظة العامة شيئا فذيئا في تأميؼ ممكية السؤسدات االقترادية لرالح الجولة الجدائخية في أغمب األنذظة

والقظاعات كالتبغ والكبخيت ،مؤسدات االدوية الكبخى ،شخكات التأميؽ ،دور الشذخ واالعالن ،والسشاجؼ ...،إال أن القخار
التاريخي الحي اتخحه الخئيذ الخاحل "ىؾاري بؾمجيؽ" كان تأميؼ شخكات البتخول العاممة في الجدائخ ،الحؿيقة أن قخار تأميؼ
السحخوقات في الجدائخ كان تتؾيجا لسخاحل ىامة مؽ الرخاع ومحاربة الديظخة الفخندية عمى ثخوات الجدائخ الشفظية بسؾجب
اتفاؾيات "إيؽيان":
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االشتخاكية السسمؾكة لمجولة التي تسارس الشذاط االقترادي برفة مباشخة ،مؽ أىسيا نجج مؤسدة
"سؾناطخاك" 3التي احتكخت قانؾنيا وفعميا قظاع السحخوقات في الجدائخ باعتباره أكثخ القظاعات
 أمخ رقؼ  06 -12مؤرخ في  17ؼيفخي  2612يرخح بسؾجبو أن الغاز السختمط بالؾقؾد الدائل السدتخخج مؽ جسيعحقؾل الؾقؾد الكائشة بالجدائخ ىؾ ممػ لمجولة دون غيخىا ،ج .ر .ع  21صادر في  15ؼيفخي .2612
 مخسؾم رقؼ  97 -12مؤرخ في  17ؼيفخي  2612يتعمق بشقل األمؾال السؤمسة بسؾجب األمخيؽ رقؼ  9 -12ورقؼ -12 06السؤرخيؽ في  17ؼيفخي  2612إلى الذخكة الؾطشية لمبحث عؽ الؾقؾد وانتاجو ونقمو وتحؾيمو وتدؾيقو (سؾناطخاك) ،ج.
ر .ع  21صادر في  15ؼيفخي .2612
 مخسؾم رقؼ  95 -12مؤرخ في  17ؼيفخي  2612يتعمق بشقل األمؾال السؤمسة بسؾجب األمخ رقؼ  20 -12السؤرخ في 17ؼيفخي  2612إلى الذخكة الؾطشية لمبحث عؽ الؾقؾد وانتاجو ونقمو وتحؾيمو وتدؾيقو (سؾناطخاك) ،ج .ر .ع  21صادر
في  15ؼيفخي .2612
 مخسؾم رقؼ  99 -12مؤرخ في  17ؼيفخي  2612يتعمق بشقل األمؾال السؤمسة بسؾجب األمخ رقؼ  22 -12السؤرخ في 17ؼيفخي  2612إلى الذخكة الؾطشية لمبحث عؽ الؾقؾد وانتاجو ونقمو وتحؾيمو وتدؾيقو (سؾناطخاك) ،ج .ر .ع  21صادر
في  15ؼيفخي .2612
 أمخ رقؼ  11 -12مؤرخ في  21أفخيل  ،2612يتزسؽ تحجيج اإلطار الحي تسارس ؼيو الذخكات األجشبية نذاطيا فيميجان البحث عؽ الؾقؾد الدائل واستغاللو ،ج .ر .ع  10صادر في  21أفخيل .2612
 أمخ رقؼ  11 -12مؤرخ في  21أفخيل  2612يتزسؽ التأميؼ الجدئي لجسيع أنؾاع األمؾال والحرص واألسيؼ والحقؾقوالفؾائج التي تحؾزىا الذخكة البتخولية الفخندية في الجدائخ (سؾبيفال) والذخكة الفخندية لمبتخول (الجدائخ) ،ج .ر .ع 10
صادر في  21أفخيل .2612
 أمخ رقؼ  17 -12مؤرخ في  21أفخيل  2612يتزسؽ تعجيل األمخ رقؼ  2222 -59السؤرخ في  11نؾفسبخ 2659والستعمق بالبحث عؽ الؾقؾد واستغاللو ونقمو بؾاسظة القشؾات وبالشغام الجبائي الخاص بيحه الشذاطات ،ج .ر .ع 10
صادر في  21أفخيل .2612
 مخسؾم رقؼ  69 -12مؤرخ في  21أفخيل  2612يتزسؽ إحجاث شخكات ،ج .ر .ع  10صادر في  21أفخيل .26123

تأسدت الذخكة الؾطشية لمبحث عؽ السحخوقات وانتاجيا ونقميا وتحؾيميا وتدؾيقيا " سؾناطخاك" سشة  2691بسؾجب

السخسؾم رقؼ  ( 762 -91مخسؾم رقؼ  762 -91مؤرخ في  12ديدسبخ  ،2691الستزسؽ قبؾل الذخكة الؾطشية لشقل
وتدؾيق الؾقؾد الدائل والترجيق عمى قؾانيشيا األساسية ،معجل بسؾجب مخسؾم رقؼ  169 -99السؤرخ في  11سبتسبخ
 2699والستزسؽ تعجيل القؾانيؽ األساسية لذخكة نقل وتدؾيق الؾقؾد الدائل ،ج .ر .ع  91صادر في  10سبتسبخ
 )2699لتكؾن أداة الجولة الجدائخية في سياساتيا الشفظية بتخؾيل ىحه السؤسدة الؾطشية الحق السظمق في احتكار قظاع
السحخوقات لفتخة زمشية طؾيمة ،في عل مختمف الشرؾص القانؾنية الستعاؾبة عمى تشغيؼ قظاع السحخوقات:
 أمخ رقؼ  11 -12يتزسؽ تحجيج اإلطار الحي تسارس ؼيو الذخكات األجشبية نذاطيا في ميجان البحث عؽ الؾقؾدالدائل واستغاللو :نرت السادة  02مشو عمى ما يمي" :ال يسكؽ ألي شخص طبيعي أو معشؾي أجشبي يخغب في مسارسة
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استخاتيجية وحيؾية ،بل الخكيدة األساسية لالقتراد الؾطشي والسسؾل الخئيدي لسذاريع التشسية
السعؾل عمييا في دفع عجمة التظؾر االقترادي.
نذاطات في ميجان البحث عؽ الؾقؾد الدائل واستغاللو في الجدائخ إال باالشتخاك مع الذخكة الؾطشية "سؾناطخاك" ،مخجع
سابق.
 قانؾن رقؼ  27 -99يتعمق بأعسال التشقيب والبحث عؽ السحخوقات واستغالليا ونقميا باألنابيب ( قانؾن رقؼ 27 -99مؤرخ في  26أوت  2699يتعمق بأعسال التشقيب والبحث عؽ السحخوقات واستغالليا ونقميا باألنابيب ،ج .ر .ع  15صادر
في  11أوت  :)2699نرت السادة  1مشو عمى أن " :تحتكخ الجولة أعسال التشقيب والبحث عؽ السحخوقات واستغالليا
ونقميا ،ويسكؽ أن تدشج مسارسة ىحا االحتكار لمسؤسدات الؾطشية طبقا لمتذخيع السعسؾل بو" ،كسا نرت السادة  21مؽ
القانؾن نفدو " :ال يسكؽ أن تسارس أعسال نقل السحخوقات باألنابيب إال مؤسدة وطشية دون سؾاىا" ،وال يسكؽ ألي شخص
معشؾي أجشبي يخغب في مسارسة أعسال التشقيب والبحث عؽ السحخوقات الدائمة واستغالليا أن يقؾم بحلػ إال باالشتخاك مع
مؤسدة وطشية حدب الذخوط واألشكال السشرؾص عمييا في ىحا الباب" ،طبقا لسا أكجتو السادة  10مؽ القانؾن نفدو.
 قانؾن رقؼ  12 -62السعجل لمقانؾن رقؼ  27 -99الستعمق بأعسال التشقيب والبحث عؽ السحخوقات واستغالليا ونقمياباألنابيب (قانؾن رقؼ  12 -62مؤرخ في  7ديدسبخ  ،2662يعجل ويتسؼ القانؾن رقؼ  27 -99السؤرخ في  6أوت 2699
الستعمق بأنذظة التشقيب والبحث عؽ السحخوقات واستغالليا ونقميا باألنابيب ،ج .ر .ع  91صادر في  1ديدسبخ :)2662
نرت السادة  7مشو عمى أن :تعجل وتتسؼ السادة  21مؽ القانؾن رقؼ  27 -99السؤرخ في  26أوت  2699السكؾر أعاله
كاآلتي " :ال يسكؽ أن تسارس أنذظة نقل السحخوقات باألنابيب إال مؤسدة وطشية".
كسا نرت السادة  5مشو عمى أن :تعجل وتتسؼ السادة  10مؽ القانؾن رقؼ  27 -99السؤرخ في  26أوت 2699
السحكؾر أعاله كاآلتي " :ال يسكؽ ألي شخص معشؾي أجشبي مسارسة إحجى أو عجة أنذظة مؽ تمػ السذار إلييا في السادة
 07مؽ ىحا القانؾن ،إال باالشتخاك مع السؤسدة الؾطشية السعشية ،وحدب الذخوط واألشكال السشرؾص عمييا في ىحا
القانؾن".
تججر اإلشارة في األخيخ إلى أن "سؾناطخاك" شيجت تغيي اخ في قانؾنيا األساسي تساشيا مع التغييخات التي يعخفيا
الشغام االقترادي ككل وذلػ بسؾجب السخسؾم الخئاسي رقؼ  79 -69الستزسؽ القانؾن األساسي لـ ـ "سؾناطخاك" :
 تدسية الذخكة :تأخح الذخكة الؾطشية لمبحث عؽ السحخوقات وإنتاجيا ونقميا وتحؾيميا وتدؾيقيا ،تدسية "سؾناطخاك" . الذكل القانؾني :تحؾل "سؾناطخاك" ،دون إنذاء شخرية معشؾية ججيجة ،إلى شخكة أسيؼ تخزع لمتذخيع السعسؾل بو معمخاعاة أحكام ىحا القانؾن األساسي.
 التدييخ السالي والسحاسبي :تسدػ محاسبة الذخكة عمى الذكل التجاري.راجع أحكام السؾاد 1 ،1 :و 9مؽ السخسؾم الخئاسي رقؼ  79 -69مؤرخ في  22ؼيفخي  ،2669يتزسؽ القانؾن األساسي
لمذخكة الؾطشية لمبحث عؽ السحخوقات وإنتاجيا ونقميا وتحؾيميا وتدؾيقيا "سؾناطخاك" ،ج .ر .ع  1صادر في  25ؼيفخي
 ،2669السعجل والستسؼ بالسخسؾم الخئاسي رقؼ  251 -29مؤرخ في  7جؾان  ،1029ج .ر .ع  11صادر في  9جؾان
.1029
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لكؽ سخعان ما اصظجمت ىحه الدياسة االشتخاكية بسعظيات األزمة الشفظية لدشة 2699
حيث لؼ تدتظع الجولة تحسل ضعف الخيع البتخولي وتخاجع الشسؾ االقترادي وتجىؾر الؾضع
االجتساعي ،فمجأت الجدائخ -تحت وطأة الزغؾط االجتساعية واالقترادية -سشة  2699إلى
"صشجوق الشقج الجولي" و"البشػ الجولي لمتعسيخ" ،لتتغيخ رؤيتيا الستعمقة بالشذاط االقترادي ككل
إلى رؤية ججيجة تتبشى الحخية الفخدية والسشافدة الحخة كسبجأيؽ أساسييؽ لتشغيؼ الحياة االقترادية
وضخورة التخمي عؽ فكخة التدييخ اإلداري السخكدي لمشذاط اإلقترادي وتعؾيزو بآليات وقؾاعج
ججيجة ذات طابع رأسسالي ليبيخالي.
فذخعت الدمظة العامة  -عمى إثخ ذلػ -في جسمة مؽ اإلصالحات االقترادية

4

تتخكد

مجسميا في التحؾل مؽ "دولة متجخمة" إلى "دولة ضابظة" واالندحاب تجريجيا مؽ مختمف األنذظة
االقترادية ،بسا فييا قظاع السحخوقات.

4

تخجست ىحه االصالحات عمى مدتؾى العجيج مؽ الشرؾص القانؾنية:

 قانؾن رقؼ  15 -99مؤرخ في  21جؾيمية  2699يتعمق بتؾجيو االستثسارات االقترادية الخاصة الؾطشية ،ج .ر .ع 19صادر في  21جؾيمية ( ،2699ممغى جدئيا).
 قانؾن رقؼ  16 -99مؤرخ في  26جؾيمية  2699يتعمق بسسارسة احتكار الجولة لمتجارة الخارجية ،ج .ر .ع  16صادرفي  10جؾيمية  ،2699الحي ألغى القانؾن رقؼ  01 -19السؤرخ في  22ؼيفخي  2619والستعمق باحتكار الجولة لمتجارة
الخارجية ،ج .ر .ع  1صادر في  27ؼيفخي .2619
 مخسؾم رقؼ  102 -99مؤرخ في  29أكتؾبخ  ،2699الستزسؽ الغاء جسيع األحكام التشغيسية التي تخؾل السؤسداتاالشتخاكية ذات الظابع االقترادي التفخد بأي نذاط اقترادي أو احتكار التجارة ،ج .ر .ع  71صادر في  26أكتؾبخ
.2699
 دستؾر  2696الحي حخر الشذاط االقترادي وأعتخف بحساية السمكية الفخدية ،دستؾر الجسيؾرية الجدائخية الجيسؾقخاطيةالذعبية لدشة  2696الرادر في  11ؼيفخي  2696ج .ر .ع  6الرادر في  2مارس .2696
 قانؾن رقؼ  21 -96مؤرخ في  05جؾيمية  2696يتعمق باألسعار ،ج .ر .ع  16صادر في  26جؾيمية ،2696(ممغى).
 قانؾن رقؼ  20 -60مؤرخ في  27أفخيل  ،2660يتعمق بالشقج والقخض ،ج .ر .ع  29صادر في  29أفخيل ،2660(ممغى).
 مخسؾم تذخيعي رقؼ  21 -61مؤرخ في  05أكتؾبخ  2661يتعمق بتخؾية االستثسار ،ج .ر .ع  97مؤرخ في  20أكتؾبخ ،2661ممغى بسؾجب األمخ رقؼ  01 -02مؤرخ في  20أوت  1002الستعمق بتظؾيخ االستثسار ،ج .ر .ع  71صادر في
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وىؾ ما عبخ عشو صجور قانؾن السحخوقات رقؼ  501-05الحي ركد عمى عرخنة الشغام
الجبائي لشذاطات السحخوقات وجحب السدتثسخيؽ األجانب ،في اطار مؾاصمة االصالحات
االقترادية الستعمقة أساسا باالنفتاح عمى السشافدة مؽ أجل انزسام الجدائخ الى السشغسة العالسية
لمتجارة ،ودخؾل اتفاق الذخاكة مع االتحاد األوروبي حيد التشفيح ،تأكيجا عمى مؾاصمة الديخ في
ذات الشيج القائؼ عمى مبادئ اقتراد الدؾق ،ووضع حج لالحتكار الحي تسارسو الجولة مؽ خالل
مؤسدتيا "سؾناطخاك" ،بل واألكثخ مؽ ذلػ تجخيج ىحه األخيخة مؽ امتيازات الدمظة العامة ومؽ
صفة الستعامل االقترادي الؾحيج.6

 11أوت  ،1002ممغى جزئيا بسؾجب القانؾن رقؼ  06 -29مؤرخ في  01أوت  1029يتعمق بتخؾية االستثسار ،ج .ر .ع
 79صادر في  01أوت .1029
 أمخ رقؼ  09 -65مؤرخ في  15جانفي  2665يتعمق بالسشافدة ،ج .ر .ع  6صادر في  11ؼيفخي ( .2665ممغى)ليكخس ىحا التؾجو الميبيخالي بذكل كامل في دستؾر  2669في السادة  11مشو" :حخية التجارة والرشاعة مزسؾنة وتسارس
في إطار القانؾن" ،دستؾر الجسيؾرية الجدائخية الجيسؾقخاطية الذعبية لدشة  2669ج .ر .ع  19صادر في  9ديدسبخ
.2669
5

قانؾن رقؼ  01 -05مؤرخ في  19أفخيل  ،1005يتعمق بالسحخوقات ،ج .ر .ع  50صادر في  26جؾيمية  ،1005معجل

ومتسؼ بسؾجب:
 أمخ رقؼ  20 -09مؤرخ في  16جؾيمية  ،1009يعجل ويتسؼ القانؾن رقؼ  01 -05السؤرخ في  19أفخيل 1005والستعمق بالسحخوقات ،ج .ر .ع  79صادر في  10جؾيمية .1009
 قانؾن رقؼ  02 -21مؤرخ في  10ؼيفخي  ،1021يعجل ويتسؼ القانؾن رقؼ  01 -05السؤرخ في  19أفخيل 1005والستعمق بالسحخوقات ،ج .ر .ع  22صادر في  17ؼيفخي .1021
 قانؾن رقؼ  20 -27مؤرخ في  10ديدسبخ  ،1027يتزسؽ قانؾن السالية لدشة  ،1025ج .ر .ع  19صادر في 12ديدسبخ .1027
 قانؾن رقؼ  29 -25مؤرخ في  10ديدسبخ  ،1025يتزسؽ قانؾن السالية لدشة  ،1029ج .ر .ع  11صادر في 12ديدسبخ .1025
6

نص السادة  1مؽ قانؾن رقؼ  01 -05يتعمق بالسحخوقات " :يؤدي إنذاء ىحا اإلطار السؤسداتي إلى تظبيق مبجأ

الحخكية والقابمية لمتكيف الحي يسيد نذاط الجولة ،ومشو يعيج ليحه األخيخة إحجى صالحياتيا التي كانت تسارسيا سؾناطخاك،
شخكة ذات أسيؼ ،مؽ قبل.
وىكحا ،تدتفيج سؾناطخاك ،شخكة ذات أسيؼ ،بعج التخمي عؽ ميسة تعاكذ وتعخقل ميستيا االقترادية الظبيعية،
بسؾجب ىحا القانؾن ،مؽ تقؾية متدايجة وديسؾمة دورىا األساسي في خمق الثخوات لرالح الجساعة الؾطشية" ،مخجع سابق.
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كسا تؼ الفرل – مؽ الشاحية السؤسداتية -بيؽ ما يعخف بالدمظة الدياسية والدمظة
االقترادية التي طال التعبيخ عشيسا وكأنيسا وجيان لعسمة واحجة ،ومؽ تسة الفرل بيؽ "الجولة
السديخة" و"الجولة السالكة" ،باستحجاث وكالتيؽ وطشيتيؽ عمى مدتؾى قظاع السحخوقات وىسا
"الؾكالة الؾطشية لتثسيؽ مؾارد السحخوقات" (ألشفط) و"الؾكالة الؾطشية لسخاؾبة الشذاطات وضبظيا
في مجال السحخوقات" (سمظة ضبط السحخوقات) بسؾجب نص السادة  21مؽ قانؾن رقؼ -05
 01الستعمق بالسحخوقات ،إال أن السمفت لالنتباه ىؾ تسيد ىاتيؽ الؾكالتيؽ مقارنة بدمظات الزبط
االقترادي السعخوفة في الشغام السؤسداتي الجدائخي والتي تؼ استعارتيا خرؾصا مؽ الشسؾذج
الفخندي ،إذ تؼ استبعادىسا مؽ نظاق القانؾن اإلداري وإخزاعيسا بجال مؽ ذلػ لمقانؾن التجاري
واعتبارىسا تاجختيؽ في عالقاتيسا مع الغيخ.
ليدتشدخ السذخع بعجىا سشة  - 1027نفذ أحكام وكالتي السحخوقات -بالشدبة لؾكالتي
السشاجؼ بسؾجب قانؾن السشاجؼ الججيج لدشة  ،71027مسا جعل األمخ يبجو بأن الدمظة العامة
برجد استحجاث فئة قانؾنية ججيجة أال وىي سمظات الزبط االقترادي ذات الظابع التجاري أو
الدمظات التجارية السدتقمة كسا وضح األستاذ "زوايسية رشيج" ،إذ اعتبخ أن السذخع حاول إيجاد
سمظات ضبط شبيية في نغاميا القانؾني بالسؤسدات العسؾمية ذات الظابع الرشاعي والتجاري.8
إال أن صجور قانؾن السحخوقات الججيج رقؼ 21 -26

9

يؾحي بأن السذخع حاول تجشب

الؾصف التجاري لؾكالتي السحخوقات مؽ خالل ححف عبارة ......." :وتعتب اخن تاجختيؽ في
عالقاتيسا مع الغيخ ،"...محاوال إعظاء تكييف محتذؼ ليسا بأنيسا "سمظتان مدتقمتان".
السالحظ بجاية أن استحجاث وكالتي السحخوقات سشة  1005ومؽ بعجىسا وكالتا السشاجؼ
سشة  1027يجل إلى حج ما بأن السذخع برجد تغييخ وجية االصالحات السؤسداتية لمجولة نحؾ ما
يعخف ب ـ ـ "الؾكاالت" التي ال تقل أىسية عؽ "الدمظات اإلدارية السدتقمة" ،بل تقف جشبا إلى جشب

7

قانؾن رقؼ  05 -27مؤرخ في  17ؼيفخي  ،1027يتزسؽ قانؾن السشاجؼ ،ج .ر .ع  29صادر في  10مارس .1027
8

ZOUAIMIA Rachid, « Les agences de régulation dans le secteur des hydrocarbures ou les mutations
institutionnelles en matière de régulation économique », Revue Idara, n° 39, 2010, pp 71-99.
9

قانؾن رقؼ  21 -26مؤرخ في  22ديدسبخ  ،1026يشغؼ نذاطات السحخوقات ،ج .ر .ع  16صادر في  11ديدسبخ

.1026
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معيا في مختمف التذخيعات السقارنة كسغيخ مؽ مغاىخ إصالح الجولة وتحؾليا لجولة ضابظة
وتخمييا عؽ التدييخ السباشخ والسخكدي ،أو ما يعخف ب ـ ـ "عاىخة الؾكاالت" أو "وكمشة اإلدارة" التي
اجتاحت العجيج مؽ التذخيعات السقارنة في التدعيشيات تححوىا في ذلػ الخغبة في إبعاد الجولة
وتجخميا السباشخ ،فاألزمة التي مدت "دولة الخفاه" مع نياية سشؾات الدبعيشات وبجاية سشؾات
الثسانيشات ،تجدجت تجاعياتيا في إعادة تعجيل وضبط دور الجولة وتقؾيؼ مكانة اإلدارة في الحياة
االقترادية وحتى االجتساعية والدياسية ،وفق ترؾر وأسمؾب ججيجيؽ في إطار نسؾذج ججيج
وعيفتو األساسية ضسان التؾازنات االقترادية واالجتساعية الكبخى في إطار ما يعخف بـ ـ "التدييخ
العسؾمي الججيج" الحي كانت بجاياتو األولى في بخيظانيا سشة  2616ليستج لسختمف دول العالؼ ك ـ ـ
"نيؾزلشجا" و"كشجا" و"أستخاليا" ،ويرل إلى دول أوروبا وخرؾصا دول مشغسة التشسية والتعاون
االقترادي كـ ـ "فخندا" و"إيظاليا" و"ىؾلشجا" ....ليعتبخه الكثيخون بسثابة ثؾرة حؿيؿية في اإلدارة
والتدييخ العسؾمي.10
الحؿيقة أن الؾكاالت في الجدائخ ليدت حجيثة الشذأة ،بل عيخت وكاالت عجيجة في الجدائخ
مشح االستقالل في مختمف مشاحي الحياة االجتساعية واالقترادية ،حيث ال يخمؾ اليؾم مجال أو
قظاع مؽ وكالة أو أكثخ ،11إال أن السسيد في وكالتي السحخوقات أنيسا كانتا بسثابة مؤشخ عمى
10

SALTON Herman, «les agences gouvernementales dans le monde anglo- saxon : une révolution
britannique ? », les cahiers de la fonction publique, n° 259, septembre 2006, p p 10-12.
https://drive.google.com/file/d/18eXKm0SbT5C2eN5X5WBz9qiJIoCsT2od/view
11

آخخ وكالتيؽ تؼ استحجاثيسا وتشغيسيسا سشة  1010ىسا "وكالة األمن الصحي" عمى إثخ جائحة كؾفيج  26التي اجتاحت

العالؼ وىجدت بانييار السشغؾمة الرحية الؾطشية (مخسؾم رئاسي رقؼ  259 -10مؤرخ في  21يؾنيؾ  ،1010يتزسؽ
إحجاث وكالة وطشية لألمؽ الرحي ،ج .ر .ع  15صادر في  27جؾان  ،)1010و"وكالة الطيران الطدني" ( مخسؾم
تشفيحي رقؼ  121 -10مؤرخ في  1أوت  ،1010يحجد ميام الؾكالة الؾطشية لمظيخان السجني وتشغيسيا وسيخىا ،ج .ر .ع
 79صادر في  6أوت ،)1010
وليحا يدتحيل مؽ الشاحية العسمية تعجاد كل الؾكاالت السدتحجثة في الجدائخ ،إال أنو يسكؽ إيخاد الؾكاالت التالية عمى
سبيل السثال ال الحرخ:
 -1الهكالة الهطظية لمطهارد الطائية :تغيخت تدسية "السعيج الؾطشي لمسؾارد السائية" السحجث بالسخسؾم رقؼ 291 -92
(مخسؾم رقؼ  291 -92مؤرخ في  15جؾيمية ،2692يتزسؽ إنذاء السعيج الؾطشي لمسؾارد السائية ،ج .ر .ع  10صادر
في  19جؾيمية  ،)2692لتربح "الؾكالة الؾطشية لمسؾارد السائية" بسؾجب السخسؾم رقؼ  216 -91مؤرخ في  26ماي
 ،2691ج .ر .ع  12صادر في  10ماي .2691
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تحؾل فمدفة الجولة في استخجام امتيازاتيا الدمظؾية وتخمييا عؽ الؿيام ببعض السيام الديادية
لرالح أشخاص قانؾنية ججيجة أال وىي " الؾكاالت".12

" -2الهكالة الهطظية لتحسين السكن وتطهيره" :مخسؾم تشفيحي رقؼ  279 -62مؤرخ في  21ماي  2662يتزسؽ إحجاث
وكالة وطشية لتحديؽ الدكؽ وتظؾيخه ،ج .ر .ع  15صادر في  16ماي .2662
" -3الهكالة الهطظية لتثطين نتائج البحث والتظطية التكظهلهجية"  :مخسؾم تشفيحي رقؼ  211 -69مؤرخ في  1ماي ،2669
يتزسؽ إنذاء الؾكالة الؾطشية لتثسيؽ نتائج البحث والتشسية التكشؾلؾجية وتشغيسيا وسيخىا ،ج .ر .ع  19صادر في  9ماي
.2669
" -4الهكالة الهطظية لمظفايات" :مخسؾم تشفيحي رقؼ  215 -01مؤرخ في  10ماي  ،1001يتزسؽ إنذاء الؾكالة الؾطشية
لمشفايات وتشغيسيا وعسميا ،ج .ر .ع  11صادر في  19ماي .1001
" -5الهكالة الهطظية لتسيير القرض الطصغر" :مخسؾم تشفيحي رقؼ  27 -07مؤرخ في  11يشايخ  ،1007يتزسؽ إنذاء
الؾكالة الؾطشية لتدييخ القخض السرغخ وتحجيج قانؾنيا األساسي ،ج .ر .ع  09صادر في  15جانفي 1007.
 "-6الهكالة الهطظية لمتغيرات الطظاخية" :مخسؾم تشفيحي رقؼ  115 -05مؤرخ في  19سبتسبخ  ،1005يتزسؽ إنذاء
الؾكالة الؾطشية لمتغيخات السشاخية وتحجيج مياميا وضبط كيؽيات تشغيسيا وسيخىا ،ج .ر .ع  91صادر في  5أكتؾبخ
.1005
" -7الهكالة الهطظية لمتشغيل" :مخسؾم تشفيحي رقؼ  11 -09مؤرخ في  29ؼيفخي  ،1009يحجد ميام الؾكالة الؾطشية
لمتذغيل وتشغيسيا وسيخىا ،ج .ر .ع  06صادر في  26ؼيفخي .1009
أنغخ أيزا :قخار مؤرخ في  29سبتسبخ  ،1026يتزسؽ التشغيؼ الجاخمي لمؾكالة الؾطشية لمتذغيل ،ج .ر .ع  05صادر
في  16جانفي .1010
" -8الهكالة الهطظية لزرع األعضاء" :مخسؾم تشفيحي رقؼ  291 -21مؤرخ في  5أفخيل  1021يتزسؽ إنذاء الؾكالة
الؾطشية لدرع األعزاء وتشغيسيا وسيخىا ،ج .ر .ع  11صادر في  25أفخيل .1021
12

يشبغي التؾضيح أن "الؾكالة" مؾضؾع دراسة " دور وكالتي الشفط في ضبط قظاع السحخوقات الجدائخي" ال يقرج بو

مفيؾم الؾكالة في تفؾيض تدييخ السخفق العام السشرؾص عميو في السخسؾم الخئاسي رقؼ ( 171 -25مخسؾم رئاسي رقؼ
 171 -25مؤرخ في  29سبتسبخ  1025يتزسؽ تشغيؼ الرفقات العسؾمية وتفؾيزات السخفق العام ،ج .ر .ع  50صادر
في  10سبتسبخ  ،)1025إذ أن تفؾيض السخفق العام وفقا ليحا األخيخ يكؾن بإحجى األساليب التالية وىي :أسمؾب االمتياز،
أسمؾب اإليجار ،أسمؾب التدييخ وأسمؾب الؾكالة.
أسمؾب الؾكالة الحي أوضحو السذخع مؽ خالل نص السادة  120مؽ السخسؾم الخئاسي رقؼ  " :171 -25تعيج الدمظة
السفؾضة لمسفؾض لو بتدييخ أو تدييخ وصيانة السخفق العام ،ويقؾم السفؾض لو باستغالل السخفق العام لحداب الدمظة
السفؾضة التي تسؾل بشفديا إقامة السخفق العام وتحتفظ بإدارتو ،ويجفع أجخ السفؾض لو مباشخة مؽ الدمظة السفؾضة
بؾاسظة مشحة تحجد بشدبة مئؾية مؽ رقؼ األعسال ،تزاف إلييا مشحة اإلنتاجية وحرة مؽ األرباح عشج االقتزاء .تحجد
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إن أىسية مؾضؾع "دور وكالتي الشفط في ضبط قظاع السحخوقات" تختبط بأىسية قظاع
السحخوقات في حج ذاتو ،واالنتكاسات والتجاوزات الستكخرة عمى مدتؾاه ،إذ يشبغي أن تتخجؼ ىحه
األىسية بالسديج مؽ الجراسة والبحث لتؾفيخ الخؤية الرحيحة ليحا القظاع وابخاز مجى التحجيات
الرعبة التي تؾاجو ضبظو وتأطيخه ،وضخورة تجاوز األساليب القجيسة في تؾزيع ميام ىيئات
الجولة التقميجية وإعادة صياغة دورىا وأساليب تجخميا ،مسا يعدز ثقة السدتثسخ األجشبي والؾطشي
عمى الدؾاء.
كسا تبخز كحلػ أىسية السؾضؾع في تعمقو بسدألة تغيخ وتظؾر دور الجولة في عل حخكية
عالسية واقميسية تشجرج في إطار العؾلسة ومتظمبات الحؾكسة ،وإحجاث تغييخات جحرية في السشغؾمة
القانؾنية والسؤسداتية بسا يتالءم مع مفيؾم الجولة الزابظة.
باإلضافة إلى نقظة أخيخة تتعمق بالبحث في األسباب والسبخرات الحؿيؿية التي كانت وراء
عيؾر وكالتي السحخوقات ،مسا سيقؾدنا حتسا إلى معخفة ما إذا كانت ىاتيؽ الؾكالتيؽ مجخد تقميج
لمشسؾذج الغخبي لكؽ ىحه السخة لمشسؾذج األمخيكي – أو االنجمؾ ساكدؾني عسؾما -وليذ الفخندي،
أم ضخورة فخضتيا األوضاع الجاخمية ،فعمى الخغؼ مؽ مخور خسدة عذخ سشة عمى تبشي ىحا
الشسؾذج " الؾكاالت " في قظاع السحخوقات ،إال أنو ال يدال يظخح العجيج مؽ اإلشكاالت والفخاغات

الدمظة السفؾضة باالشتخاك مع السفؾض لو ،التعخيفات التي يجفعيا مدتعسمؾ السخفق العام ويحرل السفؾض لو التعخيفات
لحداب الدمظة السفؾضة السعشية".
أما السادة  55مؽ السخسؾم التشفيحي رقؼ  266 -29الستعمق بتفؾيض السخفق العام فعخفت أسمؾب الؾكالة بأنو " :الذكل
الحي تعيج الدمظة السفؾضة مؽ خاللو لمسفؾض لو تدييخ السخفق العام أو تدييخه وصيانتو ......يدتغل السفؾض لو السخفق
العام لحداب الدمظة السفؾضة التي تسؾل بشفديا السخفق العام وتحتفظ بإدارتو ورقابتو الكمية.
ويجفع لمسفؾض لو أجخ مباشخة مؽ الدمظة السفؾضة في شكل مشحة تحجد بشدبة مئؾية مؽ رقؼ األعسال ،تزاف إلييا
مشحة اإلنتاجية وعشج االقتزاء حرة مؽ األرباح.
تحجد الدمظة السفؾضة باالشتخاك مع السفؾض لو التعخيفات التي يجفعيا مدتعسمؾ السخفق العام ،ويحرل السفؾض
لو التعخيفات لرالح الدمظة السفؾضة السعشية.....
راجع أحكام السخسؾم التشفيحي رقؼ  266 -29مؤرخ في  1أوت  1029يتعمق بتفؾيض السخفق العام ،ج .ر .ع
 79صادر في  5أوت .1029
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مــقدمــــــة

القانؾنية التي لؼ تتؼ معالجتيا في عل قانؾن السحخوقات رقؼ  01-05إلى حيؽ إلغائو جدئيا
وصجور قانؾن السحخوقات الججيج رقؼ  21 -26مشح أشيخ فقط.
إن مؾضؾع الؾكاالت وخرؾصا وكالتا السحخوقات في الجدائخ مؾضؾع حجيث فعال وإن
كان مؽ الشاحية التاريخية ال يبجو كحلػ ،إذ يدتعجب الباحث مؽ كسية ونؾعية الجراسات التي
خررت لسؾضؾع "الؾكاالت" في التذخيعات السقارنة خاصة البخيظانية ،األمخيكية والفخندية،
والتي تسيدت بقجر كبيخ مؽ الشقاش والتحميل ،وإن دل ذلػ عمى شيء فيجل عمى أىسية االشكاالت
القانؾنية التي يثيخىا ،واألكثخ مؽ ذلػ االبعاد السختمفة التي يأخحىا بيؽ مختمف التذخيعات
السقارنة ،عمى عكذ ما ىؾ عميو الحال في التذخيع الجدائخي.
فخغؼ تدايج وتيخة إنذاء الؾكاالت في الشغام السؤسداتي الجدائخي إال أن ذلػ لؼ يمق اىتساما
مؽ الباحثيؽ والجارسيؽ ،وىؾ ما شكل مرجر صعؾبة حؿيؿية لسثل ىحه الجراسة ؼيسا يتعمق
بالسخاجع ،فسؽ جية أولى كثخة وتذعب الشرؾص القانؾنية وتعجيالتيا الستعاؾبة وكأنػ في دوامة
تذخيعية تدداد عسقا كمسا ازددت بحثا وغؾصا في السؾضؾع ،ومؽ جية ثانية نجرة الجراسات السيتسة
بيحا السؾضؾع في التذخيع الؾطشي وحتى السؾجؾدة مشيا ال تتشاول الؾكاالت كشغام قانؾني بل تأخح
ببعض الؾكاالت السعيشة في قظاع محجد دون غيخه ،ومؽ جية ثالثة كثخة الجراسات والتقاريخ
والسقاالت التي تبحث في تفاصيل الؾكاالت في التذخيعات السقارنة خاصة الفخندية التي أمكؽ
االطالع عمييا.
كسا أن الفخاغات التذخيعية والشقائص التي تسيد الشرؾص القانؾنية الستعمقة بؾكالتي
السحخوقات ،وعجم صجور الشرؾص التشغيسية الستعمقة برالحياتيسا ،إذ تؼ إلغاء قانؾن
السحخوقات رقؼ  01 -05بعج ( )27أربعة عذخ سشة مؽ صجوره والكثيخ مؽ أحكامو لؼ تخى
الشؾر ،مسا زاد مؽ صعؾبة االحاطة بسؾضؾع وكالتي السحخوقات.
لحلػ تؼ اختيار مؾضؾع "دور وكالتي الشفط في ضبط قظاع السحخوقات" لجوافع شخرية
تتسثل في رفع التحجي في دراسة تتعمق بقظاع بحجؼ قظاع السحخوقات في الجدائخ ،ومحاولة
تحميل الشرؾص القانؾنية الستعمقة بو عمى كثختيا وتشؾعيا وتذتتيا ،إضافة إلى الخغبة في التعسق

- 11 -

مــقدمــــــة

في مؾضؾع الؾكاالت ومؾاصمة التخرص في الجراسات القانؾنية السختبظة باإلصالحات
االقترادية .
أما الجوافع السؾضؾعية الختيار ىحا السؾضؾع ؼيسكؽ إيجازىا ؼيسا يمي:
 اإلحاطة بالجراسة القانؾنية لؾكالتي السحخوقات نغ اخ لتسيدىسا مقارنة ببؿية سمظات الزبطالسعخوفة في الشغام السؤسداتي الجدائخي ،والتبايؽ في الشغام القانؾني ليسا مع غيخىسا،
 القرؾر التذخيعي الكبيخ الحي يعتخي أحكام وكالتي السحخوقات ،خاصة ؼيسا يتعمقبرالحياتيسا ،وىؾ ما يجعمشا أمام ثغخات قانؾنية مؽ شأنيا التأثيخ عمى الزبط الحدؽ لقظاع
السحخوقات.
 تتبع التظؾر الحي يعخفو التذخيع الجدائخي ؼيسا يتعمق بالؾكاالت ومجى استفادتو مؽ تجاربالتذخيعات السقارنة أو تقميجه ليا.
انظالقا مؽ أىسية السؾضؾع السذار إلييا أعاله ،فإن الغخض مؽ البحث ىؾ تقجيؼ وكالتي
السحخوقات في إطارىسا الخسسي القانؾني مؽ خالل مجسل الشرؾص القانؾنية (التذخيعية
والتشغيسية) الستعمقة بقظاع السحخوقات ،محاولة الؾقؾف عمى التكييف القانؾني الرحيح لياتيؽ
الؾكالتيؽ ،واستعخاض أىؼ الرالحيات واالختراصات التي تتستعان بيا.
فاليجف األساسي لمبحث يتسثل في تحجيج الشغام القانؾني السظبق عمى وكالتي السحخوقات
في الجدائخ مؽ أجل تحجيج طبيعتيسا القانؾنية ،لمسداىسة في تؾضيح بعض نقاط االشتباه
والغسؾض التي يسكؽ أن يدببيا تجاخل وكالتي السحخوقات بغيخىا مؽ الؾكاالت أو سمظات الزبط
االقترادي التي تغيخ كفديفداء يرعب معيا أحيانا تحجيج معالؼ نغاميا القانؾني.
وليحا لؼ يتؼ معالجة ىحا السؾضؾع بالتخكيد عمى كل التفاصيل الستعمقة بكل الؾكاالت،
بقجر ما كان التخكيد عمى إبخاز الخرؾصيات السحؾرية التي تسيد وكالتي السحخوقات مقارنة
بغيخىا مؽ أشخاص القانؾن العام أو القانؾن الخاص.
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إن التشؾع في وعيفة الزبط االقترادي وفي األشكال أو الرؾر التي يغيخ بيا ،يدتمدم
الفرل بيؽ األدوار السختمفة لمجولة عشج تظبيقيا لسبادئ اقتراد الدؾق ،لحلػ فإن دراسة الشغام
القانؾني لؾكالتي السحخوقات ودورىسا في ضبط قظاع السحخوقات مؽ شأنو أن يفتح الشقاش حؾل
مجى مالءمة ىحا الشسط مؽ التجخل لمسبادئ السعاصخة لمزبط والسشافدة الحخة والحؾكسة ،ويثيخ
إشكاال قانؾنيا عمى مدتؾييؽ:
 السدتؾى السؤسداتي :حيث يتؼ التداؤل عؽ السخكد السؤسداتي لؾكالتي السحخوقات ما بيؽأشخاص القانؾن العام أو أشخاص القانؾن الخاص ،ومؽ ثسة امكانية تكييفيسا كدمظتي ضبط في
قظاع السحخوقات سؾاء ذات طابع إداري أو ذات طابع تجاري ،أو حتى ذات طابع ىجيؽ.
 والسدتؾى الؾعيفي :حيث تتقاطع وكالتا السحخوقات برالحياتيسا السعتبخة مع األساليب الججيجةلمزبط االقترادي أو التدييخ العسؾمي لقظاعات حيؾية واستخاتيجية ،إذا ما أخحنا بعيؽ االعتبار
السفيؾم الستحخك لسرظمح "وكالة".
مؽ ىشا بخزت اشكالية دراسة مؾضؾع " دور وكالتي الشفط في ضبط قظاع السحخوقات
الجدائخي" التي يسكؽ صياغتيا كاآلتي:
من خالل دور وكالتي الطحروقات في ضبط قطاع الطحروقات ومدى مالءمتو لطبادئ
وقهاعد الضبط االقتصادي والطظافسة الحرة ،ىل يطكن تكييفيطا بييئات ضبط ىجيظة أو فئة
قانهنية جديدة ؟ أم أنيطا وجو جديد وأكثر حداثة لمدولة في تسييرىا العطهمي لقطاع بحجم قطاع
الطحروقات في الجزائر؟
لإلجابة عؽ ىحه اإلشكالية تؼ اعتساد  -كأسمؾب لمبحث – السدج بيؽ السشيجيؽ الؾصفي
التحميمي ،وىؾ السعسؾل بو في البحؾث القانؾنية التي تعتسج االطالع عمى الجراسات السختبظة
بسؾضؾع البحث ،وإخزاعيا لمتحميل والسشاقذة.
كسا تؼ االستعانة بأسمؾب السقارنة بجرجات متفاوتة لعجم امكانية التؾسع في ذلػ عمى
مدتؾى جسيع عشاصخ البحث ،كالسقارنة التي تست بيؽ فئات الؾكاالت السعخوفة في التذخيع
الجدائخي ،والسقارنة بيؽ سمظات الزبط االقترادي ووكالتي السحخوقات.
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إن إعادة تعجيل دور الجولة وتقؾيؼ مكانة اإلدارة في الحياة االقترادية ،وفق ترؾر وأسمؾب
الجولة الزابظة ،أدى إلى حتسية تغييخ أسمؾب التجخل العسؾمي الحي يتزسؽ اإلشخاف عمى
القظاعات االقترادية مؽ خالل استحجاث تقشيات وآليات تتسيد بالسخونة والدخعة والفعالية أال وىي
الؾكاالت التي عيخت ألول مخة في الؾاليات الستحجة األمخيكية تحت اسؼ الؾكاالت السدتقمة لتشتقل
بدخعة سؾاء لألنغسة االنجمؾساكدؾنية أو األنغسة الالتيشية في عل ما يعخف بالتدييخ العسؾمي
الججيج.
أما في الجدائخ فمقج شيجت بجورىا تجعيؼ الشغام السؤسداتي بآلية الؾكاالت في أشكال
متعجدة ووفق أطخ قانؾنية مختمفة مؽ بيشيا وكالتي السحخوقات ( الباب األول) ،لزسان تعؾيض
الجولة في أداء ميسة ضبط القظاعات السفتؾحة عمى السشافدة حجيثا كسا ىؾ الحال بالشدبة لقظاع
السحخوقات (الباب الثاني).
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الطبيعة القانونية لوكاليت
احملروقات

الطبيعة القانونية لوكالتي المحروقات

الباب األول

لقج حاولت الدمظة العامة استخجاع صالحـ ـ ـ ــياتيا في ضــبط قظــاع الســحخوقات  -بذكل
أكثخ مخونة -مؽ خالل إنذاء وكالتي السحخوقات بسؾجب نص السادة  21مؽ القانؾن رقؼ -50
( 50السمغى)" :تشذأ وكالتان وطشيتان مدتقمتان تتستعان بالذخرية القانؾنية واالستقاللية السالية
تجعيان وكالتي السحخوقات:
 وكالة وطشية لسخاقبة الشذاطات وضبظيا في مجال السحخوقات ،وتجعى في صمب الشص "سمظةضبط السحخوقات".

 وكالة وطشية لتثسيؽ مؾارد السحخوقات ،وتجعى في صمب الشص "ألشفط".إن إنذاء وكالتي السحخوقات جاء في إطار البحث عؽ خظؾات وتجابيخ أفزل مؽ طخف
الدمظة العامة لتدييخ قظاع السحخوقات بعج فتحو لمسشافدة ،ويتعمق األمخ بإصالح وإعادة تأىيل
هياكل الجولة استجابة لمسعظيات الدياسية واالقترادية الججيجة ،13كسا أن وكالتي السحخوقات
تسثالن استجابة الدمظة العامة لحاجيات ججيجة وخاصة ،فخضت عمى نسط التجخل العسؾمي في
شّقو االقترادي ،فاالنتقال مؽ الجولة الخاعية أو الجولة الستجخمة إلى الجولة الزابظة ساىؼ في
تكيف اإلدارة الكالسيكية لالضظالع
عيؾر ىحه السيكانيدمات السؤسداتية الججيجة نغ اخ لعجم ّ

بؾعيفة الزبط االقترادي في عل مبجأ حخية االستثسار والتجارة ،ولحلػ تخجست ىحه اإلصالحات

االقترادية بإنذاء ىيئات ججيجة ،غيخ مألؾفة في الشغام السؤسداتي مؽ أجل إعظاء أكثخ فعالية
13
تؼ تأسيذ سشة  1555المجشة الؾطشية إلصالح هياكل الجولة ومياميا تحت رئاسة الديج "ميدؾم سبيح" بسؾجب مخسؾم
إذ ّ
رئاسي رقؼ  201 -1555صادر في  11نؾفسبخ  ،1555ج .ر .ع  02صادر في  12نؾفسبخ  ،1555حيث تشص السادة

 51مشو عمى أن " :تكمف المجشة في إطار مقاربة شاممة مشدجسة ومشدقة بتحميل وتقييؼ كافة جؾانب تشغيؼ الجولة وسيخىا،
وباقتخاح االصالحات السؾاتية ،وليحا الغخض تتؾلى المجشة:
 دراسة ميام اإلدارات السخكدية لمجولة وهياكميا وسيخىا ،وكحا آليات التشديق والتذاور والزبط والسخاقبة. دراسة الجؾانب الستعمقة بتشغيؼ وصالحيات وسيخ الجساعات اإلقميسية واإلدارة السحمية والسرالح الستفخعة لمجولة. دراسة طبيعة مجسل السؤسدات العسؾمية والييئات التي تشيض بالخجمة العسؾمية ومياميا وقؾانيشيا األساسية وصالتيامع اإلدارة السخكدية والسرالح الستفخعة عشيا.
 دراسة إعادة الرياغة الستالزمة لكافة القؾانيؽ األساسية الخاصة بأعؾان الجولة ،عمى اختالف طبيعة مدؤولياتيؼومدتؾاىا.
 -دراسة اآلثار القانؾنية والسؤسداتية لإلصالحات التي تقتخحيا.
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الطبيعة القانونية لوكالتي المحروقات

الباب األول

لمدمظات اإلدارية التقميجية وأكثخ استجابة لستظمبات الذفافية والؾساطة ،كسا ىؾ حال وكالتي
السحخوقات.
قرج اإلحاطة بالظبيعة القانؾنية لؾكالتي السحخوقات ،يشبغي التأكج مؽ الؾضع القانؾني
السسيد ليسا ،فميذ مؽ الديل تبيان السخكد السؤسداتي لياتيؽ الؾكالتيؽ بيؽ أشخاص القانؾن العام
أو أشخاص القانؾن الخاص نغ اخ لمظابع الفخيج الحي تكتديانو (الفرل األول) ،إضافة إلى انعجام
التكييف القانؾني الرخيح والؾاضح ليسا سؾاء في عل قانؾن رقؼ ( 50-50السمغى جدئيا)
وتعجيالتو الستعاقبة ،أو في عل قانؾن السحخوقات الججيج رقؼ ( 22-21الفرل الثاني).
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املركز املؤسشاتي لوكاليت
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ليذ ببعيج الججؿ الفقيي الكبيخ الحؼ ثار حػؿ الدمصات اإلدارية السدتقمة في التذخيعات
 نط اخ، ومجػ قبػليا أو ترشيفيا في إحجػ خانات الييئات التقميجية الخاضعة لمقانػف العاـ،السقارنة
 إلى أف استقخ كل مغ الفقو والقزاء عمى كػنيا ىيئات ججيجة،14لغسػض مفيػميا وحجاثتو
ومدتحجثة عمى مدتػػ الشطاـ السؤسداتي اإلدارؼ تيجؼ إلى ضبط الشذاشات االقترادية عػض
.الجولة وشخقيا اإلدارية التقميجية أو السباشخة في تدييخ القصاعات االقترادية
 ىػ اآلخخ ليذ،كحلظ األمخ بالشدبة لتحجيج السخكد السؤسداتي لػكالتي السحخوقات
 صحيح أف، إذ شكمت ىاتيغ الػكالتيغ حالة خاصة في السشطػمة القانػنية الجدائخية،15بالديل
 إال أنيسا تبؿياف خارج الفئات التقميجية السألػفة في،ميستيسا ضبط وتشطيع قصاع السحخوقات
، اإلدارة السخكدية: مقارنة بأشخاصو التقميجية،تعتبخ الدمصات اإلدارية السدتقمة نسػذجا غيخ مألػؼ في القانػف اإلدارؼ

14

: راجع في الدمصات اإلدارية السدتقمة كسفيػـ ججيج،اإلدارة الالمخكدية والسؤسدات العسػمية












Conseil d’Etat, rapport public 2001, «les autorités administratives indépendantes », EDCE n° 52,
2001.
GENTOT Michel, Les autorités administratives indépendantes, PUF, les voies de droit, 1988.
CHEVALLIER Jacques, « Réflexions sur l’institution des autorités administratives indépendantes
et position institutionnelle de l’administration publique », REDA 1995, pp 171-383.
TEITGEN- COLLY Catherine, « les instances de régulation et la constitution », RDP 1990, p 153.
DELION André, « les autorités administratives indépendantes », BULL COB, octobre 1984, p 26.
DEMARGERIE Gilles, « un nouveau type d’autorités », le débat, 1993, p 87 et s.
DURGIP Olivier, « les autorités administratives indépendantes, quelle séparation du politique ? »
Cahiers de droit de l’entreprise, 1988, p 315.
ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en
Algérie, Editions Houma, Alger, 2005 ;
du même auteur, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en Algérie,
Editions Houma, Alger, 2005 ; Droit de la régulation économique, Berti Editions, Alger, 2008 ;
Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, Editions Belkeise, Alger,
2012 ; Les autorités de régulation financière en Algérie , Editions Belkeise, Alger , 2013 ; Les
autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la gouvernances, Editions Belkeise ,
Alger, 2013.
SABOURIN Paul- Bernard, Recherches sur la notion d’autorité administrative en droit français,
LGDJ, 1966.
AUBY Jean -Bernard, La notion de personne publique en droit administratif, Thèse de doctorat,
Université Bordeaux- I, Faculté de droit, des sciences sociales et politiques 1979.

 فعمى أساس ترشيف وكالتي السحخوقات ضسغ مجاؿ،ال يخفى بأؼ حاؿ مغ األحػاؿ األىسية العسمية ليحا التحجيج

15

 سػاء ؼيسا يتعمق بصبيعة،القانػف العاـ أو ضسغ مجاؿ القانػف الخاص يتّع تحجيج الشطاـ القانػني الحؼ تخزعاف لو
 إضافة إلى نداعاتيسا ما إذا كانت تخزع لمقاضي اإلدارؼ،أمػاليسا أو في عالقاتيسا مع الغيخ أو في كيؽية إبخاـ عقػدىسا
.أو القاضي العادؼ
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برجد التػجو نحػ فئة قانػنية ججيجة في مفتخؽ
القانػف اإلدارؼ ،فالخرائز العامة ليسا تجعمشا
ّ
الصخؽ بيغ القانػف العاـ والقانػف الخاص ،تعسل عمى تكخيذ شخيقة أو آلية ججيجة في التدييخ

العسػمي والزبط االقترادؼ16؟
حج اآلف ونط اخ لقّمة الجراسات الستشاولة لػكالتي السحخوقات ،ىشاؾ مغ يعسل عمى
إلى ّ

ترشيفيسا ضسغ أشخاص القانػف العاـ (السبحث األوؿ) وبالتحجيج سمصات إدارية مدتقمة ،17عمى

أساس أنيسا تذكالف سمصتي ضبط في قصاع السحخوقات ،إال أنو ال يسكغ الجدـ بحلظ نط اخ لتجاوز
وكالتي السحخوقات الصابع اإلدارؼ لمدمصات اإلدارية السدتقمة ،وعميو فسغ الزخورؼ محاولة
البحث ما إذا كانتا مغ أشخاص القانػف الخاص (السبحث الثاني) ،استشادا لبعس الخرائز
التجارية التي تتسيداف بيا.
السبحث الول :عؼ اعتبار وكالتي السحخوقات شخص مؼ أشخاص القانؽن العام.
إف الترشيف التقميجؼ ألشخاص القانػف العاـ ال يخخج عغ ثالث فئات :اإلدارة السخكدية،
اإلدارة الالمخكدية والسؤسدات العسػمية ،الحؿيقة أف االعتخاؼ بفئة قانػنية غيخ ىاتو الفئات الثالث
لع يكغ سيال ،ويتعمق األمخ ىشا بالدمصات اإلدارية السدتقمة ،التي عخفت ججال كبي اخ في بعس
التذخيعات السقارنة،

18

ففي التذخيع الفخندي مثال ضيخت الدمصات اإلدارية السدتقمة سشة 7645

16

Sur la question, voir : ZOUAIMIA Rachid, « Les agences de régulation dans le secteur des
hydrocarbures ou les mutations institutionnelles en matière de régulation économique », Op. Cit.
17

كيفت مجسػعة مغ الييئات كدمصات إدارية مدتقمة أو سمصات ضبط في الشطاـ الجدائخؼ ،تشجرج ضسغ
"ّ .......

اندحاب الجولة مغ التدييخ السباشخ لالقتراد ،ويتعمق األمخ بكل مغ "لجشة ضبط الكيخباء والغاز"" ،وكالتي السشاجػ"" ،
مجمذ الشقج والقخض"" ،المجشة السرخفية" " ،لجشة تشعيػ عسميات البؽرصة ومخاقبتيا"" ،مجمذ السشافدة" و"وكالتي
تع
تع تكييفيسا عمى أنيسا سمصات ادارية مدتقمة ،وىػ التكييف الحؼ ّ
السحخوقات" ،"...بسعشى أف " وكالتي السحخوقات" ّ
اعتساده مغ شخؼ األستاذ " عجة الجياللي".
راجع في ذلظ:
 عجة الجياللي" ،تحخيخ قصاع السحخوقات" ،السجمة الجدائخية لمعمؽم القانؽنية االقترادية والدياسية ،عجد ،7004 ،7ص ص .775 -34
18

ضيخت "الدمصات اإلدارية السدتقمة" بجاية في "الػاليات الستحجة األمخيكية" مغ خالؿ ما يعخؼ بػ ػ" :الػكاالت السدتقمة" "

 "Independents Agenciesأو لجاف الزبط السدتقمة»  «Independent Regulatory Commissionسشة ،7556
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Commission national de " (CNIL( بإنذاء " المجشة الػششية لمسعمػماتية والحخيات

 التي تّمتيا العجيج مغ ىحه الدمصات باعتبارىا ىيئات إدارية،19 "l'informatique et des libertés
 لتعسل عمى تشطيع، عمى عكذ التقاليج اإلدارية السعخوفة،ججيجة ليدت خاضعة لدمصة وصائية
.تجشب التجخل السباشخ فييا
ّ قصاعات حيػية حاولت الدمصة العامة
انصالقا مغ ذلظ ت ّع ترشيف الدمصات اإلدارية السدتقمة ضسغ أشخاص القانػف العاـ
 فيل،بتصبيق معاييخ متعارؼ عمييا مغ حيث شابعيا الدمصػؼ وخزػعيا لخقابة القزاء اإلدارؼ
 في ضل تسيدىسا وخخوجيسا عغ،)مغ السسكغ ؾياس ذلظ عمى وكالتي السحخوقات (السصمب األوؿ
.)بعس خرائز الدمصات اإلدارية السدتقمة (السصمب الثاني
 « (لجشة التجارة) ليتػالى بعج ذلظ إنذاءL’Inter state Commerce Commission » :بإنذاء الكػنغخس ألوؿ ىيئة وىي
:) وكالة74( الػكاالت السدتقمة مغ شخؼ الكػنغخس األمخيكي لترل إلى ما يقارب سبعة عذخ
« Federal Trade Commission »المجشة الفيجيخالية لمتجارة



« Nuclear Regulatory Commission »لجشة ضبط الصاقة الشػوية



« Federal Communications Commission »المجشة الفيجيخالية لإلتراالت



« Federal Power Commission » المجشة الفيجيخالية لمصاقة



« Environmental Protection Agency » وكالة حساية البيئة



« Security and Exchange Commission » لجشة األمغ والرخؼ



:أنطخ في ذلظ
- H. DAVIS Michael, « l’expérience américaine des « independent regulatory commissions », in
Colliard Claude- Albert et Timsit Gérard (sous/dir.), les autorités administratives indépendantes, PUF,
Coll. Les voies du droit, Paris, 1988, pp 222-235.
- KOULOURIS Nicolas, les autorités administratives indépendantes et les Independent Regulatory
Agencies, étude comparée sur leur insertion et nature juridique, Thèse de doctorat, droit- économiesciences sociales, université Panthéon- Assas, paris 2, 15/ 12/ 1992 .
- GUEDON Marie- José, Les autorités administratives indépendantes, LGDJ, Paris 1991, p p 27- 35.

:( والرالحيات السخػلة ليا راجعCNIL) ؼيسا يتعمق بيحه المجشة

19

- Loi n° 78-17 du 06 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, JORF du 07
janvier 1978, modifiée.
- FOISSIER Philippe, les autorités administratives indépendantes et transformation de l’Etat :
l’exemple de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, département universitaire,
Paris, 2000,2001.
- CHEVALLIER Jacques, « COB, CNIL, CNCL et CIE la philosophie des autorités administratives
indépendantes », Regards sur l’actualité, n° 146, 1988, p p 59-81.
- LENOIR Noëlle et MAISL Herbert, « la Cnil et le contrôle de l’administration », AJDA, 20
Décembre 1983, p p 645-663.
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السطمب ال ول :الخرائص السذتخكة بيؼ وكالتي السحخوقات
والدمطات اإلدارية السدتقمة.
تذتخؾ وكالتا السحخوقات مع الدمصات اإلدارية السدتقمة في جسمة مغ الخرائز،20
تتعمق أساسا -إضافة إلى عجـ خزػعيسا لمػصاية أو الدمصة الدمسية -21باكتداب الذخرية
السعشػية (الفخع األوؿ) ،والتستع بامتيازات الدمصة العامة (الفخع الثاني).

20

تججر اإلشارة بجاية إلى أنو وعمى عكذ السؤسدات العسػمية التي تشذأ عادة مغ شخؼ الدمصة التشفيحية بسػجب مخاسيع،

سػاء كانت ذات شابع إدارؼ أو ذات شابع صشاعي وتجارؼ ،فإف الدمصات اإلدارية السدتقمة ،وبالخجػع لمشرػص القانػنية
تست
السشذئة ليا نججىا ذات شابع تذخيعي كأصل عاـ ،سػاء بقانػف عزػؼ أو عادؼ أو حتى عغ شخيق أوامخ ّ
السرادقة عمييا مغ شخؼ الييئة التذخيعية لتتحػؿ إلى نرػص تذخيعية ،كسا ىػ الحاؿ بالشدبة لدمصات الزبط التالية:

 "مجمذ الشقج والقخض" و"المجشة السرخفية" سشة ( 0551قانػف رقع  70-60مؤرخ في  71أفخيل  7660متعمق بالشقجومتسع بسػجب أمخ رقع  07-07مؤرخ في  74ؼيفخؼ ،7007
والقخض ،ج .ر .ع  73صادر في  75أفخيل  ،7660معجؿ
ّ
ج .ر .ع  ،71صادر في  75ؼيفخؼ  ،7007ممغى بسػجب أمخ رقع  77-00مؤرخ في  73أوت  ،7000ج .ر .ع 27
ومتسع بسػجب أمخ رقع  07 -06مؤرخ في  77يػليػ  ،7006يتزسغ قانػف السالية
صادر في  74أوت  ،7000معجؿ ّ
التكسيمي لدشة  ،7006ج .ر .ع  11صادر في  73جػيمية  ،7006وبسػجب أمخ رقع  01-70مؤرخ في  73أوت
 ،7070ج .ر .ع  20صادر في  07سبتسبخ  ،7070وبسػجب قانػف رقع  71 -73مؤرخ في  75ديدسبخ ،7073
يتزسغ قانػف السالية لدشة  ،7074ج .ر .ع  44صادر في  76ديدسبخ  ،7073وبسػجب قانػف رقع  70-74مؤرخ في
يتسع األمخ رقع  ،77-00ج .ر .ع  24صادر في  77أكتػبخ .)7074
 77أكتػبخ ّ 7074
تع إنذاؤه سشة  0551بسػجب أمخ (أمخ رقع  03-62مؤرخ في  72جانفي  7662متعمق
 مجمذ السشافدة الحؼ ّبالسشافدة ،ج .ر .ع  06صادر في  77ؼيفخؼ  ،7662ممغى بسػجب أمخ رقع  00-00مؤرخ في  76جػيمية  ،7000ج.

ومتسع بسػجب قانػف رقع  77-05مؤرخ في  72جػاف  ،7005ج .ر .ع
ر .ع  10صادر في  70جػيمية ّ ،7000
معجؿ ّ
 03صادر في  07جػيمية .) 7005
 سمطة ضبط الخجمات العسؽمية لمسياه سشة  ( 5111قانػف رقع  77-02مؤرخ في  01أوت  7002الستعمق بالسياه ،ج.ػؤرخ في  70يشايخ  ،7005ج .ر.
ر .ع  30صادر في  01سبتسبخ ،7002
ّ
الستسع بسػجب قانػف رقع  00-05م ّ
السعجؿ و ّ
ع  1صادر بتاريخ  74يشايخ  ،7005وأمخ رقع  07-06مؤرخ في  77يػليػ  ،7006ج .ر .ع  11صادر في  73يػليػ
تػ حّميا سشة  5104بسػجب مخسػـ تشفيحؼ رقع  730 -75مؤرخ في  71يػنيػ  ،7075يتزسغ إلغاء
 ،)7006والتي ّ
يحجد صالحيات وكحا قػاعج تشطيع سمصة ضبط الخجمات
مخسػـ تشفيحؼ رقع  000 -05مؤرخ في  74سبتسبخ ّ 7005
العسػمية لمسياه وعسميا ،ج .ر .ع  03صادر في  74يػنيػ .)7075
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 الييئة الؽطشية لمؽقاية مؼ الفداد ومكافحتو سشة  ( 5112قانػف رقع  07-03مؤرخ في 70ؼيفخؼ  ،7003يتعمقمتسع بسػجب أمخ رقع  02-70مؤرخ في 73
بالػقاية مغ الفداد ومكافحتو ،ج .ر .ع  71صادر في  05مارس ّ ،7003
ومتسع بسػجب قانػف رقع  72-77مؤرخ في  07أوت
أوت  ،7070ج .ر .ع  20صادر في  07سبتسبخ  ،7070معجؿ ّ

 ،7077ج .ر .ع  11صادر في  70أوت  ،)7077وتججر اإلشارة ؼيسا يتعمق بيحه الييئة إلى أف التعجيل الجستػرؼ لدشة

كيفيا كدمصة إدارية مدتقمة ،حيث نرت السادة  707مغ الجستػر عمى أنو " :تؤسذ ىيئة وششية لمػقاية مغ
 7073قج ّ
الفداد ومكافحتو ،وىي سمصة إدارية مدتقمة تػضع لجػ رئيذ الجسيػرية ،تتستع الييئة باالستقاللية اإلدارية والسالية".

كسا نرت السادة  700مغ الجستػر عمى أنو " :تتػلى الييئة عمى الخرػص ميسة اقتخاح سياسة شاممة لمػقاية مغ الفداد،
تكخس مبادغ دولة الحق والقانػف وتعكذ الشداىة والذفاؼية والسدؤولية في تدييخ السستمكات واألمػاؿ العسػمية والسداىسة
في تصبيقيا ،تخفع الييئة إلى رئيذ الجسيػرية تقخي اخ سشػيا عغ تقييع نذاشاتيا الستعمقة بالػقاية مغ الفداد ومكافحتو
والشقائز التي سجمتيا في ىحا السجاؿ والتػصيات السقتخحة عشج االقتزاء".
 "وكالتا السشاجػ" سشة  " :5110الؽكالة الؽطشية لمسستمكات السشجسية" و"الؽكالة الؽطشية لمجيؽلؽجيا والسخاقبة السشجسية"معجؿ
(قانػف رقع  70 -07مؤرخ في  00جػيمية  7007يتعمق بالسشاجع ،ج .ر .ع  02صادر في  01جػيمية ّ 7007

ومتسع بسػجب أمخ رقع  07 -04مؤرخ في  07مارس  ،7004ج .ر .ع  73صادر في  04مارس  ،7004ممغى) ليّتػ
ّ
تعؽيزيسا سشة  5102بسػجب قانػف رقع  02-71بػػكالتيغ ججيجتيغ وىسا" :وكالة لتدييخ السشذآت الجيؽلؽجية" ( وكالة
السرمحة الجيؽلؽجية لمجدائخ) و"وكالة لتدييخ السستمكات السشجسية ومخاقبة الشذاطات السشجسية" (الؽكالة الؽطشية
لمشذاطات السشجسية) ،قانػف رقع  02-71يتزسغ قانػف السشاجع ،مخجع سابق.
 "سمطة ضبط سؽق التبغ والسؽاد التبغية" تع إنذاؤىا بسػجب قانػف مالية (قانػف رقع  03 -7000مؤرخ في  70ديدسبخ ،7000يتزسغ قانػف السالية لدشة  ،7007ج .ر .ع  50صادر في  71ديدسبخ  )7000إذ نرت السادة  00مشو عمى
أف يتسع قانػف الزخائب غيخ السباشخة بالفرل الثالث" صشع التبغ" الحؼ يتزسغ السػاد مغ  765إلى  000وتحخر كسا
يأتي:
السادة  " : 765تحجث لجػ الػزيخ السكمف بالسالية سمطة ضبط الدؽق والسؽاد التبغية.".......
تع إنذاؤىا بسػجب مخسؽم تشفيحي كسؤسدة عسؽمية (مخسػـ تشفيحؼ رقع -07
 "خمية معالجة االستعالم السالي" التي ّ 774مؤرخ في  04أفخيل  ،7007يتزسغ إنذاء خمية معالجة االستعالـ السالي وتشطيسيا وعسميا ،ج .ر .ع  70صادر
ومتسع بسخسػـ تشفيحؼ رقع  742-05مؤرخ في  03سبتسبخ  ،7005ج .ر .ع  20صادر في
في  04أفخيل ّ ،7007
معجؿ ّ
متسع بسخسػـ تشفيحؼ رقع  704 -70مؤرخ في  70أكتػبخ  ،7070ج .ر .ع  26صادر في 70
 04سبتسبخ  ،7005و ّ

ومتسع بسخسػـ تشفيحؼ رقع  724 -70مؤرخ في  72أفخيل  ،7070ج .ر  .ع  70صادر في 75
أكتػبخ  ،7070و ّ
معجؿ ّ
تع تحػيل شبيعتيا القانػنية مغ مؤسدة عسؽمية إلى سمطة إدارية مدتقمة سشة  7077بسػجب
أفخيل  ،)7070إال أنو قج ّ

ويتسع قانػف رقع  07-02مؤرخ في  03ؼيفخؼ
األمخ رقع  ( 07 -77أمخ رقع  07-77مؤرخ في  70ؼيفخؼ ّ 7077
يعجؿ ّ
 7002الستعمق بالػقاية مغ تبييس األمػاؿ وتسػيل اإلرىاب ومكافحتيسا ،ج .ر .ع  05صادر في  72أفخيل ،) 7077

عمى إثخ االنتقادات الذجيجة التي وجيت لمسخكد القانػني لػ ػ "خمية معالجة االستعالـ السالي" ،إذ أف تقخيخ "التقييع السذتخؾ
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لسكافحة غدل األمػاؿ وتسػيل اإلرىاب" السقجـ مغ قبل "مجسػعة العسل السالي لسشصقة الذخؽ األوسط وشساؿ إفخيؿيا"
وضح ما
السشذػر في  7ديدسبخ  ،7070وفي صفحتو رقع  - 2باعتباره التقييع السذتخؾ األوؿ الحؼ تخزع لو الجدائخ-
ّ

يمي " :تع إنذاء وحجة السعمػمات الجدائخية ( خمية معالجة االستعالـ السالي) كسؤسدة عسػمية مدتقمة لجػ الػزيخ السكمف
بالسالية ،وتتػلى الخمية استالـ ترخيحات االشتباه مغ الجيات الخاضعة لػاجب اإلخصار ومعالجتيا وإرساؿ السمفات
الستعمقة بيحه الترخيحات إلى وكيل الجسيػرية........وتججر اإلشارة إلى وجػد غسػض في وضع الخمية القانػني ،حيث
أف مفيػـ السؤسدة العسػمية غيخ معخؼ في القانػف الجدائخؼ .....ولع يخػؿ القانػف لمخمية الحرػؿ عمى السعمػمات
اإلضاؼية مغ الجيات الخاضعة لإلخصار  .....ولع تشذخ الخمية أؼ تقخيخ دورؼ ....وقج تبيغ لمفخيق عجـ فعالية
الخمية ......إذ قامت بإرساؿ ممفيغ فقط إلى وكيل الجسيػرية ......عحا باإلضافة إلى عجـ تػفخ التجريب والسػارد البذخية
والتقشية السالئسة لتفعيل عسل الخمية".
أما في الرفحة  11مشو فقج ورد ما يمي " ...... :ؼيسا ورد مفيػـ مؤسدة عسػمية مجخدا ،مسا قج يذكظ بالػضع القانػني
لمخمية ،وقج أشارت الدمصات الجدائخية أنو تعّ تقجيع اقتخاحات لتعجيل ىحا الػضع ،غيخ أف ىحا األمخ يتصمب تعجيال قانػنيا،
وبيحا الذأف تصسح الخمية أف تعصى ليا مخكد سمصة إدارية مسا يعصييا استقاللية أكبخ وتدييالت لتدييخ شؤونيا."....
راجع في ذلظ  :تقخيخ التقييع السذتخؾ لسكافحة غدل األمػاؿ وتسػيل اإلرىاب السقجـ مغ قبل مجسػعة العسل السالي لسشصقة
الذخؽ األوسط وشساؿ إفخيؿيا السشذػر في  7ديدسبخ  7070عمى السػقع اإللكتخوني التالي:
http://www.menafatf.org/ar/information-center/menafatf-publications

 "الييئة وطشية لمؽقاية مؼ الجخائػ السترمة بتكشؽلؽجيات االعالم واالترال" ،أنذئت بسػجب قانؽن ( السادة  70مغالقانػف رقع  01 -06السؤرخ في  2أوت  ،7006يتزسغ القػاعج الخاصة لمػقاية مغ الجخائع السترمة بتكشػلػجيات اإلعالـ
واالتراؿ ومكافحتيا ،ج .ر .ع  14صادر في  73أوت .) 7006
 "سمطة ضبط الرحافة السكتؽبة"  :أنذئت سشة  5105بسؽجب قانؽن عزؽي ( السادة  10مغ القانػف العزػؼ رقع 02 -77مؤرخ في  77جانفي  7077يتعمق باإلعالـ ،ج .ر .ع  07صادر في  72جانفي .)7077
 " سمطة ضبط الدسعي البرخي" :أنذئت سشة  5105بسؽجب قانؽن عزؽي ( السادة  31مغ القانػف العزػؼ رقع -77 02يتعمق باإلعالـ ،مخجع سابق).
 "الدمطة الؽطشية لمترجيق االلكتخوني" ،أنذئت بسػجب قانؽن ( السادة  73مغ قانػف رقع  01-72مؤرخ في  07ؼيفخؼ ،7072يحجد القػاعج الستعمقة بالتػؾيع والترجيق االلكتخونييغ ،ج .ر.ع  03صادر في  70ؼيفخؼ .)7072
وتججر اإلشارة أخي اخ إلى أف إنذاء " وسيط الجسيؽرية" كدمصة إدارية مدتقمة سشة  7663كاف بسػجب مخسػـ رئاسي (
مخسػـ رئاسي رقع  770-63مؤرخ في  70مارس  ،7663يتزسغ تأسيذ وسيط الجسيػرية ،ج .ر .ع  70صادر في 07
تع حّمو بسػجب مخسػـ رئاسي رقع  740 -66مؤرخ في  07أوت  ،7666يتزسغ إلغاء مؤسدة وسيط
مارس ّ ،7663
الجسيػرية ،ج .ر .ع  27صادر في  01أوت .)7666
أنطخ كحلظ ؼيسا يتعمق ب ػ ػ ػ "وسيط الجسيؽرية":
 مخسػـ رئاسي رقع  771-63مؤرخ في  70مارس  ،7663الستزسغ تعييغ وسيط الجسيػرية ،ج .ر .ع  70صادر في 07مارس .7663
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الفخع الول :اكتداب الذخرية السعشؽية.

إف السفيػـ األصيل لمدمصات اإلدارية السدتقمة في التذخيعات السقارنة ال يعتسج عمى
تستّعيا بالذخرية السعشػية ،إذ أف التذخيعات التي بادرت بإنذاء ىحه الييئات لع تؤصل بجاية
لفكخة الذخرية السعشػية كسطيخ مغ مطاىخ استقالليتيا ،عمى خالؼ السذخع الجدائخؼ الحؼ عسل
مشح البجاية عمى إضفاء الذخرية القانػنية عمى أولى الدمصات اإلدارية السدتقمة متسثمة في
السجمذ األعمى لإلعالـ

22

تع استحجاثو سشة  7660وتكييفو بالدمصة اإلدارية السدتقمة
الحؼ ّ

 مخسػـ رئاسي رقع  764-63مؤرخ في  73ماؼ  ،7663الستعمق بتحجيج وسائل العسل السػضػعة تحت ترخؼ وسيطالجسيػرية ،وكحلظ القانػف األساسي لبعس مػضؽيو ،ج .ر .ع  700صادر في  76ماؼ .7663
تع إحياء " وسيط الجسيؽرية" مؤخخا ،وتكييفو كييئة طعؼ غيخ قزائية
كسا تججر اإلشارة أيزا إلى أنو قج ّ
بسػجب مخسػـ رئاسي رقع  12 -70إذ نرت السادة  07مشو  " :يؤسذ وسيط لمجسيػرية ،يػضع لجػ رئيذ الجسيػرية،
ويدتسج مشو سمصتو".
بيشسا نرت السادة  7عمى أف " :وسيط الجسيػرية ىيئة شعغ غيخ قزائية تداىع في حساية حقػؽ السػاششيغ
وحخياتيع في قانػنية سيخ السؤسدات واإلدارات العسػمية".
أنطخ في ذلظ :السخسػـ الخئاسي رقع  12 -70مؤرخ في  72ؼيفخؼ  ،7070يتزسغ تأسيذ وسيط الجسيػرية مؤرخ
في  72ؼيفخؼ  ،7070ج .ر .ع  06صادر في  76فبخايخ  ،7070والسخسػـ الخئاسي رقع  700 -70مؤرخ في  72أفخيل
 ،7070يتزسغ تشطيع مرالح وسيط الجسيػرية وسيخىا ،ج .ر .ع  72صادر في  76أفخيل  ،7070السعجؿ والستسع
بسػجب السخسػـ الخئاسي رقع  730 -70مؤرخ في  71جػاف  ،7070ج .ر .ع  03صادر في  74جػاف .7070
إضافة إلى ذلظ يسكغ إبجاء نفذ السالحطة بالشدبة ل ػ ػ :
"سمطة ضبط الرفقات العسؽمية وتفؽيزات السخفق العام" ،التي أنذئت بسػجب مخسؽم رئاسي كدمطة ضبط تتستع
باستقاللية التدييخ(السادة  770مغ السخسػـ الخئاسي رقع  ،714-72يتزسغ تشطيع الرفقات العسػمية وتفػيزات السخفق
العاـ ،مخجع سابق).
 21سيتع التفريل في ىحه الخاصية في الفرل األوؿ مغ الباب الثاني مغ الخسالة.
22
تع تكييفو صخاحة بالدمصة اإلدارية
استحجث السذخع أوؿ سمصة إدارية مدتقمة وىي " السجمذ العمى لإلعالم" ،الحؼ ّ
السدتقمة بسػجب نز السادة  26مغ قانػف رقع  04-60مؤرخ في  00أبخيل  7660متعمق باإلعالـ ،ج .ر .ع  71صادر

في  01أفخيل " : 7660يحجث مجمذ أعمى لإلعالـ ،وىػ سمصة إدارية مدتقمة ضابصة تتستع بالذخرية السعشػية
ليتع حّمو بسػجب مخسػـ تذخيعي رقع -60
واالستقالؿ السالي ،تتسثل ميستيا في الديخ عمى احتخاـ أحكاـ ىحا القانػف"ّ ،
يخز بعس أحكاـ قانػف رقع  04-60متعمق باإلعالـ ،ج .ر .ع  36صادر في 74
 70مؤرخ في  73أكتػبخ ،7660
ّ
أكتػبخ  ،7660والسخسػـ الخئاسي رقع  727 -60مؤرخ في  73أكتػبخ  ،7660يتعمق بالسجمذ األعمى لإلعالـ ،ج .ر .ع

 36صادر في  74أكتػبخ .7660
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يعج ميدة خاصة يشفخد بيا التذخيع الجدائخؼ (الفقخة
الستستعة بالذخرية السعشػية ،إال أف ذلظ لع ّ

األولى) ،مسا يتختب عشو مجسػعة مغ الشتائج واآلثار (الفقخة الثانية).

الفقخة الولى :الذخرية السعشؽية لمدمطات اإلدارية السدتقمة
ليدت خاصية مسيدة لمتذخيع الجدائخي.
أضفى السذخع الجدائخؼ عمى أغمب الدمصات اإلدارية السدتقمة الذخرية السعشػية مشح
البجايات األولى لطيػرىا (أوال) ،كسا ىػ الحاؿ بالشدبة لػكالتي السحخوقات (ثانيا) ،إال أف ذلظ ال
يعتبخ ميدة خاصة يشفخد بيا التذخيع الجدائخؼ ،فيشاؾ تحػؿ نحػ إكداب الدمصات اإلدارية السدتقمة
الذخرية القانػنية في بعس التذخيعات السقارنة كالتذخيع الفخندي.23
أوال -الذخرية السعشؽية لمدمطات اإلدارية السدتقمة:
مػحج لمدمصات
ؼيسا يتعمق بالتذخيع الجدائخؼ ،مغ الرعب ججا وضع إشار قانػني ّ
اإلدارية السدتقمة ،إال أنيا اشتخكت أغمبيا في خاصية واحجة وىي تستعيا بالذخرية السعشػية ،إذ
اعتخؼ السذخع الجدائخؼ ابتجاء مغ سشة  7660بالذخرية السعشػية لمدمصات اإلدارية السدتقمة مع
بعس التفاوت ؼيسا بيشيا ،24وإنصالقا مغ سشة  7000عخفت ىحه الفكخة تكخيدا خاصا ،باعتخاؼ
السذخع بالذخرية السعشػية ألغمب الدمصات السشذأة آنحاؾ ،إضافة إلى بعس الدمصات السشذأة
قبل ذلظ بسشاسبة تعجيل قػانيشيا ،كػ "سمصة ضبط البخيج والسػاصالت الدمكية والالسمكية
23

« la diversité des statuts juridiques applicables est un autre trait caractéristique des AAI que l'on
trouve dans les pays étudiés. Il n'existe aucune formule type qui permettrait de répondre de
l'ensemble des institutions créées. Tantôt, en effet, les autorités créées ne disposent pas de la
personnalité juridique et sont de simples services administratifs, ce qui peut faire douter de
l'indépendance que, dans chaque pays, on estime indispensable à l'existence d'une telle autorité.
Cependant cette appréciation doit être nuancée, l'exemple de pays tels que la France montrant que la
quasi-totalité des AAI n'a pas la personnalité juridique [...]. Tantôt, et beaucoup plus logiquement,
tout au moins dans la perspective des autres pays, la personnalité juridique est attribuée à
» l'institution.
» « Les autorités administratives indépendantes : évaluation d'un objet juridique non identifié
Rapport de l'office parlementaire d'évaluation de la législation n° 404 (2005-2006) de M. GÉLARD
Patrice, fait au nom de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation, déposé le 15 juin 2006.
24

فخغع ضيػر كل مغ "مجمذ الشقج والقخض" " ،المجشة السرخفية"" ،لجشة تشعيػ عسميات البؽرصة ومخاقبتيا" و"مجمذ

السشافدة" في تمظ اآلونة السستجة ما بيغ  7660و 7662إال أف السذخع لع يعتخؼ لياتو الييئات بالذخرية السعشػية ،عمى
عكذ "السجمذ العمى لإلعالم".
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(السحّمة)"" ،25وكالتا السشاجع"" ،26لجشة ضبط الكيخباء والغاز"" ،27لجشة تشطيع عسميات البػرصة
ومخاقبتيا"" ،28مجمذ السشافدة"" ،29سمصة ضبط الخجمات العسػمية لمسياه (السحّمة)"" ،30الييئة
الػششية لمػقاية مغ الفداد ومكافحتو"" ،31خمية معالجة االستعالـ السالي"،32

25وذلظ قبل تعػيزيا سشة  7075بػ "سمطة ضبط البخيج واالتراالت االلكتخونية" ،إذ نرت السادة  70مغ قانػف رقع
 00-7000متعمق بالقػاعج العامة لمبخيج والسػاصالت الدمكية والالسمكية (السمغى) عمى ما يمي " :تشذأ سمصة ضبط مدتقمة
تتستع بالذخرية السعشؽية واالستقالؿ السالي" ( قانػف رقع  00 -7000مؤرخ في  02أوت  7000يحجد القػاعج العامة
الستعمقة بالبخيج والسػاصالت الدمكية والالسمكية ،ج .ر .ع  15صادر في  03أوت .)7000
أما سمصة الزبط الججيجة في قصاع البخيج واالتراالت اإللكتخونية أال وىي ػ "سمطة ضبط البخيج واالتراالت
االلكتخونية" فيي األخخػ تتستع بالذخرية السعشػية شبقا لشز السادة  77مغ القانػف رقع  01 -75السحجد لمقػاعج العامة
الستعمقة بالبخيج واالتراالت االلكتخونية " :تشذأ سمصة ضبط مدتقمة لمبخيج واالتراالت اإللكتخونية ،تتستع بالذخرية
السعشؽية واإلستقالؿ السالي ،"........مخجع سابق.
26

السادة  04مغ قانػف رقع  02 -71يتعمق بالسشاجع " :تشذأ وكالتاف وششيتاف تتستعاف بالذخرية القانؽنية واالستقالؿ

السالي تجعياف " الػكالتاف السشجسيتاف" - :وكالة لتدييخ السشذآت الجيؽلؽجية تجعى في صمب الشز " وكالة السرمحة
الجيؽلؽجية لمجدائخ - ،وكالة لتدييخ السستمكات السشجسية ومخاقبة الشذاطات السشجسية ،وتجعى في صمب الشز "الؽكالة
الؽطشية لمشذاطات السشجسية ،" .مخجع سابق.
27

"لجشة ضبط الكيخباء والغاز" اعتخؼ ليا السذخع بالذخرية السعشػية واالستقالؿ السالي مغ خالؿ نز السادة  777مغ

قانػف رقع  07-07يتعمق بالكيخباء وتػزيع الغاز بػاسصة القشػات (قانػف رقع  07 -07مؤرخ في  02ؼيفخؼ  7007يتعمق
معجؿ بسػجب القانػف رقع 70 -71
بالكيخباء وتػزيع الغاز بػاسصة القشػات ،ج .ر .ع  05صادر في  03ؼيفخؼ ّ 7007

مؤرخ في  00ديدسبخ  7071يتزسغ قانػف السالية لدشة  ،7072ج .ر .ع  45صادر في  07ديدسبخ  " :)7071لجشة
الزبط ىيئة مدتقمة تتستع بالذخرية القانؽنية واالستقالؿ السالي" ،مخجع سابق.
28
تع إضفاء
عشج تعجيل السخسػـ التذخيعي رقع  70 -60متعمق ببػرصة الؿيع السشقػلة بسػجب قانػف رقع ّ ،01 -00
السعجلة بسػجب نز السادة
الذخرية السعشػية عمى لجشة تشعيػ ومخاقبة عسميات البؽرصة مغ خالؿ نز السادة 70
ّ

الستسع والسحكػر
77مشو " :تعجؿ وتتسع السادة  70مغ السخسػـ التذخيعي رقع  70-60السؤرخ في  70ماؼ ،7660
ّ
السعجؿ و ّ
أعاله ،وتحخر كسا يأتي:
السادة  " :70تؤسذ سمصة ضبط مدتقمة لتشطيع عسميات البػرصة ومخاقبتيا ،تتستع بالذخرية السعشؽية واالستقالؿ السالي،
وتتكػف مغ رئيذ وستة ( )3أعزاء".
(مخسػـ تذخيعي رقع  10-33مؤرخ في  23ماؼ  ،1333يتعمق ببػرصة الؿيع السشقػلة ،ج .ر.ع  34صادر في 23

الستسع بسػجب األمخ رقع  10 -39مؤرخ في  10جانفي  ،1339ج .ر .ع  03صادر في 14
ماؼ ،1333
ّ
السعجؿ و ّ
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جانفي  ،1339وبسػجب قانػف رقع  04 -03مؤرخ في  11جانفي  ،2003ج .ر .ع  11صادر في  13ؼيفخؼ 2003
( استجراؾ في ج .ر .ع  32صادر في  01ماؼ .)2003
29

نجج نز السادة  70مغ أمخ رقع  00-00متعمق بالسشافدة ىي األخخػ عمى عكذ السادة  73مغ أمخ رقع 03 -62

أضفت عمى مجمذ السشافدة الذخرية القانػنية واالستقالؿ السالي " :تشذأ لجػ رئيذ الحكػمة سمصة إدارية تجعى في
صمب الشز "مجمذ السشافدة" تتستع بالذخرية القانؽنية واالستقالؿ السالي ".أما ذات السادة فمقج عجلت سشة – 7005
بسػجب قانػف رقع  77 -05يعجؿ ويتسع أمخ رقع  ،00 -00مخجع سابق عمى الشحػ التالي " :تشذأ سمصة إدارية مدتقمة
تجعى في صمب الشز مجمذ السشافدة تتستع بػالذخرية القانؽنية واالستقالؿ السالي ،تػضع لجػ الػزيخ السكمف
بالتجارة" ،مخجع سابق.
30
تع حّميا سشة  ،5104إال أف السذخع كاف قج اعتخؼ ليا بالذخرية
"سمطة ضبط الخجمات العسؽمية لمسياه" التي ّ
السعشػية بسػجب نز السادة  07مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع ( 000-05السمغى) " :تتستع سمصة الزبط بالذخرية السعشؽية

وباالستقالؿ السالي" ( مخسػـ تشفيحؼ رقع  000 -05مؤرخ في  74سبتسبخ  7005يحجد صالحيات وكحا قػاعج تشطيع
سمصة ضبط الخجمات العسػمية لمسياه وعسميا ،ج  .ر .ع  23صادر في  75سبتسبخ  ،7005ممغى بسػجب مخسػـ تشفيحؼ
رقع  730 -75مؤرخ في  71يػنيػ  ،7075ج .ر .ع  03صادر في  74يػنيػ .) 7075
الستسع ،الصبيعة القانػنية لمييئة
 31إذ حجدت السادة  75مغ قانػف رقع  07 -03يتعمق بالػقاية مغ الفداد ومكافحتو
ّ
السعجؿ و ّ
الػششية لمػقاية مغ الفداد ومكافحتو " :الييئة سمصة إدارية مدتقمة تتستع بالذخرية السعشؽية واالستقالؿ السالي تػضع
لجػ رئيذ الجسيػرية" ،مخجع سابق.
تع تكخيدو بسػجب التعجيل الجستػرؼ لدشة  ،7073إذ نرت السادة  707مغ الجستػر عمى أنو " :تؤسذ ىيئة
وىػ ما ّ
وطشية لمؽقاية مؼ الفداد ومكافحتو ،وىي سمطة إدارية مدتقمة تػضع لجػ رئيذ الجسيػرية.
تتستع الييئة باالستقاللية االدارية والسالية".........
" 32خمية معالجة االستعالم السالي" التي أنذئت بسػجب مخسػـ تشفيحؼ رقع  774 -07كييئة عسػمية ذات شابع إدارؼ،
ليحػليا السذخع إلى سمصة إدارية مدتقمة سشة  7077بسػجب نز السادة  00مغ األمخ رقع " :07 -77يتسع القانػف رقع
 07-02السؤرخ في  74ذؼ الحجة عاـ  7172السػافق  03فبخايخ سشة  7002والسحكػر أعاله بالسادتيغ  01مكخر و01
مكخر  07وتحخراف كسا يأتي:
السادة  01مكخر ":الييئة الستخررة ىي سمصة إدارية مدتقمة تتستع بالذخرية السعشؽية واالستقالؿ السالي ،وتػضع لجػ
الػزيخ السكمف بالسالية،
تحجد مياـ الييئة الستخررة وتشطيسيا وسيخىا عغ شخيق التشطيع"..................
ويتسع قانػف رقع  07-02مؤرخ في  03ؼيفخؼ  7002يتعمق
أمخ رقع  07 -77مؤرخ في  70ؼيفخؼ ّ 7077
يعجؿ ّ
بالػقاية مغ تبييس األمػاؿ وتسػيل اإلرىاب ومكافحتيسا ،مخجع سابق.
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"سمصة ضبط الرحافة السكتػبة"" ،33الييئة الػششية لمترجيق اإللكتخوني"" ،34الييئة الػششية
لمػقاية مغ الجخائع السترمة بتكشػلػجيات اإلعالـ واالتراؿ".35
فاألصل العاـ أف الدمصات اإلدارية السدتقمة  -في التذخيعات السقارنة ومغ بيشيا التذخيع
الفخندي -ال تتستع بالذخرية السعشػية ،ويتختب عمى ذلظ مدؤولية الجولة عغ ترخفاتيا وأعساليا،
ركد االجتياد القزائي الفخندي في بجاية استعسالو لسرصمح " الدمصات اإلدارية السدتقمة" عمى
إذ ّ

كػنيا إدارات تابعة لمجولة تخزع لخقابة الذخعية ،وال تتستع بالذخرية السعشػية ،36وليحا غالبا ما
33

تشز السادة  10مغ قانػف عزػؼ رقع  02 -77يتعمق باإلعالـ" :تشذأ سمصة ضبط الرحافة السكتػبة وىي سمصة

مدتقمة تتستع بالذخرية السعشؽية واالستقالؿ السالي" ،مخجع سابق.
 34تشز السادة  73مغ قانػف رقع  01 -72يحجد القػاعج العامة الستعمقة بالتػؾيع والترجيق االلكتخونييغ عمى أنو " :تشذأ
لجػ الػزيخ األوؿ سمطة إدارية مدتقمة تتستع بالذخرية السعشؽية واالستقالؿ السالي ،تدسى الدمصة الػششية لمترجيق
اإللكتخوني ،وتجعى في صمب الشز الدمصة ،" .....مخجع سابق.
35

نرت السادة  7مغ السخسػـ الخئاسي رقع  737-72يحجد تذكيمة وتشطيع وكيؽيات سيخ الييئة الؽطشية لمؽقاية مؼ

الجخائػ السترمة بتكشؽلؽجيات االعالم واالترال ومكافحتيا" قبل إلغائو سشة  " : 5105الييئة سمطة إدارية مدتقمة تتستع
بالذخرية السعشؽية واالستقالؿ السالي.".........،
(مخسػـ رئاسي رقع  737-72مؤرخ في  05أكتػبخ  7072يحجد تذكيمة وتشطيع وكيؽيات سيخ الييئة الػششية لمػقاية مغ
الجخائع السترمة بتكشػلػجيات االعالـ واالتراؿ ومكافحتيا ،ج .ر .ع  20صادر في  05أكتػبخ  ،7072ممغى بسػجب
مخسػـ رئاسي رقع  747 -76مؤرخ في  3جػاف  7076يحجد تذكيمة الييئة الػششية لمػقاية مغ الجخائع السترمة
بتكشػلػجيات اإلعالـ واالتراؿ ومكافحتيا وتشطيسيا وكيؽيات سيخىا ،ج .ر .ع  04صادر في  6جػاف  ،)7076إذ تع
تحػيل "الييئة الػششية لمػقاية مغ الجخائع السترمة بتكشػلػجيات اإلعالـ واالتراؿ ومكافحتيا" مغ "سمطة إدارية مدتقمة"
إلى "مؤسدة عسؽمية ذات طابع إداري" تتستع بالذخرية السعشػية واالستقاللية السالية تػضع تحت سمصة و ازرة الجفاع
الػششي شبقا لشز السادة  7مغ السخسػـ الخئاسي رقع .747 -76
ليتع تحػيميا مججدا إلى "سمطة إدارية مدتقمة" بسػجب السخسػـ الخئاسي رقع ( 750 -70مخسػـ رئاسي رقع -70
 750مؤرخ في  70جػيمية  ،7070يتزسغ إعادة تشطيع الييئة الػششية لمػقاية مغ الجخائع السترمة بتكشػلػجيات االعالـ
واالتراؿ ومكافحتيا ،ج .ر .ع  10صادر في  75جػيمية  ،)7070إذ نرت السادة  7مشو عمى أف " :الييئة سمصة إدارية
مدتقمة تتستع بالذخرية السعشؽية واالستقاللية السالية ،تػضع تحت سمصة رئيذ الجسيػرية".
36

« Les autorités administratives indépendantes sont des organismes administratifs spécialisés de
» l’Etat, dépourvus de la personnalité morale
Sur la question de la personnalité morale des autorités indépendantes en France, voir :
- LOMBARD Martine, « Brèves remarques sur la personnalité morale des institutions de
régulation », Revue juridique de l'économie publique, n° 619, avril 2005, p 124.
- DEGOFFE Michel, « Les autorités publiques indépendantes », AJDA, 2008, p 622.
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 وما يتختب عغ ذلظ مغ عجـ خزػع،37تع االعتساد عمى ذلظ في تسييدىا عغ السؤسدات العسػمية
ّ
 إضافة إلى عجـ ؾياميا بسياـ السخفق،الدمصات اإلدارية السدتقمة ألية رقابة وصائية أو سمسية
.38العاـ
إال أف االتجاه الحجيث في التذخيع الفخندي يتحػؿ إلى االعتخاؼ بالذخرية السعشػية
39

" مغ خالؿ ما يدسى بػ "الييئات العسػمية السدتقمة،لمدمصات اإلدارية السدتقمة

« Les autorités publiques indépendantes »

"أو " الجيل الثاني مغ الدمصات اإلدارية السدتقمة
« Les autorités de régulation nouvelle génération »

تع دمج وتكييف بعس الييئات ضسغ سمصات الزبط السدتقمة رغع تستعيا بالذخرية
ّ إذ
« L’autorité des marchés " كسا ىػ الحاؿ بالشدبة لػ "سمصة األسػاؽ السالية،السعشػية
 وكال مغ،40financiers »
« La " و" لجشة ضبط الصاقة،41 « La haute autorité de la santé » "" الدمصة العميا لمرحة

.42 commission de régulation de l’énergie »
Comme le précise AUTIN Jean-Louis « il est en effet parfaitement admis aujourd’hui – a la
différence de situations qui prévalent dans certaines expériences étrangères – que ces autorités ne
sont pas dotées de la personnalité juridique »
- AUTIN Jean- Louis, « le devenir des autorités administratives indépendantes », in les autorités
administratives indépendantes : une rationalisation impossible ?, colloque organisé le 26 /03/2010 par
la cour de cassation, l’université de Montpellier 1 et le centre d’études et de recherches de sciences
administratives (CNRS- Université. Paris 2), RFDA, septembre- octobre, 2010, p p 875-883.
Voir aussi :
- LACHAUME J. F, BOITTEAU. C et. PAULIAT. H, Droit des services publics, A. Colin, 3 éd,
2004, p 218 « ……. La prise en considération de la personnalité morale permet également de
distinguer l’établissement public d’une technique très à la mode qui est celle des autorités
administratives indépendantes »
38
CALANDRI Laurence, Préface de REGOURD Serge, Recherche sur la notion de régulation en droit
37

administratif français, LGDJ, Paris, 2006, p p 442- 443.
MARTIN Sébastien, « les autorités publiques indépendantes : réflexions autour d’une nouvelle
personne publique », RDP, n° 01, 2013.
40
l'Autorité des marchés financiers, créée par les articles 1er et suivants de la loi de sécurité
financière qui a fusionné, au sein de cette instance, la Commission des opérations de bourse (créée en
1967), le Conseil des marchés financiers (créé en 1996) et le Conseil de discipline de la gestion
financière (créé en 1989) ; Loi n° 2003-706 du 1er aout 2003 relative à la sécurité financière précitée,
JORF n° 177 du 2 aout 2003, www.legifrance.gouv.fr
39
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: الذخرية السعشؽية لؽكالتي السحخوقات-ثانيا
لكل

43

) (السمغى04-02  مغ قانػف السحخوقات رقع77 اعتخؼ السذخع مغ خالؿ نز السادة
: بالذخرية القانػنية واالستقالؿ السالي،"مغ "سمصة ضبط السحخوقات" و"وكالة ألشفط

" تشذأ وكالتان وطشيتان تتستعان بالذخرية القانؽنية واالستقالل السالي تجعياف وكالتي
:السحخوقات
 وتجعى في صمب الشز، وكالة وششية لسخاؾبة الشذاشات وضبصيا في مجاؿ السحخوقات
.""سمصة ضبط السحخوقات
." وتجعى في صمب الشز "ألشفط، وكالة وششية لتثسيغ مػارد السحخوقات
41

La Haute autorité de santé (HAS), créée par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à
l'assurance maladie. Il s'agit d'une autorité publique indépendante « à caractère scientifique » chargée :
 d’évaluer scientifiquement l’intérêt médical des médicaments, des dispositifs médicaux et des
actes professionnels et de proposer ou non leur remboursement par l’assurance maladie ;
 de promouvoir les bonnes pratiques et le bon usage des soins auprès des professionnels de
santé et des usagers de santé ;
 d’améliorer la qualité des soins dans les établissements de santé et en médecine de ville ;
 de veiller à la qualité de l’information médicale diffusée ;
 d'informer les professionnels de santé et le grand public et d'améliorer la qualité de
l'information médicale ;
 de développer la concertation et la collaboration avec les acteurs du système de santé en
France et à l'étranger.
Voir le site : www.has-sante.fr
42
Créée par la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public
de l'électricité, la Commission a rapidement vu ses attributions s'étendre au marché du gaz de par
la loi du 03 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie.
À ses débuts connus sous l'appellation de « Commission de régulation de l'électricité », l'extension
rapide de ses prérogatives a justifié la transformation de son acronyme en « Commission de régulation
de l'énergie ».
La Commission de régulation de l'énergie, que l'article 117 de la loi de finances rectificative pour
2004 n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 avait dotée de la personnalité morale, s'est vu retirer ce
statut par l'article 103 de la loi n° 2005-781 de la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les
orientations de la politique énergétique.

75  السؤرخ في04-02  "تمغى أحكاـ القانػف رقع: يشطع نذاشات السحخوقات70 -76  مغ قانػف رقع704 نرت السادة43
: والستعمق بالسحخوقات باستثشاء7002 أفخيل
، (الفقخة األولى) مشو77  أحكاـ السادة التي تبقى سارية السفعػؿ حتى انتياء عقػد الذخاكة ذات، والشز الستخح لتصبيقو، مكخر مشو707  وأحكاـ السادة."الرمة
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تع تكخيدو أيزا في قانػف السحخوقات الججيج رقع  70 -76في مادتو " :77
وىػ ما ّ
الػكالة الػششية لتثسيغ مػارد السحخوقات والػكالة الػششية لسخاؾبة الشذاشات وضبصيا في مجاؿ
تع إنذاؤىسا شبقا لمقانػف رقع  .... 04 -02والستعمق بالسحخوقات ،السعجؿ
السحخوقات ،المتاف ّ
والستسع ،وىسا سمصتاف مدتقمتاف تشطسيسا أحكاـ ىحا القانػف ،وتعل الؽكالتان متستعتيؼ بالذخرية
القانؽنية واالستقاللية السالية".
وىحا عمى غخار بعس الػكاالت الزابصة التي يعخفيا القانػف الجدائخؼ والتي تتستع
كيفيسا السذخع صخاحة بأنيسا سمصتيغ إداريتيغ
بالذخرية القانػنية ،كػ ػ "وكالتي السشاجع" المتاف ّ

مدتقمتيغ في قانػف السشاجع القجيع  70-07تتستعاف بالذخرية القانػنية واالستقالؿ السالي ،44إذ
نرت السادة  41مشو " :تشذأ وكالة وششية لمسستمكات السشجسية ،وىي سمصة إدارية مدتقمة ،مكمفة
بسا يأتي ،"..... :كسا نرت السادة  12مغ القانػف نفدو " :تشذأ وكالة وششية لمجيػلػجيا والسخاؾبة
السشجسية ،وىي سمصة إدارية مدتقمة."......

45

الفقخة الثانية :نتائج اكتداب الذخرية السعشؽية.
يتختب عمى االعتخاؼ بالذخرية السعشػية

46

جسمة مغ الشتائج السعخوفة في القػاعج

العامة ،47إضافة إلى بعس الشتائج الخاصة في القانػف اإلدارؼ الستعمقة بأشخاص القانػف العاـ،48
44

السادة  10مغ قانػف رقع  70 -07يتعمق بالسشاجع (ممغى) " :تسارس مياـ تدييخ السشذآت الجيػلػجية والسستمكات

السشجسية ومخاؾبة السشاجع ،مغ قبل أجيدة ليا صفة سمطة إدارية مدتقمة.
تتستع ىحه األجيدة بالذخرية السعشؽية واالستقالل السالي"......
45

غيخ التكييف القانػني لياتيغ الػكالتيغ إال أنو احتفع ليسا
ورغع أف السذخع بسػجب قانػف السشاجع الججيج لدشة ّ 7071

نرت السادة  04مشو عمى أف " :تشذأ وكالتاف وششيتاف تتستعان بالذخرية القانؽنية واالستقالؿ
بالذخرية القانػنية ،إذ ّ
السالي تجعياف "الػكالتاف السشجسيتاف":


وكالة لتدييخ السشذآت الجيػلػجية ،تجعى في صمب الشز "وكالة السرمحة الجيػلػجية لمجدائخ".



وكالة لتدييخ السستمكات السشجسية ومخاؾبة الشذاشات السشجسية ،وتجعى في صمب الشز " الػكالة الػششية لمشذاشات
السشجسية".

46

يقرج بالذخرية السعشػية الدشج القانػني لتػزيع الػضيفة اإلدارية بالجولة مع إعصاء بعس األجيدة االستقالؿ القانػني

حتى تتسكغ مغ الؿياـ بشذاشيا بسا يتختب عغ ذلظ مغ حقػؽ والتدامات وتحسل السدؤولية.
أنطخ في ىحا التعخيف :عسار بػضياؼ ،الػجيد في القانػف اإلدارؼ ،دار جدػر ،7000 ،ص .01
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بيشسا األستاذ " دمح الرغيخ بعمي" فقج عخؼ الذخرية السعشػية بأنيا" :مجسػعة أشخاص أو مجسػعة أمػاؿ ،تتكاثف
وتتعاوف أو تخصج لتحقيق غخض معيغ ،وىجؼ مذخوع ." .....
 دمح الرغيخ بعمي ،القانػف اإلدارؼ :التشطيع اإلدارؼ -الشذاط اإلدارؼ ،دار العمػـ لمشذخ والتػزيع ،عشابة،7007 ،
ص .76
أما السادة  16مغ القانػف السجني فمقج عجدت األشخاص االعتبارية عمى الشحػ التالي:

47

-

الجولة ،الػالية،

-

البمجية،

-

السؤسدات العسػمية ذات الصابع اإلدارؼ،

-

الذخكات السجنية والتجارية،

-

الجسعيات،

-

والسؤسدات،

-

الػقف،

-

كل مجسػعة مغ أشخاص أو أمػاؿ يسشحيا القانػف شخرية قانػنية.

شبقا لشز السادة  20مغ القانػف السجني " :يتستع الذخز االعتبارؼ بجسيع الحقػؽ إال ما كاف مشيا مالزما لرفة

اإلنداف ،وذلظ في الحجود التي يقخرىا ىحا القانػف.
يكػف لو خرػصا:
 ذمة مالية، أىمية في الحجود التي يعيشيا عقج إنذائيا أو التي يقخرىا القانػف، مػشغ وىػ السكاف الحؼ يػجج ؼيو مخكد إدارتيا ،الذخكات التي يكػف مخكدىا في نطخ القانػف الجاخمي ،فيالجدائخ،
 نائب يعبخ عغ إرادتيا، حق التقاضي.الستسع.
السادة  20مغ أمخ رقع  25 -42مؤرخ في  73سبتسبخ سشة  7642يتزسغ القانػف السجني،
ّ
السعجؿ و ّ

48

كتستع الذخز السعشػؼ العاـ بامتيازات الدمصة العامة ،واستخجامو لػسائل وتقشيات القانػف العاـ (الحجد ،التشفيح

الجبخؼ ،ندع السمكية الخاصة لمسشفعة العامة ،)...إضافة إلى إمكانية مباشخة الترخفات القانػنية باسسو ولحدابو ،ولحلظ ال
بج مغ:
 االستقالل اإلداري والسالي :إف تستع ىيئة ما باالستقالؿ اإلدارؼ معشاه أف تدتحجث فييا أجيدة تتستع بكل الدمصاتالزخورية وبالتالي اإلقخار ليا باإلجخاءات التي تحتاجيا عشج أداء مياميا ،أما االستقالؿ السالي فيتختب عشو أف األمػاؿ
التي تعػد ليا تذكل ذمتيا السالية الخاصة بيا ،وبالتالي تكتدب حخية الترخؼ في مػاردىا السالية ،لكغ ضسغ حجود
ومحجدة ،وعميو ال يجػز ألؼ شخز أخخ حتى إذا كاف شخز مغ أشخاص القانػف العاـ أف يدتعسل ماال
قانػنية معيشة
ّ
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إذ يخػ األستاذ "زوايسية رشيج" أنو عشجما يعتخؼ السذخع بالذخرية القانػنية لييئة ما ،فإف الفقو
يسكغ أف يفيع ىحه السبادرة عادة عمى أنيا تتزسغ امتيازيغ عمى األقل:

 مغ الشاحية الػضيؽية ،تربح الييئة اإلدارية تتستع بشػع مغ الحخية سػاء بالشدبة لمتػضيف أوبالشدبة لتخريز مػاردىا السالية (أوال).
 -مغ جية أخخػ ،فإف مشح الذخرية القانػنية يجعل مغ ىحه الييئة مدؤولة عغ أعساليا (ثانيا).

خاصا بيا إال بسػافقة الييئة الستستعة بالذخرية السعشػية ،إضافة إلى أف ذمتيا السالية مدتقمة عغ الحمة السالية لألشخاص
السكػنيغ لو.
الصبيعييغ
ّ
يحق لمذخز السعشػؼ إبخاـ العقػد ،فالجولة تبخـ مثال السعاىجات مع غيخىا مغ الجوؿ ،والجساعات
 -أىمية التعاقج :إذ ّ

السحمية تتعامل مع الجولة أو مع غيخىا مغ األشخاص السعشػية الخاصة كذخز كامل األىمية القانػنية ،وكشتيجة لتستع

اليبات التي قج تتحرل عمييا مغ ىيئات وششية أو خاصة أو افخاد كسا
ىيئة ما بالذخرية القانػنية فإنيا تتسكغ مغ قبػؿ ّ
أنيا تتسكغ مغ التبخع بأمػاليا الخاصة لفائجة ىيئات أو مؤسدات وششية أو خاصة.

 حق التقاضي :يتختب عمى تستع ىيئة ما بالذخرية القانػنية إمكانية مقاضاتيا دوف الحاجة الى مقاضاة الجولة وبالتاليالترجؼ لمجعاوػ التي تخفع ضجىا فتأخح صفة السجعى عمييا في الجعػػ ،كسا أنيا تدتصيع بالشتيجة السصالبة
يسكشيا
ّ

بحقػقيا بػصفيا مجعي ،في حيغ يتختب عمى السرالح فاقجة الذخرية السعشػية عجـ القجرة عمى التقاضي بشفديا سػاء

مجعية النعجاـ الحق في التقاضي.
مجعى عمييا أو ّ
ّ
 السؽطؼ :ويقرج بو استقاللية الذخز السعشػؼ مغ حيث مقخه تدييال لمتػاصل معو أو تبميغو. السسثل القانؽني :أؼ وجػد شخز شبيعي يشػب عغ الذخز السعشػؼ في التعبيخ عغ إرادتو والترخؼ باسسو وتسثيموأماـ القزاء.
راجع في مختمف ىحه الشتائج الستختبة عغ االعتخاؼ بالذخرية السعشػية:
 عػابجؼ عسار ،القانػف اإلدارؼ ،الجدء االوؿ ،ط  ،00ديػاف السصبػعات الجامعية ،الجدائخ ،7002 ،ص ص -757.756
 محيػ أحسج  ،محاضخات في السؤسدات اإلدارية ،تخجسة  دمح عخب صاصيال ،ديػاف السصبػعات الجامعية ،الجدائخ،.7663
 -الصساوؼ سميساف أحسج ،الػجيد في القانػف اإلدارؼ :دراسة مقارنة ،دار الفكخ العخبي ،القاىخة ،مرخ.7641 ،
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أوال -عالقة الذخرية السعشؽية باالستقاللية:
إف مفيػـ االستقاللية بالسعشى القانػني يعشي أف الدمصات اإلدارية السدتقمة ال تخزع ألية
بغس الشطخ عغ تستعيا بالذخرية القانػنية أـ ال ،باعتبار أف ىحه
رقابة سمسية أو وصائية ،وىحا ّ

االخيخة ليدت معيا ار حاسسا لؿياس درجة استقالليتيا.

إال أف مفيػـ االستقاللية الحؼ أراد السذخع الجدائخؼ تكخيدو بالشدبة ليحه الييئات
السدتحجثة ،ال يسكغ أف يخخج عغ مفيػـ االستقاللية الشدبية " "Autonomieوليذ االستقاللية
كيفت عمى أنيا سمصات إدارية
السصمقة " ،"Indépendanceخاصة وأف بعس ىحه الدمصات التي ّ

مدتقمة تخجست في الشز الفخندي بكمسة »  « autonomesوليذ »  ،« indépendantesوىحا ما
يسكغ أف يعػد بشا إلى نطخية السؤسدة العسػمية التي تتستع بالذخرية السعشػية وتدتفيج مغ قجر
معيغ مغ االستقاللية الشدبية ،بيشسا تبقى خاضعة لخقابة وصائية ،عمى خالؼ ما يجب أف تكػف
عميو استقاللية ىيئات الزبط ،التي تعسل عمى ضبط الشذاط االقترادؼ ،باعتبارىا ذات شبيعة
متسيدة وخاصة.49
في التذخيع الفخندي نجج عمى سبيل السثاؿ التحػؿ في الصبيعة القانػنية لػ "السجمذ
األعمى لمدسعي البرخؼ  "CSAمغ "سمصة إدارية مدتقمة" إلى " سمصة عسػمية مدتقمة" ،بيجؼ
تجعيع استقالليتو مغ خالؿ االعتخاؼ لو بالذخرية السعشػية ،ىحا التكييف القانػني الججيج يدسح
لو بأف يكػف مدؤوال عغ كل ق اخراتو مغ الشاحية القانػنية والسالية ،إضافة إلى الحخية التامة في
تدييخ شؤونو.50
49

ZOUAIMIA Rachid, les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en
Algérie, Op. Cit, p 27.
50
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ( CSA) est une autorité publique indépendante créé par la
loi du 17 janvier 1989 modifiant la loi Léotard du 30 septembre 1986. Il remplace la "Commission
nationale de la communication et des libertés" (1986-1989), qui remplaçait elle-même la" Haute
autorité de la communication audiovisuelle" (1982-1986).
Cela signifie qu’il agit au nom de l’Etat qui lui a délégué sa compétence pour la régulation du secteur
audiovisuel. Le CSA rend compte de son action aux pouvoirs publics mais n’est pas soumis à
l’autorité du gouvernement.
Doté de la personnalité morale, il est composé d’un collège et d’une administration présente sur
l’ensemble du territoire français.
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والججيخ بالسالحطة بالشدبة لػكالتي السحخوقات أف الشز األصمي لمسادة  77مغ القانػف
51
تع إسقاشيا بسػجب
رقع ( 04-02السمغى) كاف مذتسال عمى عبارة " ....مدتقمتاف ، "...التي ّ
تعجيل سشة  ،527003ليبقى ذات الشز عمى حالو بسػجب تعجيل سشة .537070

إال أف القانػف الججيج لمسحخوقات رقع  70 -76اعتخؼ مججدا باستقاللية وكالتي
السحخوقات مغ خالؿ نز السادة  " :77الػكالة الػششية لتثسيغ مػارد السحخوقات والػكالة الػششية
تع إنذاؤىسا شبقا لمقانػف رقع 04-02
لسخاؾبة الشذاشات وضبصيا في مجاؿ السحخوقات ،المتاف ّ
السؤرخ في  75أبخيل  7002والستعمق بالسحخوقات ،السعجؿ والستسع ،وىسا سمطتان مدتقمتان
تشطسيسا أحكاـ ىحا القانػف ،وتطل الؽكالتان متستعتيؼ بالذخرية القانؽنية واالستقاللية السالية".
وعميو تبقى ىاتيغ الػكالتيغ  -تبعا لحلظ -متستعتيغ بالذخرية السعشػية وكل الشتائج الستختبة
عغ ذلظ ،إضافة إلى االستقالؿ السالي.

Voir https://www.csa.fr/Informer/Qu-est-ce-que-le-CSA
Voir aussi :
DUMONT Clémence, « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, une autorité de régulation
indépendante », Dans Courrier hebdomadaire du CRISP 2010/ 9- 10 (N° 2054- 2055) p p 5- 88.
https://www.cairn.info/revue-courrier-hebdomadaire-du-crisp-2010-9-page-5.htm#
CHEROT Jean-Yves, « de la CNCL au conseil supérieur de l’audiovisuel ? », AJDA, 20 /02/1989, p
p 59-81.
51

تشز السادة  77مغ قانػف رقع  04-02بشريا األصمي عمى ما يمي " :تشذأ وكالتاف وطشيتان مدتقمتان تتستعان

بالذخرية القانؽنية واالستقاللية السالية تجعياف وكالتي السحخوقات:
 وكالة وششية لسخاؾبة الشذاشات وضبصيا في مجاؿ السحخوقات ،وتجعى في صمب الشز " سمصة ضبط السحخوقات". وكالة وششية لتثسيغ مػارد السحخوقات ،وتجعى في صمب الشز " ألشفط".....52

نز السادة  77معجلة بسػجب أمخ رقع  ،70-03مخجع سابق " :تشذأ وكالتاف وطشيتان تتستعان بالذخرية القانؽنية

واالستقالل السالي تجعياف وكالتي السحخوقات:
 وكالة وششية لسخاؾبة الشذاشات وضبصيا في مجاؿ السحخوقات ،وتجعى في صمب الشز "سمصة ضبط السحخوقات". وكالة وششية لتثسيغ مػارد السحخوقات ،وتجعى في صمب الشز "ألشفط". 53نز السادة  77معجلة بسػجب قانػف رقع  ،07-70مخجع سابق " :تشذأ وكالتان وطشيتان تتستعان بالذخرية القانؽنية
واالستقالل السالي تجعياف وكالتي السحخوقات:
 وكالة وششية لسخاؾبة الشذاشات وضبصيا في مجاؿ السحخوقات ،وتجعى في صمب الشز "سمصة ضبط السحخوقات". -وكالة وششية لتثسيغ مػارد السحخوقات ،وتجعى في صمب الشز "ألشفط".
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ثانيا -عالقة الذخرية السعشؽية بالسداءلة:
مغ أىع آثار التستع بالذخرية السعشػية تقخيخ مدؤولية الذخز السعشػؼ ،فإذا كانت
الدمصات اإلدارية السدتقمة تكتدب الذخرية السعشػية فإنيا تكػف مدؤولة عغ كامل ترخفاتيا
السػجبة لمتعػيس ،عمى عكذ ما إذا كانت غيخ متستعة بيا ،فالسدؤولية عغ األخصاء الرادرة
عشيا تتحسميا الجولة.54
وىكحا الحاؿ بالشدبة لػكالتي السحخوقات ،إذ تتستعاف باستقاللية وضيؽية تقػـ عمى التشػع
حجة ،إضافة إلى انعجاـ أؼ تجخل أو تّمقي
التعجد في الرالحيات
السخػلة لكل وكالة عمى ّ
و ّ
ّ
تعميسات مباشخة مغ أية سمصة وصائية أو رئاسية مسا يجعميا مدؤولة عغ ترخفاتيا في مػاجية
الغيخ.
وىحا ما أكجتو السادة  36مغ قانػف السحخوقات الججيج رقع  70 -76التي نرت عمى ما
يمي:

" ال تتحسل الجولة أي التدام تسؽيل وال أي ضسان تسؽيل مختبط بشذاطات السشبع ،وليدت بأي
حال مؼ الحؽال مدؤولة عؼ العسال والحجاث الشاجسة عؼ مسارسة ىحه الشذاطات ،وال يسكؼ
بأي حال مؼ الحؽال تقجيػ مطالب مباشخة أو غيخ مباشخة مؼ طخف شخص كان ضج الجولة

54

كخس مجمذ الجولة الفخندي مبجأ مدؤولية الجولة عغ
وىػ السبجأ السدتقخ عميو كأصل عاـ في الفقو الفخندي ،إذ ّ

األخصاء الجديسة السختكبة مغ قبل ىحه الدمصات انصالقا مغ سشة  7630خاصة ؼيسا يتعمق بسسارسة مياميا الخقابية ،إال
أف ىحا السػقف يعخؼ تحػال في ضل التػجو نحػ االعتخاؼ بالذخرية السعشػية لبعس الدمصات اإلدارية السدتقمة.
« Il n’est pas indispensable qu’une AAI bénéficie de la personnalité juridique pour posséder
l’indépendance requise. D’ailleurs, au départ, la doctrine française identifie l’absence de personnalité
juridique comme une caractéristique propre des AAI. Ces entités sont instituées au sein d’une
personne publique, ce qui les distingue des organismes décentralisés. Mais récemment, tant en France
qu’en Belgique, plusieurs AAI ont obtenu le statut de personne juridique. C’est le cas du CSA de la
Communauté française depuis 2003. Si de telles attributions contribuent à entretenir le flou qui règne
autour du « modèle » de l’AAI, elles réduisent néanmoins les doutes subsistant à l’égard du critère de
l’indépendance. Une AAI dotée de la personnalité juridique peut ester elle-même en justice. On évite
ainsi au gouvernement de devoir mener une procédure juridictionnelle au nom d’une AAI, même
lorsqu’il n’est pas d’accord avec sa décision ».
DUMONT Clémence, op. cit, p p 5- 88.
https://www.cairn.info/revue-courrier-hebdomadaire-du-crisp-2010-9-page-5.htm#

- 37 -

الفصل األول :المركز المؤسساتي لوكالتي المحروقات.

الباب األول

 .......بدبب أية أضخار أو عؽاقب ميسا كانت طبيعتيا ،ناجسة عؼ عسميات السشبع و /أو
أدائيا".
الفخع الثاني :التستع بامتيازات الدمطة العامة.

مغ أىع الخرائز السذتخكة لمدمصات اإلدارية السدتقمة ووكالتي السحخوقات ،نجج تستّعيا
55
يبخر مختمف الرالحيات التي تتستع بيا ىاتو الييئات في ضبط
بامتيازات الدمصة العامة  ،مسا ّ

مختمف القصاعات االقترادية السذخفة عمييا ،وتخجستيا  -تبعا لحلظ -لسفيػـ الجولة الزابصة
(الفقخة األولى) ،وكحلظ وكالتي السحخوقات (الفقخة الثانية).
الفقخة الولى :معاىخ مسارسة امتيازات الدمطة العامة مؼ طخف
الدمطات اإلدارية السدتقمة.

ال يقػـ السفيػـ الرحيح لمدمصات اإلدارية السدتقمة مغ دوف مرصمح الدمصة ،الحؼ يعبخ
عغ إمكانية استخجاـ ومسارسة امتيازات الدمصة العامة التي لصاّلسا كانت حك اخ عمى الدمصة
التشفيحية أو اإلدارة التقميجية ،56فالدمصات اإلدارية السدتقمة ال تسارس مياما تشجرج في إشار
التفػيس بتدييخ أو إدارة مخفق عاـ خجمة لمسرمحة العامة كالسؤسدات العسػمية ذات الصابع
اإلدارؼ أو السؤسدات العسػمية ذات الصابع الرشاعي والتجارؼ ،وإنسا تقػـ بزبط وتأشيخ مسارسة
الشذاشات االقترادية السفتػحة عمى السشافدة في إشار مبجأ حخية التجارة والرشاعة ،مغ خالؿ

55

لقج كاف القانػف اإلدارؼ خالؿ القخف  76مبشيا عمى فكخة الدمصة العامة ومختبط بيا ،بكػنيا مجسػعة األساليب الفشية

ومجسػعة القيػد التي تعسل في حجودىا اإلدارة العامة ،مسا يجعميا في مخكد أسسى وغيخ متداوؼ مع مخاكد األفخاد ،مغ
خالؿ مجسل القػاعج االستثشائية وغيخ السألػفة التي تتستع بيا اإلدارة بسػجب سمصة األمخ والؿيادة ،واصجار الق اخرات الفخدية،
التشفيح الجبخؼ ،ندع السمكية....
راجع في ذلظ :عػابجؼ عسار ،مخجع سابق ،ص ص .714،713
ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en

56

Algérie, Op. Cit, p 19.
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صالحياتيا التشطيسية (أوال) ،الخقابية القبمية الستسثمة في مشح التخاخيز واالعتساد (ثانيا) والعقابية
(ثالثا).

57

أوال -إصجار الشرؽص التشعيسية:
تعكذ مختمف الق اخرات التشطيسية الرادرة عغ الدمصات اإلدارية السدتقمة -برػرة
واضحة -استخجاـ امتيازات الدمصة العامة ،فشجج عمى سبيل السثاؿ " مجمذ الشقج والقخض" الحؼ
يتستع بدمصة إصجار الق اخرات التشطيسية ،تصبيقا لشرػص تذخيعية وتشطيسية سابقة أو تشطيسا
أصيال لمشذاط السرخفي ،58كحلظ الحاؿ بالشدبة لػ "لجشة تشطيع عسميات البػرصة ومخاقبتيا" ،إذ
بجورىا تتستع برالحية وضع نرػص تشطيسية تذكل اإلشار العاـ التشطيسي لدػؽ الؿيع السشقػلة

57

يتفاوت ويختمف حجع ىحه الرالحيات مغ سمصة ضبط إلى أخخػ ،إذ ىشاؾ سمصات إدارية مدتقمة تتستع بجسيع ىاتو

الدمصات مجتسعة كسا ىػ الحاؿ بالشدبة لػ "لجشة تشطيع عسميات البػرصة ومخاقبتيا" ،وىشاؾ تفاوت بالشدبة لييئات الزبط
األخخػ كػ "وكالتي السشاجع"" ،مجمذ الشقج والقخض"" ،المجشة السرخؼية"" ،لجشة االشخاؼ عمى التأميشات" .....كسا أنو ىشاؾ
سمصات كيفيا السذخع بػ ػ ػ ػ " الدمصات اإلدارية السدتقمة" مخػؿ ليا فقط صالحيات استذارية ال أكثخ كسا ىػ األمخ بالشدبة
ل ػ ػ "الييئة الػششية لمػقاية مغ الفداد ومكافحتو".
راجع في صالحيات واختراصات الدمصات اإلدارية السدتقمة:
 صػالحية عساد ،الدمصات اإلدارية السدتقمة في األنطسة العخبية ،الصبعة األولى ،دار أؼ -كتب ،لشجف .7070 عبج هللا حشفي ،الدمصات اإلدارية السدتقمة ،دراسة مقارنة ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة.7000 ، شسػف عمجية ،مخكد سمصات الزبط السدتقمة بيغ أشخاص القانػف العاـ في القانػف الجدائخؼ ،أشخوحة لشيل درجةالجكتػراه في القانػف العاـ ،كمية الحقػؽ -جامعة أ دمح بػقخة بػمخداس.7075 ،
 بػجسميغ وليج ،سمصات الزبط االقترادؼ في القانػف الجدائخؼ ،دار بمؿيذ لمشذخ ،الجدائخ.7007 ، لباد ناصخ " ،الدمصات اإلدارية السدتقمة " ،مجمة إدارة ،عجد  ،7007 ،77ص ص .70 -4 حجرؼ سسيخ " ،سمصات الزبط السدتقمة ودورىا في استقخار التذخيع والتشطيع الستعمق باالستثسار" ،مجمة إدارة ،السجمج ،7070 -7 ،70عجد  ،10ص ص .20 -02
58

راجع الباب الثاني مغ الكتاب الخابع السعشػف بػ "صالحيات السجمذ" (السػاد مغ  37الى  )32مغ قانػف الشقج والقخض

الستسع ،مخجع سابق.
77-00
ّ
السعجؿ و ّ
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والبػرصة ،59فالسالحع أف ىاتو القػاعج التشطيسية عبارة عغ قػاعج قانػنية عامة ،مجخدة وممدمة،
تشذخ في الجخيجة الخسسية ،تعبي اخ عغ امتيازات الدمصة العامة.
ثانيا -مشح االعتسادات والتخاخيص:
ترجر أغمب الدمصات اإلدارية السدتقمة في السجاؿ االقترادؼ والسالي ،ق اخرات إدارية
فخدية تعبي اخ عغ تستعيا بامتيازات الدمصة العامة ،وىػ األسمػب األكثخ شيػعا الحؼ تخاشب مغ
خاللو الستعامميغ االقترادييغ في الدػؽ ،كألية مغ آليات مخاؾبة الجخػؿ إلى بعس القصاعات
االقترادية السفتػحة عمى السشافدة ،باشتخاط شخوط وإجخاءات مدبقة ،ففي القصاع البشكي مثال،
يخزع الشفاذ إلى السيشة البشكية ومسارسة العسميات السرخؼية إلى تخخيز مدبق يدمع مغ شخؼ
"مجمذ الشقج والقخض" برفتو سمصة ضبط تتجخل بذكل مدبق في تأشيخ القصاع البشكي ،إضافة
إلى االعتساد السسشػح مغ محافع بشظ الجدائخ.60

في مجاؿ البػرصة وسػؽ الؿيع السشقػلة ،فإف الحرػؿ عمى وصف الػسيط في عسميات
البػرصة يخزع لخقابة "لجشة تشطيع عسميات البػرصة ومخاقبتيا" مغ خالؿ صيغة االعتساد ،حدبسا
السعجؿ والستسع.61
تشز عميو السادة  06مغ السخسػـ التذخيعي رقع 70 -60
ّ

59

راجع في مختمف الرالحيات السخػلة لػ " لجشة تشطيع عسميات البػرصة ومخاقبتيا" ،الفرل الثاني مغ الباب الثالث

الستسع ،مخجع
السعشػف بػ "الرالحيات والسياـ" (السػاد مغ  00إلى  )24مغ السخسػـ التذخيعي رقع 70 -60
ّ
السعجؿ و ّ
سابق.
60

راجع في تخخيز واعتساد البشػؾ والسؤسدات السالية ،الباب الخابع السعشػف بػ "التخخيز واالعتساد" (السػاد مغ  57إلى

الستسع ،مخجع سابق.
 )62مغ قانػف الشقج والقخض ،77-00
ّ
السعجؿ و ّ
 61تشز السادة  06مغ السخسػـ التذخيعي  70 -60في صيغتيا األصمية " :تعتسج المجشة الػسصاء في عسميات البػرصة
حدب الذخوط التي تحجدىا الالئحة السحكػرة في السادة  07أدناه،
ويجب أف يكػف قخار المجشة مبيغ األسباب في حالة رفزيا االعتساد".
ليتع تعجيل ىحه السادة سشة  7000بسػجب قانػف رقع  ،01 -00عمى الشحػ التالي " :تعتسج لجشة تشطيع عسميات البػرصة
ّ
ومخاقبتيا ،الػسصاء في عسميات البػرصة حدب الذخوط التي تحجدىا الالئحة السحكػرة في السادة  07مغ السخسػـ التذخيعي
لستسع.
رقع ...70-60
ّ
السعجؿ وا ّ

في حالة رفس االعتساد أو تحجيج مجالو ،يجب أف يكػف قخار المجشة معّمال".
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أما في قصاع البخيج واالتراالت االلكتخونية ،فإف الجخػؿ مغ شخؼ متعاممي القصاع
لمدػؽ يخزع برفة مدبقة لتخخيز مغ "سمصة ضبط البخيج واالتراالت االلكتخونية" ،إذ مشحيا
السذخع ىحه الرالحية بسػجب نز السادة  70مغ قانػف رقع  01 -75يحجد القػاعج العامة
الستعمقة بالبخيج واالتراالت االلكتخونية :

"تكمف سمطة الزبط بالكيام بزسان ضبط أسؽاق البخيج واالتراالت االلكتخونية لحداب الجولة،
وفي ىحا االطار تتؽلى السيام اآلتية:
.......
 -3مشح التخاخيص العامة إلنذاء و /أو استغالل شبكات االتراالت االلكتخونية وتؽفيخ خجمات
االتراالت االلكتخونية وتخاخيص الذبكات الخاصة ،وكحا تخاخيص تقجيػ خجمات وأداءات
البخيج".62
كسا نرت السادة  01مغ القانػف الستعمق بالبخيج واالتراالت االلكتخونية  01 -75عمى
أف:

"يسشح التخخيص لكل شخص طبيعي أو معشؽي يمتدم باحتخام شخوط إنذاء أو استغالل و /أو
تقجيػ الخجمات الخاضعة لشعام التخخيص.
وتحجد ىحه الذخوط بسؽجب قخار مؼ سمطة الزبط.
تحجد سمطة الزبط إجخاء مشح التخخيص ،مع مخاعاة مبادئ السؽضؽعية والذفافية وعجم
التسييد."....

62

وىػ نفذ ما كاف معسػال بو في ضل القانػف رقع ( 00 -7000السمغى) ،إذ يخزع الجخػؿ لقصاع البخيج والسػاصالت

الدمكية والالسمكية برفة مدبقة لتخخيز سمصة ضبط البخيج والسػاصالت الدمكية والالسمكية التي مشحيا السذخع ىحه
الرالحية بسػجب نز السادة  70في فقختيا :03
" تتػلى سمصة الزبط السياـ التالية............ :
 مشح تخخيرات االستغالؿ واعتساد تجييدات البخيج والسػاصالت الدمكية والالسمكية وتحجيج السػاصفات والسقاييذ الػاجبتػفخىا فييا" ،مخجع سابق.
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كحلظ نجج "سمصة ضبط سػؽ التبغ" كانت مكمفة بإصجار ق اخرات فخدية تتعمق بسشح الخخز
السؤقتة حدبسا تشز عميو السادة  2مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع :007 -01

" تخزع مسارسة نذاط صانع السؽاد التبغية لتدميػ سمطة ضبط سؽق التبغ والسؽاد التبغية
رخرة مؤقتة بعج اكتداب الستخشح دفتخ شخوط وفقا لبشؽد الشسؽذج السمحق بيحا السخسؽم.
تدمػ الخخرة السؤقتة في أجل أقراه ستؽن ( )21يؽما ابتجاء مؼ تاريخ اكتتاب دفتخ
الذخوط".
بيشسا نرت السادة  3مغ السخسػـ التشفيحؼ نفدو عمى أف:

" يخؽل االمتثال لمبشؽد السشرؽص عمييا في دفتخ الذخوط ،الحي تثبتو سمطة الزبط قانؽنا
الحق لمسخشح في الحرؽل عمى االعتساد برفة صانع لمسؽاد التبغية.
يسكؼ سحب االعتساد حدب الشكال نفديا ،في الحاالت اآلتية:
 مخالفة الحكام التذخيعية أو التشعيسية السعسؽل بيا، عجم احتخام االلتدامات السكتتبة والسختبطة بالشذاط، عجم االنطالق في اإلنتاج بعج انقزاء أجل أقراه سشتان ( )5ابتجاء مؼ تاريخ االعتسادأو الجل السحكؽر في دفتخ الذخوط والحي تقبمو سمطة الزبط.
 غيخ أنو ال يسكؼ أن يتػ الدحب إال في أجل شيخ واحج بعج إعحار الرانع".إال أف ىاتيغ السادتيغ عجلتا سشة  7076بسػجب السخسػـ التشفيحؼ رقع  777 -76لتحخر
السادة  2كاآلتي:

" تخبط مسارسة نذاط صانع السؽاد التبغية باكتتاب الستخشح لجفتخ الذخوط وفق بشؽد
الشسؽذج السمحق"
بيشسا نرت السادة  3بعج تعجيميا أيزا بسػجب السخسػـ نفدو عمى أف:

" يخؽل االمتثال لمبشؽد السشرؽص عمييا في دفتخ الذخوط ،والحي تثبو قانؽنا السرالح
الجبائية السخترة الحق لمستخشح في الحرؽل عمى االعتساد برفة صانع لمسؽاد التبغية،
يدمسو وزيخ السالية في أجل أقراه ثالثؽن ( )01يؽما.......
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يسكؼ سحب االعتساد حدب الشكال نفديا ،في حالة:
 مخالفة الحكام التذخيعية أو التشعيسية السعسؽل بيا، عجم احتخام االلتدامات السكتتبة والسختبطة بالشذاط، عجم االنطالق في اإلنتاج بعج انقزاء أجل أقراه سشتان( )5ابتجاء مؼ تاريخ مشحاالعتساد،
غيخ أنو ال يسكؼ أن يتػ الدحب إال في أجل شيخ واحج بعج إعحار الرانع".63
وأخي اخ بالشدبة لػ ػ "لجشة ضبط الكيخباء والغاز" ،إذ أخزع القانػف رقع  07-07يتعمق
السعجؿ ،القػاعج واإلجخاءات الستعمقة بشذاط كل األشخاؼ
بالكيخباء وتػزيع الغاز بػاسصة القشػات
ّ
الفاعمة في قصاع الكيخباء والغاز لمتخخيز السدبق.

63

64

راجع القدع الثاني مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  007-01مؤرخ في  75أكتػبخ  7001يتزسغ تشطيع نذاشات صشع السػاد

التبػية واستيخادىا وتػزيعيا ،السعشػف بذخوط تدميع الخخرة السؤقتة واالعتساد وسحبيا ،ج .ر.ع  33صادر في  70أكتػبخ
 ،7001السعجؿ والستسع بسػجب السخسػـ التشفيحؼ رقع  777 -76مؤرخ في  76أفخيل  ،7076ج .ر .ع  72صادر في
 74أفخيل  ،7076وبالخرػص نز السادة  11التي نرت عمى أنو " :يحجد تشطيع وتذكيمة وصالحيات سمصة ضبط
سػؽ التبغ والسػاد التبػية بسػجب قخار مغ الػزيخ السكمف بالسالية".
64

السعجؿ " :تدّمع رخرة االستغالؿ إسسيا لجشة الزبط لسدتفيج وحيج،
شبقا لشز السادة  70مغ القانػف رقع 07-07
ّ

مبخر
وىي غيخ قابمة لمتشازؿ عشيا" ،كسا نرت السادة  74مشو " :وتخفس لجشة الزبط مشح رخرة االستغالؿ رفزا ّا

عمشيا إذا لع تتػفخ في الصالب مقاييذ مشح ليحه الخخرة" ،مخجع سابق.
وترخح بو ّ

كسا تتستع "لجشة ضبط الكيخباء والغاز"  -في إشار السياـ السػكّمة إلييا -بدمصة تػؾيع العقػبات عمى الستعامميغ

السخالفيغ لمقػانيغ والتشطيسات ،لتتخاوح ما بيغ عقػبات مالية وعقػبات غيخ مالية ،شبقا لشز السادتيغ  717و 761مغ
القانػف رقع  07 -07السعجؿ:
السادة  " :717يعاقب بالغخامة السشرػص عمييا في السادة  716أدناه ،كل متعامل ال يحتخـ:
 القػاعج التقشية لإلنتاج والترسيع وتذغيل الخبط واستخجاـ شبكات الشقل والتػزيع السحكػرة عمى التػالي ،في السػاد  75و07و 10و 20و 24و 57مغ ىحا القانػف،
 القػاعج التي تحجد الكيؽيات التقشية والتجارية لتسػيغ الدبائغ والتي يحتػييا دفتخ شخوط االمتياز السحكػرة في السادة 44مغ ىحا القانػف وكحا الػاجبات السحكػرة في السادة  74مغ ىحا القانػف،
 قػاعج الشطافة واألمغ وحساية البيئة، -القػاعج الشاتجة عغ تصبيق واجبات السخفق العاـ السحكػرة في السادة  0مغ ىحا القانػف.
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ثالثا -تؽقيع العقــؽبات:
تتبايغ الرالحيات العقابية السعتخؼ بيا لبعس الدمصات اإلدارية السدتقمة في إشار
مسارستيا المتيازات الدمصة العامة ،ما بيغ اإلنحار ،التػبيخ ،وسحب االعتساد ...إضافة إلى
عقػبات مالية ،دوف أف تتعجاىا إلى عقػبات سالبة لمحخية ،التي تبقى اختراصا أصيال لمقاضي
الجدائي.
ففي القصاع البشكي –عمى سبيل السثاؿ -يذكل سحب االعتساد أخصخ عقػبة يسكغ أف
تسذ بشكا أو مؤسدة مالية ،إضافة إلى الترؽية السالية ،65أما في مجاؿ البػرصة وسػؽ الؿيع
ّ

خػؿ السذخع غخفة التأديب والتحكيع لمجشة ضبط عسميات البػرصة ومخاقبتيا سمصة
السشقػلة ،فمقج ّ
إصجار عقػبات سالبة لمحقػؽ تجاه الػسصاء في عسميات البػرصة ترل إلى سحب االعتساد.66
السادة  " :716في حالة (حاالت) التقريخ الخصيخ كسا ىػ مشرػص عميو في السادة  717أعاله ،يسكغ لجشة الزبط أف
تدحب مؤقتا رخرة استغالؿ السشذأة لفتخة ال تتجاوز سشة ( )7واحجة ،كسا يسكشيا في حالة التقريخ الخصيخ ،سحب
رخرة االستغالؿ نيائيا ،ويجب أف تدجل صخاحة في قخار الدحب حاالت التقريخ السعايغ.
راجع أيزا في صالحيات واختراصات "لجشة ضبط الكيخباء والغاز":
 نػباؿ لدىخ ،السخكد القانػني لمجشة ضبط الكيخباء والغاز في الجدائخ ،محكخة لشيل شيادة الساجدتيخ في القانػف اإلدارؼ،فخع اإلدارة العامة وإقميسية القػانيغ ،كمية الحقػؽ ،جامعة قدشصيشة.7077 -7077 ،
 ميدػف يدسيشة ،الزبط االقترادؼ في قصاع الصاقة الكيخبائية ،محكخة لشيل شيادة الساجدتيخ في القانػف ،تخرزالييئات العسػمية والحػكسة ،كمية الحقػؽ والعمػـ الدياسية ،جامعة عبج الخحساف ميخة -بجاية.7071 -7070 ،
 عدالي عبج الكخيع " ،لجشة ضبط الكيخباء والغاز" ،مجاخمة ألقيت في السمتقى الػششي حػؿ سمصات الزبط السدتقمة فيالسجاؿ االقترادؼ والسالي ،جامعة عبج الخحساف ميخة -بجاية ،يػمي  70و 71ماؼ .7004
65

راجع في ذلظ:

الستسع ،مخجع سابق.
 السػاد مغ  705إلى  773مغ قانػف الشقج والقخضّ
السعجؿ و ّ
 بمصخش مشى " ،الدمصات اإلدارية السدتقمة في السجاؿ السرخفي :وجو ججيج لمجولة" ،مجمة إدارة ،السجمج  ،77العجد -7 ،7000عجد  ،71ص ص .57 -24
- ZOUAIMIA Rachid, les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en Algérie,
éd. Houma, Alger, 2005.
66

راجع في الدمصة التحكيسية والتأديبية ل ػ ػ ػ "لجشة ضبط عسميات البػرصة ومخاقبتيا":

السعشػف بػالسياـ والرالحيات (السػاد مغ  00إلى
الستسع،
 الفرل الثاني مغ السخسػـ التذخيعي رقع 70 -60ّ
ّ
السعجؿ و ّ
 ،)24مخجع سابق.
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الباب األول

أما في قصاع البخيج واالتراالت االلكتخونية ،فإف العقػبات تتخاوح ما بيغ اإلعحار،
وعقػبات مالية يكػف مبمغيا الثابت متشاسبا مع خصػرة التقريخ ومع السدايا السجشية مغ ىحا
التقريخ أو مداويا لسبمغ الخبح السحقق ....وإذا تسادػ الستعامل في عجـ االمتثاؿ لذخوط اإلعحار
رغع تصبيق العقػبات السالية ،تتخح سمصة الزبط ضجه وعمى نفقتو ،بسػجب قخار مدبب إحجػ
العقػبتيغ اآلتيتيغ:
 التعميق الكمي أو الجدئي لمتخخيز لسجة أقراىا ثالثػف ( )00يػما، التعميق لمتخخيز لسجة تتخاوح بيغ شيخ ( )7واحج إلى ثالثة ( )0أشيخ أو تخؽيس مجتو فيحجود سشة.
حج
وإذا لع يستثل الستعامل بالخغع مغ ذلظ ،يسكغ أف يتخح ضجه عقػبات متفاوتة ترل إلى ّ

الدحب الشيائي لمتخخيز وفق نفذ األشكاؿ الستبعة في مشحو.

67

 حسميل نػراة ،الشطاـ القانػني لمدػؽ السالية الجدائخية ،أشخوحة مقجمة لشيل درجة دكتػراه عمػـ ،تخرز قانػف ،جامعةمػلػد معسخؼ تيدؼ وزو ،ص ص .770 -707
67

شبقا لسا نرت عميو السادة  03مغ القانػف رقع  01 -75يحجد القػاعج العامة الستعمقة بالبخيج واالتراالت اإللكتخونية" :

عشجما ال يحتخـ الستعامل السدتفيج مغ التخخيز الذخوط السفخوضة عميو بسػجب الشرػص التذخيعية والتشطيسية أو
الق اخرات التي تتخحىا سمصة الزبط ،تعحره ىحه األخيخة باالمتثاؿ ليحه الذخوط في أجل ال يتعجػ ثالثيغ ( )00يػما.
ويسكغ سمصة الزبط نذخ ىحا اإلعحار.
وإذا لع يستثل الستعامل لإلعحار ،يسكغ سمصة الزبط ،حدب خصػرة التقريخ ،أف تتخح ضج الستعامل السقرخ ،إحجػ
العقػبتيغ اآلتيتيغ:
 عقػبة مالية يكػف مبمغيا الثابت متشاسبا مع خصػرة التقريخ ومع السدايا السجشية مغ ىحا التقريخ أو مداويا لسبمغ الخبحالسحقق ،عمى أال تتجاوز ندبة  7مغ رقع األعساؿ خارج الخسػـ لمدشة السالية األخيخة السختتسة ،ويسكغ أف ترل ىحه
الشدبة إلى  2كحج أقرى في حالة خخؽ ججيج لشفذ االلتداـ.
وإذا لع يػجج نذاط سابق يدسح بتحجيج مبمغ العقػبة ،ال يسكغ أف تتجاوز العقػبة السالية  200.000د.ج ويرل ىحا السبمغ
كحج أقرى إلى  7000.000د.ج في حالة خخؽ ججيج لشفذ االلتداـ.
 عقػبة مالية بسبمغ أقراه  700.000د.ج ضج الستعامميغ الحيغ يقجمػف عسجا أو تياونا معمػمات غيخ دؾيقة ردا عمىشمب يػجو إلييع عسال بأحكاـ ىحا القانػف ونرػصو التصبيؿية ،وتصبق ىحه العقػبة أيزا في حاالت التأخخ في تقجيع
السعمػمات أو في دفع مختمف األتاوػ والسداىسات والسكافآت مقابل الخجمات السقجمة ،ويسكغ في كل الحاالت ،أف تفخض
سمصة الزبط غخامة تيجيجية ال يسكغ أف تقل عغ  2000د.ج وال تديج عغ  70.000د.ج عغ كل يػـ تأخيخ.
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الباب األول

الفقخة الثانية :معاىخ مسارسة امتيازات الدمطة العامة
مؼ طخف وكالتي السحخوقات.
السخػلة قانػنا لػكالتي السحخوقات تستعيسا بامتيازات الدمصة العامة،
تعكذ الرالحيات
ّ

ويتزح ذلظ خاصة مغ خالؿ الق اخرات الفخدية الستسثمة في مشح التخاخيز وق اخرات اإلسشاد(أوال)،
إضافة إلى إبخاـ العقػد الشفصية باسع ولحداب الجولة (ثانيا).
أوال -مشح التخاخيص وق اخرات اإلسشاد:
لقج تخّمى السذخع عغ االحتكار القانػني لقصاع السحخوقات ،إذ أصبح مفتػحا أماـ
االستثسار األجشبي والػششي حدبسا نرت عميو السادة  6مغ قانػف السحخوقات الججيج رقع -76
:70

" تعج مسارسة نذاطات السحخوقات نذاطا تجاريا.
يسكؼ لكل شخص أن يسارس نذاطا مؼ ىحه الشذاطات أو أكثخ ،بذخط أن يحتخم أحكام
ىحا القانؽن وكل الحكام التذخيعية والتشعيسية الخخى الدارية السفعؽل ،إما مؼ خالل ىيئة
تخزع لمقانؽن الجدائخي ،وإما مؼ خالل فخع تابع لذخكة أجشبية ،وإما أن يكؽن مشعسا في أي
شكل آخخ يدسح لو أن يكؽن مؽضؽع جباية في الجدائخ".
إال أنو ال يداؿ ضسغ األنذصة السقششة حدبسا تشز عميو السادة  0مغ قانػف السحخوقات
الججيج رقع :70 -76

وإذا تسادػ الستعامل في عجـ االمتثاؿ لذخوط اإلعحار رغع تصبيق العقػبات السالية ،تتخح سمصة الزبط ضجه وعمى نفقتو،
بسػجب قخار مدبب ،إحجػ العقػبتيغ اآلتيتيغ:
 التعميق الكمي أو الجدئي لمتخخيز لسجة اقراىا ثالثػف ( )00يػما، التعميق لمتخخيز لسجة تتخاوح بيغ شيخ ( )7واحج إلى ثالثة ( )0أشيخ أو تخؽيس مجتو في حجود سشة.وإذا لع يستثل الستعامل بالخغع مغ ذلظ ،يسكغ أف يتخح ضجه قخار الدحب الشيائي لمتخخيز وفق نفذ األشكاؿ الستبعة في
مشحو.
وفي ىحه الحالة ،يجب عمى سمصة الزبط اتخاذ التجابيخ الالزمة لزساف استس اخرية الخجمة وحساية مرالح السختفقيغ،"....
مخجع سابق.
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" تخزع نذاطات السحخوقات ليحا القانؽن ولمشرؽص الستخحة لتطبيقو" ،كسا تشص
السادة  3مؼ القانؽن نفدو عمى أنو " :ال يسكؼ لي كان أن يقؽم بشذاطات السحخوقات ما لػ
تتؽفخ فيو القجرات الفشية و /أو السالية الزخورية لدائيا عمى أحدؼ وجو ،وما لػ يخخص لو
مدبقا بحلغ وفقا لحكام ىحا القانؽن".
 -0التخاخيص السسشؽحة مؼ طخف وكالتي السحخوقات:
رخرة التشقيب

68

عغ السحخوقات تسشحيا الػكالة الػششية لتثسيغ مػارد السحخوقات (ألشفط)

تخػؿ لمسشقب الحق غيخ السصمق في تشفيح أشغاؿ التشقيب في رقعة
وفقا ألحكاـ قانػف السحخوقاتّ ،
معيشة".
أما رخز الذخوع في االنتاج والتػصيل بالتػتخ ليياكل السحخوقات ومشذآتيا فتسشح مغ شخؼ
"سمصة ضبط السحخوقات" ،عمى أف تحجد كيؽيات واجخاء الحرػؿ عمى تخخيز الذخوع في
االنتاج والتػصيل بالتػتخ عغ شخيق التشطيع .69
 -5ق اخرات اإلسشاد السسشؽحة مؼ طخف وكالة " ألشفط":
ال يسكغ مباشخة نذاشات السحخوقات الستعمقة بالبحث واالستغالؿ إال بعج الحرػؿ عمى
قخار اإلسشاد -وىػ القخار الحؼ تسشح بسػجبو الػكالة الػششية لتثسيغ مػارد السحخوقات (ألشفط)
األشخاؼ الستعاقجة الحق في مسارسة نذاشات البحث و /أو االستغالؿ في رقعة معيشة.
تعج مطي اخ بار از مغ مطاىخ الدمصة
الخخز وق اخرات اإلسشاد ّ
وعميو يسكغ القػؿ إف مشح ّ

العامة التي تسارسيا وكالتا السحخوقات ،فخغع تحػيل الدمصة السانحة ليحه ال ّخخز مغ الػزيخ
السكمف بالسحخوقات إلى الػكالة الػششية لتثسيغ مػارد السحخوقات "ألشفط" مشح سشة  ،7002إال أنو
ال يشف إشالقا الصابع اإلدارؼ عشيا في إشار مسارسة امتيازات الدمصة العامة.
68

يعخؼ التشقيب بأنو" :األشغاؿ التي تدسح بالكذف عغ السحخوقات ،ال سّيسا عغ شخيق استعساؿ شخؽ جيػلػجية

وجيػفيديائية ،بسا فييا إنجاز أشغاؿ الحفخ الصبقي ،ويتسثل الحفخ الصبقي في حفخ اآلبار بػية االستصالع الجيػلػجي
لمصبقات الخسػبية أو غيخىا والتي يختخقيا ىحا الحفخ مغ أجل تحجيج السيدات الستعمقة باحتياشات السحخوقات الكامشة في
الخقعة السعشية ،خاصة ؼيسا يتعمق برخخة السرجر والخداف واالمتجادات العسػدية لمصبقات وشبيعة الدػائل".
راجع في ذلظ التعخيف الػارد في نز السادة  7مغ قانػف رقع  70 -76يشطع نذاشات السحخوقات ،مخجع سابق.
69

حدبسا نرت عميو السادة  11مغ السخجع نفدو.

- 47 -

الفصل األول :المركز المؤسساتي لوكالتي المحروقات.

الباب األول

ثانيا -إبخام عقؽد السحخوقات باسػ ولحداب الجولة:
تشز السادة  5مغ قانػف السحخوقات الججيج رقع  70 -76عمى أف:

" تعؽد ممكية الدشجات السشجسية لمجولة ،وتسشح حرخيا لمؽكالة الؽطشية لتثسيؼ مؽارد
السحخوقات بسؽجب مخسؽم رئاسي....... ،
يخزع مشح امتياز السشبع أو ابخام عقج السحخوقات لمحرؽل عمى سشج مشجسي مؼ طخف
الؽكالة الؽطشية لتثسيؼ مؽارد السحخوقات"......
ويقرج بالدشج السشجسي الخخرة الرادرة لرالح الػكالة الػششية لتثسيغ مػارد السحخوقات
(ألشفط) والتي بسػجبيا تسشح مسارسة نذاشات التشقيب عغ السحخوقات والبحث عشيا واستغالليا،70
فإبخاـ عقػد السحخوقات مغ قبل وكالة "ألشفط" مع أؼ شخؼ متعاقج يدتجيب لخاصية الفرل بيغ
شكل قانػف السحخوقات القجيع
الجولة ومياميا السخفؿية ،وبيغ "سػناشخاؾ" ومياميا االقترادية ،إذ ّ
تع التأكيج عميو
 04-02تغيي اخ جحريا في اإلشار القانػني لمعقػد الشفصية وكيؽية إبخاميا ،وىػ ما ّ
في قانػف السحخوقات الججيج رقع  ،70 -76فأستبجؿ آلية الذخاكة وتقاسع اإلنتاج اإلجبارية بيغ
"سػناشخاؾ" والذخكات البتخولية األجشبية ،بآلية ججيجة وىي صيغة عقػد البحث و /أو االستغالؿ،
التي تبخميا وكالة "ألشفط" باسع ولحداب الجولة عغ شخيق مشح إمتيازات السشبع أو ق اخرات
االسشاد.

71

70

حدب التعخيف الػراد في نز السادة  7مغ قانػف رقع  70 -76يشطع نذاشات السحخوقات ،مخجع سابق.

71

تعخؼ السادة  7مغ قانػف رقع  70 -76يشطع نذاشات السحخوقات عقج السحخوقات بأنو " :العقج الخاص بشذاشات

السشبع والسبخـ بيغ األشخاؼ الستعاقجة بسػجب شخوط ىحا القانػف".
أما السقرػد باألشخاؼ الستعاقجة فيػ " :كل شخز معشػؼ أو أكثخ وكحا السؤسدة الػششية الحيغ أبخمػا عقج
السحخوقات".
أما نذاشات السشبع فيي " :نذاشات التشقيب والبحث عغ السحخوقات وتقجيخىا وتصػيخىا واستغالليا ،تذسل ىحه
الشذاشات عمى وجو الخرػص الفرل والتجدئة والزغط والتجسيع والتػزيع والتخديغ في عيغ السكاف ووسائل ترخيف
السحخوقات  ،كسا أنيا تذسل نذاشات تدييخ ىحه العسميات وكحا التخمي عغ السػاقع واعادتيا إلى حالتيا األصمية.
في حالة الشذاشات في البحخ ،تذسل نذاشات السشبع أيزا الجعائع العائسة ،وخاصة تمظ الستعمقة بتخديغ الغاز وشحشو،
وتسييعو عشج االقتزاء".
راجع في ىحه التعاريف نز السادة  7مغ قانػف رقع  70 -76يشطع نذاشات السحخوقات ،السخجع نفدو.
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السطمب الثاني :تجاوز وكالتي السحخوقات الطابع اإلداري لمدمطات اإلدارية السدتقمة.
السكػنة
تعتبخ الصبيعة اإلدارية التي تتستع بيا الدمصات اإلدارية السدتقمة إحجػ السسيدات
ّ

لصبيعتيا القانػنية ،وىػ ما ّتبشاه السذخع الفخندي مثال حػؿ الصبيعة اإلدارية ليحه الدمصات استشادا
– عمى وجو الخرػص -الجتيادات كل مغ مجمذ الجولة 72والسجمذ الجستػرؼ 73الفخندييغ.

72

كيفت قزائيا وفقييا بأنيا سمصات إدارية ،حيث
فعشجما ضيخت الدمصات اإلدارية السدتقمة في فخندا في بجاياتيا األولىّ ،

أعمغ مجمذ الجولة الفخندي عغ الصابع اإلدارؼ ليا ،وأف ىحه األجيدة تعتبخ سمصات إدارية رغع عجـ خزػعيا لمػصاية

الػ ازرية ،كػنيا تعسل باسع ولحداب الجولة ،ىحه األخيخة تتحسل كافة السدؤولية في حاؿ ارتكاب ىحه الدمصات ألخصاء
جديسة لعجـ تستعيا بالذخرية السعشػية كأصل عاـ ،كحلظ بالشطخ إلى شخيقة تعييغ أعزاء ىحه الدمصات التي تتّع في

الغالب مغ شخؼ رئيذ الجسيػرية أو الػزراء ،حيث تداىع شخيقة التعييغ ىحه في إضفاء الصابع اإلدارؼ عمييا ،دوف أف
نشدى خزػعيا لخقابة القاضي اإلدارؼ.
أما مجمذ الجولة الفخندي ومغ خالؿ تقخيخه الرادر سشة  7007حػؿ الدمصات اإلدارية السدتقمة ،أكج عمى أف وجػد ىحه
يعج متالئسا ومذخوعا ،ولكشو في الػقت نفدو لع يشكخ الغسػض الحؼ يحيط بيا معتب اخ إياىا شكال ججيجا اليجؼ مشو
األخيخة ّ
أكج مجمذ الجولة الفخندي أف ىحه الدمصات قج استصاعت
حساية الحقػؽ ضج خصخ تعدف الجولة وأجيدتيا التشفيحية ،كسا ّ

حرخ في ىحا التقخيخ ثالثة عذخ ( )70سمصة إدارية
دوف صعػبات أف تشجمج في الشطاـ الدياسي واإلدارؼ الفخندي ،إذ
ّ

مدتقمة بتكييف تذخيعي أو قزائي ،مثل:

)-La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL
)- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA
)- La Commission des opérations de bourse (COB
)- L'Autorité de régulation des télécommunications (ART
)- L'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA
إضافة إلى سبعة عذخ ( )74سمصة إدارية مدتقمة كيفت وفقا لمخرائز التي تتستع بيا ،مثل :
- La Commission paritaire des publications et agences de presse
-La Commission bancaire
- Le Conseil de la concurrence
- La Commission de la régulation de l'électricité (CRE).
73

أقخ ىػ اآلخخ الصابع اإلدارؼ لمدمصات اإلدارية السدتقمة ولػ ضسشيا ،رغع تحفطو
إف السجمذ الجستػرؼ الفخندي قج ّ

التكييف إال عمى " المجشة الػششية
عمى تدسية ىحه الدمصات كدمصات إدارية مدتقمة في بجاياتيا األولى ،حيث لع يصمق ىحا ّ

لالتراالت والحخيات"(  )CNILبسػجب القخار رقع  ،774-53حيث اعتبخ مغ خاللو السجمذ الجستػرؼ الفخندي أف "
المجشة الػششية لالتراالت والحخيات" ىي عمى غخار غيخىا مغ الدمصات اإلدارية خاضعة لخقابة الذخعية ،أما ؼيسا يتعمق
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فاستقاللية الدمصات اإلدارية السدتقمة وعجـ خزػعيا لدمصة رئاسية أو وصائية ال يعشي
بتاتا أنيا غيخ مشتسية لسؤسدات الجولة وجيازىا اإلدارؼ ،عمى عكذ وكالتي السحخوقات (الفخع
األوؿ) فيي وجو آخخ لمجولة بخرائز ومسيدات مختمفة عغ تمظ الخرائز السسيدة والسألػفة
لإلدارة التقميجية (الفخع الثاني).
الفخع الول :ال اجتياد مع صخاحة الشص.
في بعس التذخيعات السقارنة  -كالتذخيع الفخندي مثال -وعمى الخغع مغ عجـ تستع أغمب
الدمصات اإلدارية السدتقمة بالذخرية السعشػية كأصل عاـ وعجـ إدراجيا صخاحة ضسغ الييكل
اإلدارؼ لمجولة ،إال أنو ال يسكغ التذكيظ بتاتا في الصبيعة اإلدارية ليحه الدمصات وخزػعيا لخقابة
القاضي اإلدارؼ ،فاالجتيادات القزائية والفقيية قج أكجت عمى الصابع اإلدارؼ ليا مع األخح بعيغ
السسيدة ونطاميا القانػني الستسيد ،لكشيا في الػقت نفدو تبقى تابعة لمجولة
االعتبار خرائريا
ّ
بػصفيا شخز قانػني عاـ وليذ سمصة سياسية أو سمصة رابعة.

بتستع ىحه المجشة بالدمصة التشطيسية عمى غخار الػزيخ األوؿ ،فحلظ ال يذكل عائقا أماـ السذخع ليسشح سمصة أخخػ في
الجولة غيخ ىحا األخيخ ميسة إصجار قػاعج تدسح بتشفيح قانػف ما.....
Voir le considérant n° 8 de la Décision du Conseil constitutionnel français, Décision n° 86-217 DC du
18 septembre 1986, relative a la constitutionalité de la loi relative à la liberté de communication,
(www.conseil-constitutionnel.fr ).

ولحلظ اعتبخ الفقو الفخندي أف الق اخرات األولى التي صجرت عغ السجمذ الجستػرؼ لع تزف شيئا ججيجا في مػاجية
كيف " المجشة مغ أجل الذفاؼية وتعجدية الرحافة" ( )CTPPبالمجشة
نرػص تذخيعية واضحة في ىحه السدألة ،إذ ّ

اإلدارية،

)Décision du Conseil constitutionnel français n° 84-181 DC du 11 octobre 1984, relative à la
constitutionalité de la loi visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le
pluralisme des entreprises de presse, (www.conseil-constitutionnel.fr).

واعتبخ " الدمصة العميا لالتراؿ الدسعي البرخؼ" ( )HACAسمصة إدارية مدتقمة،
) Décision du Conseil constitutionnel français n° 84-173 DC du 26 juillet 1984, relative à la
constitutionalité de la loi relative à l'exploitation des services de radio-télévision mis à la disposition
)du public sur un réseau câblé , (www.conseil-constitutionnel.fr

كيف " لجشة عسميات البػرصة" (  )COBبالدمصة اإلدارية،
كسا ّ

) Décision du Conseil constitutionnel français n° 89-260 DC du 28 juillet 1989, relative à la
constitutionalité de la loi relative à la sécurité et à la transparence du marché financier, (www.conseil) constitutionnel.fr
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أما في التذخيع الجدائخؼ ،ؼيسكغ الخجػع لمتكييفات القانػنية التي أعصاىا السذخع ليحه
كيفت صخاحة
الدمصات قرج الػقػؼ عمى شابعيا اإلدارؼ (الفقخة األولى) ،فيشاؾ ىيئات ضبط ّ
في الشرػص السشذئة ليا بأنيا سمصات إدارية مدتقمة ،عمى خالؼ البعس اآلخخ ،أما بالشدبة

تبشاه السذخع
لػكالتي السحخوقات فمقج تسيدت بخخوج واضح  -مشح استحجاثيسا سشة  -7002عغ ما ّ
ؼيسا يتعمق بييئات الزبط األخخػ ،وذلظ بإخزاعيسا ألحكاـ القانػف التجارؼ ال اإلدارؼ (الفقخة

الثانية).
الفقخة الولى :الطابع اإلداري لمدمطات اإلدارية السدتقمة.
إف الصبيعة اإلدارية لمدمصات اإلدارية السدتقمة في التذخيع الجدائخؼ ال تجع مجاال لمذظ،
مػحجة ،إال أف
فخغع تحبحب السذخع ّ
مػحج وتدسية ّ
وتخدده في إخزاع ىحه الييئات لشطاـ قانػني ّ
الفقو أجسع عمى شابعيا اإلدارؼ وفق معياريغ:74
معيار شبيعة الشذاط ،وىػ السعيار السختبط باليجؼ مغ الشذاط الحؼ تقػـ بو الدمصات
اإلدارية السدتقمة الستسثل في الديخ عمى التصبيق الحدغ لمقانػف في القصاعات السذخفة عمييا،
وإصجار الق اخرات التشطيسية وتشفيحىا بػية حساية الشطاـ العاـ االقترادؼ ،إضافة إلى اتخاذ
تعج مغ قبيل امتيازات الدمصة العامة التي تستمكيا عادة األجيدة اإلدارية
الق اخرات الفخدية التي ّ
التقميجية.

ومعيار السشازعات الستعمق باختراص القاضي اإلدارؼ كقاعجة عامة لمشطخ في السشازعات
الستعمقة بشذاط الدمصات اإلدارية السدتقمة ،فالق اخرات الرادرة عشيا تخزع لمقاضي اإلدارؼ مثميا
مثل الق اخرات اإلدارية الرادرة عغ الييئات اإلدارية التقميجية.75

« La notion d’autorité de régulation n’est pas une qualification dans la mesure où ce qui est
visé en l’occurrence dans les termes de la loi porte sur une fonction. Derrière la fonction, il est
nécessaire de rechercher la véritable qualification de l’organe dans la mesure où la fonction de
régulation peut être exercée selon des modalités différentes. Il est possible d’avoir recours à une
autorité administrative, comme il est permis de recourir à une autorité à laquelle s’attache le
caractère commercial, en somme, derrière la fonction, il est nécessaire de faire appel aux aspects
institutionnels de sorte que soit définie la véritable nature juridique de l’organe. La qualification
juridique de l’organe peut être cernée au moyen de la combinaison de deux critères : l’un matériel, le
» second a trait au régime contentieux auquel obéissent ses actes
ZOUAIMIA Rachid, les autorités de régulation financière en Algérie, Op. Cit, p 97.
74
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وعميو فإف الصابع اإلدارؼ لمدمصات اإلدارية السدتقمة في التذخيع الجدائخؼ يسكغ الػقػؼ
عميو إما مغ خالؿ الشز القانػني السشذئ ليا (أوال) ،وإما مغ خالؿ االجتيادات القزائية (ثانيا)
أو الجراسات الفقيية (ثالثا).
أوال -الدمطات اإلدارية السدتقمة بت ّكييف تذخيعي:
كيفت صخاحة في
بتكييف تذخيعي ىي تمظ الييئات التي ّ
الدمصات اإلدارية السدتقمة ّ

الشرػص السشذئة ليا بكػنيا سمصات إدارية مدتقمة ،وكانت البجاية مع "السجمذ العمى لإلعالم"

تع حّمو سشة ،767660
الحؼ أنذئ سشة ّ 7660
وكيف صخاحة بكػنو سمصة إدارية مدتقمة ،إلى أف ّ
75

إذ مشح السذخع كأصل عاـ االختراص في الصعغ باإللغاء ضج ق اخرات الدمصات اإلدارية السدتقمة لسجمذ الجولة:

 لجشة اإلشخاف عمى التأميشات :ق اخراتيا بتعييغ السترخفيغ قابمة لمصعغ فييا أماـ مجمذ الجولة شبقا لشز السادة 770مغ أمخ رقع  ( 04-62أمخ رقع  04 -62مؤرخ في  72جانفي  ،7662يتعمق بالتأميشات ،ج .ر .ع  72صادر في 05
الستسسة بسػجب السادة  07مغ قانػف رقع ( 01 -03قانػف رقع  01 -03مؤرخ في  70ؼيفخؼ
مارس )7662
ّ
السعجلة و ّ
 ،7003ج .ر .ع  72صادر في  77مارس  ...." :)7003تكػف ق اخرات لجشة اإلشخاؼ عمى التأميشات الستعمقة بتعييغ
السترخؼ السؤقت قابمة لمصعغ فييا أماـ مجمذ الجولة".
الستسع ":تكػف ق اخرات المجشة الستعمقة بتعييغ قائع
 المجشة السرخفية :شبقا لشز السادة  704مغ أمخ 77-00ّ
السعجؿ و ّ
باإلدارة أو السرّفي والعقػبات التأديبية وحجىا قابمة لمصعغ القزائي ....تكػف الصعػف مغ اختراص مجمذ الجولة"،
مخجع سابق.
 سمطة ضبط البخيج واالتراالت االلكتخونية :شبقا لشز السادة  77مغ قانػف رقع  01-75يحجد القػاعج العامة الستعمقةبالبخيج واالتراالت االلكتخونية " :يسكغ أف تكػف ق اخرات مجمذ سمصة الزبط مػضػع شعغ غيخ مػقف لمتشفيح أماـ
مجمذ الجولة في أجل شيخ واحج ،ابتجاء مغ تاريخ تبميغيا.
يفرل مجمذ الجولة في الصعغ في أجل أقراه شيخاف ( )7مغ تاريخ إيجاع الصعغ ،".....مخجع سابق.
السعجؿ " :يجب أف تكػف ق اخرات لجشة
 لجشة ضبط الكيخباء والغاز :شبقا لشز السادة  706مغ قانػف رقع 07-07ّ

الزبط مبخرة ويسكغ أف تكػف مػضػع شعغ قزائي لجػ مجمذ الجولة" ،مخجع سابق.
76

كيفت عمى أنيا سمصات إدارية مدتقمة بشرػص تذخيعية صخيحة كػ "سمطة ضبط الخجمات
ىشاؾ ىيئات أخخػ ّ

تػ حّميسا سشة .5104
العسؽمية لمسياه" ،و" الؽكالة الؽطشية لمسؽاد الريجالنية" المتيغ ّ

كيفت كدمصة إدارية مدتقمة بسػجب نز السادة  32مغ قانػف السياه رقع " :77 -02
بالشدبة لػ "سطة ضبط السياه" التي ّ

 ...يسكغ أف تسارس مياـ ضبط الخجمات العسػمية لمسياه سمطة إدارية مدتقمة" ،إال أف السخسػـ التشفيحؼ رقع 000 -05

التكييف،
الحؼ يحجد صالحيات وكحا قػاعج تشطيع سمصة ضبط الخجمات العسػمية لمسياه وعسميا لع يعتسج ذات الػصف و ّ

وإنسا وصفيا بػ "سمصة ضبط" ،إذ نرت السادة األولى ( )07مشو ....." :تجعى في صمب الشز سمصة الزبط.".....
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أما بالشدبة لمييئات التي التداؿ فاعمة في مجاؿ الزبط كدمصات إدارية مدتقمة نجج كال مغ
"مجمذ السشافدة"" ،الييئة الؽطشية لمؽقاية مؼ الفداد ومكافحتو" ،وأخي اخ وليذ آخ اخ "الدمطة
الؽطشية لمترجيق االلكتخوني".
 -0مجمذ السشافدة:
نرت السادة
في ضل اعتخاؼ السذخع لبعس الدمصات اإلدارية السدتقمة بالصابع اإلدارؼّ ،
 70مغ أمخ رقع ،7700 -00عمى أنو " :تشذأ لجػ رئيذ الحكػمة سمطة إدارية تجعى في صمب
الشز "مجمذ السشافدة" تتستع بالذخرية القانػنية واالستقالؿ السالي":78
لتعجؿ ىحه السادة سشة  7005بسػجب قانػف رقع  77-05عمى الشحػ التالي " :تشذأ سمطة
ّ

إدارية مدتقمة تجعى في صمب الشز مجمذ السشافدة تتستع بػالذخرية القانػنية واالستقالؿ
السالي ،تػضع لجػ الػزيخ السكمف بالتجارة".

أما بالشدبة ل ػ "الؽكالة الؽطشية لمسؽاد الريجالنية" فمقج نرت السادة  740في فقختيا األولى مغ القانػف رقع 70 -05
ويتسع القانػف رقع  02 -52الستعمق بحساية الرحة وتخقيتيا (ممغى) عمى أف " :تشذأ وكالة وششية لمسػاد الريجالنية
ّ
يعجؿ ّ
السدتعسمة في الصب البذخؼ والسدساة أدناه الػكالة.
الػكالة سمطة إدارية مدتقمة تتستع بالذخرية السعشػية واالستقالؿ السالي ،يحجد تشطيع الػكالة وسيخىا وكحا القانػف
األساسي لسدتخجمييا عغ شخيق التشطيع".
إال اف القانػف الججيج لمرحة الرادر سشة  5104قج ألغى وصف " الدمطة اإلدارية السدتقمة" عغ " الؽكالة الؽطشية
وكيفيا بجال عغ ذلظ بػ " مؤسدة عسػمية ذات تدييخ خاص" بسػجب نز السادة  771مشو ،راجع
لمسؽاد الريجالنية" ّ
أحكاـ السادتيغ  770و 771مغ قانػف رقع  77-75يتعمق بالرحة ،مخجع سابق.
77

عمى عكذ السادة  73مغ أمخ رقع  03 -62يتعمق بالسشافدة (السمغى) ،والتي نرت عمى ما يمي دوف إعصاء أؼ

تكييف واضح لسجمذ السشافدة " :يشذأ مجمذ لمسشافدة يكمف بتخؾية السشافدة وحسايتيا ،يتستع مجمذ السشافدة باالستقالؿ
السالي واإلدارؼ ،"...مخجع سابق.
 78وىحا عمى خالؼ ما ساد لفتخة شػيمة في ضل أمخ رقع ( 03 -62السمغى) ،إذ ذىب اتجاه مغ الفقو إلى اعتبار مجمذ
السشافدة ىيئة قزائية بالشطخ لتخكيبتو البذخية ذات الصابع القزائي ،إضافة إلى شبيعة اإلجخاءات الستخ ّحة أمامو
والرالحيات السسشػحة لو في تػؾيع العقػبات ،راجع في ذلظ:
ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, édition Belkeise, Alger, 2012, pp 30, 33.

- 53 -

الفصل األول :المركز المؤسساتي لوكالتي المحروقات.

الباب األول

يكيف مجمذ السشافدة تكييفا تذخيعيا صخيحا بكػنو سمصة إدارية مدتقمة ،مكّمف
وعميو ّ

بتخؾية السشافدة وحسايتيا في الدػؽ ،عمى الخغع مغ التعجيالت الكثيخة التي تػالت عمى تذكيمتو
وتشطيسو.79
 -5الييئة الؽطشية لمؽقاية مؼ الفداد ومكافحتو:
تع استحجاث " الييئة الػششية لمػقاية مغ الفداد ومكافحتو" -بسػجب السادة  74وما يمييا
ّ
مغ القانػف رقع  07-03الستعمق بالػقاية مغ الفداد ،80لتػضع لجػ رئاسة الجسيػرية كييئة مكّمفة
بتشفيح االستخاتيجية الػششية لسكافحة الفداد ،81تتستع بالذخرية السعشػية واالستقالؿ السالي ،وليا

79

إذ كاف مجمذ السشافدة  -في ضل أمخ رقع ( 03 -62السمغى) -يتكػف مغ إثشي عذخ ( )77عزػ يعيشيع رئيذ

الجسيػرية بشاء عمى اقتخاح مغ الػزيخ السكمف بالعجؿ والػزيخ السكمف بالتجارة ،لسجة خسذ ( )2سشػات قابمة لمتججيج ،كسا
يعيغ رئيذ السجمذ مغ بيغ القزاة الحيغ مارسػا أو يسارسػف وضائفيع إما في السحكسة العميا أو في مجمذ السحاسبة أو
ّ

ىيئة قزائية أخخػ (راجع أحكاـ السادة  76وما بعجىا مغ أمخ رقع ( 03 -62السمغى) ،مخجع سابق).

ألغيت أحكاـ األمخ رقع  03 -62بسػجب أمخ رقع  00 -00الستعمق بالسشافدة الحؼ جعل مغ مجمذ السشافدة ىيئة
إدارية بتذكيمة ججيجة ،إذ لع يحجد األمخ الججيج صفة الخئيذ ،أما عغ تعييشو وتعييغ بؿية األعزاء ؼيكػف لسجة خسذ ()2
سشػات قابمة لمتججيج ،بسػجب مخسػـ رئاسي يرجره رئيذ الجسيػرية (راجع أحكاـ السادتيغ  71و 72مغ أمخ رقع -00
 ،00مخجع سابق).

عجؿ األمخ رقع  00-00بسػجب القانػف رقع  77-05الحؼ جعل ىػ اآلخخ مجمذ السشافدة وألوؿ مخة سمصة إدارية
ّ

مدتقمة متستعة بالذخرية السعشػية واالستقالؿ السالي ،كسا عجلت تذكيمتو مخة أخخػ عمى الشحػ اآلتي ،ستة ( )03أعزاء
يختاروف مغ ضسغ الذخريات والخبخاء الحائديغ عمى األقل عمى شيادة ليدانذ أو شيادة جامعية مساثمة أو خبخة ميشية
لسجة ثساني ( )05سشػات عمى األقل في السجاؿ القانػني و /أو االقترادؼ ،والتي ليا مؤىالت في مجاالت السشافدة
والتػزيع واالستيالؾ وفي مجاؿ السمكية الفكخية ( راجع أحكاـ السادة  70مغ قانػف رقع  77-05السعجلة لمسادة  71مغ أمخ
رقع  00-00يتعمق بالسشافدة) بيشسا أبقى القانػف رقع  02 -70السعجؿ والستسع لألمخ رقع  00 -00عمى تذكيمة السجمذ
نفديا مزيفا فقخة رابعة يدسح فييا ألعزاء مجمذ السشافدة بسسارسة وضائفيع برفة دائسة( .راجع أحكاـ السادة  02مغ
الستسع ،مخجع سابق).
السعجلة لمسادة  71مغ أمخ رقع 00-00
قانػف رقع 02-70
ّ
ّ
السعجؿ و ّ
 80تشز السادة  74مغ قانػف رقع  07-03يتعمق بالػقاية مغ الفداد ومكافحتو " :تشذأ ىيئة وششية مكمفة بالػقاية مغ
الفداد ومكافحتو ،قرج تشفيح االستخاتيجية الػششية في مجاؿ مكافحة الفداد" ،مخجع سابق.
81

تعتبخ" الييئة الػششية لمػقاية مغ الفداد ومكافحتو" الجياز التشفيحؼ الخئيدي في االستخاتيجية الػششية لسكافحة الفداد ،إذ

أنيا تكمف بجسع وتحميل إحراءات الفداد واتجاىاتو ،وؾيادة الجيػد السبحولة في مجاؿ التػعية وتعديد مسارسات اإلدارة
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كامل الرالحيات في تعّقب جسيع جخائع الفداد السشرػص عمييا في القػانيغ والتشطيسات سارية
كيف السذخع ىحه الييئة كدمصة إدارية مدتقمة برخيح نز السادة  75مغ قانػف
السفعػؿ ،ولقج ّ

رقع  " :07-03الييئة سمطة إدارية مدتقمة تتستع بالذخرية السعشػية واالستقالؿ السالي ،تػضع
لجػ رئيذ الجسيػرية ،تحجد تذكيمة الييئة وتشطيسيا وكيؽية سيخىا عغ شخيق التشطيع".

82

كيفيا
وتججر اإلشارة ؼيسا يتعمق بيحه الييئة إلى أف التعجيل الجستػرؼ لدشة  7073قج ّ

كدمصة إدارية مدتقمة ،حيث نرت السادة  707مغ الجستػر عمى أنو " :تؤسذ ىيئة وششية
لمػقاية مغ الفداد ومكافحتو ،وىي سمطة إدارية مدتقمة تػضع لجػ رئيذ الجسيػرية ،تتستع
الييئة باالستقاللية اإلدارية والسالية".
نرت السادة  700مغ الجستػر عمى أنو " :تتػلى الييئة عمى الخرػص ميسة
بيشسا ّ
اقتخاح سياسة شاممة لمػقاية مغ الفداد ،تكخس مبادغ دولة الحق والقانػف وتعكذ الشداىة والذفاؼية
والسدؤولية في تدييخ السستمكات واألمػاؿ العسػمية والسداىسة في تصبيقيا ،تخفع الييئة إلى رئيذ
الجسيػرية تقخي اخ سشػيا عغ تقييع نذاشاتيا الستعمقة بالػقاية مغ الفداد ومكافحتو والشقائز التي
سجمتيا في ىحا السجاؿ والتػصيات السقتخحة عشج االقتزاء".

الخشيجة ،فزال عغ ذلظ يسكغ لمييئة إحالة بعس القزايا عشج االقتزاء إلى و ازرة العجؿ مغ أجل الستابعة القزائية ،راجع
في الييئة الػششية لمػقاية مغ الفداد ومكافحتو:
 زوايسية رشيج" ،مالحطات حػؿ السخكد القانػني لمييئة الػششية لمػقاية مغ الفداد ومكافحتو" ،السجمة الشقجية لمقانؽنوالعمؽم الدياسية ،عجد  ،7005 ،07ص ص .74 -04
 شيخ ناجية ،السخكد القانػني لمييئة الػششية لمػقاية مغ الفداد ومكافحتو ،مجاخمة ألقيت في السمتقى الػششي حػؿ سمصاتالزبط السدتقمة في السجاؿ االقترادؼ والسالي ،جامعة عبج الخحساف ميخة -بجاية ،يػمي  70و  71ماؼ .7004
 مػرؼ سؽياف ،آليات مكافحة الفداد االقترادؼ الجولي ،أشخوحة مقجمة لشيل شيادة دكتػراه عمػـ ،تخرز قانػف ،كميةالحقػؽ والعمػـ الدياسية ،جامعة مػلػد معسخؼ تيدؼ وزو.7075 ،
 حاحة عبج العالي ،اآلليات القانػنية لسكافحة الفداد اإلدارؼ في الجدائخ ،أشخوحة مقجمة لشيل شيادة دكتػراه عمػـ،تخرز قانػف عاـ ،كمية الحقػؽ والعمػـ الدياسية ،جامعة  دمح خيزخ بدكخة.7070 ،
82

مخسػـ رئاسي رقع  170 -03مؤرخ في  77نػفسبخ  ،7003يحجد تذكيمة الييئة الػششية لمػقاية مغ الفداد ومكافحتو

ومتسع بسػجب مخسػـ رئاسي رقع 31 -77
وتشطيسيا وكيؽيات سيخىا ،ج .ر .ع  41صادر في  77نػفسبخ ّ ،7003
معجؿ ّ
مؤرخ في  4ؼيفخؼ  ،7077ج .ر .ع  5صادر في  72ؼيفخؼ .7077
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 -0الدمطة الؽطشية لمترجيق اإل لكتخوني:
تع استحجاث " الدمصة الػششية لمترجيق اإللكتخوني" بسػجب قانػف رقع  01 -72الحؼ
لقج ّ
83
لتكيف صخاحة بكػنيا سمصة إدارية
يحجد القػاعج العامة الستعمقة بالتػؾيع والترجيق اإللكتخونييغ ّ ،

مدتقمة في نز السادة  73مشو" :تشذأ لجػ الػزيخ األوؿ سمطة إدارية مدتقمة تتستع بالذخرية
السعشػية واالستقالؿ السالي ،تدسى "الدمصة الػششية لمترجيق اإللكتخوني" ،وتجعى في صمب
الشز الدمصة.84" .....
إال أف قانػف رقع  01 -72أنذا ىيئتيغ أخختيغ ،ويتعمق األمخ بػ " الدمطة الحكؽمية
لمترجيق االلكتخوني" ،85عمى أف تحجد شبيعة ىحه الدمصة وتذكيميا وتشطيسيا وسيخىا عغ شخيق
التشطيع ،حدبسا نرت عميو السادة  74مغ القانػف نفدو ،ليرجر السخسػـ التشفيحؼ رقع 702 -73
86
تع
الحؼ يحجد شبيعة "الدمصة الحكػمية لمترجيق اإللكتخوني" وتذكيميا وتشطيسيا وسيخىا  ،إذ ّ
تكييفيا شبقا لشز السادة  7مغ ىحا السخسػـ عمى أف" :الدمصة الحكػمية لمترجيق اإللكتخوني"

التي تجعى في صمب الشز "الدمصة الحكػمية" سمصة إدارية تتستع بالذخرية السعشػية واالستقالؿ
السالي".
إضافة إلى "الدمطة االقترادية لمترجيق اإل لكتخوني" ويقرج بيا الدمصة السكمفة بزبط
قصاع البخيج والسػاصالت اإللكتخونية.87
83

قانػف رقع  01 -72يحجد القػاعج العامة الستعمقة بالتػؾيع والترجيق اإللكتخونييغ ،مخجع سابق.

84

مخسػـ تشفيحؼ رقع  701 -73مؤرخ في  72أبخيل سشة  ،7073يحجد تشطيع السرالح التقشية واإلدارية لمدمصة الػششية

لمترجيق اإللكتخوني وسيخىا ومياميا ،ج .ر .ع  73صادر في  75أبخيل سشة .7073
85

تشز السادة  73مغ قانػف رقع  01 -72يحجد القػاعج العامة الستعمقة بالتػؾيع والترجيق االلكتخونييغ  " :تشذأ لجػ

الػزيخ السكمف بالبخيج وتكشػلػجيات اإلعالـ واالتراؿ سمصة حكػمية لمترجيق اإللكتخوني تتستع باالستقالؿ السالي
والذخرية السعشػية".
86

مخسػـ تشفيحؼ رقع  702 -73مؤرخ في  72أبخيل سشة  ،7073يحجد شبيعة الدمصة الحكػمية لمترجيق االلكتخوني

وتذكيميا وتشطيسيا وسيخىا ،ج .ر .ع  73صادر في  75أبخيل سشة .7073
87
تعيغ الدمصة
تشز السادة  76مغ قانػف رقع  01 -72يحجد القػاعج العامة الستعمقة بالتػؾيع والترجيق االلكتخونييغّ ":
السكمفة بزبط البخيج والسػاصالت الدمكية والالسمكية في مفيػـ ىحا القانػف ،سمصة اقترادية لمترجيق االلكتخوني" ،مخجع

سابق.
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ثانيا -الدمطات اإلدارية السدتقمة بتكييف قزائي:
كيفيا السذخع صخاحة بكػنيا سمصات إدارية مدتقمة،
إذا كانت الييئات السحكػرة أعاله قج ّ

فيشاؾ غيخىا مغ ىيئات الزبط األخخػ التي لع تحجد شبيعتيا القانػنية ،مسا يثيخ إشكاال حؿيؿيا،
مػحج ليا ،مسا يدتمدـ
خاصة في ّ
ضل اختالؼ التدسيات مغ ىيئة ألخخػ وغياب نطاـ قانػني ّ
البحث عغ معاييخ تحجيج الصابع اإلدارؼ ليحه الييئات في االجتيادات القزائية السختمفة.
كسا تست اإلشارة إليو فقج أتيحت الفخصة لمقزاء اإلدارؼ الفخندي إبجاء ال أخؼ حػؿ الصابع
قخ مجمذ الجولة الفخندي شابعيا اإلدارؼ اعتسادا عمى
اإلدارؼ لمييئات اإلدارية السدتقمة ،إذ أ ّ

معياريغ أساسييغ وىسا:

 شخؽ الصعغ في ق اخرات الييئات اإلدارية السدتقمة. الرالحيات السخػلة ليحه األخيخة والسعتخؼ بيا أصال لمدمصات اإلدارية التقميجية.يخز
أما ؼيسا يتعمق باالجتيادات القزائية في الجدائخ ،فمجيشا اجتياد وحيج لسجمذ الجولة
ّ
تكييف ليا في قانػف الشقج والقخض ،حاولت بعس
"المجشة السرخفية" ،ففي ضل غياب أؼ ّ
الجراسات الفقيية تكييفيا بالجياز شبو القزائي ،88بيشسا أكج البعس اآلخخ عمى كػنيا سمصة

إدارية مدتقمة ،89ليكخس مجمذ الجولة ذات الػصف بسػجب ق اخره الرادر بتاريخ  05ماؼ 7000
في قزية "يػنيػف بشظ" ضج "بشظ الجدائخ" ،معتب اخ المجشة السرخؼية سمصة إدارية مدتقمة وليذ
جيا از قزائيا ،معتسجا في ذلظ عمى معاييخ تختبط بصبيعة الشداع وغياب القػاعج اإلج اخئية لمتقاضي،
إضافة إلى شبيعة الصعغ في ق اخراتيا.

90

DIB Saïd, « La nature du contrôle juridictionnel des actes de la commission bancaire en Algérie »,

88

Revue du conseil d’Etat, N° 3, 2003, p 124.
89
ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en Algérie,
op cit, p 61.
90

"حيث أنو مغ الثابت أف القخار السصعػف ؼيو يحكخ أف رئيديا صخح قبل مشاقذة السػضػع أنيا تذكل جية قزائية

مخترة.
لكغ حيث أف الجيات القزائية تفرل بيغ األشخاؼ في حيغ أف المجشة السرخؼية تذكل ىيئة رقابية عقابية ميشية.
تحجد عغ شخيق القانػف ،في حيغ أف أغمب
حيث أنو مغ جية أخخػ فإف اإلجخاءات السصبقة أماـ الجيات القزائية ّ

تع تحجيجىا عغ شخيق نطاـ داخمي.
اإلجخاءات السصبقة أماـ المجشة السرخؼية قج ّ
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ثالثا -الدمطات اإلدارية السدتقمة بتكييف فقيي:
تكييف الدمصات اإلدارية السدتقمة ،نجج بعس الييئات التي
بالشدبة لالجتيادات الفقيية في ّ

السعػؿ عمييا مغ
حجدت شبيعتيا القانػنية مغ خالؿ االستعانة بسجسػعة مغ السعاييخ والخرائز
ّ
ّ
شخؼ الفقو في تبياف الصابع اإلدارؼ والدمصػؼ ليحه الييئات ،إذ يعسل الباحثػف عمى تجعيع ىحه
الفكخة باالعتساد عمى معياريغ إثشيغ  :باعتبار ىحه الييئات حمت محل الجولة في تدييخ وضبط
القصاعيغ االقترادؼ والسالي عمى وجو الخرػص ،ىحا مغ جية ،مغ جية ثانية ؼيسا يتعمق
بػسائل وآليات الدمصة العامة التي تتستع بيا ،مغ بيشيا إصجار ق اخرات فخدية تخزع لخقابة
القاضي اإلدارؼ ،ونأخح عمى سبيل السثاؿ كال مغ "لجشة االشخاؼ عمى التأميشات"" ،91لجشة ضبط
عسميات البػرصة ومخاقبتيا"" ،92مجمذ الشقج والقخض" ،93و"سمصة الزبط الدسعي البرخؼ".94

حيث أنو في األخيخ الصعغ ضج قخارىا يذكل شعشا بالبصالف يجعل ترشيف قخارىا ضسغ الق اخرات اإلدارية ،ومغ ثسة
يتعيغ القػؿ كسا استقخ عميو الفقو أف المجشة السرخؼية تذكل ىيئة إدارية مدتقمة".
أكج "مجمذ الجولة" عمى الصابع اإلدارؼ لػ "المجشة السرخؼية" في مشاسبة أخخػ ،مغ خالؿ ق اخره رقع 77707
كسا ّ

الرادر في قزية " ألجيخياف أنتخناشيػناؿ بشظ" ضج "محافع بشظ الجدائخ" ومغ معو ،مؤرخ في  07أفخيل  ،7000قزية
ألجيخياف أنتخناشيػناؿ بشظ (شخكة  )AIBضج محافع بشظ الجدائخ ومغ معو ،مجمة مجمذ الجولة ،عجد ،7000 ،00
ص ص  ،710 -702حيث جاء في ىحا القخار ما يمي:
"حيث ومغ جية أخخػ فإف ىحا القخار الستخ ّح بسبادرة مغ المجشة السرخؼية عسال بالسادة  722فقخة  07مغ القانػف
السحكػر ،ال يذكل تجبي اخ ذا شابع تأديبي وإنسا تجبي اخ إداريا ال يخزع لإلجخاءات السشرػص عمييا في السادة  723وما
يمييا مغ القانػف".
راجع في ىحه الق اخرات:
 سايذ جساؿ ،االجتياد الجدائخؼ في القزاء اإلدارؼ ،ج ،7ط ،7مشذػرات كميظ ،الجدائخ ،7070 ،ص ص.7004 -7076
 ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ،االجتياد الجدائخؼ في القزاء اإلدارؼ ،ج  ،0ط ،7مشذػرات كميظ ،الجدائخ ،7070 ،ص .7057- FENNICHE Kamel, « La jurisprudence du conseil d’Etat en matière de contentieux bancaire »,
Bulletin de magistrats, N° 60, 2006, p 319.
91
بتكييف صخيح مغ شخؼ السذخع ،بسػجب نز السادة  73مغ
أنذئت " لجشة اإلشخاف عمى التأميشات" التي لع تحع ّ
السعجلة لمسادة  706مغ أمخ رقع  04-62الستعمق بالتأميشات " :تشذأ لجشة اإلشخاؼ عمى التأميشات
قانػف رقع 01 -03
ّ

التي تترخؼ كإدارة رقابة بػاسصة الييكل السكمف بالتأميشات لجػ و ازرة التأميشات ،تسارس رقابة الجولة عمى نذاط التأميغ

وإعادة التأميغ مغ شخؼ لجشة اإلشخاؼ عمى التأميشات السحكػرة أعاله ، "......مخجع سابق.
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عجة ،انصمقت أساسا مغ الرالحيات السختمفة التي تتستع بيا
حطيت " لجشة اإلشخاف عمى التأميشات" بجراسات ّ

كيفت عمى أساسيا كدمصة إدارية مدتقمة :
في ضبط سػؽ التأميغ والتي ّ

- ZOUAÏMIA Rachid, « Le statut juridique de la Commission de supervision des assurances », Idara,
n° 31, 2006, pp. 9-31.

 أرزيل الكاىشة" ،دور لجشة االشخاؼ عمى التأميشات في سػؽ التأميغ" ،مجاخمة ألقيت في السمتقى الػششي حػؿ سمصاتالزبط السدتقمة في السجاؿ االقترادؼ والسالي ،جامعة عبج الخحساف ميخة-بجاية ،يػمي  71-70ماؼ .7004

 حابت آماؿ" ،دور لجشة اإلشخاؼ عمى التأميشات في اكتذاؼ السخالفات" ،مجاخمة ألقيت في السمتقى الػششي حػؿسمصات الزبط السدتقمة في السجاؿ االقترادؼ والسالي ،جامعة عبج الخحساف ميخة -بجاية ،يػمي  71-70ماؼ .7004
92

يحجد الشز القانػني السشذئ لػ " لجشة تشعيػ عسميات البؽرصة ومخاقبتيا" شبيعتيا القانػنية ،بل اكتفى السذخع
لع ّ

بػصفيا بػ ػ ػ " سمصة سػؽ الؿيع السشقػلة " ،إذ تشز السادة  170مغ السخسػـ التذخيعي رقػع  70-60بعج تعجيميا بسػجب

القانػف رقع  " :01-00تؤسذ سمصة ضبط مدتقمة لتشطيع عسميات البػرصة ومخاقبتيا ،تتستع بالذخرية السعشػية
واالستقالؿ السالي ".
ما يالحع مغ خالؿ ىحا التعجيل أف السذخع لع يشز صخاحة عمى الصبيعة القانػنية لػ " لجشة ضبط عسميات البؽرصة
لتكيف مغ قبل الباحثيغ والسيتسيغ بأنيا سمصة إدارية
ومخاقبتيا" ،لكشو أضفى عمييا الذخرية السعشػية واالستقالؿ الساليّ ،

مدتقمة مدتبعجيغ الصابع القزائي أو الذبو قزائي ليحه المجشة ،راجع في الجراسات السختمفة لػ ػ ػ "لجشة تشطيع عسميات

البػرصة ومخاقبتيا":
 حسميل نػارة ،مخجع سابق. زوار حؽيطة ،لجشة تشطيع ومخاؾبة عسميات البػرصة كدمصة إدارية مدتقمة ،محكخة مقجمة لشيل شيادة الساجدتيخ فيالقانػف العاـ ،فخع اإلدارة السالية ،كمية الحقػؽ ،بغ عكشػف ،الجدائخ.7001 ،
 تػاتي نريخة ،السخكد القانػني لمجشة تشطيع عسميات البػرصة ومخاقبتيا ،محكخة لشيل شيادة الساجدتيخ ،فخع قانػفاألعساؿ ،كمية الحقػؽ ،جامعة مػلػد معسخؼ تيدؼ وزو.7002 ،
93

لع يحجد السذخع صخاحة الصبيعة القانػنية لػ "مجمذ الشقج والقخض" سػاء في الشز األوؿ السشذئ لو سشة  7660أو

كيفتو بػ "الدمصة الشقجية" ،لكغ
التعجيالت الستعاؾبة مشح سشة  ،7000باستثشاء السادة  11مغ قانػف الشقج والقخض التي ّ

األستاذ " زوايسية رشيج" اعتبخ أف السجمذ ىػ سمصة نط اخ لكػنو يتستع برالحية إصجار الق اخرات التشفيحية والق اخرات
التشطيسية التي تذكل قػاعج عامة مجخدة ،تترف باإللداـ وتشذخ في الجخيجة الخسسية ،أما عغ شبيعتو اإلدارية فتدتخمز
مغ الرالحيات السسشػحة لو والتي كانت في األصل صالحيات تشطيسية تعػد لمػزيخ السكمف بالسالية ،باإلضافة إلى
خزػع ق اخراتو لمصعغ فييا أماـ مجمذ الجولة عمى غخار الدمصات اإلدارية التقميجية.
ZOUIAMIA Rachid, les autorités de régulation indépendantes dans le secteur…, op .cit, pp 12-15.

راجع أيزا:
 كايذ شخيف " ،استقاللية مجمذ الشقج والقخض بيغ الشطخية والتصبيق" ،السجمة الشقجية لمقانؽن والعمؽم الدياسية ،عجد.7070 ،7
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 أقمػلي ولج رابح صؽية " ،مجمذ الشقج والقخض :سمصة ادارية مدتقمة لزبط الشذاط السرخفي" ،السجمة الشقجية لمقانؽنوالعمؽم الدياسية ،عجد .7070 ،7
 قخيسذ عبج الحق » ،مخاؾبة القزاء اإلدارؼ لسذخوعية عسل الدمصات اإلدارية السدتقمة -حالة مجمذ الشقج والقخض-تعميق عمى القخار رقع  7705الرادر في  05ماؼ  ، « 7000مجمة االجتياد القزائي ،كمية الحقػؽ والعمػـ الدياسية،
جامعة بدكخة ،العجد  ،7003 ،0ص ص .724 -776
- ZOUIAMIA Rachid, « réflexions sur le pouvoir réglementaire des autorités administratives
indépendantes », revue critique de droit et science politiques, n° 2, 2011, p p 07- 93.
94

" سمطة ضبط الدسعي البرخي" السشذأة بسػجب قانػف عزػؼ رقع  02 -77يتعمق باإلعالـ في مادتو  ": 31تؤسذ

التكييف الحؼ
سمصة ضبط الدسعي البرخؼ وىي سمصة مدتقمة تتستع بالذخرية السعشػية واالستقالؿ السالي" ،وىػ ذات ّ
نز عميو قانػف رقع  01 -71الستعمق بالشذاط الدسعي البرخؼ (قانػف رقع  01-71مؤرخ في  71فبخايخ سشة ،7071
ّ

يتعمق بالشذاط الدسعي البرخؼ ،ج .ر .ع  73صادر في  70مارس سشة  ،)7071إذ تدعى ىحه الييئة مغ خالؿ ما

يخػليا القانػف مغ مياـ وصالحيات إلى:
 الديخ عمى حخية مسارسة الشذاط الدسعي البرخؼ ضسغ الذخوط السحجدة في القانػف ،التذخيع ،والتشطيع الدارؼالسفعػؿ.
 الديخ عمى عجـ تحيد األشخاص السعشػييغ الحيغ يدتغمػف خجمات االتراؿ الدسعي البرخؼ التابعة لمقصاع العاـ. الديخ عمى ضساف السػضػعية والذفاؼية. الديخ عمى تخؾية المغتيغ الػششيتيغ والثقافة الػششية ودعسيا.وعميو يسكغ التأكيج عمى أف إنذاء " سمطة ضبط الدسعي البرخي" يشجرج في إشار التحػالت التي جعمت السذخع الجدائخؼ
يتبشى أسمػبا ججيجا لمزبط مغ خالؿ الدمصات اإلدارية السدتقمة ،إال أف السذخع لع يربغ عمييا صخاحة الصابع اإلدارؼ،
مسا دفع الفقو إلى محاولة البحث في مجػ تػافخ معيار الصابع اإلدارؼ في "سمصة ضبط الدسعي البرخؼ" ،مغ خالؿ
شبيعة السياـ السشػشة بيا وقجرتيا عمى استخجاـ امتيازات الدمصة العامة ،إضافة إلى إمكانية الصعغ في ق اخراتيا شبقا
لمتذخيع السعسػؿ بو.
راجع في سمصة ضبط الدسعي البرخؼ:
 يا جسيمة ،سمصة ضبط الدسعي البرخؼ ،محكخة مقجمة لمحرػؿ عمى شيادة الساجدتيخ في القانػف ،فخع قانػف عاـ،تخرز ىيئات عسػمية وحػكسة ،كمية الحقػؽ والعمػـ الدياسية ،جامعة عبج الخحساف ميخة ،بجاية ،تاريخ السشاقذة 74
جػاف .7075
 غخبي أحدغ" ،سمصة ضبط الدسعي البرخؼ :قخاءة في السياـ والرالحيات" ،حؽليات جامعة الجدائخ ،السجمج ،07العجد  ،0ص ص https://www.asjp.cerist.dz/en/article/63313 .771 -762

 خخشي إلياـ" ،سمصة ضبط الدسعي البرخؼ في ضل القانػف رقع " 01-71بيغ مقتزيات الزبط ومحجودية الشز"،مجمة العمؽم اإلجتساعية ،العجد  ،77جػاف URL : https://revues.univ- .7003
setif2.dz:443/index.php?id=1774
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الفقخة الثانية :الطابع الالإداري لؽكالتي السحخوقات.
بالتكييف القانػني الستحبحب لمدمصات
تع عخضو والستعمق
ّ
نط اخ لمتبايغ والغسػض الحؼ ّ
اإلدارية السدتقمة ،كاف لداما العػدة بجاية لمشز القانػني السشذئ لػكالتي السحخوقات لمبحث في
شابعيا اإلدارؼ ،والشتيجة أنو ال اجتياد مع صخاحة الشز في الصابع الالإدارؼ لػكالتي
السحخوقات ،إذ كاف السذخع واضحا في الشز التذخيعي السشذئ ليسا واستبعادىسا مغ نصاؽ
تكييفيسا بأنيسا ذاتا
القانػف اإلدارؼ وإخزاعيسا بجال عغ ذلظ لقػاعج القانػف التجارؼ ،فال يسكغ ّ
شابع إدارؼ بأؼ حاؿ مغ األحػاؿ.

95

حيث قاـ السذخع باستحجاث وكالتي السحخوقات ،وإخخاجيسا تساما مغ نصاؽ القانػف
ضل قانػف
اإلدارؼ في ضل قانػف السحخوقات القجيع رقع  ،04-02وىػ ما بقي مكخسا في ّ
السحخوقات الججيج رقع  70 -76في مادتو  " :71ال تخزع وكالتا السحخوقات لمقػاعج السصبقة

عمى اإلدارة ،ال سيسا ؼيسا يتعمق بتشطيسيسا ،وسيخىسا ،وبالقانػف األساسي لمعساؿ السذتغميغ
فييسا".
وتججر السالحطة إلى أنو وبسشاسبة إلغاء القانػف رقع  70 -07الستزسغ قانػف السشاجع
تع استشداخ ذات األحكاـ عمى
لدشة  ،7007بسػجب أحكاـ قانػف السشاجع الججيج رقع ّ ،02 -71
الػكالتيغ السشجسيتيغ ،حيث أكجت السادة  05مشو في فقختيا األولى عمى عجـ خزػعيسا لمقػاعج
السصبقة عمى اإلدارة ،96فخرػصية ىحه الػكاالت الداىخة عمى ضبط قصاع الصاقة والسشاجع تكسغ
95

إال أنو ىشاؾ مغ يزفي الصابع اإلدارؼ عمى ىاتيغ الػكالتيغ ويجرجيسا ضسغ فئة الدمصات اإلدارية السدتقمة ،كاألستاذ

"عجة الجياللي" " :عمسا بأف الػكالة ذاتيا مرجرة الدشج السشجسي تتستع بسخكد قانػني خاص يتسثل في الدمصة اإلدارية
السدتقمة....
راجع في ذلظ :عجة الجياللي ،الكامل في القانػف الجدائخؼ لالستثسار ،دار الخمجونية ،الجدائخ ،7003 ،ص .471
96

السادة  05مغ قانػف رقع  " : 02 -71ال تخزع الػكالتاف السشجسيتاف لمقػاعج السصبقة عمى اإلدارة ،ال سيسا ؼيسا يتعمق

بتشطيسيسا وسيخىسا والقانػف األساسي لمعساؿ السذتغميغ بيسا.
...........
وليسا ذمة مالية خاصة،
تسدظ محاسبة الػكالتيغ السشجسيتيغ حدب الذكل التجارؼ ،ويجب عمييسا تحخيخ حريمة خاصة ،وتخزعاف لسخاؾبة الجولة
شبقا لمتشطيع الدارؼ السفعػؿ،
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سيسا ؼيسا يتعمق بتشطيسيا وسيخىا والقانػف
إذا في إخزاعيا لقػاعج القانػف الخاص كأصل عاـ ،ال ّ
األساسي لمعساؿ السذتغميغ بيا ،كسا أنيا تسدظ محاسبة حدب الذكل التجارؼ وتحخر حريمة

خاصة ،إضافة إلى خزػعيا لمقػاعج التجارية في عالقاتيا مع الغيخ.

97

الفخع الثاني :امتيازات الدمطة العامة ال تدتمدم الطابع اإلداري.
أثشاء مسارسة الدمصات اإلدارية السدتقمة لسياميا وصالحياتيا الستشػعة تدتخجـ امتيازات
الدمصة العامة الذبيية المتيازات اإلدارة التقميجية ،98كػف نذاط ىحه الييئات ييجؼ إلى الديخ

تخزع الػكالتاف في عالقتيسا مع الغيخ لمقػاعج التجارية.".......
97

راجع في ذلظ:
بػالخزخة نػرة" ،الصابع التجارؼ لػكالتي السحخوقات ووكالتي السشاجع :آلية ججيجة لمزبط االقترادؼ؟" ،السشار

لمجراسات والبحؽث القانؽنية والدياسية ،السجمج  ،7العجد  ،7074 ،7ص ص .702 -756
98

تتستع الييئات اإلدارية بجسمة مغ االمتيازات لتحقيق الرالح العاـ ،سػاء ؼيسا يتعمق بق اخراتيا أو عقػدىا ،فؽيسا يتعمق

بالق اخرات اإلدارية تترف بالسذخوعية ابتجاء ،وبالتشفيح السباشخ والتصبيق الفػرؼ إذ أف الصعغ القزائي ال يػقف سخياف
الق اخرات اإلدارية ،أما ؼيسا يتعمق بالعقػد اإلدارية فمإلدارة إما مخاؾبة تشفيح العقج ،إما تعجيل بشػد العقج بإرادة مشفخدة ،وإما
تػؾيع جداءات عمى الصخؼ اآلخخ الستعاقج في حاؿ مخالفتو لسقتزيات العقج ،وأخي اخ يسكغ لإلدارة حتى فدخ العقج برفة
انفخادية.
راجع في مختمف مطاىخ امتيازات اإلدارة وسمصاتيا العامة:
 الذمساني حسج  دمح  ،امتيازات الدمصة العامة في العقج اإلدارؼ ،دار السصبػعات الجامعية ،اإلسكشجرية ،مرخ.7005 ، عبج الباسط  دمح فؤاد ،العقج اإلدارؼ (السقػمات -اإلجخاءات -اآلثار) ،دار الجامعة الججيجة لمشذخ ،اإلسكشجرية.7003 ، خالج عبج الفتاح  دمح ،الذامل في العقػد اإلدارية (في ضػء أحكاـ السحكسة اإلدارية العميا حتى عاـ  ،)7005الصبعةاألولى ،السخكد القػمي لإلصجارات القانػنية -القاىخة.7006 ،
 لباد ناصخ  ،القانػف اإلدارؼ ،الجدء الثاني :الشذاط اإلدارؼ ،ط  ،7مصبعة  ،SARPدالي ابخاـيع ،الجدائخ .7001 بػناب عبيجات هللا ،نطخية امتيازات الدمصة العامة وتصبيقاتيا في اإلدارة الجدائخية ،محكخة لشيل شيادة الساجدتيخ ،فخعالجولة والسؤسدات العسػمية ،جامعة الجدائخ.7006 ،
 دحسػش فايدة ،امتيازات الدمصة العامة والييئات غيخ العسػمية ،أشخوحة مقجمة لشيل شيادة دكتػراه عمػـ في القانػفالعاـ ،تخرز إدارة ومالية ،كمية الحقػؽ -جامعة الجدائخ  7يػسف بغ خجة.7073 -7072 ،
- JOUFFROY Bruno, Les prérogatives de puissance publique, Thèse de doctorat en Droit public,
Université de la Rochelle, Soutenue le 06- 07-2012.
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تعبخ عغ صػرة
السػكمة بزبصيا ،وعميو فإف قخ ا
ارتيا ّ
عمى تصبيق القانػف واحتخامو في القصاعات ّ

مغ صػر مسارسة امتيازات الدمصة العامة السعتخؼ بيا لسختمف األجيدة اإلدارية التقميجية.

خػؿ وكالتي
بتفحز نرػص قانػف السحخوقات الججيج رقع  70 -76نجج أف السذخع قج ّ
تعبخ عغ امتيازات الدمصة العامة ،إضافة
السحخوقات القجرة عمى اتخاذ ق اخرات فخدية واجبة التشفيح ّ
إلى قجرتيا عمى اتخاذ عقػبات في حق السخالفيغ ألحكاـ الشرػص القانػنية ،وىحا ما قج يجفع

البعس إلى ترشيف وكالتي السحخوقات ضسغ الدمصات اإلدارية السدتقمة ،كسا كاف عميو األمخ
في ضل قانػف رقع  04 -02السمغى.
إال أف بعس األمثمة يسكغ أف تثبت عكذ ذلظ ،فاالعتساد عمى معيار التستع بامتيازات
الدمصة العامة إلضفاء الصابع اإلدارؼ عمى ىيئة ما ليذ جازما ،فيشاؾ بعس الييئات التي ال
تترف بالػصف اإلدارؼ إال أنيا تتستع بامتيازات الدمصة العامة ،كالسؤسدات العسػمية ذات
الصابع الرشاعي والتجارؼ (الفقخة األولى) ،وىيئات الزساف االجتساعي (الفقخة الثانية) ،إضافة إلى
السؤسدات العسػمية االقترادية (الفقخة الثالثة).
الفقخة الولى :السؤسدة العسؽمية ذات الطابع الرشاعي والتجاري
وامتيازات الدمطة العامة.
إف مسارسة امتيازات الدمصة العامة ال تقترخ فقط عمى السؤسدات العسػمية ذات الصابع
اإلدارؼ أو الدمصات اإلدارية السدتقمة ،بل يسكغ لمسؤسدات العسػمية ذات الصابع الرشاعي
والتجارؼ

99

99

أيزا التستع بامتيازات الدمصة العامة في حاؿ ؾياميا بسياـ السخفق العسػمي ،100عمى

تشز السادة  11مغ القانػف رقع  07 -55يتزسغ القانػف التػجييي لمسؤسدات العسػمية عمى أنو " :عشجما تتسكغ ىيئة

عسػمية مغ تسػيل أعبائيا االستغاللية جدئيا أو كميا عغ شخيق بيع عائج بيع إنتاج تجارؼ ،يشجد شبقا لتعخيفة معجة مدبقا،
ولجفتخ الذخوط العامة الحؼ يحجد األعباء والتقيجات التي تعػد عمى عاتق الييئة والحقػؽ والرالحيات السختبصة بيا ،وكحا
عشج االقتزاء حقػؽ وواجبات السدتعسميغ فإنيا تتخح تدسية ىيئة عسػمية ذات شابع صشاعي وتجارؼ".
قانػف رقع  07 -55مؤرخ في  77جانفي  ،7655يتزسغ القانػف التػجييي لمسؤسدات العسػمية االقترادية ،ج .ر.ع 7
صادر في  70جانفي  ،7655ممغى جدئيا بسػجب أمخ رقع  72 -62مؤرخ  72سبتسبخ  ،7662يتعمق بتدييخ رؤوس
األمػاؿ التجارية التابعة لمجولة ،ج .ر .ع  22صادر في  74سبتسبخ  ( 7662بقي سارؼ السفعػؿ الباب الثالث والخابع
مشو).
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أساس ذلظ مشح االجتياد القزائي االختراص في مشازعاتيا لمقاضي اإلدارؼ ،101عشج استخجاميا
المتيازات الدمصة العامة في إنجاز مياميا كإصجار رخز مثال ،بحيث يعتبخ ىحا الترخؼ بسثابة
قخار إدارؼ رغع الصابع الرشاعي والتجارؼ لمجية التي أصجرتو ،ومغ أمثمة ىحه السؤسدات نجج
كال مغ " السخكد الػششي الجدائخؼ لمسمكية الرشاعية"،102

100

إف السؤسدات العسػمية ذات الصابع الرشاعي والتجارؼ مخػلة بتدييخ السخافق العامة ذات الصابع الرشاعي والتجارؼ

مغ جية ،وكحلظ مسارسة نذاشات مغ شبيعة صشاعية وتجارية مساثمة لمشذاشات التي تتػالىا الذخكات الخاصة مغ جية
أخخػ ،لحلظ فيي خاضعة لشطاـ قانػني مددوج حيث تصبق عمييا قػاعج القانػف الخاص عشج إبخاميا العقػد مع أشخاص
القانػف الخاص ،في حيغ تخزع لمقػاعج السصبقة عمى اإلدارة في عالقاتيا مع الجولة ،حدبسا نرت عميو السادة  12مغ
القانػف رقع  07 -55يتزسغ القانػف التػجييي لمسؤسدة العسػمية  ":تخزع الييئة العسػمية ذات الصابع الرشاعي
والتجارؼ لمقػاعج السصبقة عمى اإلدارة في عالقاتيا مع الجولة ،وتعج تاجخة في عالقاتيا مع الغيخ ،وتخزع لقػاعج القانػف
التجارؼ ،ويكػف ليا في حياتيا ذمة متسيدة ومػازنة خاصة شبقا لألحكاـ القانػنية والتشطيسية السصبقة في ىحا الذأف" ،مخجع
سابق.
101
تع استبعاد األشخاص غيخ اإلدارية – بسا فييا السؤسدات العسػمية ذات الصابع الرشاعي
عمى الخغع مغ أنو قج ّ
والتجارؼ -مغ اختراص القاضي اإلدارؼ بشز السادة  500مغ قانػف اإلجخاءات السجنية واإلدارية شبقا لمسعيار

العزػؼ:
" السحاكع اإلدارية ىي جيات الػالية العامة في السشازعات اإلدارية.
تختز بالفرل في أوؿ درجة ،بحكع قابل لالستئشاؼ في جسيع القزايا ،التي تكػف الجولة أو الػالية أو البمجية أو إحجػ
السؤسدات العسػمية ذات الربغة اإلدارية شخفا فييا".
تع االستعانة بسعيار شبيعة الشذاط وتعمقو بالرالح العاـ أو ما يعخؼ بالسعيار السػضػعي في إخزاع
إال أنو قج ّ
السؤسدة العسػمية ذات الصابع الرشاعي والتجارؼ لمقاضي اإلدارؼ ،راجع في ذلظ :بػجادؼ عسخ ،اختراص القزاء
اإلدارؼ في الجدائخ ،رسالة لشيل درجة دكتػراه في القانػف ،كمية الحقػؽ والعمػـ الدياسية ،جامعة مػلػد معسخؼ -تيدؼ
وزو ،7077 ،ص  01وما بعجىا.
102
تع استحجاث " السعيج الػششي الجدائخؼ لمسمكية الرشاعية" كسؤسدة عسػمية ذات شابع صشاعي وتجارؼ تتستع
ّ
بالذخرية السعشػية واالستقالؿ السالي ،بسػجب السخسػـ التشفيحؼ رقع  35 -65الستزسغ إنذاء " السعيج الػششي الجدائخؼ

لمسمكية الرشاعية" وتحجيج قانػنو األساسي (مخسػـ تشفيحؼ رقع  35 -65مؤرخ في  77ؼيفخؼ  7665يتزسغ إنذاء "
السعيج الػششي الجدائخؼ لمسمكية الرشاعية" ويحجد قانػنو األساسي ،ج .ر .ع  77صادر في  7مارس  ،)7665إذ يباشخ
بيحه الرفة إجخاءات التدجيل والسحافطة عمى العقػد الخاصة بحقػؽ السمكية الرشاعية وعقػد التخاخيز وعقػد بيع ىحه
الحقػؽ ،إضافة إلى تشفيح أؼ إجخاء ييجؼ إلى تحقيق الخقابة عمى تحػؿ التقشيات وإدماجيا في جػانبيا الستعمقة بالسمكية
الرشاعية ،وتصبيق أحكاـ االتفاقات والسعاىجات الجولية في ميجاف السمكية الرشاعية التي تكػف الجدائخ شخفا فييا ،وعشج
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"بخيج الجدائخ" ،103و"مؤسدة الجدائخية لمسياه".104
االقتزاء السذاركة في أشغاليا ،شبقا لشز السادة  0مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  35 -65يتعمق ب ػ "السعيج الػششي لمسمكية
الرشاعية" " :يحل السعيج الػششي الجدائخؼ لمسمكية الرشاعية محل السعيج الجدائخؼ لمتػحيج الرشاعي والسمكية الرشاعية
في أنذصتو الستعمقة باالختخاعات ،ومحل السخكد الػششي لمدجل التجارؼ في أنذصتو الستعمقة بالعالمات والخسػمات
والشساذج الرشاعية والتدسيات.".....
كسا يؤدؼ السعيج ميسة الخجمة العسػمية ويسارس صالحيات الجولة ؼيسا يتعمق بالسمكية الرشاعية شبقا لشز
السادة  3مغ السخسػـ التشفيحؼ نفدو.
103
تع استحجاث مؤسدة " بخيج الجدائخ" بعج تحخيخ قصاع البخيج والسػاصالت الدمكية والالسمكية وفتحو أماـ السشافدة الحخة
ّ
والسبادرات الفخدية ،بسػجب نز السادة  77مغ القانػف رقع  00 -7000الستعمق بالبخيج والسػاصالت الدمكية والالسمكية

(ممغى)":تحػؿ عمى التػالي نذاشات استغالؿ البخيج والسػاصالت الدمكية والالسمكية التي تسارسيا و ازرة البخيج والسػاصالت
إلى مؤسدة عسػمية ذات شابع صشاعي وتجارؼ لمبخيج وإلى متعامل لمسػاصالت الدمكية والالسمكية يشذأ وفقا لمتذخيع
السعسػؿ بو".
لتتػلى مؤسدة " بخيج الجدائخ" شبقا لمسخسػـ التشفيحؼ رقع ( 10 -07مخسػـ تشفيحؼ رقع  10 -07مؤرخ في  71جانفي
 ،7007يتزسغ إنذاء بخيج الجدائخ ،ج .ر .ع  1صادر في  73جانفي سشة  )7007ميسة الخجمة العسػمية وفقا لتختيبات
دفتخ الذخوط العامة الحؼ يرادؽ عميو بقخار مذتخؾ بيغ الػزيخ السكمف بالبخيج والػزيخ السكمف بالسالية.
كسا تكمف مؤسدة "بخيج الجدائخ" بزساف تشفيح الدياسة الػششية لتصػيخ الخجمات البخيجية والخجمات السالية البخيجية في
كامل التخاب الػششي مغ خالؿ التكفل بشذاشات تدييخ اآلداءات وتججيج السشذآت األساسية السترمة بحلظ وتصػيخىا،
إضافة إلى:
الحج األقرى السقخر،
 -وضع تعخيفات ألداء الخجمة العامة مع ضخورة احتخاـ ّ

 وضع التعخيفات الػاجب تصبيقيا عمى الخجمات واآلداءات الخاضعة لشطاـ التخريز، وضع االتفاؾيات الجساعية الخاصة بسدتخجمي السؤسدة، رفع أو تخؽيس رأسساؿ السؤسدة أو رصيجىا، السذاركة في وضع الشرػص التشطيسية السؤشخة لقصاع البخيج والسػاصالت الدمكية والالسمكية مغ خالؿ التقاريخ التيتقجميا لمػزيخ السكمف بالبخيج حػؿ تعخيفات تخميز كل أداء خاضع لشطاـ التخريز ،ومغ خالؿ إبخاـ االتفاؾيات وإعجاد
دفتخ البشػد العامة،
 وضع الذخوط العامة إلبخاـ العقػد.راجع في ذلظ:
 أحكاـ السػاد  4 ،3 ،2 ،1مغ السخسػـ التشفيحؼ نفدو.-BERRI Noureddine , Les nouveaux modes de régulation en matière de télécommunications, Thèse
pour le Doctorat en sciences, Filière Droit, Faculté de Droit et des Sciences Politiques , Université
Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou, 2014 .
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الفقخة الثانية :ىيئات الزسان االجتساعي وامتيازات الدمطة العامة.
تعتبخ ىيئات الزساف االجتساعي مؤسدات عسػمية ذات تدييخ خاص ،105اعتخؼ ليا
السذخع برفة التاجخ في عالقاتيا مع الغيخ ،كسا تسدظ محاسبتيا حدب الذكل التجارؼ ،يخزع
عساليا إلى قانػف العسل ال قانػف الػضيف العسػمي ،ويختز القاضي العادؼ ال اإلدارؼ بالشطخ
في مشازعاتيا.106
104

كيف السذخع الجدائخؼ مؤسدة " الجدائخية لمسياه" بالسؤسدة العسػمية ذات الصابع الرشاعي والتجارؼ تتستع بالذخرية
ّ

السعشػية واالستقالؿ السالي ،حدبسا نرت عميو السادة  7مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع ( 707 -07مخسػـ تشفيحؼ رقع -07
 707مؤرخ في  77أفخيل سشة  ،7007يتزسغ إنذاء الجدائخية لمسياه ،ج .ر .ع  71صادر في  77أفخيل سشة " : )7007
تشذأ تحت تدسية الجدائخية لمسياه مؤسدة عسػمية وششية ذات شابع صشاعي وتجارؼ ،تجعى في صمب الشز
"مؤسدة" ،".........بيشسا نرت السادة  1مغ السخسػـ نفدو " :تتستع السؤسدة بالذخرية السعشػية واالستقالؿ السالي"،
تعج تاجخة في عالقاتيا مع الغيخ ،كسا نرت عميو السادة 2
تخزع السؤسدة في عالقاتيا مع الجولة لمقػاعج اإلدارية ،بيشسا ّ

مغ السخسػـ التشفيحؼ نفدو.

تديخ "الجدائخية لمسياه" عمى ضبط مخفق السياه مغ خالؿ الرالحيات الستشػعة التي كّمفت بيا ،والتي تعكذ وضائف
الذخب عمى كامل التخاب الػششي ،والتكفل
الدياسة الػششية لسياه ّ
الجولة وامتيازاتيا ،إذ تكّمف ىحه السؤسدة بزساف تشفيح ّ
وجخىا وتػزيعيا والتدويج بيا ،وكحا
بشذاشات تدييخ عسميات إنتاج مياه الذخب والسياه الرشاعية ونقميا ،ومعالجتيا وتخديشيا ّ
تججيج اليياكل القاعجية التابعة ليا وتشسيتيا.

السػزعة ،السبادرة بكل
إضافة إلى ذلظ تكّمف " الجدائخية لمسياه" ،عغ شخيق التفػيس ،بالتقييذ ومخاؾبة نػعية السياه ّ
تقشية لمسحافطة عمى
كل ّ
عسل ييجؼ إلى اقتراد السياهّ ،
السيسا عغ شخيق تحديغ فعالية شبكات التّحػيل والتّػزيع ،إدخاؿ ّ

عسميات اإلعالـ والتكػيغ والتخبية والتّحديذ ،إضافة إلى تصػيخ بخامج دراسية مع
السياه ،مكافحة تبحيخ السياه بتصػيخ
ّ
السرالح العسػمية التخبػية لشذخ ثقافة اقتراد السياه ،والتخصيط لبخامج االستثسار الدشػية والستعجدة الدشػات وتشفيحىا.

راجع في مختمف صالحيات مؤسدة الجدائخية لمسياه السػاد مغ  3إلى  6مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  ،707 -07السخجع
نفدو.
105

لمسديج مغ السعمػمات حػؿ نطاـ الزساف االجتساعي في التذخيع الجدائخؼ راجع:

 عذايبػ سسيخة ،تدػية السشازعات الصبية في مجاؿ الزساف االجتساعي ،محكخة لشيل شيادة الساجدتيخ في القانػف ،فخعقانػف التشسية الػششية ،كمية الحقػؽ والعمػـ الدياسية ،جامعة مػلػد معسخؼ تيدؼ وزو ،دوف سشة مشاقذة.
 شخبيت سعيج " ،الشطاـ القانػني لييئات الزساف االجتساعي وتدػية مشازعاتيا" ،آفاق لمعمؽم ،صادرة عغ جامعة زيافعاشػر الجمفة ،السجمج  ،0العجد  ،0ص ص .46 -30
106

قانػف رقع  05 -05مؤرخ في  70ؼيفخؼ  7005يتعمق بالسشازعات في مجاؿ الزساف االجتساعي ،ج .ر.ع  77صادر

في  7مارس .7005
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فخغع خزػع ىحه الييئات لقػاعج القانػف الخاص إال أنيا تتستع بامتيازات الدمصة العامة
شأنيا شأف السؤسدات العسػمية ذات الصابع اإلدارؼ ،ويتجّمى ذلظ بػضػح في إمكانية مسارسة
ىيئات الزساف االجتساعي لسا يعخؼ بالتحريل الجبخؼ الشتخاكات الزساف االجتساعي ،وىي
ضج السكمفيغ السجيشيغ لتحريل السبالغ السدتحقة ،107عمى أف يتع
تمظ اإلجخاءات الخاصة السصبقة ّ
تحريل السبالغ السدتحقة لييئات الزساف االجتساعي بعشػاف االشتخاكات األساسية والديادات

والغخامات عمى التأخيخ واستخداد السبالغ غيخ السدتحقة عغ شخيق مجسػعة مغ اإلجخاءات
كالتحريل عغ شخيق الججوؿ ،السالحقة ،السعارضة عمى الحدابات الجارية البخيجية والبشكية،
واالقتصاع مغ القخوض ،108عمى أف ال يكػف لمصعػف السقجمة ضج ق اخرات ىيئات الزساف

107

السادة  11مغ قانػف رقع  05 -05يتعمق بالسشازعات في مجاؿ الزساف االجتساعي" :يقرج بالتحريل الجبخؼ

الشتخاكات الزساف االجتساعي ،في مفيػـ ىحا القانػف ،اإلجخاءات الخاصة السصبقة مغ قبل ىيئات الزساف االجتساعي
ضج السكمفيغ السجيشيغ ،لتحريل السبالغ السدتحقة" ،مخجع سابق.
108

حدبسا تشز عميو السادة  12وما يمييا مغ قانػف رقع  05 -05يتعمق بالسشازعات في مجاؿ الزساف االجتساعي،

ميسة ذلظ بػصفو مؤسدة عسػمية
السخجع نفدو ،عمى أف يتػلى الرشجوؽ الػششي لتحريل اشتخاكات الزساف االجتساعي ّ
ذات تدييخ خاص ،عغ شخيق:
 التحريل عؼ طخيق الججول :بسعشى أف يتع تحريل السبالغ السدتحقة مغ قبل مرالح الزخائب بسقتزى ججوؿ محجديعج الججوؿ مغ قبل مرالح ىيئة الزساف االجتساعي وفق نسػذج يحجد عغ شخيق التشطيع ،ويػقعو مجيخ
لمجيغ ،عمى أف ّ
وكالة ىيئة الزساف االجتساعي السعشية تحت مدؤوليتو الذخرية ،يؤشخ الججوؿ مغ شخؼ الػالي ثع تشفحه مرالح
الزخائب السخترة إقميسيا شبقا لألحكاـ السشرػص عمييا في قانػف اإلجخاءات الجبائية.

تعج السالحقة مغ شخؼ مرالح ىيئة الزساف االجتساعي وفق استسارة يحجد نسػذجيا
 التحريل عؼ طخيق السالحقةّ :عغ شخيق التشطيع ويػقع عمييا مجيخ وكالة ىيئة الزساف االجتساعي السعشية تحت مدؤوليتو الذخرية ،يؤشخ رئيذ

السحكسة التي يػجج بجائخة اختراصيا مكاف إقامة السجيغ وتربح نافحة ،وتبمغ السالحقة لمسجيغ بػاسصة عػف مخاؾبة معتسج
لجػ الزساف االجتساعي بسحزخ استالـ بػاسصة محزخ قزائي.

 التحريل عؼ طخيق السعارضة عمى الحدابات الجارية البخيجية والبشكية :يسكغ لييئة الزساف االجتساعي الجائشة ،الؿياـبالسعارضة عمى الحدابات الجارية البخيجية والبشكية لسجيشييا ،في حجود السبالغ السدتحقة ،تبمغ السعارضة لمبشػؾ
والسؤسدات السالية وبخيج الجدائخ مسثال بالسخكد الػششي لمركػؾ البخيجية بخسالة مػصى عمييا مع وصل استالـ.

يسكغ لسجيخ ىيئة الزساف االجتساعي الجائشة تقجيع معارضة عمى األمػاؿ السشقػلة أو الشقجية التي يستمكيا السجيغ ،لجػ
الغيخ الحائد ليا ،لتحريل السبالغ السدتحقة ،وذلظ شبقا لألحكاـ السشرػص عمييا في قانػف اإلجخاءات السجنية واالدارية.
راجع في مختمف ىحه األحكاـ:
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االجتساعي أثخ مػقف حدبسا تشز عميو السادة  50فقخة  7مغ قانػف رقع  " :05 -05ال يكػف
لمصعػف السقجمة ضج ق اخرات ىيئات الزساف االجتساعي أثخ مػقف".
الفقخة الثالثة :السؤسدة العسؽمية االقترادية وامتيازات
الدمطة العامة.
لقج عسل السذخع الجدائخؼ عمى تسجيج نصاؽ التستع بامتيازات الدمصة العامة حتى إلى
109
فتكيف ق اخراتيا – تبعا
السؤسدات العسػمية االقترادية  ،عشجما تترخؼ باسع الجولة ولحدابياّ ،

لحلظ -بأنيا ق اخرات إدارية يختز القزاء اإلدارؼ بالفرل في مشازعاتيا ،إذ تشز السادة 23
القانػف رقع  07 -55الستزسغ القانػف التػجييي لمسؤسدات العسػمية االقترادية عمى ما يمي" :

عشجما تكػف السؤسدة العسػمية االقترادية مؤىمة قانػنا لسسارسة صالحيات الدمصة العامة وتدمع
بسػجب ذلظ وباسع الجولة ولحدابيا تخخيرات وإجازات وعقػد إدارية أخخػ ،فإف كيؽيات وشخوط
مسارسة ىحه الرالحيات وكحا تمظ الستعمقة بالسخاؾبة الخاصة بيا تكػف مدبقا مػضػع نطاـ
مرمحة يعج شبقا لمتذخيع والتشطيع السعسػؿ بو،
تخزع السشازعة الستعمقة بيحا السجاؿ لمقػاعج السصبقة عمى اإلدارة".
السخسػـ التشفيحؼ رقع  040 -03مؤرخ في  76أكتػبخ  ،7003يتزسغ إنذاء الرشجوؽ الػششي لتحريل اشتخاكات
الزساف االجتساعي وتشطيسو وسيخه ،ج .ر .ع  34صادر في  75أكتػبخ .7003
109

راجع في السؤسدة العسػمية االقترادية :

 قانػف رقع  07 -55مؤرخ في  77جانفي  7655يتزسغ القانػف التػجييي لمسؤسدات العسػمية االقترادية ،مخجعسابق.
 أمخ رقع  01 -07مؤرخ في  70أوت سشة  ،7007يتعمق بتشطيع السؤسدات العسػمية االقترادية وتدييخىاوخػصرتيا ،ج .ر .ع  14صادر في  77أوت سشة .7007
يتسع األمخ رقع  01-07مؤرخ في  70أوت سشة  7007والستعمق
 أمخ رقع  07 -05مؤرخ في  75فبخايخ سشة ّ ،7005بتشطيع السؤسدات العسػمية االقترادية وتدييخىا وخػصرتيا ،ج .ر .ع  77صادر في  7مارس سشة .7005
 آيت مشرػر كساؿ ،عقج التدييخ آلية لخػصرة السؤسدة العامة ذات الصابع االقترادؼ ،رسالة لشيل شيادة الجكتػراهفي القانػف ،فخع قانػف األعساؿ ،كمية الحقػؽ -جامعة مػلػد معسخؼ تيدؼ وزو.7077 ،
 بعمي  دمح الرغيخ ،الشطاـ القانػني لمسؤسدة العسػمية االقترادية في التذخيع الجدائخؼ ،رسالة لشيل شيادة الجكتػراه فيالقانػف ،معيج العمػـ القانػنية واإلدارية ،جامعة الجدائخ.7660 ،
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فاستشادا لشز السادة  23السحكػرة آنفا ،يدسح لمسؤسدة العسػمية االقترادية مسارسة
امتيازات الدمصة العامة رغع شابعيا االقترادؼ ،وتسكيشيا مغ ذلظ بشز القانػف ،كرالحيات
استثشائية وغيخ مألػفة تعتبخ حك اخ عمى ىيئات اإلدارة التقميجية ،كالتخاخيز واإلجازات عمى أف
تخزع لخقابة القاضي اإلدارؼ.110
يعج معيا ار حاسسا لربغ ىيئة ما بالصابع
وعميو فإف مسارسة امتيازات الدمصة العامة ال ّ

اإلدارؼ ،بل ال بج مغ االستعانة بسجسػعة مغ السعاييخ اإلضاؼية كخزػع مدتخجمييا لقانػف

الػضيف العسػمي ،الخزػع لقػاعج السحاسبة العسػمية ،خزػع عقػدىا والشداعات الستعمقة بيا
لمقانػف اإلدارؼ.
السبحث الثاني :عؼ اعتبار وكالتي السحخوقات مؼ أشخاص القانؽن الخاص.
إف استحجاث وكالتي السحخوقات ما ىػ إال استجابة مغ السذخع لزخورة إخزاع سمصات
الزبط لشطاـ قانػني أكثخ مخونة ،أو بعبارة أخخػ لزخورة إفالت قصاع السحخوقات والييئات
الزابصة لو مغ الصبيعة الجامجة لقػاعج القانػف العاـ السصبقة عمى أغمب الدمصات اإلدارية
السدتقمة ،فكانت الشتيجة إخزاع وكالتي السحخوقات لقػاعج القانػف الخاص كأصل عاـ واستبعادىا
مغ نصاؽ القانػف اإلدارؼ ،إال أف ىحا الحكع ال يخمػ مغ استثشاءات.
السالحع أف اإلشار القانػني والتشطيسي الحؼ يحكع السؤسدات ذات الصابع اإلدارؼ ال
يتالءـ مع شبيعة نذاشات السحخوقات ذات الصابع التجارؼ ،إذ أف ىحه الشذاشات تقتزي قج ار
كبي اخ مغ السخونة والخبخة والفعالية ،فصبيعة مياـ وكالتي السحخوقات في ضبط قصاع السحخوقات
تفخض إذف أف تزفى عمييسا خرائز أشخاص القانػف الخاص بجال مغ خرائز أشخاص
القانػف العاـ ،إال أف محاولة إدراجيسا ضسغ أشخاص القانػف الخاص تعتسج عمى الخرائز ذات
الصابع التجارؼ التي تتستعاف بيا ،سػاء ؼيسا يتعمق بتشطيسيسا وكيؽية تدييخىسا ،أو في عالقاتيسا
مع الغيخ (السصمب األوؿ) ،إال أنيا خرائز ليدت جازمة ،خاصة مع خخوج ىاتيغ الػكالتيغ
عغ بعس أحكاـ القانػف الخاص واعتسادىسا عمى قػاعج القانػف العاـ (السصمب الثاني).

110

راجع في ذلظ االستثشاءات اإليجابية لمقاضي اإلدارؼ :بػجادؼ عسخ ،مخجع سابق ،ص ص .37 ،27
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السطمب الول :خزؽع وكالتي السحخوقات لحكام القانؽن الخاص كأصل عام.
عمى عكذ بعس الدمصات اإلدارية السدتقمة التي خزعت ألحكاـ القانػف الخاص استثشاء
 ،111فإف وكالتا السحخوقات تخزعاف ألحكاـ القانػف الخاص كأصل عاـ مشح استحجاثيسا بسػجب

111

مغ الصبيعي ججا أف تخزع "الدمصات اإلدارية السدتقمة" لمقانػف العاـ فسدتخجمي ىحه األخيخة إما مػضفيغ عسػمييغ أو

أعػاف عسػمييغ يخزعػف إما لمقانػف العاـ لمػضيف العسػمي أو لألحكاـ التي تشطع األعػاف الستعاقجيغ ،محاسبة الدمصات
اإلدارية السدتقمة محاسبة عسػمية ،الخقابة عمى أعساليا تكػف مغ شخؼ القاضي اإلدارؼ....
إال أف السذخع استعار بعس أحكاـ القانػف الخاص لتصبيقيا عمى ىحه الدمصات بيجؼ جعميا أكثخ مخونة مثل ما فعل
بالشدبة لػكالتي السشاجع في ضل القانػف رقع  ( 70 -07السمغى) ،فعمى الخغع مغ تكييف وكالتي السشاجع بالدمصتيغ
اإلداريتيغ السدتقمتيغ وتكييف مدتخجمييسا باألعػاف العسػمييغ إال أنو أخزعيع لبعس أحكاـ قانػف العسل رقع 77 -60
بجال عغ الخزػع لقانػف الػضيف العسػمي ،شبقا لشز السادة  27مغ قانػف السشاجع رقع ( 70 -07السمغى) :
" تتستع كل مغ الػكالة الػششية لمسستمكات السشجسية والػكالة الػششية لمجيػلػجيا والسخاؾبة السشجسية بشطاـ داخمي ،يتخح
بسػجب مخسػـ ويحجد:
 كيؽية عسميا، حقػؽ أعزاء مجمذ اإلدارة واألميغ العاـ والتداماتيع، القانػف األساسي لمسدتخجميغ.يحجد نطاـ أجػر السدتخجميغ التابعيغ ليحه األجيدة بسػجب مخسػـ".
راجع في ذلظ:
 السخسػـ التشفيحؼ رقع  60 -01مؤرخ في  7أفخيل  7001يتزسغ الشطاـ الجاخمي لمػكالة الػششية لمسستمكات السشجسية،ج .ر .ع  70صادر في  1أفخيل  ،7001وعمى وجو الخرػص الباب الثالث السعشػف بالقانػف األساسي لمسدتخجميغ ،إذ
نرت السادة  07مشو عمى أنو  " :ماعجا أعزاء مجمذ اإلدارة واألميغ العاـ ،فإف لسدتخجمي الػكالة صفة عػف عسػمي
ويسارسػف عسميع برفة دائسة أو مؤقتة شبقا لمتذخيع والتشطيع السعسػؿ بيسا وأحكاـ ىحا السخسػـ ،في اليياكل العزػية
لمػكالة وفخوعيا الجيػية السحتسمة.
يحجد ىحا الباب عالقات العسل الفخدية بيغ السدتخجميغ السحكػريغ أعاله والػكالة".
كسا نرت السادة  00مشو عمى أف " :يتستع مدتخجمػ الػكالة أيزا بالحقػؽ السحجدة في السادة  3مغ القانػف رقع -60
."..... 77
أما السادة  34مغ السخسػـ التشفيحؼ نفدو فمقج نرت عمى ما يمي " :تعمق قانػنا عالقة العسل بيغ السدتخجـ والػكالة
لألسباب السحكػرة في السادة  31مغ القانػف رقع ."..... 77 -60
إضافة إلى نز السادة  40مغ السخسػـ التشفيحؼ نفدو " :تصبق أحكاـ السادة  41مغ القانػف رقع  .... 77 -60عمى
مدتخجمي الػكالة".

- 70 -

الفصل األول :المركز المؤسساتي لوكالتي المحروقات.

الباب األول

نز السادة  77وبرفة صخيحة في فقختيا الثانية مغ قانػف السحخوقات رقع ( 04-02السمغى
سيسا ؼيسا يتعمق بتشطيسيسا
جدئيا) " :ال تخزع وكالتا السحخوقات لمقػاعج السصبقة عمى اإلدارة ال ّ
وسيخىسا والقانػف األساسي لمعساؿ السذتغميغ بيسا".

وىػ نفذ الحكع السشرػص عميو في السادة  71مغ قانػف السحخوقات الججيج رقع -76
 ،70إذ ال تخزع وكالتا السحخوقات لمقػاعج السصبقة عمى اإلدارة ،ال سيسا ؼيسا يتعمق بتشطيسيسا،
وسيخىسا (الفخع األوؿ) وبالقانػف األساسي لمعساؿ السذتغميغ فييسا (الفخع الثاني)".
كسا تتستع كل وكالة بحمة مالية خاصة بيا ،وتزبط محاسبتيسا حدب الذكل التجارؼ

112

(الفخع الثالث).
الفخع الول :تشعيػ وتدييخ وكالتي السحخوقات.
تزسغ قانػف السحخوقات الججيج رقع  70 -76عشاصخ ومدائل جػىخية في تشطيع وكالتي
السحخوقات - ،إضافة إلى مياميسا وصالحياتيسا السختمفة -بصخيقة واضحة مغ خالؿ العجيج مغ
السػاد ،يتعمق بعزيا بأجيدة تدييخىسا (الفقخة األولى) عمى خالؼ قانػف السحخوقات رقع 04-02
(السمغى جدئيا) الحؼ اكتفى في تػضيح أغمب أحكاـ ىاتيغ الػكالتيغ بسادة واحجة وىي السادة 77
بفقخاتيا العجيجة ،أما ؼيسا يتعمق بييكمتيسا فقج اكتفى بسجخد اإلحالة إلييا في الشطاـ الجاخمي لكمييسا
(الفقخة الثانية).
الفقخة الولى :أجيدة تدييخ وكالتي السحخوقات.
يتػلى إدارة وتدييخ وكالتي السحخوقات جياز رئيدي وىػ المجشة السجيخة (أوال) ،إضافة إلى
جياز مداعج يتسثل في األميغ العاـ (ثانيا).

113

راجع أيزا :السخسػـ التشفيحؼ رقع  61 -01مؤرخ في  7أفخيل  ،7001يتزسغ الشطاـ الجاخمي لمػكالة الػششية لمجيػلػجيا
والسخاؾبة السشجسية ،ج .ر .ع  70صادر في  1أفخيل .7001
112

السادة  01مغ قانػف رقع  70 -76يشطع نذاشات السحخوقات " :تتستع كل وكالة بحمة مالية خاصة بيا وتزبط

محاسبة كل وكالة حدب الذكل التجارؼ شبقا لمتذخيع والتشطيع الدارؼ السفعػؿ" ،مخجع سابق.
113

ىشاؾ بعس سمصات الزبط األخخػ التي تبشى السذخع ـيكمة المجشة السجيخة عمى مدتػاىا ،ويتعمق األمخ أساسا بكل

مغ:
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 لجشة ضبط الكيخباء والغاز :تتذكل مغ:
 -7المجشة السجيخة :تتكػف مغ أربعة أعزاء وىع الخئيذ وثالثة مجراء حدبسا تشز عميو السادة  774مغ القانػف رقع -07
سعجؿ  " :تتذكل المجشة السجيخة مغ رئيذ وثالثة مجراء يتّع تعييشيع بسخسػـ رئاسي ،...بشاء عمى اقتخاح الػزيخ السكمف
 07ال ّ

بالصاقة".

تع تشطيع مرالح ىحه المجشة السجيخة في ثالثة فخوع ،يجيخ كل فخع مشيا مجيخ فخعي وىػ في نفذ الػقت عزػ في
ّ
المجشة السجيخة ،ىحه الفخوع ىي:


فخع االقتراد :ويتكػف مغ ثالث مجيخيات وىي:
 مجيخية التعخيفة. مجيخية التخصيط. -مجيخية نطع السعمػمات.



فخع الشػعية والخقابة التقشية والبيشية :وتتكػف مغ مجيخيتيغ:
 مجيخية الكيخباء. -مجيخية الغاز.



فخع الخجمات السػجية لمدبائغ والتخخيرات :ويتكػف مغ ثالث مجيخيات وىي:
 مجيخية التخخيرات واالمتيازات. مجيخية حساية السدتيمكيغ والسرالحة والتحكيع. مجيخية إنجاز السخفق العاـ ومخاقبتو.عمى أف تمحق رأسا بخئيذ المجشة السجيخة " مجيخية اإلدارة والسالية ومجيخية االتراؿ" ،يزاؼ إلى ىحه الفخوع

والسجيخيات "مرمحة السرالحة" ،التي تتػلى الشطخ في الخالفات الستختبة عغ تصبيق التشطيع وال سيسا ذلظ الحؼ يتعمق
باستخجاـ الذبكات والتعخيفات وبأجخ الستعامميغ.
إضافة إلى مجمذ استذارؼ وغخفة التحكيع ،راجع في ذلظ :أحكاـ السػاد مغ  773إلى  ،705مغ القانػف رقع
 07 -07السعجؿ ،مخجع سابق.
تديخ كل وك الة مغ الػكالتيغ السشجسيتيغ لجشة مجيخة ،ومغ أجل الؿياـ بسياميا عمى أكسل وجو،
 وكالتا السشاجػّ :

تعتسج المجشة السجيخة عمى مجيخيات متخررة.
تتكػف المجشة السجيخة مغ:

 بالشدبة لػكالة السرمحة الجيػلػجية لمجدائخ ،رئيذ وثالثة ( )0أعزاء يجعػف مجيخيغ ،يعيشػف بسخسػـ رئاسي. بالشدبة لمػكالة الػششية لمشذاشات السشجسية ،رئيذ وأربعة أعزاء يجعػف مجيخيغ ،يعيشػف بسخسػـ رئاسي.راجع أحكاـ السادتيغ 04 :و 05مغ قانػف رقع  02 -71يتعمق بالسشاجع ،مخجع سابق
إال أنو ىشاؾ بعس سمصات الزبط االقترادؼ التي يتكػف جياز تدييخىا مغ مجمذ إدارة ورئيذ إضافة إلى
ا ألميغ العاـ ،لتعسل كل ىحه األجيدة عمى التدييخ السالي والسحاسبي لمدمصة السعشية ،فسثال نجج :سمطة ضبط البخيج
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أوال -المجشة السجيخة:
تعتبخ المجشة السجيخة بسثابة الجياز التشفيحؼ السد ّيخ لكل وكالة مغ وكالتي السحخوقات،

تتستع برالحيات واسعة في الترخؼ باسع كل وكالة ،إذ تتجاوؿ في كل ما يتعمق بدياسة
واستخاتيجية التدييخ وعالقاتيا مع الغيخ.
تتكػف المجشة السجيخة – إضافة إلى الخئيذ -مغ خسدة ( )2أعزاء بختبة مجيخ ،يعيشػف
بسػجب مخسػـ رئاسي باقتخاح مغ الػزيخ السكمف بالسحخوقات ،شبقا لسا نرت عميو السادة  75مغ
قانػف رقع  70 -76يشطع نذاشات السحخوقات " :تتكػف المجشة السجيخة مغ ستة ( )3أعزاء ،بسغ
فييع الخئيذ ،ويعيغ الخئيذ وأعزاء المجشة السجيخة اآلخخوف بسػجب مخسػـ رئاسي بشاء عمى
اقتخاح مغ الػزيخ." ......
تقػـ آلية عسل المجشة السجيخة عمى السجاولة ،إذ تتبشى الجشة السجيخة نطاما داخميا يحجد عمى
وجو الخرػص القػاعج التي تحكع سيخىا وقػاعج الشراب القانػني والسجاوالت.114

واالتراالت اإللكتخونية" ( ،( ARPCEالتي تتذكل مغ جيازيغ حجدىسا القانػف رقع  ،01 -75في مادتو  ،76وىسا:
السجمذ والسجيخ العاـ.
بالشدبة لػ ػ "لجشة تشعيػ عسميات البؽرصة ومخاقبتيا" فإف تذكيمتيا الجساعية مكمفة بتدييخىا إضافة إلى أمانة عامة
مدودة بسرالح إدارية وتقشية ،أما عغ تشطيع ىحه األخيخة ووضعية مدتخجمييا القانػنية فكانت مػضػع نطاـ صادر سشة
( 7000نطاـ رقع  00 -7000مؤرخ في  75سبتسبخ  ،7000يتزسغ تشطيع وسيخ السرالح اإلدارية والتقشية لمجشة تشطيع
عسميات البػرصة ومخاقبتيا ،تع السرادقة عمية بسػجب قخار مؤرخ في  1جانفي سشة  ،7007يتزسغ السرادقة عمى نطاـ
لجشة تشطيع عسميات البػرصة ومخاقبتيا رقع  00 -7000السؤرخ في  75سبتسبخ سشة  7000والستزسغ تشطيع وسيخ
السرالح اإلدارية والتقشية لمجشة تشطيع عسميات البػرصة ومخاقبتيا ،ج .ر .ع  5صادر في  07جانفي سشة .)7007
أما بالشدبة لػ ػ ػ "الدمطة الؽطشية لمترجيق اإللكتخوني" فيي تتذكل مغ مجمذ ومرالح تقشية وإدارية ،فالسجمذ يتذكل
مغ خسدة (  ) 2أعزاء مغ بيشيع الخئيذ ،يديخ السرالح التقشية واالدارية لمدمصة مجيخ عاـ يعيشو رئيذ الجسيػرية ،بشاء
عمى اقتخاح مغ الػزيخ االوؿ.
حجد تشطيع ىحه السرالح وسيخىا ومياميا عغ شخيق التشطيع شبقا لمسخسػـ التشفيحؼ رقع  701 -73يحجد تشطيع السرالح
التقشية واإلدارية لمدمصة الػششية لمترجيق اإللكتخوني وسيخىا ومياميا ،مخجع سابق.
114

حدبسا تشز عميو السادة  76مغ قانػف رقع  70 -76يشطع نذاشات السحخوقات ،مخجع سابق.
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ثانيا -الميؼ العام:
يعتبخ األميغ العاـ الييكل الثاني لمجياز التشفيحؼ لػكالتي السحخوقات إلى جانب المجشة
السجيخة ،حيث يعيغ أميغ عاـ لكل وكالة مغ وكالتي السحخوقات بسػجب مخسػـ رئاسي بشاء عمى
اقتخاح مغ الػزيخ ،ويترخؼ تحت ادارة رئيذ المجشة السجيخة ،ويداعجه في ادارة الػكالة وسيخىا.
يذارؾ االميغ العاـ في أشغاؿ المجشة السجيخة ويتػلى مياـ االمانة ،كسا يتستع بكل
الرالحيات الزخورية لزساف الديخ الحدغ لمػكالتيغ ،ويديخ عمى تشفيح ق اخراتيا الستعمقة بإعجاد
السيدانيات والسخصصات والبخامج التقجيخية ،إضافة إلى تشديق األعساؿ مع السؤسدات األخخػ ذات
الرمة بقصاع السحخوقات.
تع عمى إثخ
يشبغي التحكيخ بأف استحجاث مشرب األميغ العاـ لجػ وكالتي السحخوقاتّ ،
تعجيل السادة  77مغ قانػف رقع  04-02الستعمق بالسحخوقات (السمغى) بسػجب السادة  7مغ أمخ
رقع ( 70 -03السمغى) " :تدود كل وكالة لمسحخوقات بأميغ عاـ يعيغ بسخسػـ رئاسي بشاء عمى
اقتخاح الػزيخ السكمف بالسحخوقات "....
أما ؼيسا يتعمق برالحياتو ،فشرت عمييا السادة نفديا كاآلتي ..." :يكمف األميغ العاـ لػكالة
السحخوقات السعشية ،تحت سمصة رئيذ المجشة السجيخة ،بسا يأتي:
 مداعجة رئيذ المجشة السجيخة في تدييخ نذاشات الػكالة وتشديقيا، اإلشخاؼ عمى نذاشات ـيكل االتراؿ وتدييخ األرشيف والػثائق، الديخ عمى تشفيح اليياكل السعشية لإلجخاءات الستعمقة بإعجاد السيدانيات والسخصصات والبخامجالتقجيخية،
 تقييع إجخاءات العسل والريغ ،وعشج االقتزاء تقجيع اقتخاحات لتحديشيا، الديخ عمى الحفاظ عمى الحمة السالية لمػكالة وحسايتيا، تخكيد السداعي واالتراالت لفائجة الستجخميغ في قصاع السحخوقات، إعجاد مخصط االتراؿ،- 74 -
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 نذخ السعمػمات عغ نذاشات الػكالة، تشديق األعساؿ مع السؤسدات األخخػ".....تع تجاوزه في ضل قانػف السحخوقات الججيج رقع  ،70 -76إذ لع يتزسغ ىحا األخيخ أية
وىػ ما ّ
تفريالت لرالحيات األميغ العاـ لػكالتي السحخوقات.
الفقخة الثانية :ليكمة وكالتي السحخوقات.
يقرج بالييكل التشطيسي لػكالتي السحخوقات مختمف السجيخيات الستخررة السشبثقة عغ
المجشة السجيخة لكل مغ " سمصة ضبط السحخوقات" (أوال) ووكالة ألشفط" (ثانيا) ،إذ أف المجشة السجيخة
لكل مشيسا تتفخع في شكل مجيخيات متخررة لمؿياـ بسياميا عمى نحػ أفزل مغ التخرز
والسيشية.
أوال -الييكل التشعيسي لـ "سمطة ضبط السحخوقات":115
يتفخع الييكل التشطيسي لػ "سمصة ضبط السحخوقات" إلى ستة أقداـ ،لتتفخع ىحه األقداـ
بجورىا إلى عجة مجيخيات ،يبمغ عجدىا اإلجسالي ثسانية عذخ ( )75مجيخية.
 -7القدػ الول :المانة العامة.
تحت إشخاؼ األميغ العاـ ،ويتزسغ أربع مجيخيات:
 مجيخية اإلدارة والسػارد البذخية. مجيخية االتراؿ. مجيخية السحاسبة والسيدانية. مجيخية الذباؾ الػحيج. -7القدػ الثاني :نذاطات الزبط االقترادي والذؤون القانؽنية.
يزع السجيخيات التالية:
 -مجيخية ضبط الدػؽ الػششية.

115

راجع في ذلظ ـيكمة "سمصة ضبط السحخوقات" عمى السػقعwww.arh.gov.dz/ :
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 مجيخية تدييخ صشجوؽ السعادلة لمتعػيزات واألسعار. مجيخية الذؤوف القانػنية. -0القدػ الثالث :نذاطات الشقل بؽاسطة النابيب.
يزع كالّ مغ:
 مجيخية دراسة وتدييخ امتياز الشقل بػاسصة األنابيب. مجيخية ضبط تعخيفات الشقل بػاسصة األنابيب. مجيخية تدييخ صشجوؽ السعادلة والتعػيزات لمشقل بػاسصة األنابيب. -1القدػ الخابع :نذاطات التشعيػ.
يتفخع بجوره إلى مجيخيتيغ:
 السجيخية التقشية لمرشاعة البتخولية األفؿية ( السشبع) والخجمات.(السرب).
 السجيخية التقشية لمرشاعة البتخولية التحتيةّ

 -2القدػ الخامذ :نذاطات الرحة والمؼ الرشاعي والبيئة.
يزع كال مغ:

 مجيخية الخقابة والتفتير الجقيق لشذاشات الرحة واألمغ الرشاعي والبيئة. مجيخية التشطيع لشذاشات الرحة واألمغ الرشاعي والبيئة. مجيخية الخقابة والتدييخ لشذاشات الرحة واألمغ الرشاعي والبيئة. -3القدػ الدادس :نذاطات السخاقبة التقشية.
يتفخع إلى ثالث مجيخيات وىي:
 مجيخية السخاؾبة التقشية. مجيخية الجراسات التقشية. -بشظ السعمػمات.
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ثانيا -الييكل التشعيسي لؽكالة "ألشفط":116
ّتشطع أيزا وكالة "ألشفط" في شكل أقداـ ومجيخيات ،إذ تحتػؼ عمى ستة ( )03أقداـ وتدعة

عذخ( )76مجيخية.

 -7القدػ الول :المانة العامة.
يزع أربع مجيخيات:
ّ
 مجيخية اإلدارة والسػارد البذخية. مجيخية االتراؿ والعالقات الخارجية. مجيخية السحاسبة والسيدانية. مجيخية الذباؾ الػحيج. -7القدػ الثاني :التشسية واستغالل السحخوقات.
يزع ىػ اآلخخ ثالث مجيخيات:
ّ
 مجيخية تخديغ الصاقة. مجيخية التشسية واستغالؿ السحخوقات. مجيخية الجراسات االقترادية. -0القدػ الثالث :العقؽد والذؤون القانؽنية.
يتكػف مغ ثالث مجيخيات:
 مجيخية السالية ،الجباية والتفتير. مجيخية تدييخ العقػد. مجيخية الذؤوف القانػنية. -1القدػ الخابع :تدييخ بشغ السعطيات الؽطشي.
يتفخع إلى ثالث مجيخيات:

116

راجع في ذلظ ،الييكل التشطيسي لػكالة " ألشفط " عمى السػقع االلكتخونيwww.alnaft.gov.dz/ :
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 مجيخية استقصاب وتحسيل السعمػمات. مجيخية التدييخ والتحكع في بشظ السعمػمات. مجيخية التكشػلػجيات واألنطسة السعمػماتية. -2القدػ الخامذ :تخقية السجال السشجسي لمسحخوقات.
يزع ثالث مجيخيات:
ّ
 مجيخية الجراسات االستخاتيجية. مجيخية تخؾية السجاؿ السشجسي لمسحخوقات. مجيخية البحث عغ السحخوقات. -3القدػ الدادس :نذاطات الغاز الطبيعي.
يتكػف مغ السجيخيات التالية:
 مجيخية الدػؽ الػششي. مجيخية الدػؽ الخارجي. مجيخية الجراسات.الفخع الثاني :الشعام القانؽني لسدتخجمي وكالتي السحخوقات.
يعتبخ وضع القانػف األساسي لسدتخجمي وأعػاف وكالتي السحخوقات مغ أىع الشقاط
الجػىخية التي يشز عمييا الشطاـ الجاخمي لكمييسا ،فالسالحع أف ىاتيغ الػكالتيغ تتستعاف بحخية
117
ترشيفيع وتحجيج
تدييخ وتشطيع مرالحيسا اإلدارية والتقشية وتحجيج مياـ السدتخجميغ لجييسا  ،و ّ
117

وىػ السعسػؿ بو في البعس مغ سمصات الزبط االقترادؼ ،فشجج مثال " لجشة تشعيػ عسميات البؽرصة ومخاقبتيا" قج

اعتبخ السذخع وضع الشطاـ الجاخمي وعالقتيا بسدتخجمييا مغ صالحيات رئيديا شبقا لشز السادة  76مغ السخسػـ
الستسع ،إذ نرت السادة  4مغ الشطاـ رقع  00 -7000الستزسغ تشطيع وسيخ السرالح
التذخيعي رقع 70 -60
ّ
السعجؿ و ّ
اإلدارية والتقشية لمجشة تشطيع عسميات البػرصة ومخاقبتيا عمى ما يمي " :تحجد رواتب السدتخجميغ وترشيفيع بقخار مغ
الخئيذ بعج استذارة المجشة" ،مخجع سابق.
أما " سمصة ضبط الكيخباء والغاز" وشبقا لشز السادة  776مغ القانػف رقع  07 -07السعجؿ " :يتػلى رئيذ المجشة
السجيخة سيخ أشغاؿ لجشة الزبط ويزصمع بجسيع الدمصات الزخورية ،وال سيسا في مجاؿ:
......
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رواتبيع وحقػقيع والتداماتيع (الفقخة األولى) ،إضافة إلى شبيعة الشداعات التي تثػر بيغ وكالتي
السحخوقات ومدتخجمييسا (الفقخة الثانية).
الفقخة الولى :فيسا يتعمق بطبيعة العالقة بيؼ وكالتي السحخوقات
ومدتخجمييسا.
تشز السادة  00مغ قانػف السحخوقات رقع  70 -76عمى أنو:
"  ....ويخأس رئيذ المجشة السجيخة اجتساعات المجشة السجيخة ،ويقػـ بإدارة وكالة السحخوقات ،ويتستع
سيسا ؼيسا يخز:
بكل الرالحيات الزخورية ،ال ّ
 ......... تعييغ العساؿ وفرميع ،باستثشاء أعزاء المجشة السجيخة واألميغ العاـ، تشفيح نطاـ أجػر السدتخجميغ"......لقج استثشى السذخع صخاحة عساؿ ومدتخجمي وكالتي السحخوقات مغ نصاؽ القانػف اإلدارؼ
ومغ ثسة مغ نصاؽ القانػف األساسي لمػضيف العسػمي ،118وعميو يعتبخ مدتخجمػ وكالتي
السعجؿ
السحخوقات أجخاء يخزعػف ألحكاـ القانػف رقع  77-60الستعمق بعالقات العسل
ّ

الستسع ،119الحؼ يكفل حقػقيع القانػنية والتشطيسية ،عمى أف تقػـ عالقاتيع التعاقجية مع وكالتي
و ّ
 تعييغ وتدخيح جسيع السدتخجميغ واألعػاف، دفع مختبات العساؿ،118

تشز السادة  7مغ أمخ رقع  00 -03الستزسغ القانػف األساسي لمػضيفة العسػمية عمى أف " :يصبق ىحا القانػف عمى

السػضفيغ الحيغ يسارسػف نذاشيع في السؤسدات واإلدارات العسػمية ،ويقرج بالسؤسدات واإلدارات العسػمية ،السؤسدة
العسػمية ،واإلدارات السخكدية في الجولة والسرالح غيخ السسخكدة التابعة ليا ،والجساعات اإلقميسية والسؤسدات العسػمية
ذات الصابع اإلدارؼ ،والسؤسدة العسػمية ذات الصابع العمسي والثقافي والسيشي والسؤسدات ذات الصابع العمسي والتكشػلػجي
وكل مؤسدة عسػمية يسكغ أف يخزع مدتخجمػىا ألحكاـ ىحا القانػف األساسي ".
راجع في ذلظ :أمخ رقع  00 -03مؤرخ في  72جػيمية  ،7003يتزسغ القانػف األساسي العاـ لمػضيفة العسػمية ،ج .ر.
ع  13صادر في  73جػيمية .7003
119

قانػف رقع  77 -60مؤرخ في  77أفخيل  ،7660يتعمق بعالقات العسل ،ج .ر .ع  74صادر في  72أفخيل 7660

ومتسع بػ:
ّ
معجؿ ّ
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السحخوقات عمى أساس تػافق اإلرادتيغ والتخاضي ،مسا يدسح بالتخمز مغ تبعات وشكميات قانػف
الػضيف العسػمي عمى خالؼ ما نججه بالشدبة لبعس سمصات الزبط التي تتسيد عالقاتيا مع
مدتخجمييا بصابع تشطيسي الئحي ،120خاضعيغ في ذلظ لقانػف الػضيف العسػمي.121
فعالقة وكالتي السحخوقات بسدتخجمييسا تتع وفق إرادة الصخفيغ في ضل مبجأ حخية التعاقج،
س الشطخ عغ الجانب الذكمي لمعقج ،كسا أف شخوط التػضيف والتذغيل ال تخزع لقػاعج وأحكاـ
بغ ّ

122
حجدىا وكالتا السحخوقات ،وتجخل حيد
محجدة مدبقا  ،بل تخزع في الغالب لمتشطيسات التي ت ّ

 قانػف رقع  76 -67مؤرخ في  77ديدسبخ  ،7667ج .ر .ع  35صادر في  72ديدسبخ .7667 مخسػـ تذخيعي رقع  00 -61مؤرخ في  77أفخيل  ،7661ج .ر .ع  70صادر في  70أفخيل .7661 أمخ رقع  77-63مؤرخ في  06جػيمية  ،7663ج .ر .ع  10صادر في  70جػيمية .7663 أمخ رقع  07 -64مؤرخ في  77جانفي  ،7664ج .ر .ع  0صادر في  77جانفي .7664120

عجة الجياللي ،الكامل في القانػف الجدائخؼ لالستثسار ،مخجع سابق ،ص .405

121

بالخجػع لمشرػص القانػنية السشطسة لبعس الدمصات اإلدارية السدتقمة نجج عالقاتيا مع مدتخجمييا وعساليا تخزع

كيف أعزاء مجمذ اليقطة والتقييع شبقا
لقانػف الػضيف العسػمي ك ػ ػ ػ "الييئة الؽطشية لمؽقاية مؼ الفداد ومكافحتو" إذ ّ
لمسخسػـ الخئاسي رقع  32 -77بالسػضفيغ واألعػاف العسػمييغ (مخسػـ رئاسي رقع  32 -77مؤرخ في  4فبخايخ سشة

 ،7077يحجد الشطاـ التعػيزي السصبق عمى أعزاء مجمذ اليقطة والتقييع وكيؽية مشح مختبات السػضفيغ واألعػاف
العسػمييغ العامميغ بالييئة الػششية لمػقاية مغ الفداد ومكافحتو ،ج .ر .ع  5صادر في  72ؼيفخؼ  )7077إذ نرت مادتو
السعجؿ
األولى عمى أنو " :شبقا ألحكاـ السادة  71مغ السخسػـ الخئاسي رقع  170 -03السؤرخ في  77نػفسبخ ،7003
ّ

الستسع ....ييجؼ ىحا السخسػـ إلى تحجيج الشطاـ التعػيزي السصبق عمى أعزاء مجمذ اليقطة والتقييع وكيؽية مشح
و ّ
مختبات السػضفيغ واألعػاف العسػمييغ العامميغ بالييئة الػششية لمػقاية مغ الفداد ومكافحتو".

أما "مجمذ السشافدة" فمقج نرت السادة  2مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  717 -77عمى أف " :يرشف مجيخو
السجمذ وتجفع أجػرىع استشادا لمػضيفة العميا في الجولة كسجيخ في اإلدارة السخكدية بالػ ازرة" ،بيشسا نرت مادتو  3عمى أف:
" يخزع مدتخجمػ السجمذ لألحكاـ التذخيعية والتشطيسية السعسػؿ بيا" دوف تحجيج دقيق لحلظ.
122

ال تجبخ وكالتا السحخوقات عمى إتباع أسمػب معيغ أو أؼ إجخاء في التػضيف ،عمى خالؼ ما ىػ معخوؼ في قانػف

الػضيف العسػمي ،فالسؤسدات الخاضعة ليحا األخيخ مجبخة عمى أساليب وشخؽ معيشة لمتػضيف ،كالسدابقات عمى أساس
االختبارات ،السدابقة عمى أساس الذيادات بالشدبة لبعس أسالؾ السػضفيغ ،الفحز السيشي ...كسا أف وسيمة إبخاـ عالقة
العسل تتسثل ؼيسا يعخؼ بقخار التعييغ وىػ مرصمح يعبخ عغ وثيقة ترجرىا الجية السكمفة بالتعييغ برػرة مشفخدة دوف أؼ
تجخل مغ العػف
السعيغ أو مذاركتو في إعجادىا.
ّ
راجع في ذلظ :السادة  50مغ قانػف رقع  00 -03الستعمق بالػضيفة العسػمية " :يتع االلتحاؽ بالػضائف العسػمية عغ
شخيق:
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التشفيح والتصبيق  -بعج السفاوضات التي تمعب دو ار ىاما في تحجيج األجػر والحػافد السمحقة-
مشتجة ألثارىا القانػنية مباشخة بعج تػؾيعيا مغ الصخفيغ ،123مع ضساف الحساية والسداواة في
الحقػؽ وااللتدامات .124
الفقخة الثانية :فيسا يتعمق بطبيعة الشداعات التي تثؽر بيؼ
وكالتي السحخوقات ومدتخجمييسا.
إف السشازعات الفخدية أو الجساعية التي يسكغ أف تثػر بيغ وكالتي السحخوقات وبيغ
مدتخجمييسا تجخل في نصاؽ اختراص القاضي العادؼ ال اإلدارؼ شبقا لشز السادة  200مغ
قانػف اإلجخاءات السجنية واإلدارية ،125فاستشادا لمعالقة التعاقجية بيغ وكالتي السحخوقات
 السدابقة عمى أساس االختبارات، السدابقة عمى أساس الذيادات بالشدبة لبعس اسالؾ السػضفيغ، الفحز السيشي، التػضيف السباشخ مغ بيغ الستخشحيغ الحيغ تابعػا تكػيشا متخررا مشرػصا عميو في القػانيغ األساسية ،لجػمؤسدات التكػيغ السؤىمة" ،مخجع سابق.
123

أما ق اخرات التعييغ في ضل قانػف الػضيفة العسػمية فال تشتج آثارىا القانػنية والسادية إال بعج استكساؿ سمدمة مغ

اإلجخاءات اإلدارية ومشيا خزػع ىحه الق اخرات لخقابة السذخوعية التي تسارسيا مرالح السجيخية العامة لمػضيفة العسػمية،
إضافة إلى الخقابة السالية التي تسارسيا السرالح السالية.
124

تعسل وكالتا السحخوقات عمى تحجيج العالقة التعاقجية بيشيا وبيغ مدتخجمييا ،مغ خالؿ وضع قػاعج خاصة تتعمق

أساسا بحقػقيع وواجباتيع كالزساف االجتساعي ،السجة القانػنية لمعسل ،التقاعج ،الرحة ،األمغ وشب العسل ،العصل والخاحة
األسبػعية واإلجازات القانػنية ....عمى أف يقػمػا بأداء واجباتيع السيشية عمى أكسل وجو في مقابل ذلظ ،كسا تعسل أيزا
ترشيف السدتخجميغ حدب شياداتيع وكفاءاتيع ومؤىالتيع العمسية،
وكالتا السحخوقات – مغ خالؿ نطاميسا الجاخمي -عمى ّ
شخيقة تػضيفيع ،السجة التجخيبية والتثبيت ،التكػيغ والتخؾية ،إضافة إلى تحجيج أسباب تعميق عالقة العسل أو إنيائيا ،تحجيج
األخصاء السيشية ،العقػبات السقخرة ليا ،وضسانات السدتخجـ عشج الشطخ في السدائل التأديبية ،عمى خالؼ ما ىػ معخوؼ
في الػضيف العسػمي ،راجع في ذلظ:
 جاكميغ تحديغ عسخية ،التعييغ في الػضيفة العسػمية (دراسة مقارنة) ،أشخوحة مقجمة استكساال لستصمبات الحرػؿ عمىدرجة الساجدتيخ في القانػف العاـ بكمية الجراسات العميا في جامعة الشجاح الػششية  -كمية الجراسات العميا ،فمدصيغ،
.7071
https://scholar.najah.edu/sites/default/files/Jakleen%20Omareiah.pdf
125

السادة  200مغ قانػف االجخاءات السجنية واالدارية " :يختز القدع االجتساعي اختراصا مانعا في السػاد اآلتية:
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يعج الشداع بيشيسا نداعا مجنيا ال إداريا ،والشداعات التي تثار
ومدتخجمييسا الخاضعة لقانػف العسلّ ،

بذأف ىحه العالقة تبقى خاضعة ألحكاـ القانػف الخاص ومغ اختراص السحاكع العادية ،فال تجج

تعج مغ صسيع القانػف الخاص.126
أحكاـ القانػف اإلدارؼ مجاال لمتصبيق عمى قزايا ّ
فتحل بجاية عغ
عمى عكذ السشازعات الفخدية التي تقػـ بيغ السػضف والييئة السدتخجمة،
ّ

حل الشداع بيحه الصخيقة يحػؿ إلى المجشة
شخيق التطمع الػالئي أو التطمع الخئاسي ،وإذا تعحر ّ
متداوية األعزاء ،فإذا وصل األمخ لمتدػية القزائية فإف السدتخجميغ الخاضعيغ لقانػف الػضيف
العسػمي تختز بالفرل في مشازعاتيع السحاكع اإلدارية شبقا لشز السادة  500مغ قانػف
اإلجخاءات السجنية واإلدارية .127
الفخع الثالث :الشعام السالي والسحاسبي لؽكالتي السحخوقات.
إف الشطاـ السالي والسحاسبي يعتبخ أحج العشاصخ اليامة التي تػضح خزػع ىيئة ما
لمقانػف العاـ أو خزػعيا لمقانػف الخاص ،بالشدبة لػكالتي السحخوقات تتسيداف بسيدانية مدتقمة
وفق مرادر تسػيل خاصة بيا (الفقخة األولى) ،كسا تتسيداف بشطاـ مالي ومحاسبي مخف شبيو بحلظ
السعسػؿ بو في الذخكات أو السؤسدات ذات الصابع الرشاعي والتجارؼ ،مسا يجعميسا بعيجتيغ عغ
 إثبات عقػد العسل والتكػيغ والتسييغ، تشفيح وتعميق وإنياء عقػد العسل والتكػيغ والتسييغ، مشازعات انتخاب مشجوبي العساؿ، السشازعات الستعمقة بسسارسة الحق الشقابي، السشازعات الستعمقة بسسارسة حق اإلضخاب، مشازعات الزساف االجتساعي والتقاعج ،السشازعات الستعمقة باالتفاقات واالتفاؾيات الجساعية لمعسل،قانػف رقع  06 -05مؤرخ في  72ؼيفخؼ  ،7005يتزسغ قانػف اإلجخاءات السجنية واالدارية ،مخجع سابق.
126

سػاء ؼيسا يتعمق بسشازعات العسل الفخدية الخاضعة لمقانػف رقع ( 01 -60قانػف رقع  01 -60مؤرخ في  3نػفسبخ سشة

 7660يتعمق بتدػية الشداعات الفخدية في العسل ،ج .ر .ع  3صادر في  4نػفسبخ سشة  ،)7660أو مشازعات العسل
الجساعية الخاضعة لمقانػف رقع ( 07 -60قانػف رقع  07 -60مؤرخ في  3نػفسبخ  7660يتعمق بالػقاية مغ الشداعات
الجساعية في العسل وتدػيتيا ومسارسة حق اإلضخاب ،ج .ر .ع  3صادر في  4نػفسبخ .)7660
127

السادة  500مغ قانػف اإلجخاءات السجنية واإلدارية " :السحاكع اإلدارية ىي جيات الػالية العامة في السشازعات اإلدارية.

تختز بالفرل في أوؿ درجة ،بحكع قابل لالستئشاؼ في جسيع القزايا ،التي تكػف الجولة أو الػالية أو البمجية أو إحجػ
السؤسدات العسػمية ذات الربغة اإلدارية شخفا فييا" ،مخجع سابق.
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القانػف العاـ والسحاسبة العسػمية (الفقخة الثانية) ،عمى عكذ بعس سمصات الزبط السدتقمة التي
تخزع محاسبتيا لقػاعج السحاسبة العسػمية.128
128

مغ سمصات الزبط السدتقمة التي تخزع محاسبتيا لقػاعج السحاسبة العسػمية:

 "سمطة ضبط الرحافة السكتؽبة" :شبقا لشز السادة  16مغ القانػف العزػؼ رقع  02 -77يتعمق باإلعالـ " :تقيجاالعتسادات الزخورية لؿياـ سمصة ضبط الرحافة السكتػبة بسياميا في السيدانية العامة لمجولة.
اآلمخ بالرخؼ ىػ رئيذ سمصة ضبط الرحافة السكتػبة.
تسدظ محاسبة سمصة ضبط الرحافة السكتػبة شبقا لقػاعج السحاسبة العسػمية ،مغ قبل عػف محاسب يعيشو الػزيخ
السكمف بالسالية.
تسارس مخاؾبة نفقات سمصة ضبط الرحافة السكتػبة شبقا إلجخاءات السحاسبة العسؽمية" ،مخجع سابق.
 "سمطة ضبط الدسعي البرخي" :شبقا لشز السادة  40مغ القانػف رقع  01 -71يتعمق بالشذاط الدسعي البرخؼ:"تقتخح سمصة ضبط الدسعي البرخؼ االعتسادات الزخورية لتأدية مياميا ،وتقيج ىحه االعتسادات في السيدانية العامة
لمجولة.
اآلمخ بالرخؼ ىػ رئيذ سمصة ضبط الدسعي البرخؼ.
تسدظ محاسبة سمصة ضبط الدسعي البرخؼ ،طبقا لقؽاعج السحاسبة العسؽمية ،مغ قبل عػف محاسب يعيشو الػزيخ
السكمف بالسالية.
تسارس مخاؾبة الشفقات شبقا إلجخاءات السحاسبة العسػمية" ،مخجع سابق.
 "الييئة الؽطشية لمؽقاية مؼ الفداد ومكافحتو" :تدجل ميدانية الييئة الػششية لمػقاية مغ الفداد ومكافحتو ضسغ السيدانيةالعامة لمجولة ،شبقا لسػاد السخسػـ الخئاسي رقع  170 -03مؤرخ في  77نػفسبخ  ،7003يحجد تذكيمة الييئة الػششية
لمػقاية مغ الفداد ومكافحتو وتشطيسيا وكيؽيات سيخىا ،ج .ر .ع  41صادر في  77نػفسبخ  ،7003معجؿ ومتسع بالسخسػـ
الخئاسي رقع  31 -77مؤرخ في  4ؼيفخؼ  ،7077ج .ر .ع  5صادر في  72ؼيفخؼ :7077
 السادة " :77يعج رئيذ الييئة ميدانية الييئة بعج أخح رأؼ مجمذ اليقطة والتقييع.تدجل ميدانية الييئة في السيدانية العامة لمجولة شبقا لمتذخيع والتشطيع السعسػؿ بيسا.
ويكػف رئيذ الييئة اآلمخ برخؼ ميدانية الييئة".
 السادة " :77تذتسل ميدانية الييئة عمى باب لإليخادات وباب لمشفقات :في باب اإليخادات - :إعانات الجولة.في باب الشفقات - :نفقات التدييخ -،نفقات التجييد
 السادة  " :70تسدظ محاسبة الييئة حدب قػاعج السحاسبة العسػمية.ويتػلى مدظ السحاسبة عػف محاسب يعيشو أو يعتسجه الػزيخ السكمف بالسالية".
 السادة  " :71يسارس الخقابة السالية عمى الييئة مخاقب مالي يعيشو الػزيخ السكمف بالسالية". "الييئة الؽطشية لمؽقاية مؼ الجخائػ السترمة بتكشؽلؽجيات اإلعالم واال ترال" أيزا تسدظ محاسبة عسػمية إذ نرتالسادة  00في فقختيا  7مغ السخسػـ الخئاسي رقع  737 -72يحجد تذكيمة وتشطيع وكيؽيات سيخ الييئة الػششية لمػقاية مغ
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الفقخة الولى :ميدانية وكالتي السحخوقات.
تستمظ وكالتا السحخوقات مرادر تسػيل خاصة بيسا استشادا لحمتيسا السالية السدتقمة عغ
ميدانية الجولة (ثانيا) ،تدسح ليسا بالتحخر مغ قيػد وتعقيجات القػاعج التقميجية السعسػؿ بيا في
قانػف السحاسبة العسػمية ،كسا ىػ الحاؿ بالشدبة لبعس الدمصات اإلدارية السدتقمة (أوال).
أوال -مرادر تسؽيل الدمطات اإلدارية السدتقمة:
تعخؼ سمصات الزبط االقترادؼ في الجدائخ مرجريغ مغ التسػيل ،مع االعتخاؼ
مشحيا السذخع إما الحق في ميدانية مقتصعة مغ ميدانية الجولة ،وإما
باالستقالؿ السالي لسعطسيا ،إذ ّ

االستفادة مغ األتاوػ والخسػـ بسختمف أشكاليا حدب شبيعة القصاع السذخفة عميو.

مغ بيغ سمصات الزبط اإلقترادؼ التي تدتفيج مغ ميدانية مقتصعة مغ ميدانية الجولة
نحكخ عمى سبيل السثاؿ:

الجخائع السترمة بتكشػلػجيات اإلعالـ واالتراؿ ومكافحتيا (السمغى) " :تدجل ميدانية الييئة في السيدانية العامة لمجولة شبقا
لمتذخيع والتشطيع الداريي السفعػؿ......
أما السادة  02مغ السخسػـ الخئاسي نفدو " :تسدظ محاسبة الييئة وفق قػاعج السحاسبة العسػمية.
يتػلى مدظ محاسبة عػف محاسبة يعيشو أو يعتسجه الػزيخ السكمف بالسالية".
بيشسا نرت السادة  03مغ السخسػـ الخئاسي نفدو" :يسارس السخاؾبة السالية لمييئة مخاقب مالي يعيشو الػزيخ السكمف
بالسالية".
وىػ ما ضل عميو األمخ بعج تحػؿ التكييف القانػني لمييئة الػششية لمػقاية مغ الجخائع السترمة بتكشػلػجيات اإلعالـ
واالتراؿ مغ "سمصة إدارية مدتقمة" إلى "مؤسدة عسػمية ذات شابع إدارؼ" تػضع تحت وصاية و ازرة الجفاع الػششي
بسػجب السخسػـ الخئاسي رقع ( 747 -76السمغى) الحؼ يحجد تذكيمة الييئة الػششية لمػقاية مغ الجخائع السترمة
بتكشػلػجيات اإلعالـ واالتراؿ ومكافحتيا وتشطيسيا وكيؽيات سيخىا  ،إذ نرت السادة  74مشو عمى أف " :تسدظ محاسبة
الييئة حدب قػاعج السحاسبة العسػمية".
نز في
بيشسا السخسػـ الخئاسي األخيخ رقع  750 -70الحؼ كيف ىحه الييئة مججدا بالدمصة اإلدارية السدتقمة ،فقج ّ

مادتو  07عمى أف تدجل ميدانية الييئة في السيدانية العامة لمجولة شبقا لمتذخيع والتشطيع الداريي السفعػؿ.
كسا نز في مادتو  00عمى أف تسدظ محاسبة الييئة وفق قػاعج السحاسبة العسػمية ،مخجع سابق.
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 "مجمذ السشافدة" الحؼ يتستع بسيدانية مدجمة ضسغ أبػاب ميدانية و ازرة التجارة شبقاالستسع" :تدجل ميدانية مجمذ السشافدة ضسغ
لشز السادة  00مغ األمخ رقع 00 -00
ّ
السعجؿ و ّ
أبػاب ميدانية و ازرة التجارة ،وذلظ شبقا لإلجخاءات التذخيعية والتشطيسية السعسػؿ بيا.
رئيذ مجمذ السشافدة ىػ اآلمخ بالرخؼ.
تخزع ميدانية مجمذ السشافدة لمقػاعج العامة لمتدييخ والسخاؾبة السصبقة عمى ميدانية
الجولة".
 "لجشة اإلشخاف عمى التأميشات" التي نرت بذأنيا السادة  706مكخر  0مغ قانػف رقعالستسع عمى أنو " :تتكفل ميدانية الجولة بسراريف تدييخ
 04 -62الستعمق بالتأميشات
ّ
السعجؿ و ّ
لجشة اإلشخاؼ عمى التأميشات"....
تسػؿ أساسا مغ حرائل نذاط
كسا ىػ الحاؿ بالشدبة لػ " لجشة ضبط الكيخباء والغاز" فيي ّ
السعجؿ " :تعج السقاييذ
قصاعي الكيخباء والغاز شبقا لشز السادة  61مغ القانػف رقع 07-07
ّ
اآلتية بالشدبة لمكيخباء تكاليف دائسة لمسشطػمة الكيخبائية:

 التكاليف اإلضاؼية الخاصة بالتسػيغ بالكيخباء بػاسصة شبكات التػزيع السشعدلة في الجشػب، تكاليف مديخ السشطػمة ومديخ الدػؽ التي تثبتيا لجشة الزبط، التكاليف السختبصة ببخامج لمتحفيد عمى التحكع في الصمب، تكاليف سيخ لجشة الزبط،تعج السقاييذ اآلتية بالشدبة لمغاز تكاليف دائسة لمسشطػمة الغازية:
 التكاليف اإلضاؼية الخاصة بالتسػيغ بالغاز في شبكات التػزيع السشعدلة، قدط تكاليف مديخ شبكة نقل الغاز، التكاليف السختبصة ببخامج التحفيد لمتحكع في الصمب، -تكاليف سيخ لجشة الزبط".
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تعػض السراريف التي تتحسميا المجشة مقابل الخجمات السؤداة لستعاممي القصاع،
كسا ّ

إضافة إلى إمكانية حرػليا عمى تدبيقات مغ الخديشة العسػمية قابمة لالستخجاع شبقا لشز السادة
 774مغ القانػف نفدو " :تجخل مراريف سيخ لجشة الزبط ضسغ التكاليف الجائسة لمسشطػمة
السحجدة في السادة  61مغ ىحا القانػف ،وتسشح حدب اإلجخاءات السشرػص عمييا في السادة 702
مغ ىحا القانػف.
ويسكغ أف تكػف ىحه التكاليف مػضػع تخريز مغ شخؼ الجولة.
تعػض السراريف التي تتحسميا لجشة الزبط مقابل الخجمات السؤداة.
ويسكغ الخديشة أف تقجـ لمجشة الزبط تدبيقات قابمة لالستخجاع.
يػافق الػزيخ السكمف بالصاقة عمى السيدانية الدشػية التي تعجىا لجشة الزبط".
أقخ السذخع إمكانية حرػليا
أما بالشدبة لػ " لجشة تشعيػ عسميات البؽرصة ومخاقبتيا" فقج ّ

عمى مػارد مالية خارج السيدانية العامة لمجولة مقابل الخجمات السؤداة ،لكشو أحاؿ عمى التشطيع
لتحجيج أساس ىحه اآلتاوػ وحدابيا وكيؽيات تحريميا ،حدبسا تشز عميو السادة  74مغ السخسػـ
التذخيعي رقع  ،70 -60ليرجر السخسػـ التشفيحؼ رقع 740 -65

129

الحؼ أحاؿ بجوره عمى وزيخ

السالية لتحجيج ندب وكيؽيات تحريل ىحه اآلتاوػ بسػجب القخار الػزارؼ الحؼ صجر في  07أوت
 7665تصبيقا لمسادة  0مغ السخسػـ التشفيحؼ نفدو.
وتججر اإلشارة أيزا إلى أف "سمطة ضبط البخيج والسؽاصالت اإللكتخونية" شبقا لشز
السادة  75مغ القانػف رقع  01 -75يحجد القػاعج العامة الستعمقة بالبخيج واالتراالت االلكتخونية
تتستع بسػارد خاصة " :تذسل مػارد سمصة الزبط ما يأتي:
 مكافآت مقابل أداء الخجمات، األتاوػ، السراريف الستعمقة بسشح األرقاـ وتدييخىا، 129مخسػـ تشفيحؼ رقع  110 -39مؤرخ في  20ماؼ  1339يتعمق باألتاوػ التي تحرميا لجشة تشطيع عسميات البػرصة
ومخاقبتيا ،ج .ر .ع  34صادر في  24ماؼ .1339
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 السراريف الستعمقة بالسرادقة عمى تجييدات البخيج واالتراالت االلكتخونية، ندبة مئػية مغ ناتج السقابل السالي السدتحق بعشػاف التخخيز والخخرة والتخخيز العاـالسشرػص عمييا في السػاد  01و 770و 707مغ ىحا القانػف عمى التػالي والسحجدة شبقا لقانػف
السالية.
عالوة عمى ذلظ ،وبسشاسبة اعجاد مذخوع قانػف السالية لكل سشة ،تقيج ،عشج الحاجة،
االعتسادات االضاؼية والزخورية لدمصة الزبط لتسكيشيا مغ أداء مياميا في السيدانية العامة
لمجولة وفق االجخاءات السعسػؿ بيا."....
ثانيا -مرادر تسؽيل وكالتي السحخوقات:
تحطى وكالتا السحخوقات بسػارد مالية خاصة نرت عمييا السادة  03مغ قانػف رقع -76
 70يشطع نذاشات السحخوقات" :تػفخ السػارد السالية لػكالتي السحخوقات عغ شخيق:
 صفخ فاصل خسدة ( )% 0,2في السائة مغ عائجات اإلتاوة السحكػرة في السادة  734مغ ىحاالقانػف ،ويػزع السبمغ السػافق ليحه الشدبة مغ قبل الػكالة الػششية لتثسيغ مػارد السحخوقات عمى
الشحػ اآلتي:
 ستػف ( )% 30في السائة لفائجة الػكالة الػششية لتثسيغ مػارد السحخوقات،
 أربعػف ( )%10في السائة لفائجة سمصة ضبط السحخوقات،
 عائجات الخجمات السقجمة مغ قبل كل وكالة مغ وكالتي السحخوقات، كل عائج مختبط بسياـ كل مشيسا.استشادا لحلظ تتستع وكالتا السحخوقات بدمصة وضع ميدانيتيسا برفة مدتقمة عغ ميدانية
و ازرة السحخوقات ،130كسا تقػماف بإعجاد الحرائل وحدابات الشتائج ،وإعجاد البياف الدشػؼ والتقخيخ

130إال أف وكالتي السحخوقات خالؿ  03أشيخ األولى مغ إنذائيسا ،استفادتا مغ تدبيق مغ شخؼ الخديشة العسػمية بسػجب
وتع تحجيج كيؽيات دفع وسجاد ىحا التدبيق لتسكيغ الػكالتيغ مغ الؿياـ بشذاشيسا ،شبقا لشز السادة 72
اتفاؾية بيشيساّ ،
الفقختيغ  0و 1مغ القانػف رقع ( 04 -02السمغى جدئيا) ،مخجع سابق.
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الخاص حػؿ السدتحقات والجيػف ،كسا تقػماف باستعساؿ الشتائج وفتح كل الحدابات الجارية
والتدبيقات و /أو حدابات اإليجاع ضسغ الذخوط القانػنية السعسػؿ بيا .
وتججر اإلشارة في األخيخ إلى أف الػكالتيغ السشجسيتيغ الذبييتيغ بػكالتي السحخوقات في
شابعيسا التجارؼ ،بيشسا كانتا تدتفيجاف شبقا لشز السادة  27مغ القانػف رقع ( 70 -07السمغى)
مغ اعتسادات مالية أولية تسشحيا إياىا الجولة ،كسا يتّع تسػيميا مغ مػارد صشجوؽ األمالؾ السشجسية
العسػمية ،إضافة إلى االستفادة مغ اعتسادات مالية تكسيمية تدجل في السيدانية العامة لمجولة بعج
اقتخاحيا عمى الػزيخ السكمف بالصاقة والسشاجع أثشاء إعجاد مذخوع قانػف السالية الدشػؼ ،131إال أف
ضل قانػف السشاجع الججيج رقع  02 -71تستمكاف ذمة مالية خاصة شبقا
وكالتا السشاجع أصبحتا في ّ
لشز السادة  05مشو ...... " :تدتسج الػكالتاف السشجسيتاف مػاردىسا شبقا لمسادة  717مغ ىحا

القانػف ،وليسا ذمة مالية خاصة." ......
بيشت السادة  717مغ القانػف نفدو شبيعة اإليخادات الخاصة بػكالتي السشاجع " :يتّع
تسػيل وكالة السرمحة الجيػلػجية لمجدائخ ،والػكالة الػششية لمشذاشات السشجسية السذار إلييسا في
السادة  04أعاله ،وكحلظ بخنامج الجراسات والبحػث السشجسية وتججيج االحتياشات السشجسية لحداب
الجولة ،ال سيسا عمى الشحػ اآلتي:
 حرة مغ ناتج اإلتاوة السفخوضة بعشػاف استغالؿ السػاد السعجنية أو الستحجخة، -ناتج حق إعجاد الػثيقة السختبصة بالتخاخيز السشجسية،

131

السادة  27مغ قانػف السشاجع رقع ( 70 -07السمغى) " :تدتفيج كل مغ الػكالة الػششية لمسستمكات السشجسية والػكالة

الػششية لمجيػلػجيا والسخاؾبة السشجسية ،مغ اعتسادات مالية أولية تسشحيا الجولة.
ال يسكغ ىحه األجيدة مسارسة اؼ نذاط تجارؼ...
يتع تسػيل عسل ىحه الييئات وتجييداتيا مغ مػارد صشجوؽ األمالؾ العسػمية السشجسية السشرػص عمييا في السادة 721
مغ ىحا القانػف.
عالوة عمى ذلظ تقتخح كل مغ ىحه األجيدة ،عشج الحاجة عمى الػزيخ السكمف بالسشاجع أثشاء إعجاد مذخوع قانػف السالية
الدشػؼ ،اعتسادات تكسيمية ضخورية ألداء ميامياػ زيادة عمى السػارد السحكػرة في الفقخة  1أعاله ،وتدجل ىحه االعتسادات
في السيدانية العامة لمجولة" ،مخجع سابق.
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 حرة مغ ناتج الخسع السداحي، حرة مغ ناتج السدايجات، أؼ ناتج آخخ مختبط بشذاشيا،تدجد ىحه الشػاتج لجػ قابس الزخائب وتجفع في صشجوؽ األمالؾ العسػمية السشجسية.".......
الفقخة الثانية :محاسبة وكالتي السحخوقات.
نرت السادة  01مغ قانػف السحخوقات رقع  70 -76عمى أف تزبط محاسبة وكالتي
ّ
السحخوقات حدب الذكل التجارؼ (أوال) عمى أف تخزع لخقابة محافع الحدابات شبقا لمتذخيع
والتشطيع سارؼ السفعػؿ (ثانيا).
أوال -محاسبة وكالتي السحخوقات محاسبة تجارية:
تسدظ محاسبة وكالتي السحخوقات حدب الذكل التجارؼ ومغ ثسة الخزػع لقػاعج القانػف
رقع  77-04الستعمق بالشطاـ السالي والسحاسبي ،132فحدب السادة  7مشو " :تصبق أحكاـ ىحا
القانػف عمى كل شخز شبيعي أو معشػؼ ممدـ بسػجب نز قانػني أو تشطيسي بسدظ محاسبة
مالية مع مخاعاة األحكاـ الخاصة".
وىػ ذات الحكع السكخس عمى وكالتي السشاجع بسػجب نز السادة  05في فقختيا  2مغ
قانػف رقع " :02 -71تسدظ محاسبة الػكالتيغ السشجسيتيغ حدب الذكل التجارؼ ،ويجب عمييسا
تحخيخ حريمة خاصة .وتخزعاف لسخاؾبة الجولة شبقا لمتشطيع الدارؼ السفعػؿ."....

132

يقرج بالتذخيع والتشطيع ساريي السفعػؿ:

 قانػف رقع  77 -04مؤرخ في  72نػفسبخ  ،7004يتزسغ الشطاـ السحاسبي والسالي ،ج .ر .ع  41صادر في 72نػفسبخ  ،7004معجؿ باألمخ رقع  07 -05مؤرخ في  71جػيمية  ،7005يتزسغ قانػف السالية التكسيمي لدشة  ،7005ج.
ر .ع  17صادر في  74جػيمية  ،7005الحؼ ألغى أمخ رقع  02 -42مؤرخ في  76أفخيل  7642الستزسغ السخصط
السحاسبي الػششي ،ج .ر .ع  04صادر في  6ماؼ .7642
 مخسػـ تشفيحؼ رقع  723 -05مؤرخ في  73ماؼ  7005يتزسغ تصبيق أحكاـ القانػف رقع  77 -04مؤرخ في 72نػفسبخ  7004يتزسغ الشطاـ السحاسبي السالي ،ج .ر .ع  74صادر في  75ماؼ .7005
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ثانيا -خزؽع وكالتي السحخوقات لخقابة محافظ الحدابات:
تحطى كل وكالة مغ وكالتي السحخوقات بسحافع حدابات مكمف بالتجقيق والترجيق عمى
حداباتيا شبقا لمتذخيع والتشطيع سارؼ السفعػؿ ،133تتسثل مياـ محافع الحدابات في رقابة وتجقيق
حدابات وكالتي السحخوقات ،والسرادقة عمييا في إشار ما نرت عميو السادة  77مغ القانػف رقع
 07-70الستعمق بسيغ الخبيخ السحاسب ومحافع الحدابات والسحاسب السعتسج " :134يعج محافع
حدابات في مفيػـ ىحا القانػف كل شخز مارس برفة عادية باسسو الخاص وتحت مدؤوليتو
ميسة السرادقة عمى صحة حدابات الذخكات والييئات وانتطاميا ومصابقتيا ألحكاـ التذخيع
السعسػؿ بو".
 -0تعييؼ محافظ الحدابات لجى وكالتي السحخوقات:
تحطى وكالتا السحخوقات بتعييغ محافطي حدابات عمى مدتػاىسا مغ بيغ السيشييغ
السدجميغ في السشطسة الػششية لمخبخاء السحاسبيغ ،ومحافطي الحدابات والسحافطيغ السعتسجيغ،
فقط نذيخ إلى أنو لع يتع تحجيج الجية التي تتػلى تعييغ محافع الحدابات في ضل القانػف رقع
( 04-02السمغى) ،إال أنو وفي ضل قانػف السحخوقات الججيج رقع  70-76وضح السذخع الجية
السدؤولة عغ تعييغ محافع الحدابات مغ خالؿ نز السادة  02مشو " :يعيغ مجمذ السخاؾبة ،بشاء
عمى اقتخاح المجشة السجيخة ،محافع حدابات مكمفا بالتجقيق والترجيق عمى حدابات الػكالة شبقا
لمتذخيع والتشطيع الداريي السفعػؿ".

133
نز عمى ضخورة تدويج وكالتي
تججر اإلشارة بجاية إلى أف السذخع قبل تعجيل قانػف السحخوقات سشة ّ ،7070
السحخوقات بسحافطي حدابات متعجديغ شبقا لشز السادة  77مغ قانػف رقع  04 -02في فقختيا الثامشة " :وتدود الػكالة

بسحافطي حدابات لسخاؾبة حداباتيا والسػافقة عمييا ،ويّتػ تعييشيػ شبقا لمتشطيع السعسػؿ بو.".....

إال أنو بسػجب تعجيل قانػف السحخوقات رقع  04 -02سشة  7070عجلت السادة  77في فقختيا الثامشة عمى الشحػ التالي" :

تدود كل وكالة بسحافع حدابات لسخاؾبة حداباتيا والسػافقة عمييا ،يتػ تعييشو شبقا لمتذخيع والتشطيع السعسػؿ بيسا.".....
راجع قانػف رقع  07 -70يعجؿ ويتسع القانػف رقع  ،04 -02مخجع سابق.
134

قانػف رقع  07 -70مؤرخ في  76جػاف  7070يتعمق بسيغ الخبيخ السحاسب ومحافع الحدابات والسحاسب السعتسج،

ج .ر .ع  17صادر في  77جػيمية  ،7070الحؼ ألغى القانػف رقع  05 -67مؤرخ في  74أفخيل  7667يتعمق بسيشة
الخبيخ السحاسب ومحافع الحدابات والسحاسب السعتسج ،ج .ر .ع  70صادر في  07أفخيل .7667
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عمى أف تحجد عيجة محافع الحدابات شبقا لشز السادة  74مغ القانػف رقع 07 -70
الستعمق بسيغ الخبيخ السحاسب ومحافع الحدابات والسحاسب السعتسج بػ ػ ثالث ( )0سشػات قابمة
لمتججيج مخة واحجة كسا ال يسكغ تعييغ محافع حدابات بعج عيجتيغ متتاليتيغ إال بعج مخور 0
سشػات.
 -5ميام محافظ الحدابات لجى وكالتي السحخوقات:
يسكغ إجساؿ مياـ محافع الحدابات لجػ وكالتي السحخوقات شبقا لسا يشز عميو قانػف
رقع  07 -70الستعمق بسيغ الخبيخ السحاسب ومحافع الحدابات والسحاسب السعتسج ؼيسا يمي:
 يذيج بأف الحدابات الدشػية مشتطسة وصحيحة ومصابقة تساما لشتائج عسميات الدشة السشرخمةوكحلظ األمخ بالشدبة لمػضعية السالية ومستمكات وكالتي السحخوقات.
 يفحز صحة الحدابات الدشػية ومصابقتيا لمسعمػمات السبيشة في تقخيخ التدييخ الحؼ يقجمورئيذ المجشة السجيخة.
 يقجر شخوط إبخاـ االتفاؾيات بيغ وكالتي السحخوقات المتيغ يخاقبيسا والسؤسدات أو الييئاتالتابعة ليا أو بيغ السؤسدات والييئات التي تكػف فييا ألحج أعزاء المجشة السجيخة مرالح مباشخة
أو غيخ مباشخة،
 يعمع الػزيخ السكمف بالسحخوقات بكل نقز قج يكتذفو أو يصّمع عميو، يبجؼ رأيو في شكل تقاريخ خاصة تخسل لمػزيخ السكمف بالسحخوقات.ومغ أجل تشفيح ىحه السياـ السػكمة لسحافع الحدابات لجػ وكالتي السحخوقات ،لجيو كامل
الرالحيات في االشالع عمى الػثائق الزخورية وفحريا.
السطمب الثاني :أحكام القانؽن العام السطبقة عمى وكالتي السحخوقات.
رغع الخرائز ذات الصابع التجارؼ التي تتستع بيا وكالتا السحخوقات ،إال أنيسا تبؿياف
خاضعتيغ لبعس أحكاـ القانػف العاـ الذبيية بتمظ التي تصبق عمى األشخاص السعشػية العامة
كالسؤسدات العسػمية ذات الصابع اإلدارؼ أو الدمصات اإلدارية السدتقمة ،إذ تطيخ خرػصية
وكالتي السحخوقات في شابعيسا الالإدارؼ وإخزاعيسا لقػاعج القانػف الخاص ،إال أنو ورغع ذلظ
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تبؿياف خاضعتيغ لقػاعج القانػف العاـ في بعس جػانبيسا ،ويتعمق األمخ بالشطاـ القانػني لخئيذ
المجشة السجيخة وأعزائيا (الفخع األوؿ) ،إضافة إلى الشطاـ القانػني لبعس عقػد وكالتي السحخوقات
(الفخع الثاني) وأمػاليسا (الفخع الثالث).
الفخع الول :فيسا يتعمق بالشعام القانؽني لعزاء
المجشة السجيخة ورئيديا.
إذا كانت عالقة وكالتي السحخوقات بسدتخجمييسا عالقة عسل مغ عالقات القانػف الخاص
الخاضعة لقانػف العسل رقع  ،77-60فإف أعزاء المجشة السجيخة ورئيديا واألميغ العاـ لكمتا
الػكالتيغ يخزعػف عمى خالؼ ذلظ تساما لقانػف الػضيف العسػمي رقع  00 -03باعتبارىع
مػضفػف سامػف في الجولة معيشػف بسػجب مخسػـ رئاسي (الفقخة األولى) ،تقع عمى عاتقيع
مجسػعة مغ االلتدامات القانػنية تتشاسب مع وضيفتيع (الفقخة الثانية).
الفقخة الولى :أعزاء المجشة السجيخة لؽكالتي السحخوقات
مؽظفؽن سامؽن في الجولة.
تشذأ الػضائف والسشاصب العميا لمجولة

135

في إشار تشطيع السؤسدات واإلدارات العسػمية،

قرج السداىسة مباشخة في ترػر وإعجاد وتشفيح الدياسات العسػمية إلى جانب

135

السشاصب العميا ىي مشاصب نػعي ة لتأشيخ ذات شابع ـيكمي أو وضيفي ،وتدسح بزساف التكفل بتأشيخ الشذاشات

اإلدارية والتقشية في السؤسدات واإلدارات العسػمية ،شبقا لشز السادة  70الفقخة  7مغ القانػف رقع  00 -03يتزسغ
القانػف األساسي العاـ لمػضيفة العسػمية ،مخجع سابق.
تشذأ السشاصب العميا السحكػرة في السادة  70أعاله ،عغ شخيق:
 القػانيغ األساسية الخاصة التي تحكع بعس اسالؾ السػضفيغ ؼيسا يتعمق بالسشاصب العميا ذات الصابع الػضيفي، الشرػص التشطيسية الستعمقة بإنذاء وتشطيع السؤسدات واإلدارات العسػمية ؼيسا يتعمق بالسشاصب العميا ذات الصابعالييكمي.
أما قائسة الػضائف العميا لمجولة وشخوط التعييغ فييا والحقػؽ والػاجبات السختبصة بيا وكحا نطاـ الخواتب السصبق عمى
أصحابيا ،فتحجد عغ شخيق التشطيع.
راجع في ذلظ :السػاد ،75 ،72 ،77 :مغ القانػف رقع  00 -03يتزسغ القانػف األساسي العاـ لمػضيفة العسػمية ،السخجع
نفدو.
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السػضفيغ العسػمييغ  ،136بالشدبة لػكالتي السحخوقات تديخاف مغ شخؼ لجشة ذات تذكيمة جساعية
تجعى في صمب نز قانػف السحخوقات رقع  70 -76بػ " المجشة السجيخة".
تتذكل المجشة السجيخة لكل وكالة مغ رئيذ (أوال) وخسدة أعزاء (ثانيا) ،إضافة إلى أميغ
يعيشػف بسػجب مخسػـ رئاسي بشاء عمى اقتخاح مغ الػزيخ السكمف بالسحخوقات ،مسا
عاـ (ثالثا) ّ
يجعميع مػضفيغ ساميغ في الجولة.137

136

يسكغ استخالص العشاصخ األساسية التي يقػـ عمييا تعخيف السػضف العسػمي مغ نز السادة  4مغ األمخ رقع

 00 -03الستزسغ القانػف العاـ لمػضيفة العسػمية ،والستسثمة في أربعة عشاصخ وىي:
 صجور أداة قانػنية يعيغ بسقتزاىا الذخز في الػضيفة العسػمية، التعييغ في وضيفة عسػمية دائسة، التخسيع في رتبة في الدمع اإلدارؼ، وأخي اخ مسارسة نذاط في مؤسدة أو إدارة عسػمية ،ويقرج بالسؤسدات واإلدارات العسػمية في مفيػـ نز السادة  7مغالقانػف نفدو :السؤسدات العسػمية ،واالدارات السخكدية في الجولة والسرالح غيخ السسخكدة التابعة ليا والجساعات اإلقميسية
والسؤسدات العسػمية ذات الصابع اإلدارؼ ،والسؤسدات العسػمية ذات الصابع العمسي والثقافي والسيشي والسؤسدات العسػمية
ذات الصابع العمسي والتكشػلػجي وكل مؤسدة عسػمية يسكغ أف يخزع مدتخجمػىا ألحكاـ ىحا القانػف األساسي.......
الستسع ،فمقج عخؼ السػضف
أما نز السادة  7مغ القانػف رقع  07-03الستعمق بالػقاية مغ الفداد ومكافحتو،
ّ
السعجؿ و ّ
العسػمي بػ ػػ:
 -7كل شخز يذغل مشربا تذخيعيا أو تشفيحيا أو إداريا أو قزائيا أو في أحج السجالذ الذعبية السحمية السشتخبة ،سػاء
كاف معيشا أو مشتخبا دائسا أو مؤقتا ،مجفػع األجخ أو غيخ مجفػع األجخ برخؼ الشطخ عغ رتبتو أو أقجميتو،
 -7كل شخز آخخ يتػلى ولػ مؤقتا ،وضيفة أو وكالة بأجخ أو بجوف أجخ ،ويداىع بيحه الرفة في خجمة ىيئة عسػمية أو
مؤسدة عسػمية أو أية مؤسدة أخخػ تسمظ الجولة كل أو بعس رأسساليا ،أو أية مؤسدة أخخػ تقجـ خجمة عسػمية،
 -0كل شخز آخخ معخؼ بأنو مػضف عسػمي أو مغ في حكسو شبقا لمتذخيع والتشطيع السعسػؿ بيسا".
أما السػضف العسػمي االجشبي فكل شخز يذغل مشربا تذخيعيا أو تشفيحيا أو إداريا أو قزائيا لجػ بمج أجشبي،
سػاء كاف معيشا أو مشتخبا ،وكل شخز يسارس وضيفة عسػمية لرالح بمج أجشبي ،بسا في ذلظ لرالح ىيئة عسػمية أو
مؤسدة عسػمية.
137

وىي نفذ القاعجة التي شبقيا السذخع عمى إشالقيا ؼيسا يتعمق بػ ػ "مجمذ السشافدة" ،إذ يعتبخ رئيذ "مجمذ السشافدة"

إضافة إلى كل أعزائو مػضفيغ ساميغ في الجولة ،يسارسػف مياميع لقاء أجػر مساثمة ألجػر الػضائف العميا في الجولة ،إذ
الستسع (مخسػـ
تشز السادة  02مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  717-77الحؼ يحجد تشطيع مجمذ السشافدة وسيخه،
ّ
السعجؿ و ّ
تشفيحؼ رقع  717-77مؤرخ في  70جػيمية  ،7077يحجد تشطيع مجمذ السشافدة وسيخه ،ج .ر .ع  06صادر في 70
جػيمية  ،7077معجؿ ومتسع بسػجب مخسػـ تشفيحؼ رقع  46 -72مؤرخ في  5مارس  ،7072ج .ر .ع  70صادر في
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أوال -رئيذ المجشة السجيخة لؽكالتي السحخوقات:
يخأس رئيذ المجشة السجيخة  -السعيغ بسػجب مخسػـ رئاسي -اجتساعات المجشة السجيخة
سيسا
السكمفة بإدارة وتدييخ وكالتي السحخوقات ،ويتستع  -في ذلظ -بكل الرالحيات الزخورية ال ّ

ؼيسا يمي:

 -0صالحيات رئيذ المجشة السجيخة ذات الطابع اإلداري:
ىي تمظ الرالحيات السشرػص عمييا في السادة  00مغ قانػف السحخوقات الججيج رقع
:70 -76
 األمخ بالرخؼ، تعييغ العساؿ وفرميع ،باستثشاء أعزاء المجشة السجيخة واألميغ العاـ، تشفيح نطاـ أجػر السدتخجميغ، إدارة أمالؾ وكالتي السحخوقات، اقتشاء السستمكات السشقػلة والعقارية واستبجاليا والتشازؿ عشيا، -قبػؿ رفع اليج عغ الخىغ عمى السجونات،

يرشف مجيخ وأعزاء السجمذ وتجفع أجػرىع استشادا إلى الػضيفة العميا لمجولة ،كسجيخ
 77مارس  ،)7072عمى ما يميّ " :

ويرشف رؤساء السرالح وتجفع أجػرىع استشادا إلى السشرب العالي لخئيذ مكتب اإلدارة
في اإلدارة السخكدية بالػ ازرة
ّ
السخكدية بالػ ازرة".

كسا نرت السادة  00مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  701 -77الحؼ يحجد نطاـ أجػر أعزاء "مجمذ السشافدة
"واألميغ العاـ والسقخر العاـ والسقخريغ (مخسػـ تشفيحؼ رقع  701 -77مؤرخ في  03ماؼ  ،7077يحجد نطاـ أجػر أعزاء
مجمذ السشافدة واألميغ العاـ والسقخر العاـ والسقخريغ ،ج .ر .ع  76صادر في  3ما ؼ  )7077عمى ما يمي " :يعتبخ
رئيذ وأعزاء مجمذ السشافدة أعزاء دائسػف يسارسػف مياميع كامل الػقت ويتقاضػف أجػ ار كاألجػر التي يتقاضاىا
األميغ العاـ والسجيخ العاـ في اإلدارة السخكدية لمػ ازرة".
صجر استجراؾ بذأف ىحا الشز في الجخيجة الخسسية عجد  17صادر في  72جػيمية  ،7077أما بؿية األعزاء
فيتقاضػف تعػيزا قجره  20.000د.ج بالشدبة لشائبي الخئيذ و 10.000د.ج بالشدبة لبؿية األعزاء.
أنطخ في ذلظ السادة  01مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  ،701 -77مخجع سابق.
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 السعارضة وحقػؽ أخخػ قبل أو بعج الجفع، وقف الجخد والحدابات، -5صالحيات رئيذ المجشة السجيخة ذات الطابع التسثيمي:
 تسثيل وكالتي السحخوقات أماـ العجالة، تسثيل وكالتي السحخوقات في جسيع أعساؿ الحياة السجنية.ثانيا -أعزاء المجشة السجيخة لؽكالتي السحخوقات:
أعزاء المجشة السجيخة أعزاء يعيشػف بسػجب مخسػـ رئاسي ،لسداعجة رئيذ المجشة السجيخة
في إدارة وتدييخ وكالتي السحخوقات ،شبقا لسا نرت عميو السادة  75مغ القانػف رقع 70 -76

الستعمق بشذاشات السحخوقات " :تتكؽن المجشة السجيخة مؼ ستة أعزاء بسؼ فييػ الخئيذ ،ويعيؼ
الخئيذ وأعزاء المجشة السجيخة اآلخخون بسؽجب مخسؽم رئاسي بشاء عمى اقتخاح مؼ الؽزيخ....
في حالة شغؽر مشرب أحج أعزاء المجشة السجيخة ....بدبب الؽفاة ،أو االستقالة ،أو
اإلقالة ،أو أي مانع آخخ ،يتػ إستخالفو وفقا لمذخوط التي تػّ تعييشو بيا" ،أؼ بسػجب مخسػـ
رئاسي بشاء عمى اقتخاح مغ الػزيخ السكمف بالسحخوقات.138

ثالثا -الميؼ العام لؽكالتي السحخوقات:
يعيغ أميغ عاـ لكل وكالة مغ وكالتي السحخوقات بسػجب مخسػـ رئاسي بشاء عمى اقت اخح
مغ الػزيخ السكمف بالسحخوقات ،يترخؼ تحت إدارة رئيذ المجشة السجيخة ،يذارؾ األميغ العاـ في
أشغاؿ ىحه األخيخة ويتػلى مياـ أمانتيا.

139

الفقخة الثانية :االلتدامات القانؽنية لعزاء وكالتي السحخوقات.
نرت السادة  00مغ قانػف السحخوقات الججيج رقع  70 -76عمى أف يسارس أعزاء
ّ
المجشة السجيخة واألميغ العاـ ومدتخجمػ كل وكالة مغ وكالتي السحخوقات مياميع بكل حياد
واستقاللية (أوال).
138

حدبسا تشز عميو الفقخة الثانية مغ السادة  75مغ القانػف رقع  70 -76يشطع نذاشات السحخوقات ،مخجع سابق.

139

راجع السادة  07مغ السخجع نفدو.
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كسا يخزع أعزاء المجشة السجيخة واألميغ العاـ وأعػاف كل وكالة مغ وكالتي السحخوقات
لػاجب الدخ السيشي (ثانيا) ؼيسا يتعمق بالسعمػمات والبيانات التي اشمعػا عمييا بسشاسبة مسارسة
عجا في الحالة التي يكػنػف فييا ممدميغ أو مخخرا ليع قانػنا باإلدالء بيا.
مياميع ،ما ّ

140

أوال -االلتدام بالحياد واالستقاللية:
ضسانا لحياد وشفاؼية واستقاللية الق اخرات التي قج ترجرىا المجشة السجيخة لػكالتي
السحخوقات ،أكج قانػف السحخوقات الججيج رقع  70 -76عمى حاالت التشافي لخئيذ المجشة السجيخة
وأعزائيا ،وأيزا األميغ العاـ.

بالحياد واالستقاللية لعزاء وكالتي السحخوقات:
 -0مزسؽن االلتدام
ّ
باستقخاء نز السادة  07مغ قانػف السحخوقات الججيج رقع  70 -76يتبيغ ّتشافي مياـ

أعزاء المجشة السجيخة واألميغ العاـ مع أؼ نذاط ميشي آخخ أو عيجة انتخابية وششية أو محمية،
أو أية وضيفة عسػمية ،أو كل امتالؾ لسرالح في مؤسدة تابعة لقصاع السحخوقات برفة مباشخة
أو غيخ مباشخة ،وىػ ما يعخؼ بحاالت التشافي السصمق

141

التي يخزع ليا رئيذ المجشة السجيخة

وباقي أعزائيا ،إضافة لألميغ العاـ تحؿيقا لمحياد واالستقاللية.

140

شبقا لشز السادة  00مغ السخجع نفدو.

141

قج يكػف نطاـ التشافي مصمقا عشجما تكػف وضيفة أعزاء سمصات الزبط تتشافى مع مسارسة أية وضيفة أخخػ سػاء

أكانت عسػمية أو خاصة ،أو مع أؼ نذاط معيغ أو أية إنابة انتخابية ،إضافة إلى امتالؾ األعزاء لبعس السرالح
برفة مباشخة أو غيخ مباشخة يسكشيا أف تؤثخ عمى حيادىع.
إال أنو في السقابل ،وعمى مدتػػ بعس سمصات الزبط األخخػ ،نجج األمخ يقترخ فقط عمى نطاـ التشافي الجدئي أو
الشدبي مثمسا ىػ الحاؿ بالشدبة ألعزاء "مجمذ السشافدة" ،إذ اقترخ األمخ فقط عمى استبعاد مسارسة أؼ نذاط ميشي
آخخ ،دوف العيجة االنتخابية وامتالؾ مرالح في السؤسدات التابعة لمقصاع.
الستسع عمى أنو " :ال يسكغ ألؼ عزػ في مجمذ
كسا تشز السادة  76مغ أمخ رقع  00 -00الستعمق بالسشافدة
ّ
السعجؿ و ّ
السشافدة أف يذارؾ في مجاولة تتعمق بقزية لو فييا مرمحة أو يكػف بيشو وبيغ أحج أشخافيا صفة قخابة مغ الجرجة الخابعة
أو يكػف قج مثل أو يسثل أحج األشخاؼ السعشية".
أنطخ في ذلظ:
ZOUAIMIA Rachid, « les fonctions répressives des autorités indépendantes statuant en matière
économique », revue IDARA, N° 28, 2004, p 159.
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إف ضساف حياد واستقاللية التذكيمة الجساعية لػكالتي السحخوقات ال يدتشج فقط لقانػف
السحخوقات ،وإنسا يدتشج في تصبيقو أيزا لألمخ رقع 07-04

142

الحؼ يسشع شاغمي مشاصب

تأشيخ أو وضيفة عميا لمجولة أف تكػف ليع خالؿ فتخة نذاشيع بأنفديع أو بػاسصة أشخاص آخخيغ
داخل البالد أو خارجيا ،مرالح لجػ السؤسدات أو الييئات التي يتػلػف مخاقبتيا أو اإلشخاؼ
عمييا ،أو التي أبخمػا صفقة معيا أو أصجروا رأيا بػية عقج صفقة معيا.

كسا يسشع أيزا عمى شاغمي مشاصب تأشيخ أو وضيفة عميا لمجولة يسارسػنيا ضسغ
الييئات واإلدارات العسػمية والسؤسدات العسػمية والسؤسدات العسػمية االقترادية بسا فييا
الذخكات السختمصة التي تحػز فييا الجولة  %20عمى األقل مغ رأس الساؿ ،وكحا عمى مدتػػ
سمصات الزبط أو كل ىيئة عسػمية أخخػ مساثمة تتػلى مياـ الزبط أو السخاؾبة أو التحكيع.
-5جداء مخالفة االلتدام بالحياد واالستقاللية مؼ طخف أعزاء وكالتي السحخوقات:
ؼيسا يتعمق باإلجخاءات العقابية السقخرة قانػنا عشج مخالفة أحكاـ التشافي الدابقة الحكخ،
تشيى مياـ الخئيذ أو أؼ عزػ مغ أعزاء المجشة السجيخة أو األميغ العاـ ،حدب األشكاؿ التي
تع تعييشو بيا في حالة مسارستو إحجػ السياـ األخخػ السحكػرة أعاله ومخالفتو اللتداـ الذفاؼية
ّ
والحياد ،أو في حالة صجور ضجه إدانة قزائية سالبة لمحخية ،حدبسا نرت عميو السادة  07مغ
القانػف رقع  70 -76يشطع نذاشات السحخوقات.
ثانيا -التدام أعزاء وكالتي السحخوقات بالدخ السيّشي:
تتيح الػضيفة التي يقػـ بيا كل مغ رئيذ وأعزاء المجشة السجيخة واألميغ العاـ لػكالتي
السحخوقات أف يصّمعػا عمى أسخار ذات شابع اقترادؼ أو غيخىا ،فال يختمف التداميع بكتساف الدخ
السيشي عشو في السجاؿ الػضيفي عسػما.

142

أمخ رقع  07 -04مؤرخ في  7مارس  ،7004يتعمق بحاالت التشافي وااللتدامات الخاصة ببعس السشاصب والػضائف،

ج .ر .ع 73 .صادر في  04مارس .7004
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 -0مزسؽن االلتدام بالدخ السيشي لعزاء وكالتي السحخوقات:
االلتداـ بالدخ السيشي التداـ عاـ يدخؼ عمى كافة السػضفيغ والعامميغ باختالؼ فخوع
نذاشاتيع ،فيع مصالبػف بكتساف أية واقعة أو معمػمة أو استعساؿ أية وثيقة إال في حجود مقتزيات
تشفيح الخجمة ،كحلظ الحاؿ بالشدبة ألعزاء وكالتي السحخوقات ،إذ نرت السادة  00مغ قانػف
السحخوقات الججيج رقع  70 -76في فقختيا الثانية عمى أف " :يخزع أعزاء المجشة السجيخة
واألميغ العاـ وأعػاف كل وكالة مغ وكالتي السحخوقات لػاجب الدخ السيشي ؼيسا يتعمق بالسعمػمات
والبيانات التي اشمعػا عمييا بسشاسبة مسارسة مياميع."....
استشادا لشز السادة  00السحكػرة أعاله ،يحطخ عمى كل مػضفي ومدتخجمي وكالتي
السحخوقات ،إضافة إلى أعزاء وكالتي السحخوقات وأميشيا العاـ:
 اإلفزاء بأؼ ترخيح أو بياف عغ أعساؿ وضيفتيع عغ شخيق الرحف أو غيخ ذلظ مغ شخؽالشذخ.
 إفذاء األمػر التي يصمعػف عمييا بحكع وضيفتيع إذا كانت سخية بصبيعتيا أو بسػجب تعميساتتقزي بحلظ.
 -5حجود االلتدام بالدخ السيشي لعزاء وكالتي السحخوقات:
يتحمل أعزاء وكالتي السحخوقات مغ االلتداـ بالدخ السيشي في الحالة التي يكػنػف فييا
ممدميغ أو مخخرا ليع قانػنا باإلدالء بيا ،حدبسا نرت عميو السادة  00مغ قانػف رقع 70 -76
الستعمق بشذاشات السحخوقات ...... " :ما عجا في الحالة التي يكػنػف فييا ممدميغ أو مخخرا
ليع قانػنا باإلدالء بيا".

143

143

وىػ ما أكجه السذخع الجدائخؼ في السادتيغ  007و 007مغ قانػف العقػبات:

السادة  007مغ قانػف العقػبات " :يعاقب بالحبذ مغ شيخ إلى ستة أشيخ وبغخامة مغ  200إلى  2000د.ج األشباء
والجخاحػف والريادلة والقابالت وجسيع األشخاص السؤتسشيغ بحكع الػاقع أو السيشة أو الػضيفة الجائسة أو السؤقتة عمى
اسخار أدلي بيا إلييع وأفذػىا في غيخ الحاالت التي يػجب عمييع فييا القانػف إفذاءىا ويرخح ليع بحلظ.....
كسا نرت السادة  007مغ القانػف نفدو " :كل مغ يعسل بأية صفة كانت في مؤسدة وأدلى أو شخع في اإلدالء إلى
أجانب أو إلى جدائخييغ يؿيسػف في بالد أجشبية بأس اخر السؤسدة التي يعسل فييا دوف أف يكػف مخػال لو بحلظ يعاقب
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الفخع الثاني :فيسا يتعمق بالشعام القانؽني لمعقؽد التي تبخميا وكالتا السحخوقات.
إلى جانب خزػع وكالتي السحخوقات في تعامالتيسا مع الغيخ لمقانػف الخاص ،ؼيسا يتعمق
بإبخاـ عقػد خجمات أو اقتشاء مستمكات أو تأجيخىا ،144فإنيسا تخزعاف عشج ابخاميسا لعقػد
السحخوقات ألحكاـ خاصة واجخاءات غيخ مألػفة في القانػف الخاص ،ويتعمق األمخ أساسا بالعقػد
التي تبخميا وكالة " ألشفط" باسع ولحداب الجولة ،بشاء عمى مشاقرة لمسشافدة (الفقخة األولى) ،أو
الخخز اإلدارية السذتخشة لسسارسة نذاشات السحخوقات (الفقخة الثانية) ،إضافة إلى السذاركة
الػجػبية لسؤسدة "سػناشخاؾ" في ىحه العقػد (الفقخة الثالثة).
الفقخة الولى :إبخام عقؽد السحخوقات بشاء عمى مشاقرة لمسشافدة.
تكمف "الػكالة الػششية لتثسيغ مػارد السحخوقات" بتشطيع السشافدات الخاصة بشذاشات
السشبع مع تحجيج معاييخ التقييع والتأىيل السصبقة ،وإجخاءات تقجيع العخوض وتقييسيا ،145إال أنو
يشبغي بجاية حيازة شيادة االنتقاء األولي (أوال) مغ قبل الخاغبيغ في السذاركة في السشافدة ،وتقجيع
العخوض تبعا لحلظ (ثانيا).

بالحبذ مغ سشتيغ إلى خسذ سشػات وبغخامة مغ  200إلى  70.000د.ج ...........في جسيع الحاالت يجػز الحكع
عالوة عمى ذلظ عمى الجاني بالحخماف مغ حق أو أكثخ مغ الحقػؽ الػاردة في السادة  71مغ قانػف العقػبات لسجة سشة
عمى األقل وخسذ سشػات عمى األكثخ.
أمخ رقع  723 -33مؤرخ في  5جػاف  ،7633يتزسغ قانػف العقػبات ،السعجؿ والستسع بسػجب القانػف رقع 03 -70
مؤرخ في  75أفخيل  ،7070ج .ر .ع  72صادر في  76أفخيل .7070
144

السادة  10مغ القانػف رقع  70 -76يشطع نذاشات السحخوقات " :يسكغ وكالتي السحخوقات ،في مسارسة مياـ كل

مشيسا ،أف تبخما مع الغيخ ،عقػد خجمات ،أو اقتشاء مستمكات أو تأجيخىا" ،مخجع سابق.
145

السادة  17مغ القانػف رقع  70 -76يشطع نذاشات السحخوقات " :تكمف الػكالة الػششية لتثسيغ مػارد السحخوقات

خرػصا بسا يأتي:
.........................
 تشطيع السشافدات الخاصة بشذاشات السشبع مع تحجيج معاييخ التقييع والتأىيل السصبقة ،وإجخاءات تقجيع العخوض وتقييسيا،..........................
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أوال -مشح شيادة االنتقاء الولي.
يشبغي أف يكػف األشخاص الحيغ يجيبػف عمى إعالف السشافدة إلبخاـ عقػد بحث و /أو
استغالؿ السحخوقات حائديغ عمى شيادة انتقاء أولي صحيحة مسشػحة مغ شخؼ "الػكالة الػششية
لتثسيغ مػارد السحخوقات" "ألشفط" عمى أساس القػاعج والسعاييخ التي تحجدىا ىحه الػكالة ،ؼيجب
عمى كل شخز يخغب في مسارسة نذاشات البحث واستغالؿ السحخوقات أو استغالؿ
السحخوقات ،أف يقجـ شمبا مغ أجل االنتقاء األولي لجػ الػكالة الػششية لتثسيغ مػارد السحخوقات
(ألشفط) في ندختيغ ويجب أف يتزسغ جسيع السعمػمات الزخورية الستعمقة بالجػانب القانػنية
والتقشية والسالية.

146

لمتحييغ ،يكػف في متشاوؿ
تسدظ الػكالة الػششية لتثسيغ مػارد السحخوقات (ألشفط) سجال
ّ

الجسيػر ،يذتسل عمى قائسة الذخكات التي انتقتيا الػكالة االنتقاء األولي في كل صشف ،ويجب
أف تحكخ في كل سجل تػاريخ االنتقاء األولي وتبيغ ؼيو كل حاالت التججيج والشقائز وحاالت
سحبو أيزا ،147إال أنو بسػجب تعجيل سشة  7070أصبحت "الػكالة الػششية لتثسيغ مػارد
السحخوقات" تسدظ وتحيغ قائسة الذخكات التي انتقتيا االنتقاء األولي ،ويسكغ ألؼ شخز
االشالع عمى ىحه القائسة ،بعج السػافقة السدبقة لمػكالة الػششية لتثسيغ مػارد السحخقات
(ألشفط).148
ثانيا -تقجيػ العخوض:
تشذأ ضسغ "الػكالة الػششية لتثسيغ مػارد السحخوقات" (ألشفط) لجشة تجعى " لجشة السشاقرة
لمسشافدة" تكمف بصخح السشاقرة لمسشافدة ومتابعتيا وقفميا ،بشاء عمى قخار مغ رئيذ لجشة
يخز
اإلدارة ،149وىي لجشة مدؤولة عغ عسمية السشاقرة لمسشافدة التي تتع في مخحمة واحجة ؼيسا
ّ
146السادة  5مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  751 -04مؤرخ في  6جػاف  ،7004يحجد إجخاءات إبخاـ عقػد البحث واالستغالؿ
وعقػد استغالؿ السحخوقات بشاء عمى مشاقرة لمسشافدة ،ج .ر .ع  10صادر في  74جػاف  ،7004معجؿ ومتسع بسػجب
مخسػـ تشفيحؼ رقع  172 -70مؤرخ في  75ديدسبخ  ،7070ج .ر .ع  32صادر في  77ديدسبخ .7070
147

حدبسا نرت عميو السادة  75مغ السخجع نفدو.

148

السادة  2مغ السخجع نفدو.

149

السادة  77مغ السخجع نفدو.
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تع اكتذافيا السعخوضة لمسشافدة ،وتديخ ىحه المجشة عمى مصابقتيا لمتشطيع السعسػؿ
السكامغ التي ّ
بو شػاؿ مجة السشاقرة لمسشافدة وعمى تػؾيع العقػد بسا في ذلظ التجقيق في الزسانات الالزمة
ومخاقبتيا.
تع نذخىا عمى نصاؽ واسع في اليػميات
كسا تتأكج ىحه المجشة مغ أف السشاقرة لمسشافدة قج ّ
الػششية وفي الجوريات العالسية الستخررة إذا اقتزى األمخ ،لزساف جحب ومذاركة أكبخ عجد
مسكغ مغ األشخاص في ىحه العخوض.150
الفقخة الثانية :الخخص اإلدارية السذتخطة في نذاطات السحخوقات.
تعج الخخز اإلدارية مغ بيغ أساليب القانػف العاـ في إبخاـ العقػد خالفا لسا ىػ معخوؼ
ّ

يعج إجخاء جػىخيا مغ أجل التعاقج مع وكالة
في القانػف الخاص ،إف الحرػؿ عمى الخخرة ّ
"ألشفط" ،كسا يعج مغ قبيل القيػد التشطيسية والتذخيعية السفخوضة عمى عقػد السحخوقات ،سػاء ؼيسا
يتعمق بخخرة التشقيب (أوال) ،أو قخار االسشاد (ثانيا).
أوال -رخرة التشقيب.
يقرج بخخرة التشقيب تخخيز بالتشقيب عغ السحخوقات ترجره " الػكالة الػششية لتثسيغ
مػارد السحخوقات" (ألشفط) وفقا ألحكاـ ىحا القانػف ،يخػؿ لمسشقب الحق غيخ السصمق في تشفيح
أشغاؿ التشقيب في رقعة معيشة.

151

تسارس أعساؿ التشقيب في مداحة معيشة بعج الحرػؿ عمى رخرة التشقيب السسشػحة مغ
قبل الػكالة الػششية لتثسيغ مػارد السحخوقات (ألشفط) ،لسجة سشتيغ ( )7قابمة لمتججيج مخة واحجة لسجة

150

السادة  77مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  751 -04السعجؿ والستسع ،مخجع سابق.

151

وىػ التعخيف السشرػص عميو في نز السادة  7مغ قانػف رقع  70 -76يشطع نذاشات السحخوقات ،بيشسا عخفتو

السادة  2مغ قانػف السحخوقات رقع ( 04-02السمغى) عمى أنو " :عبارة عغ تمظ األشغاؿ التي تدسح بكذف مؤشخات عمى
وجػد السحخوقات ال سيسا عغ شخيق استعساؿ شخؽ جيػلػجية وجيػفيديائية بسا فييا أشغاؿ الحفخ الصبقي".
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أقراىا سشتاف( ،)7وتحجد شخوط وإجخاءات الحرػؿ عمى ىحه الخخرة أيزا التشقيب مغ شخؼ
الػكالة الػششية لتثسيغ مػارد السحخوقات.152
ثانيا -قخار اإلسشاد.
تسشح "الػكالة الػششية لتثسيغ مػارد السحخوقات" (ألشفط) بػاسصة قخار اإلسشاد ،الحق
لألشخاؼ الستعاقجة في مسارسة نذاشات البحث و /أو االستغالؿ عمى مداحة معيشة.

153

يحجد قخار اإلسشاد السػقع مغ شخؼ "الػكالة الػششية لتثسيغ مػارد السحخوقات" (ألشفط) عمى
الخرػص ما يمي:
 الخقعة محل عقج السحخوقات، تعييغ األشخاؼ الستعاقجة، مخصط البحث، شخوط وكيؽيات الخد الكمي وإعادة األسصح، كيؽيات السػافقة عمى مخصط التصػيخ، كيؽيات اإلبالغ مغ شخؼ األشخاؼ الستعاقجة بتعييغ وتغييخ متعامل السشبع، -الستصمبات الستعمقة بالتحػيالت وبتغييخ السخاؾبة،

152

عمى خالؼ ما كاف معسػال بو في ضل قانػف السحخوقات رقع  04 -02السمغى ،إذ تسشح رخرة التشقيب حدب

اإلجخاءات والذخوط السحجدة عغ شخيق التشطيع الرادر بسػجب السخسػـ التشفيحؼ رقع  716 -04السحجد إلجخاءات
وشخوط مشح رخرة التشقيب عغ السحخوقات (مخسػـ تشفيحؼ رقع  716 -04مؤرخ في  73سبتسبخ  ،7004يحجد إجخاءات
تع تعجيمو سشة  7070بسػجب
وشخوط مشح رخرة التشقيب عغ السحخوقات ،ج .ر .ع  37صادر في  0أكتػبخ ّ )7004
السخسػـ التشفيحؼ رقع ( 021 -70مخسػـ تشفيحؼ رقع  021 -70مؤرخ في  73أكتػبخ  ،7070ج .ر .ع  21صادر في
 74أكتػبخ  ،)7070إذ تزسغ ىحا األخيخ تعجيميغ فقط لشري السادتيغ  7و ،1إذ عجلت السادة  1مغ السخسػـ التشفيحؼ
رقع  716 -04عمى الشحػ اآلتي" :تدمع رخرة التشقيب مغ شخؼ الػكالة الػششية لتثسيغ مػارد السحخوقات (ألشفط) ،بعج
مػافقة الػزيخ السكمف بالسحخوقات لسجة سشتيغ ( )7تججد مخة واحجة لسجة أقراىا سشتاف( .)7وىي غيخ قابمة لمتشازؿ
عشيا( ...........الباقي بجوف تغييخ)."............
153

راجع السادة  56مغ القانػف رقع  70 -76يشطع نذاشات السحخوقات ،مخجع سابق.
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الباب األول

 حاالت وشخوط تعميقو أو سحبو وكحا أثخىسا عمى عقج السحخوقات، شخوط وكيؽيات تحػيل مسارسة نذاشات البحث و /أو استغالؿ السحخوقات إلى السؤسدةالػششية عشج انتياء عقج السحخوقات أو فدخو.

154

الفقخة الثالثة :السذاركة الؽجؽبية لمسؤسدة الؽطشية "سؽناطخاك" في عقؽد السحخوقات.
مشح صجور قانػف السحخوقات رقع  04-02حخمت "سػناشخاؾ" مغ العجيج مغ السدايا
الستعمقة بامتيازات الدمصة العامة كحيازة الدشج السشجسي نيابة عغ الجولة ،إضافة إلى عجـ تستعيا
برفة الستعامل الػحيج ،حدبسا نرت عميو السادة  07مشو.155
إف التزييق عمى السؤسدة الػششية "سػناشخاؾ" بسػجب قانػف السحخوقات رقع  04 -02لع
يجـ شػيال ،ؼبسقتزى تعجيل سشة  7003ليحا األخيخ ،أعاد السذخع صياغة السادة  07بإضافة فقخة
أخيخة عمى الشحػ التالي:

" يبخم عقج البحث واالستغال ل وعقج االستغالل بشاء عمى مشاقرة لمسشافدة ،طبقا لإلجخاءات
السحجدة عؼ طخيق التشعيػ.........

154

حدبسا وضحتو السادة  56في فقختيا الثانية مغ قانػف رقع  70 -76يشطع نذاشات السحخوقات ،مخجع سابق.

155

نز السادة  07مغ القانػف رقع  04 -02الستعمق بالسحخوقات (ممغى)  " :يبخـ عقج البحث و /أو االستغالؿ بشاء عمى

مشاقرة لمسشافدة شبقا لإلجخاءات السحجدة عغ شخيق التشطيع.
ويبيغ ىحا التشطيع بذكل خاص ما يأتي:
 معاييخ وقػاعج االنتقاء األولي، إجخاءات انتقاء السداحات التي تسشح لمسشافدة، إجخاءات تقجيع العخوض، إجخاءات تقييع العخوض وإبخاـ العقػد.ويػافق عمى عقػد البحث و /أو االستغالؿ السقجمة لكل مشاقرة بسػجب مقخر مغ الػزيخ السكمف بالسحخوقات.
ويسكغ الػزيخ السكمف بالسحخوقات ،بشاء عمى تقخيخ مبخر وشامل ،أف يعسل استثشاء بيحه األحكاـ ألسباب تتعمق بالرالح
العاـ ،في إشار سياسة السحخوقات" ،مخجع سابق.
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الفصل األول :المركز المؤسساتي لوكالتي المحروقات.

تتزسؼ عقؽد البحث واالستغالل وعقؽد االستغالل وجؽبا بشجا يدسح بسذاركة السؤسدة الؽطشية
تحجد ندبة مذاركة السؤسدة الؽطشية
سؽناطخاك ،شخكة ذات أسيػ ،وفي كمتا الحالتيؼّ ،

سؽناطخاك شخكة ذات أسيػ بشدبة ال تقل عؼ  %10قبل كل مشاقرة لمسشافدة في ىحه العقؽد".

مغ جية أخخػ عجلت السادة  15مغ قانػف السحخوقات رقع  04-02بسا يتػافق مع السادة
 07السبيشة أعاله ،لتشز عمى أنو:

" يحجد كل عقج بحث واستغالل يبخم مع الستعاقج ،ندبة مذاركة السؤسدة الؽطشية "سؽناطخاك"،
شخكة ذات أسيػ ،كسا ىي محجدة في السادة  05أعاله ،وكحا كيفية تسؽيل استثسارات البحث
وشخوطيا".
أما في ضل قانػف السحخوقات الججيج رقع  ،70 -76فال زالت السؤسدة الػششية
"سػناشخاؾ" تتستع ببعس السدايا والسعاممة التفزيمية بالشدبة لعقػد السحخوقات تتسثل في إستسخار
مذاركتيا الػجػبية في عقػد السحخوقات ،بالشدبة لعقج السذاركة تتسثل مذاركة "سػناشخاؾ" ؼيو
بػاحج وخسديغ ( )%27في السائة عمى األقل ،أما بالشدبة لعقج تقاسع اإلنتاج ،فيشبغي أف ال
تتجاوز حرة االنتاج التي يدتمسيا الذخيظ الستعاقج االجشبي عشج نقصة التدميع بسقتزى عقج تقاسع
االنتاج ،والسػجية لتعػيس تكاليفو البتخولية ومكافأتو الراؼية بعج دفع الزخيبة عمى السكافأة،
تدعة وأربعيغ ( )%16في السائة مغ االنتاج الكمي السدتخخج مغ مداحة االستغالؿ ،كسا ال يسكغ
أف تتجاوز ؾيسة ما يجفع نقجا لمذخيظ الستعاقج االجشبي بسقتزى عقج خجمات ذات مخاشخ،
والسػجية لتعػيس تكاليفو البتخولية ومكافأتو الراؼية بعج دفع الزخيبة عمى السكافاة ،تدعة
وأربعيغ في السائة ( )%16مغ ؾيسة االنتاج الكمي السدتخخج مغ مداحة االستغالؿ.156
يسكغ أف تبخـ السؤسدة الػششية عقج محخوقات عغ شخيق التفاوض السباشخ ،بعج التذاور
مع "الػكالة الػششية لتثسيغ مػارد السحخوقات" التي ترجر قخار اإلسشاد ليحا الغخض ،157كسا
تدتفيج " سػناشخاؾ" في إشار قانػف السحخوقات الججيج رقع  70 -76مغ امتياز االستفادة مغ ندع

156

راجع السػاد  61 ،60 ،67و 62مغ القانػف رقع  70 -76يشطع نذاشات السحخوقات ،مخجع سابق.

157

السادة  67مغ القانػف نفدو.
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الباب األول

السمكية مغ أجل السشفعة العامة مغ شخؼ الجولة وذلظ لتفادؼ دفع الذخكة لمتعػيزات اتجاه
السالكيغ.158
الفخع الثالث :فيسا يتعمق بالشعام القانؽني لمؽال وكالتي السحخوقات.
يصمق عمى أمالؾ الجولة والسستمكات العامة اسع الجوميغ الحؼ يشقدع إلى قدسيغ وىسا
الجوميغ العاـ والجوميغ الخاص ،159يعخؼ الجوميغ العاـ بأنو" :جسيع األمالؾ واألمػاؿ التي
تستمكيا الجولة أو ىيئاتيا العامة والسعجة لالستعساؿ أو الشفع العاـ ودوف مقابل" ،160ومغ ثسة يجخل
ضسغ دراسة القانػف العاـ الجاخمي وعمى وجو الخرػص ضسغ القانػف اإلدارؼ.
158

السادة  73مغ قانػف رقع  70 -76يشطع نذاشات السحخوقات" :ندع ممكية االراضي الالزمة لسسارسة نذاشات السشبع

والشقل بػاسصة االنابيب مغ شخؼ الجولة يكػف وفقا لمتذخيع والتشطيع الداريي السفعػؿ ويتع حرخيا لفائجة السؤسدة
الػششية" ،السخجع نفدو.
159

حيث صشفت السادة  70مغ الجستػر األمالؾ العسػمية لمجولة:

"األمالؾ الػششية يحجدىا القانػف.
وتتكػف مغ األمالؾ العسػمية والخاصة التي تسمكيا كل مغ الجولة ،والػالية ،والبمجية.
يتع تدييخ األمالؾ الػششية شبقا لمقانػف" ،مخجع سابق.
بيشسا قانػف األمالؾ الػششية  00 -60السعجؿ والستسع ،فشرت مادتو الثانية عمى ما يمي" :تذتسل األمالؾ الػششية عمى
مجسػع األمالؾ والحقػؽ السشقػلة والعقارية التي تحػزىا الجولة وجساعاتيا االقميسية في شكل ممكية عسػمية أو خاصة.
وتتكػف ىحه األمالؾ الػششية مغ:
 األمالؾ العسػمية والخاصة التابعة لمجولة. األمالؾ العسػمية والخاصة التابعة لمػالية. األمالؾ العسػمية والخاصة التابعة لمبمجية".راجع أحكاـ القانػف رقع  00 -60مؤرخ في  07ديدسبخ  7660يتزسغ قانػف األمالؾ الػششية ،ج .ر .ع 27
صادر في  7ديدسبخ  ،7660معجؿ ومتسع بسػجب قانػف رقع  71 -05مؤرخ في  70جػيمية  ،7005ج .ر .ع 11
صادر في  0أوت .7005
160

يتختب عمى اعتبار مستمكات الجولة مغ الجوميغ العاـ جسمة مغ الشتائج حدبسا نرت عميو السادة  1مغ القانػف رقع

الستسع وىي:
00 -60
ّ
السعجؿ و ّ
 األمالؾ الػششية العسػمية غيخ قابمة لمترخؼ فييا (ال بالبيع وال باليبة أو غيخىا مغ صػر الترخؼ )...وال لمتقادـ(شالسا الزالت مخررة لمسشفعة العامة بسا في ذلظ التقادـ شػيل األجل) وال لمحجد .ويخزع تدييخىا ألحكاـ ىحا القانػف
مع مخاعاة األحكاـ الػاردة في الشرػص التذخيعية الخاصة.
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الباب األول

أما الجوميغ الخاص ؼيعخؼ بأنو " :مجسػع ما تسمكو الجولة مغ أرض وعقارات أو غيخ ذلظ
مغ األصػؿ والتي ال تخرز لخجمة أو مشفعة عامة ،ولحلظ تخزع بػجو خاص لقػاعج القانػف
الخاص ويسكغ الترخؼ فييا بكل أنػاع الترخفات مغ إيجار وبيع."...

161

بالشدبة لػكالتي السحخوقات مغ أبخز نتائج تستعيسا بالذخرية السعشػية ىػ االستقالؿ
السالي ،مسا يعشي تخريز ذمة مالية مدتقمة لكمتا الػكالتيغ مغ مػارد خاصة بيسا مسا يتختب
عشو مبجئيا أمػاؿ مسمػكة ليسا (الفقخة األولى) ،إال أنيسا مع ذلظ ال تفمتا مغ مخاؾبة مجمذ
السحاسبة (الفقخة الثانية).
الفقخة الولى :الطبيعة القانؽنية لمؽال وكالتي السحخوقات.
الستسع في فقختيا األولى
نرت السادة  773مغ قانػف األمالؾ الػششية 00 -60
ّ
السعجؿ و ّ
والثانية ،عمى ما يمي" :تدتفيج السؤسدات العسػمية ذات الصابع الرشاعي والتجارؼ ومخاكد البحث
والتشسية والييئات اإلدارية السدتقمة في إشار األىجاؼ السدصخة ليا وبسقتزى القػانيغ والتشطيسات
السعسػؿ بيا ،اعتسادا عمى ميستيا باعتبارىا مخافق عامة أو ذات مشفعة عامة مغ حق السمكية أو
مغ حق استعساؿ األمالؾ السقجمة ليا مغ قبل الجولة أو الجساعات اإلقميسية.
تكػف األمالؾ التي تدود بيا السؤسدات العسػمية ذات الصابع الرشاعي والتجارؼ أو
مخاكد البحث والتشسية أو الييئات اإلدارية السدتقمة أو التي تقتشييا أو تشجدىا بأمػاليا الخاصة
تابعة ليا كسا تكػف ضسانا اللتداماتيا".

161

يتختب عمى ترشيف أمػاؿ الجولة ضسغ األمالؾ الػششية الخاصة نتائج معاكدة عغ تمظ السقخرة لمجوميغ العاـ ،شبقا

لشز السادة  1في فقختيا الثانية ،والستسثمة خرػصا ؼيسا يمي:
عجا السداىسات السخررة لمسؤسدات العسػمية االقترادية،
 -األمالؾ الػششية الخاصة غيخ قابمة لمتقادـ وال لمحجد ما ّ

 تخزع إدارة األمالؾ والحقػؽ السشقػلة والعقارية التابعة لألمالؾ الػششية الخاصة والترخؼ فييا ألحكاـ ىحا القانػف مومخاعاة األحكاـ الػاردة في الشرػص التذخيعية األخخػ.
الستسع ،مخجع سابق.
راجع أحكاـ نز السادة  1مغ القانػف رقع  00 -60يتزسغ قانػف األمالؾ الػششية السعّجؿ و ّ
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الفصل األول :المركز المؤسساتي لوكالتي المحروقات.

استشادا لشز السادة  773السذار إليو أعاله يسكغ التأكيج عمى أف أمػاؿ وكالتي
السحخوقات -إذا سمسشا بأنيا ىيئات عسػمية مكمفة بالزبط تذبو الييئات االدارية السدتقمة -تشقدع
إلى:
 أمػاؿ مسمػكة ليا وىي تمظ األمػاؿ التي تقتشييا أو تشجدىا بأمػاليا الخاصة ،وتكػف مخررةلمػفاء بالتداماتيا اتجاه دائشييا ،تخزع ألحكاـ القانػف الخاص شأنيا في ذلظ شأف األفخاد
والسذخوعات الخاصة لحلظ يجػز الترخؼ فييا بالبيع واليبة وغيخىا مغ صػر الترخؼ.
 أمػاؿ مخررة ليا قرج الؿياـ بالسياـ السشػشة بيا وىي أمالؾ مسمػكة لمجولة أو أحجالجساعات اإلقميسية كالسكامغ والدشجات السشجسية  ،......فيي تبقى في نصاؽ الجوميغ العاـ،
فالدشجات السشجسية لمسحخوقات تعػد لمجولة ،وتقترخ وكالتا السحخوقات عمى عشرخؼ االستعساؿ
واالستغالؿ نيابة عشيا ،تأكيجا لسا قخرتو السادة  75مغ الجستػر " :السمكية العامة ىي ممظ
السجسػعة الػششية.
وتذسل باطؼ الرض ،والسشاجع ،والسقالع ،والسؽارد الطبيعية لمطاقة ،والثخوات السعجنية
الصبيعية والحية ،في مختمف مشاشق األمالؾ الػششية البحخية ،والسياه ،والغابات"........
وىػ ما أكجتو السادة  72مغ القانػف رقع  00 -60الستعمق باألمالؾ الػششية السعجؿ والستسع:

" تذتسل المالك الؽطشية العسؽمية الطبيعية خرؽصا ما يأتي:
......................... الثخوات والسؽارد الطبيعية الدطحية والجؽفية الستسثمة في السؽارد السائية بسختمف أنؽاعيا،والسحخوقات الدائمة مشيا والغازية والثخوات السعجنية الطاقؽية والحجيجية.".....
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الباب األول

الفقخة الثانية :عجم إفالت وكالتي السحخوقات مؼ رقابة مجمذ السحاسبة.
قرج تسكيغ سمصات الزبط االقترادؼ مغ الؿياـ بالسياـ السدشجة ليا خررت ألغمبيا
ذمة مالية مدتقمة ،إال أف السذخع أخزعيا في ذلظ لمخقابة ،162إما لخقابة داخمية متسثمة في رقابة
السخاقب السالي أو السحاسب العسػمي وإما لخقابة خارجية تسارس مغ شخؼ السفتذية العامة
لمسالية

163

أو مجمذ السحاسبة ،164فالدؤاؿ الحؼ يصخح نفدو ىشا استشادا لصبيعة أمػاؿ وكالتي

السحخوقات وشبيعتيسا القانػنية ىل يسكغ أف تخزعا لسخاؾبة مجمذ السحاسبة؟

162

بالشدبة لػكالتي السشاجع نرت السادة  05مغ القانػف رقع  02 -71يتعمق بالسشاجع عمى خزػعيسا لسخاؾبة الجولة شبقا

السعجؿ تشز عمى أف
لمتشطيع الدارؼ السفعػؿ ،بالشدبة لمجشة ضبط الكيخباء والغاز فالسادة  710مغ القانػف رقع 07 -07
ّ

 " :يخزع ت دييخ لجشة الزبط لخقابة الجولة" ،بالشدبة لمييئة الػششية لمػقاية مغ الفداد ومكافحتو جاء الشز واضحا مغ
حيث خزػعيا لمخقابة السالية لمجولة وأيزا خزػعيا لخقابة داخمية وىي رقابة السخاقب السالي ،وفي ذلظ تشز السادة 71
مغ السخسػـ الخئاسي رقع  170 -03عمى أف يسارس الخقابة السالية عمى الييئة مخاقب مالي يعيشو الػزيخ السكمف بالسالية.
163

راجع في ىحا الشػع مغ الخقابة الخارجية ما يمي:

 مخسػـ تشفيحؼ رقع  171 -67مؤرخ في  71نػفسبخ  ،7667يتعمق بالخقابة الدابقة لمشفقات التي يمتدـ بيا ،ج .ر .ع 57صادر في  72نػفسبخ  ،7667السعجؿ والستسع بسػجب السخسػـ التشفيحؼ رقع  041 -06مؤرخ في  73نػفسبخ  ،7006ج.
ر .ع  34صادر في  76نػفسبخ .7006
 مخسػـ تشفيحؼ رقع  747 -05مؤرخ في  3سبتسبخ  ، 7005يحجد صالحيات السفتذية العامة لمسالية ،ج .ر .ع 20صادر في  4سبتسبخ  ،7005إذ نرت السادة  7مشو عمى أف " :تسارس رقابة السفتذية العامة لمسالية عمى التدييخ السالي
والسحاسبي لسرالح الجولة والجساعات االقميسية وكحا الييئات واالجيدة والسؤسدات الخاضعة لقػاعج السحاسبة العسػمية.
وتسارس الخقابة أيزا عمى:
 السؤسدات العسػمية ذات الصابع الرشاعي والتجارؼ، ىيئات الزساف االجتساعي التابعة لمشطاـ العاـ واإلجبارؼ وكحا كل الييئات ذات الصابع االجتساعي والثقافي التي تدتفيجمغ مداعجة الجولة أو الييئات العسػمية،
 كل مؤسدة عسػمية أخخػ ميسا كاف نطاميا القانػني".164

عخفت السادة  7مغ األمخ رقع  70 -62الستعمق بسجمذ السحاسبة بأنو السؤسدة العميا لمخقابة البعجية ألمػاؿ الجولة

والجساعات االقميسية والسخافق العسػمية،"....
راجع في أحكاـ مجمذ السحاسبة:
 أمخ رقع  70 -62مؤرخ في  74جػيمية  7662يتعمق بسجمذ السحاسبة ،ج .ر .ع  06صادر في  70جػيمية ،7662السعجؿ والستسع بسػجب األمخ رقع  07 -70السؤرخ في  73أوت  ،7070ج .ر .ع  20صادر في  7سبتسبخ .7070
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اإلجابة السبجئية ستكػف بالشفي ،ألف وكالتا السحخوقات تسدكاف محاسبة تجارية وتخزعاف
لخقابة داخمية تتسثل في رقابة السحاسب العسػمي كسا سبق تفريمو مدبقا ،وبالتالي فسػاردىسا
الخاصة تجعل وكالتي السحخوقات خارج نصاؽ رقابة مجمذ السحاسبة عمى عكذ السؤسدات
العسػمية ذات الصابع اإلدارؼ وحتى السؤسدات العسػمية ذات الصابع الرشاعي والتجارؼ ،إذ يقػـ
مجمذ السحاسبة إما بسخاجعة حدابات تدييخ السحاسبيغ العسػمييغ لمييئات الخاضعة لقػاعج
السحاسبة العسػمية ،وإما بخقابة نػعية تدييخ الييئات الخاضعة لخقابتو مغ خالؿ تقاريخ لجشة
البخامج والتقاريخ.165
لكغ بالعػدة لمتقاريخ

166

الرادرة عغ مجمذ السحاسبة نجج ىحا األخيخ قج مارس رقابة

بعجية تتسثل في رقابة نػعية التدييخ -عمى كل مغ وكالة "ألشفط" (أوال)

و"سمصة ضبط

السحخوقات" (ثانيا) تحت تدسية " السؤسدات والسخافق العسػمية".

 مخسػـ رئاسي رقع  044 -62مؤرخ في  70نػفسبخ ،7662يحجد الشطاـ الجاخمي لسجمذ السحاسبة ،ج .ر .ع 47صادر في  73نػفسبخ .7662
 مخسػـ تشفيحؼ رقع  00 -63مؤرخ في  70جانفي ،1996يحجد الذخوط والكيؽيات لتصبيق األمخ رقع  70 -62السؤرخفي  73أوت  7662والستزسغ القانػف األساسي لقزاة مجمذ السحاسبة ،ج .ر .ع  1صادر في  74جانفي .7663
 مخسػـ تشفيحؼ رقع  23 -63مؤرخ في  77جانفي  ،7663يحجد انتقاليا األحكاـ الستعمقة بتقجيع الحدابات إلى مجمذالسحاسبة ،ج .ر .ع  3صادر في  71جانفي .7663
165

نرت السادة  36مغ األمخ رقع  70 -62الستعمق بسجمذ السحاسبة السعجؿ  -تحت عشػاف الفرل الثاني :رقابة نػعية

التدييخ -عمى أف" :يخاقب مجمذ السحاسبة نػعية تدييخ الييئات والسرالح العسػمية السحكػرة في السػاد مغ  4إلى  70مغ
ىحا األمخ ،وبيحه الرفة ،يؿيع شخوط استعساؿ ىحه الييئات والسرالح والسػارد والػسائل السادية واألمػاؿ العسػمية وتدييخىا
عمى مدتػػ الفعالية والشجاعة واالقتراد بالخجػع إلى السياـ واألىجاؼ والػسائل السدتعسمة ،"....مخجع سابق.
166

تشقدع التقاريخ التي يرجرىا مجمذ السحاسبة في إشار رقابة نػعية التدييخ إلى ثالثة أنػاع مغ بيشيا التقخيخ الدشػؼ،

الحؼ تختز بإعجاده لجشة البخامج والتقاريخ بسجمذ السحاسبة شبقا لشز السادة  73مغ األمخ رقع  70 -62الستعمق
بسجمذ السحاسبة السعجؿ ،وفق اإلجخاءات السشرػص عمييا في السخسػـ الخئاسي رقع  004 -62السحجد لمشطاـ الجاخمي
لسجمذ السحاسبة:
مخحمة إجخاء التحقيق وإعجاد تقخيخ الخقابة ثع مخحمة السرادقة عمى التقخيخ وتبميغو إلى الييئات السعشية وأخي اخ مخحمة
السجاولة والتقييع ،إال أف رقابة مجمذ السحاسبة لشػعية تدييخ الييئات الخاضعة لخقابتو رقابة إدارية تقييسية فقط ومغ ثسة
فإف اإلجخاءات التي ي تخحىا السجمذ عمى ضػء الشتائج الستختبة عغ ىحه الخقابة غيخ ممدمة ليحه الييئات ،فميذ لسجمذ
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الباب األول

أوال -تقخيخ مجمذ السحاسبة عؼ وكالة "ألشفط":
في التقخيخ الرادر عغ مجمذ السحاسبة لدشة  7075والسرادؽ عميو بتاريخ  03جػاف
 7075مغ قبل لجشة البخامج والتقاريخ ،نجج في جدئو الثالث السعشػف بػ ػ ػ " السؤسدات والسخافق
العسػمية"  :الػكالة الػششية لتثسيغ مػارد السحخوقات (ألشفط) ضسغ مجاؿ مخاؾبة مجمذ السحاسبة
مغ الرفحة  260إلى الرفحة ( 373أؼ ما يعادؿ  03صفحة) ،لتقييع ضخوؼ تدييخ الػكالة
بعشػاف الفتخة ما بيغ  7077و 7072وتقييع نػعية تدييخ وكالة "ألشفط" وشخوط ؾياميا بالسياـ
السػكمة إلييا بسػجب القانػف رقع  04 -02السعجؿ والستسع (ممغى) ،بالشطخ إلى التشطيع الستبع
والػسائل البذخية والسالية التي تتػفخ عمييا.

167

ثانيا -تقخيخ مجمذ السحاسبة عؼ "سمطة ضبط السحخوقات":
إف التقخيخ الدشػؼ لسجمذ السحاسبة لدشة  7076السرادؽ عميو بتاريخ  06جػاف ،7076
وفي فرمو الثالث السعشػف ب ػ ػ "السؤسدات والسخافق العسػمية" تصخؽ ل ػ ػ "الػكالة الػششية لسخاؾبة
الشذاشات وضبصيا في مجاؿ السحخوقات" (سمصة ضبط السحخوقات) مغ أجل تقييع نػعية التدييخ
لمػكالة بعشػاف الفتخة  ،7073 -7070إذ يذيخ ىحا التقخيخ -السشجد في  70صفحة مغ الرفحة
 065إلى الرفحة  -177أف الخقابة السشجدة في سشة  7074عمى "سمصة ضبط السحخوقات" التي
السرب في الشذاط الستسثل في الشقل بػاسصة األنابيب لمسحخوقات واإلنتاج وتػزيع
تتجخل في
ّ
وتدػيق السشتجات البتخولية ،ىي امتجاد لمخقابة السشفحة بعشػاف بخنامج سشة  7073والتي خرت

وكالة "ألشفط" التي تتجخل في السشبع في نذاط السحخوقات .....وتيجؼ ىحه الخقابة التي تغصي
الفتخة ما بيغ  7070و 7073أساسا إلى تقييع شخوط تشفيح السياـ السػكمة إلى سمصة ضبط
السحخوقات.168

السحاسبة إال تقجيع التػصيات والتػجييات أوال بػاسصة محكخات التقييع والسحكخات االستعجالية ،وثانيا بػاسصة التقاريخ مغ
أجل معالجة وترحيح الخمل وتحديغ نػعية تدييخ تمظ الييئات ،مخجع سابق.
167

مجمذ السحاسبة ،التقخيخ الدشػؼ لدشة  ،7075ص ص  ،373 -260مشذػر عمى العشػاف االلكتخوني التالي:
https://www.ccomptes.dz/wp-content/uploads/2019/12/RA_2018_Ar.pdf

168

مجمذ السحاسبة ،التقخيخ الدشػؼ لدشة  ،7076ج .ر .ع  42صادر في  1ديدسبخ  ،7076ص ص .177 -065
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إف تحخيخ قصاع السحخوقات  -بجاية -كاف بسػجب القانػف رقع  57-55الحؼ أعاد الشطخ
في تستع مؤسدة "سػناشخاؾ" بامتيازات الدمصة العامة نيابة عغ الجولة ،وتحػيل تمظ االمتيازات
لرالح وكالتي السحخوقات ،حيث إكتف السذخع بسػجب السادة األولى ( )1مغ ىحا القانػف بػضع
اإلشار السؤسداتي الحؼ يدسح بسسارسة نذاشات السحخوقات ،170كسا أكجت السادة الثانية ( )2مشو
عمى أف إرساء ىحا اإلشار السؤسداتي يؤدؼ إلى تصبيق مبجأ الحخكية والقابمية لمتكيف الحؼ يسيد
نذاط الجولة  ،171ومشو يعيج ليحه األخيخة صبلحياتيا في ضبط قصاع السحخوقات ،لكغ مغ خبلؿ
شكل مؤسداتي مدتحجث – وكالتا السحخوقات -ال يشتسي لفئة الدمصات اإلدارية السدتقمة ،بل
أقخب ما يكػف ذو شابع مخفقي مفػض لتدييخ قصاع السحخوقات ،مع تخدد تذخيعي جعل الباحثيغ
والسيتسيغ برجد رؤية غيخ متجاندة وغيخ متكاممة ؼيسا يتعمق بالتكييف القانػني لياتيغ الػكالتيغ.
األكيج أف الصابع البلإدارؼ لػكالتي السحخوقات ليذ محل شظ ،خاصة بعج تأكيج قانػف
السحخوقات الججيج رقع  13 -19عمى ذلظ ،إال أف ىاتيغ الػكالتيغ تعتبخاف في نياية األمخ مغ
مؤسدات الجولة ،فخغع كػنيسا ىيئات متحخرة مغ الدمصة التدمدمية السباشخة لمدمصة التشفيحية ،إال
أف ميستيسا األساسية تتسثل في ضبط قصاع السحخوقات بجال عغ الجولة في شكميا التقميجؼ ،إذ

170

تشز السادة األولى مغ قانػف السحخوقات ( 57-55السمغى جدئيا) " :ييجؼ ىحا القانػف إلى تحجيج:

 الشطاـ القانػني لشذاشات البحث عغ السحخوقات واستغبلليا ونقميا بػاسصة األنابيب وتكخيخىا ،وتحػيل وتدػيق وتخديغوتػزيع السشتجات البتخولية ،وكحا اليياكل والسشذآت التي تدسح بسسارسة ىحه الشذاشات.
 اإلشار السؤسداتي الحؼ يدسح بسسارسة الشذاشات السحكػرة أعبله، حقػؽ والتدامات األشخاص لسسارسة نذاط أو العجيج مغ الشذاشات السحكػرة أعبله" ،مخجع سابق.بيشسا تشز السادة االولى مغ قانػف السحخوقات الججيج رقع  13 -19عمى أف " :يحجد ىحا القانػف:

171

-

الشطاـ القانػني السصبق عمى نذاشات السحخوقات،

-

اإلشار السؤسداتي السؤشخ لسسارسة نذاشات السحخوقات،

-

الشطاـ الجبائي السصبق عمى نذاشات السشبع،

-

حقػؽ والتدامات الذخاص السسارسيغ لشذاشات السحخوقات" ،مخجع سابق.

تشز السادة الثانية مغ قانػف رقع  57-55يتعمق بالسحخوقات (السمغى جدئيا) " :يؤدؼ إنذاء ىحا اإلشار السؤسداتي

إلى تصبيق مبجأ الحخكية والقابمية لمتكيف الحؼ يسيد نذاط الجولة ،ومشو يعيج ليحه األخيخة إحجػ صبلحياتيا التي كانت
تسارسيا سػناشخاؾ ،شخكة ذات أسيع ،مغ قبل" ،السخجع نفدو.
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الباب األول

تشز السادة  25مغ قانػف السحخوقات الججيج رقع  13 -19ضسغ بابو الثاني السعشػف بػ "اإلشار
السؤسداتي" عمى" :أف تذسل الييئات السكمفة بشذاشات السحخوقات:
 الػزيخ، الػكالة الػششية لتثسيغ مػارد السحخوقات، -سمصة ضبط السحخوقات".

172

عمى ىحا األساس ال يسكغ تكييف وكالتي السحخوقات بالدمصات اإلدارية السدتقمة في أؼ
حاؿ مغ األحػاؿ ،وإنسا يشبغي محاولة البحث عغ التكييف القانػني األندب ليسا مغ خبلؿ الشطاـ
القانػني الحؼ تخزعاف لو ،فيل ىسا فئة قانػنية ججيجة ذات شابع تجارؼ تزصمع بسيسة الزبط
االقترادؼ؟ أـ أف األمخ ال يتعجػ آلية ججيجة "أسمػب الػكاالت" لسيسة قجيسة وىي التدييخ
العسػمي لقصاعات ذات شابع استخاتيجي تع فتحيا أماـ السشافدة حجيثا كقصاع السحخوقات ؟
السبحث األول :تحميل اإلرادة التذريعية في استحداث فئة قانهنية جديدة.
ضيخت الػكاالت – عمى مدتػػ التذخيعات السقارنة -في مجاالت وقصاعات عجيجة،
بأنطسة قانػنية متبايشة ومختمفة ،إضافة إلى تستعيا بسياـ وصبلحيات واسعة مدتخجمة امتيازات
الدمصة العامة ،كحلظ الحاؿ في التذخيع الجدائخؼ ،فمقج ضيخت الػكاالت بذكل متدايج دوف أف
يكػف ليا نطاـ قانػني مػحج ،بل كيفيا السذخع تكييفات متبايشة وغيخ متجاندة عمى مدتػػ العجيج
مغ القصاعات والسجاالت ،إلى غاية سشة  2555وضيػر وكالتي السحخوقات بأحكاميسا الستسيدة
ضسغ ىيئات الزبط االقترادؼ ،ليحا تع اعتبارىسا – حؿيقة -حالة استثشائية وغيخ مألػفة ضسغ

172

وىحا ما أشار إليو الديج وزيخ الصاقة الدابق "عخقاب دمحم" في كمستو عشج تقجيسو لسذخوع القانػف السشطع لشذاشات

السحخوقات رقع  13 -19أماـ السجمذ الذعبي الػششي  ..... " :الجانب السؤسداتي حافع مذخوع القانػف عمى الشسط
الحالي الحؼ يحكع األنذصة الستعمقة بالسحخوقات الستسثل في الػ ازرة والػكالتيغ ،الػكالة الػششية لتثسيغ مػارد السحخوقات
وسمصة ضبط السحخوقات.".......،
راجع :الجخيجة الخسسية لمسشاقذات ،الفتخة التذخيعية الثامشة ،دورة البخلساف العادية ( ،)2525 -2519الجمدة العمشية
لسشاقذة مذخوع القانػف السشطع لشذاشات السحخوقات السشعقجة يػـ الثبلثاء  55نػفسبخ  ،2519الدشة الثالثة -رقع 144
الرادر في  12نػفسبخ .2519
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الشطاـ السؤسداتي ككل ،مسا يقػدنا إلى التداؤؿ بجاية عغ إمكانية تأثيخ تدسية "وكالة" عمى
التكييف القانػني لػكالتي السحخوقات؟ ىل يسكغ أف نعػؿ عمى مرصمح "وكالة" كسعيار أساسي
في التكييف السشاسب ليسا مقارنة بسا ىػ معسػؿ بو في بعس التذخيعات السقارنة؟ ىل مرصمح
"وكالة" يعج كاؼيا لمتجليل عمى نية السذخع في استحجاث فئة قانػنية ججيجة تسارس الزبط
االقترادؼ نسػذجيا السبجئي وكالتا السحخوقات؟
السظمب األول :التعريف بالهكاالت في التذريعات السقارنة.
يسكغ تعخيف الػكالة بأنيا " :جياز المخكدؼ لمجولة أو وحجة إدارية عسػمية مدتقمة تكمف
بسياـ تتعمق بالشفع العاـ" ،173مرصمح الػكالة يسكغ أف يعبخ عغ شخز مغ أشخاص القانػف
العاـ – وىػ األكثخ انتذا ار -أو شخز مغ أشخاص القانػف الخاص أو حتى شخز مختمط
يخزع لشطاـ ىجيغ مغ القانػف العاـ والقانػف الخاص ،العشرخ السذتخؾ بيشيا ىػ أف مياـ ىحه
الػكاالت مقتصعة مغ مياـ اإلدارة التقميجية ،ورغع اختبلؼ مخكدىا القانػني ،إال أنيا تتستع بقجر
أكبخ مغ االستقبللية سػاء الػضيؽية أو العزػية ،إذ قامت العجيج مغ الجوؿ -سػاء في الشطاـ
االنجمػساكدػني أو الشطاـ البلتيشي -التي باشخت إصبلح سياساتيا العامة بتحػيل جدء مغ إدارتيا
إلى وكاالت ،عمى أساس أنيا تجيخ السياـ بذكل أفزل مغ اإلدارات التقميجية.174
173

إف أوؿ دراسة تشاولت الػكاالت كجدء مغ التشطيع اإلدارؼ تاريخيا ىي دراسة األستاذ  ،Johann CHAPOUTOTالحؼ

وضح أف أوؿ استخجاـ لمػكاالت في التشطيع اإلدارؼ كاف في عيج الخايخ الثالث مغ شخؼ Höhn Reinhardالحؼ بجأ
حياتو السيشية كأستاذ في القانػف الجستػرؼ واإلدارؼ ثع انزع لجياز السخابخات األلساني ليربح جشخاال ؼيسا بعج سشة 1934
وجدءا مغ الجائخة الزيقة ججا لرانعي القخار ،إذ إستخجـ ما يعخؼ ب ػ ػ  Anstaltenأو الػكاالت حتى ال يتع تحسل الجولة
الشازية بذكل مباشخ مدؤولية إبادة السعاقيغ.
راجع في ذلظ:
CHAPOUTOT Johann, Libres d’obéir, le management du nazisme à aujourd’hui, Collection NRF
Essais, Gallimard.
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/NRF-Essais/Libres-d-obeir
174
« ………… Depuis plus d’une dizaine d’années, la création d’agences constitue un phénomène
marquant dans le paysage administratif. S’inspirant de modèles de référence comme ceux de la
Grande-Bretagne ou de la Suède notamment, ces nouvelles institutions administratives incarnent les
principes de réforme de l’administration, tout en s’inscrivant dans un paysage européen plus général,
caractérisé par une profusion d’agences nationales et communautaires, et ce dans une grande variété
de secteurs................».
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. الهكاالت في الشغام األ نجمهساكدهني:الفرع األول
،تعتبخ الػكاالت في األنطسة األنجمػساكدػنية مغ أقجـ ىيئات الشطاـ السؤسداتي لئلدارة
 إال أنيا استحجثت كييئات إعادة ـيكمة لبعس،"خاصة في الشسػذجيغ "الدػيجؼ" و"األمخيكي
.175"األنطسة اإلدارية األخخػ مثل "بخيصانيا
. الشسهذج الدهيدي لمهكاالت:الفقرة األولى
تعتبخ "الدػيج" مغ أوؿ الجوؿ التي اعتسجت عمى الػكاالت كييئات عسػمية في تشطيع
 إلى جانب عجد ضئيل مغ-  حيث تختكد ىحه األخيخة عمى بشية مددوجة تتزسغ،إدارتيا السخكدية
،كبيخ مغ الػكاالت استجابة لمفرل بيغ وضيفتي تحجيج الدياسات العامة وتشفيحىا
 عجدا ا-الػزرات
ا
 فإف ميسة تشفيح القػانيغ والتشطيسات وتصبيق،ففي ضل غياب شبو كمي لمدمصة التشطيسية لمػزراء
 بعج إصبلحات لمدياسات-  إذ أنذأت الدػيج،176الدياسات العامة اختراص أصيل لمػكاالت
Voir :
- BENAMOUZIG Daniel, « Les agences sanitaires :entre réformes et technocratie », Les
réorganisations administratives, p p 73- 93.
https://books.openedition.org/igpde/463

 لمسديج حػؿ ىحه األنطسة واإلصبلحات اإلدارية التي عخفتيا ىحه...... إضافة إلى ىػلشجا ونيػزلشجا وكشجا وإيصاليا

175

: راجع ما يمي،الجوؿ
- OCDE, « le contrôle de gestion dans les administrations publiques modernes : étude comparative
des pratiques », documents SIGMA n° 4, paris 1996.
https://dx.doi.org/10.1787/5kml6gb0k7q4-fr
- BEN SAID Hayat, Gestion du changement dans l’administration publique en vue de sa
modernisation: Etude de cas Canadien et leçons pour le Maroc, Mémoire présenté en vue de
l’obtention du grade de maitre en sciences, Ecole des hautes études commerciales affilié à l’université
de Montréal, avril 2000.
https://irec.quebec/ressources/repertoire/memoires-theses/Hayat_BenSaid.pdf
- VENDITTOLI Mario, Le processus de mise en œuvre de l’agence exécutive au Québec et la
transformation de l’organisation publique, Thèse présentée comme exigence partielle du doctorat en
administration publique, école national d’administration publique, 2009
http://archives.enap.ca/bibliotheques/2014/06/030132891.pdf
176
« Les agences suédoises, dont certaines existent depuis le XVIe siècle, ont été consacrées par la
constitution en 1809, l’objectif étant alors d’empêcher le politique d’interférer dans le mise en œuvre
des politiques publiques ».
« ………… La séparation institutionnelle entre ministères et agences remonte au début du siècle. En
1985, le Parlement approuve un projet de loi qui vise à transformer les agences déjà autonomes et
axées sur les intrants en organismes axés sur les extrants ».
- Publication de l’IGPDE, Perspective gestions publiques, « Retour sur un système ancré dans
l’histoire Suède », n° 27, juin 2008, p 4.
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 مغ مػضفي٪99  تذغل حػالي، وكالة مدؤولة عغ تشفيح ىحه الدياسات275  حػالي-العامة
.177الجولة الدػيجييغ
: ميام الهكاالت في الشغام الدهيدي-أوال
 بسا فييا القصاعات ذات الصابع،تزصمع الػكاالت في " الدػيج" بسياـ قصاعية متخررة
 إضافة إلى تقجيع الخجمات لمسختفقيغ وتػزيع، ضبصيا وتشطيسيا،الديادؼ حيث تعسل عمى تدييخىا
.178 كسا أف ىحه الػكاالت تػفخ الشدبة األكبخ لسشاصب الذغل في الدػيج،اإلعانات
: خرائص الهكاالت في الشغام الدهيدي-ثانيا
 كسا أف الػزيخ مسثل الدمصة التشفيحية ال،يكفل الجستػر االستقبلؿ الحاتي لمػكاالت الدػيجية
 وعميو يسكغ إيخاد،يذارؾ في التدييخ السباشخ ليحه الػكاالت التي تؿيع مباشخة مغ شخؼ البخلساف
:179أىع الخرائز التي تسيد الػكاالت الدػيجية ؼيسا يمي

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/igpde-editions-publications/PGP27.pdf
Voir aussi :
- MIGAUD Didier, LAMBERT Alain, « l’administration suédoise structure et fonctionnement »
parlementaire en mission sur la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances,
septembre 2005.
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/054000592.pdf
177
TORBJORN Larsson, « Suède », in Rapport de l’OCDE 2002, « Les autres visages de la
gouvernance publique : Agences, autorités administratives et établissements publics », p p 199-227.
- https://read.oecd-ilibrary.org/governance/les-autres-visages-de-la-gouvernancepublique_9789264277427-fr#page226
- https://dx.doi.org/10.1787/9789264277427-fr
Conseil d’Etat, « La Suède : un modèle très ancien mais constamment réformé depuis trente ans »,
Rapport d’étude annuelle : les agences : une nouvelle gestion publique ? 2012, p p 60, 62.
178
AUGER Jacques, « Réforme de l’administration publique : Suède », Coup d’œil, Observation de
l’administration publique, ENAP, volume 4, numéro 2, juin 1998.
http://cerberus.enap.ca/Observatoire/docs/Coup_oeil/1998-juin-vol4no2.pdf
- OCDE, « La gestion des performances dans l'administration : Gestion publique », Étude hors - série
n° 9, Paris, 1996.
https://books.google.dz/books?id=sJ7YAgAAQBAJ&pg=PA206&lpg=PA206&dq=+OCDE,+La+gestion+des+performances+dans+l%27administration,+Paris,+Gestion+publique.
- OCDE, « La mesure des performances dans l'administration: questions et
illustrations », Étude hors-série n° 5, Paris, 1994
https://books.google.dz/books?id=MA4wYpdTkO8C&pg=PA53&lpg=PA53&dq=++OCDE,+La+mesure+des+performances+dans+l%27administration:+questions+et+illustrations
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 الهكاالت الدهيدية مؤسدة دستهريا :مغ خبلؿ تكخيذ السبجأ الجستػرؼ الستسثل في ازدواجيةاإلدارة السخكدية القائسة عمى الػ ازرات والػكاالت.
 تتستع الهكاالت الدهيدية بالذخرية القانهنية :تعتبخ ىحه السيدة مغ أىع أوجو اختبلفيا معالػكاالت في الشطاـ البخيصاني ،مسا يتختب عشو تحسل ىحه الػكاالت مدؤولية ق اخراتيا ،إذ ال يداؿ
السجراء العامػف ليحه الػكاالت أماـ الػ ازرات الػصية ،وال يؿيسػف فعميا اال مغ خبلؿ الشتائج
السحققة وفق االىجاؼ السدصخة لمدياسة العامة لمجولة.
 تتستع الهكاالت الدهيدية باستقاللية التديير :تتسيد الػكاالت في الشطاـ الدػيجؼ باستقبلليةالتدييخ ،حيث يتػلى السجيخ العاـ ومجمذ اإلدارة تدييخىا دوف تجخل مغ الدمصة التشفيحية مسثمة
في الػزراء.
الفقرة الثانية :الشسهذج األمريكي لمهكاالت.
لقج عخؼ الشطاـ اإلدارؼ األمخيكي الدمصات اإلدارية السدتقمة مشح سشة  1889وذلظ
بسشاسبة إنذاء " لجشة التجارة " تحت تدسية » « L’inter state commerce commission

لترشف ضسغ الػكاالت التشفيحية " "Exécutive Agencyبجاية ،لتتحػؿ بعجىا إلى سمصة ضبط
مدتقمة " ،"Independent Regulatory Commissionإلى جانب العجيج مغ الػكاالت التي
أنذئت مغ شخؼ الكػنغخس بحات التكييف القانػني.180

REXED Knut, « Les agences exécutives : une perspective suédoise », Etude annuelle de conseil

179

d’Etat, op. cit, p p 261- 270.
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/124000501.pdf
180
DIECKHOFF Evelyne, « Note de synthèse les autorités administratives indépendantes » sous la
direction de Michel GENTOT, conseil d’ETAT, 1991, p p 14, 16.
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/62448-les-autorites-administrativesindependantes.pdf
- DAVIS Michael, « l’expérience américaine des « independent regulatory commissions », op.cit., p
222.
- GUEDON Marie- José, op. cit, p p 27- 35.
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أما بالشدبة لمػكاالت كييئات إدارية فتعتبخ المبشة األساسية لمتشطيع اإلدارؼ األمخيكي،181
رغع أنيا تحطى بالعجيج مغ التدسيات السختمفة حتى ولػ كانت متستعة بشطاـ قانػني واحج ،لحلظ
ترشف في الشطاـ األمخيكي إلى صشفيغ رئيدييغ وىسا:

أوال -الهكاالت التشفيذية:
يقرج بالػكاالت التشفيحية في التذخيع األمخيكي تمظ الػكاالت الحكػمية الػاقعة تحت
وصايتيا ،فؽيسا يخز الػ ازرات تتستع بشطاـ أساسي خاص لتحقيق السرمحة العامة ،أما الػكاالت
الحكػمية فيي وكاالت تتستع بالذخرية القانػنية واالستقبلؿ السالي واإلدارؼ ،تتسيد بالسخونة
اإلدارية ،إال أنيا تكػف تحت وصاية و ازرة معيشة.
ثانيا -الهكاالت السدتقمة:
عبارة عغ وكاالت مكمفة بسياـ عجيجة وفي مجاالت متشػعة مغ أىسيا الزبط والتشطيع،
إضافة إلى ميسة التدييخ ،يتسيد ىحا الشػع مغ الػكاالت بشػع مغ االستقبللية اتجاه الدمصة
التشفيحية خاصة ،إال أف ضيػر ىحه الػكاالت في الشطاـ األمخيكي عخؼ صعػبات تتعمق باستقخارىا
القانػني.182
رغع ذلظ تبقى التجخبة األمخيكية تجخبة متسيدة مغ خبلؿ محاولة إنذاء نسػذج أمخيكي
لمدمصات اإلدارية السدتقمة ،يسيدىا عغ غيخىا مغ األنطسة القانػنية األخخػ ،حيث يعػد إنذاء ىحه
الدمصات السدساة بػ "الػكاالت السدتقمة" أو " لجاف الزبط السدتقمة" إلى خمؽية سياسية أكثخ مشيا
اقترادية واستجابة لسحاولة التحييج الدياسي لئلدارة وتثسيغ الكفاءة السيشية ،إضافة إلى ضساف
استقخار الييئات السػضػعة تحت سمصة الكػنغخس ،وعميو فإف إنذاء الدمصات اإلدارية السدتقمة

CHEVALLIER Jacques, « Les agences : effet de mode ou révolution administrative ? » In Etudes

181

en l’honneur de George Dupuis, LGDJ, Paris, 1997, p49.
182
C. MOE Ronald, « Etats- Unis », In Rapport de l’OCDE 2002 « Les autres visages de la
gouvernance publique : Agences, autorités administratives et établissements publics », op. cit, p p
267- 292.
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ىػ مصمب سياسي أكثخ مشو اقترادؼ يزسغ استقبللية ىحه الييئات اتجاه الدمصة الدياسية في
183

.أمخيكا

. الشسهذج البريظاني لمهكاالت:الفقرة الثالثة
 لتتصػر،)إف الػكاالت في الشطاـ البخيصاني أخحت مطي اخ إصبلحيا مشح نذأتيا األولى(أوال
.)وتذكل نطاما قانػنيا قائسا بحاتو يتسيد بسجسػعة مغ الخرائز(ثانيا
: التأصيل التاريخي لمهكاالت في بريظانيا-أوال
Next Steps " شخعت الحكػمة البخيصانية في تشفيح خصة "الخصػات التالية1998 سشة

 وكالة تػضف أكثخ مغ127  مغ نتائج ىحا اإلصبلح استحجاث ما يقارب،إلصبلح إدارتيا العامة
 وليحا كثي اخ ما إرتبط مرصمح " الػكاالت" بالشطاـ اإلدارؼ، مغ مػضفي الخجمة العامة٪ 55
 والتي يقرج بو أساسا الػكاالت التشفيحية التي ضيخت في أواخخ الثسانيشات مغ القخف،البخيصاني
 استشادا لسا يعخؼ بػ ػ ػ " التدييخ العسػمي الججيج" الحؼ يقػـ عمى إدخاؿ شخؽ التدييخ،184العذخيغ
:لمسديج حػؿ الشسػذج األمخيكي لمدمصات اإلدارية السدتقمة أو الػكاالت راجع ما يمي

183

- KOULOURIS Nicolas, les autorités administratives indépendantes et les Independent Regulatory
Agencies, étude comparée sur leur insertion et nature juridique, Thèse de doctorat, droit- économiesciences sociales, université Panthéon- Assas, paris 2, 15/ 12/ 1992.
- B. COTTIER, « les Independent Agencies américaines : un modèle pour l’administration
polycentrique de demain ? » Revue international de science administrative, 2 /1985, p p 143- 165.
- R HIBBING John, « The Independent Regulatory Commissions Fifty Years After Humphrey’s
Executor V. US», Journal Congress and the presidency, volume 12, 1985, p p 57- 68.
https://doi.org/10.1080/07343468509507992
- ROUBAN Luc, « la politique de déréglementation aux Etats- Unis », dans Institut français des
sciences administratives, les déréglementations, Paris, Economica, 1988, p p 111- 127.
-  « ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػLa fin du welfare State aux États-Unis: le reaganisme et l’appareil d’État » In Revue
française de science politique, 39ᵉ année, N°4, 1989, pp. 493-516.
https://www.persee.fr/doc/rfsp_0035-2950_1989_num_39_4_394431
- MODERNE Frank, « Etude comparée », in Claude- Albert COLLIARD et Gérard. TIMSIT (Dir), les
autorités administratives indépendantes, PUF, coll, les voies du droit, Paris, 1988.
- ZOLLER Elizabeth, « Les agences fédérales américaines : régulation et démocratie », in Lombard
M, Régulation économique et démocratie (Dir), Coll. "Thèmes & commentaires", Dalloz, 2006, pp.
167-197.
184
PAGE Edward, « le principe des agences en grande- Bretagne : de la révolution à l’opacité
salutaire », Institut de la gestion publique et du développement économique, p p 95- 113
https://books.openedition.org/igpde/470
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السعسػؿ بيا في القصاع الخاص عمى اإلدارة العسػمية بيجؼ تحقيق الفعالية والتفخقة بيغ وضيفة
تحجيج الدياسة العامة التي تبقى مغ اختراص الػ ازرات ،ووضيفة التشفيح التي مشحت لمػكاالت
التشفيحية.185
ثانيا -خرائص الهكاالت البريظانية:
أما ؼيسا يتعمق بأىع خرائز الػكاالت في التذخيع البخيصاني ،فتتسثل ؼيسا يمي :
 -1عدم تستع الهكاالت البريظانية بالذخرية القانهنية:
وتعتبخ ىحه الخاصية مغ أىع الفػارؽ بيغ الػكاالت البخيصانية ومثيبلتيا األمخيكية
والدػيجية.
 -2عدم تحديد الشغام األساسي لمهكاالت البريظانية بسهجب قانهن:
إنسا يتع تحجيج الشطاـ االساسي لمػكاالت البخيصانية بسػجب شبو عقج بيغ الػ ازرة والػكالة
التابعة ليا ،يحجد شبيعة نذاشيا ومياميا وآليات تدييخىا ،إضافة إلى األىجاؼ السدصخة الػاجب
عمى الػكالة تحؿيقيا.
 -3تدير الهكاالت البريظانية من طرف مدير عام:
تديخ الػكاالت في بخيصانيا مغ شخؼ مجيخ عاـ يعيشو وزيخ مغ ضسغ اإلشارات الػ ازرية،
أو السخشحيغ لحلظ مغ القصاع الخاص ،عمى عكذ التذكيمة الجساعية السعخوفة في بعس
الػكاالت.

SCHICK Allen, « Les agences à la recherche de principe », in Rapport de l’OCDE, « les autres
» visages de la gouvernance publique : Agences, autorités administratives et établissements publics
185

pp35-58.https://read.oecd-ilibrary.org/governance/les-autres-visages-de-la-gouvernancepublique_9789264277427-fr#page36
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 -4تستع الهكاالت البريظانية باستقاللية التديير اإلداري والسالي:
إف اليجؼ األساسي السخاد تحؿيقو مغ خبلؿ إنذاء الػكاالت التشفيحية ىػ تحقيق السخونة
والفعالية ،لحا تتسيد الػكاالت بجرجة معتبخة مغ االستقبللية مغ ناحية التدييخ برفة عامة ومغ
ناحية تدييخ السػارد البذخية برفة خاصة ،إذ تقترخ ميسة الػ ازرة عمى تحجيج الدياسات العامة
واألىجاؼ الػاجب تحؿيقيا مغ شخؼ الػكالة التابعة ليا ،ويتخؾ األمخ لمسجيخ العاـ مغ أجل اتخاذ
كل التجابيخ واإلجخاءات البلزمة لتحؿيقيا ،عمى أف تسػؿ ماليا مغ شخؼ الػ ازرة الػصية إضافة إلى
السػارد الخاصة السختبصة بشذاشيا.
 -5مدؤولية الهكالة عن تحقيق األىداف السدظرة:
تقػـ مدؤولية كل مجيخ عاـ أماـ وزيخه عغ الشتائج السحققة مغ شخؼ الػكالة بالسقارنة مع
األىجاؼ السحجدة ليا سشػيا ،مغ خبلؿ التقخيخ الدشػؼ الحؼ يخفع لو.

186

الفرع الثاني :الهكاالت في بعض األنغسة األخرى.
إضافة إلى الشساذج السعخوفة لمػكاالت في الشطاـ األنجمػساكدػني ،ىشاؾ نساذج أخخػ
كالشسػذج الفخندي ،التػندي والسغخبي.
الفقرة األولى :الشسهذج الفرندي لمهكاالت.
عخفت السشطػمة السؤسداتية الفخندية العجيج مغ الػكاالت التي تجرجت في ضيػرىا كسا
تشػعت في وضائفيا ومياميا ،متخحة أشكاال عجيجة كسؤسدات عسػمية ذات شابع إدارؼ ،أو
مؤسدات عسػمية ذات شابع صشاعي وتجارؼ ،فسرصمح "وكالة" ليذ بالججيج في الشطاـ

186

SALTON Herman, op. cit, p p 10- 16.
https://drive.google.com/file/d/18eXKm0SbT5C2eN5X5WBz9qiJIoCsT2od/view
- BELL John, « l'expérience britannique en matière d'autorités administratives indépendantes », in
Conseil d'Etat, Rapport public 2001, op.cit., p 404
Voit aussi :
- FABRE- GUILLEMANT Raphaële, Les réformes administratives en France et en Grande- Bretagne
: Centres de responsabilité et Agences d’exécution, Editions l’Harmattan, Paris, 1998.
- F. WAINTROP, « Agences « Next Step » au Royaume- Uni », Publication de l’IGPDE, N°05,
Paris, Mars 2003.
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 إال أنو يبقى في حج، لكغ مشح التدعيشيات ضيخ بذكل ممحػظ وممفت لبلنتباه،السؤسداتي الفخندي
.187ذاتو غيخ داؿ عمى مفيػـ قانػني مػحج ودقيق
فطيػر الػكاالت في فخندا مشح أواخخ ثسانيشات القخف الساضي يعتبخ تحػال كبي اخ لئلدارة
 إال أنيا في نفذ،الفخندية واستجابة لدمدمة مغ األزمات التي تتصمب الدخعة والسخونة لسجابيتيا
الػقت تجدج أفكار التحجيث والكفاءة والقجرة عمى االستجابة لستصمبات الجولة وتخؽيف األعباء
:  مغ أمثمة ىحه الػكاالت،188 إضافة إلى ضساف الحياد والسرجاؾية،اليخمية
« L’Agence nationale pour l'emploi » " "الػكالة الػششية لمذغل187

AUTIN Jean - Louis, «la rationalisation du système des autorités administratives indépendantes »,
regards sur l’actualité ( les autorités administratives indépendantes), la documentation française, n°
330, avril 2007, p p 27-37 « le désordre des AAI est désormais amplifié par le recours à la nation
d’agence qui ne revêt aucune acception précise dans notre ordre juridique ».
188
BENAMOUZIG Daniel et BESANCON Julien, «Les agences, alternatives administratives ou
nouvelles bureaucraties techniques ? Le cas des agences sanitaires », Horizons stratégiques 2007/1,
n° 3, p p10 -11.
Article disponible en ligne:
https://danielbenamouzig.files.wordpress.com/2015/05/horizon-2007.pdf
Voir aussi :
- BENAMOUZIG Daniel et BESANCON Julien, « Administrer un monde incertain : les nouvelles
bureaucraties
techniques.
Le
cas
des
agences
sanitaires
en
France»,
https://journals.openedition.org/sdt/26600
-  ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ, « les agences : de nouvelles administrations publiques ? », Politiques publiques,
2008, p p 283- 307.
https://www.cairn.info/politiques-publiques-1--9782724610598-page-283.htm
- BENAMOUZIG Daniel, « les agences sanitaires : entre réformes et technocratie » in les
réorganisations administratives, Bilan et perspectives en France et en Europe, institut de la gestion
publique et du développement économique, p p 73- 93.
https://books.openedition.org/igpde/463
- BESANCON Julien, « L’Agence française de sécurité sanitaire des aliments : rationalisation de
l’expertise et régulation des risques », in Lahellec, C. (dir.) Risques et crises alimentaires, Éditions
Tec & Doc, Lavoisier, 2005, p. 81-108.
- ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ, « Les agences de sécurité sanitaire en France », Revue de littérature commentée. Cahiers du
GIS « Risques Collectifs et Situations de Crise », N° 2, 2004.
-  ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ, L’institutionnalisation de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments comme
organisation-frontière, Bureaucratisation de l’expertise et régulation des risques Alimentaires, doctorat
de sociologie, Institut d'Etudes Politiques de Paris, Soutenue le 3 novembre 2010.
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00553787/document
- GIRARD Jean- François, « Genèse des agences sanitaires », Actualité et Dossier en Santé
Publique, N° 37, 2002.
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« l'Agence nationale de développement de la "  "الػكالة الػششية لتصػيخ البحثrecherche »

« التي أنذئتAgence pour l'efficacité énergétique » " "الػكالة مغ أجل تخشيج الصاقة. بعج أزمة الشفط األولى1974 سشة
. لسػاجية مخض الديجا1989  " الػكالة الفخندية ضج مخض الديجا" التي أنذئت سشة« Agence française de lutte contre le SIDA »

2556  "الػكػػالة الفخنديػة لسكافحة السشذصػات" سشة« Agence française de lutte contre le dopage » (AFLD) .

" " الػكالة الػششية لمدبلمة الرحية لؤلغحية والبيئة والعسل« Agence nationale de sécurité sanitaire des aliments, de l'environnement et du
travail »

 مغ، وكانت مػضػعا لمعجيج مغ الجراسات والتقاريخ،ىكحا تصػرت الػكاالت في فخندا
) في مارسIGF( أىسيا عمى اإلشبلؽ نجج الجراسة التي أنجدتيا السفتذية العامة لمسالية
 وكالة في فخندا دوف تستعيا بشطاـ قانػني1244  حيث عجد ىحا التقخيخ ما يقارب،1892512
 إدارة عامة: "الػكاالت،2512  كحلظ الجراسة التي قجميا مجمذ الجولة الفخندي سشة،190مػحج
189

Rapport n°2011-M-044-01 de l'Inspection générale des Finances, « L'Etat et
ses agences », mars 2012.
https://www.economie.gouv.fr/files/2012-rapport-igf-l-etat-et-ses-agences.pdf
190
« ……….. Cet écart s'explique par l'absence de définition juridique d'une agence publique utilisée
par tous. L'IGF a adopté une conception large, qui considère comme des agences toutes les entités « à
la fois contrôlées par l'Etat et exerçant pour son compte des missions de service public non-marchand
», en établissant comme « agences » :

-Les établissements publics commerciaux (EPIC)
-Les établissements publics administratifs (EPA)
-Les autorités administratives indépendantes, qui se sont multipliées ces dernières décennies
- Les services à compétences nationales (SCN)
- Les groupements d'intérêt public (GIC) »
Voir : Laurent MUSIN, « les agences de l’Etat : échec de la nouvelle gestion publique ? », 2012.
http://www.bsi-economics.org/30-les-agences-de-l%EF%BF%BDetat-echec-de-la-nouvelle-gestionpublique
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 باإلضافة لمجراسات الؿيسة التي أجختيا،191 وكالة في فخندا153 ججيجة؟" أحرى مغ خبلليا
( كالجراسة السعشػنة ب ػ ػ ػ "الػجو اآلخخ لمتدييخOCDE) مشطسة التعاوف االقترادؼ والتشسية
 دوف نشدى الجراسات،2552  الدمصات اإلدارية والسؤسدات العسػمية" سشة، الػكاالت:العسػمي
.193وىيئات أخخػ

192

ENA التي أجخيت عمى مدتػػ السجرسة الػششية الفخندية لئلدارة

تججر اإلشارة في األخيخ إلى أف الػكاالت في التذخيع الفخندي تعخضت لكثيخ مغ
،االنتقادات مغ شخؼ الباحثيغ الحيغ اعتبخوىا تحايبل عمى أحكاـ القانػف اإلدارؼ والسيدانية العامة
 بل إف التقخيخ الحؼ أعجتو السفتذية،إضافة إلى اإلشخاؼ عمييا مغ قبل الجولة وكثخة مػضفييا
.194) تداءؿ في األخيخ عغ مجػ فعالية وشخعية ىحه الػكاالتIGF( العامة لمسالية
. الشسهذج التهندي لمهكاالت:الفقرة الثانية
أدػ االنفتاح عمى الخػصرة والسشافدة وتحخيخ االقتراد مع بجاية سشػات التدعيشيات في
 تتسحػر، إلى إنذاء بعس الػكاالت لسبخرات اقترادية عسمية أكثخ مشيا مبخرات قانػنية،تػنذ
.حػؿ متصمبات الترحيح الييكمي لبلقتراد وضخورات االنتقاؿ نحػ اقتراد الدػؽ
ليحا نجج أغمب الػكاالت في التذخيع التػندي عبارة عغ مؤسدات عسػمية ال تكتدي
 تعسل في مجاالت عجيجة وبربلحيات معتبخة أشبو ما تكػف بربلحيات سمصات،الربغة اإلدارية
191

Conseil d'Etat, Etude annuelle 2012 : « Les agences, une nouvelle gestion publique ? »
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000501/0000.pdf
192

- ENA, Les agences, nécessité fonctionnelle ou nouveau démembrement de l’État ? Rapport du

séminaire « Le travail gouvernemental », groupe 1, Paris, 1994.
- ENA, Les agences nationales de santé. Rapport du séminaire d’administration comparée « Les
politiques de santé », Groupe 7, Paris, 2003.
- Institut de la Gestion Publique et du Développement Économique, « Agences, un modèle en
expansion ? », Perspective Gestions Publiques, n° 5, mars 2003.
193
NIZARALY Zainil, « Le développement d’agences au sein de l’état », Etude réalisée dans le cadre
de la convention d’études passée avec l’Institut de Recherches Economiques et Sociales (IRES),la
force syndicale, décembre 2012.
- Centre d’analyse stratégique, « L’État et les agences : limitation ou extension de la puissance
publique ? », note veille n° 88, 28- 01- 2008.
http://www.amue.fr/uploads/tx_ttnews/NoteVeille88.pdf
194
La conclusion de l'IGF est nette : « en l'absence de stratégie, l'Etat est allé trop loin dans son
démembrement. Il doit désormais rationaliser le paysage de ses agences ».
Voir : Rapport n°2011-M-044-01 de l'Inspection générale des Finances, « L'Etat et
ses agences », synthèse des principales propositions de la mission, Op. Cit, p p 60- 62.
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الزبط االقترادؼ ،وىػ ما تزسشو األمخ الستعمق بزبط قائسة السؤسدات العسػمية التي ال
تكتدي صبغة إدارية الرادر سشة  ،195 2552الحؼ اشتسل عمى العجيج مغ الػكاالت كالػكالة
الػششية لمتبغ ،الػكالة التػندية لمتزامغ ،الػكالة العقارية الرشاعية ،وكالة السػانئ وتجييدات
الريج البحخؼ ،الػكالة العقارية لمدكشى ،الػكالة الفشية لمشقل البخؼ ،....إضافة إلى كل مغ "الػكالة
الػششية لمسرادقة اإللكتخونية" و"الػكالة الػششية لمدبلمة السعمػماتية".
أوال -الهكالة الهطشية لمسرادقة اإللكترونية:
استحجثت الػكالة الػششية لمسرادقة اإللكتخونية كسؤسدة عسػمية ال تكتدي الربغة
اإلدارية ،بسػجب القانػف رقع  83لدشة  2555الستعمق بالسبادالت والتجارة اإللكتخونية ،196إذ نز
الفرل الثامغ مغ ىحا األخيخ عمى ما يمي:
" أحجثت مؤسدة عسػمية ال تكتدي صبغة إدارية تتستع بالذخرية السعشػية وباالستقبلؿ السالي
أشمق عمييا اسع " الػكالة الػششية لمسرادقة اإللكتخونية" وتخزع في عبلقاتيا مع الغيخ إلى
التذخيع التجارؼ ،".....أما تشطيسيا اإلدارؼ والسالي فكاف بسػجب األمخ عجد  2331لدشة 2555
.197
تتكفل " الػكالة الػششية لمسرادقة اإللكتخونية" عمى وجو الخرػص بسا يمي:

195

أمخ عجد  2199لدشة  2552مؤرخ في  7أكتػبخ  2552يتعمق بتشؿيح األمخ عجد  564لدشة  1997السؤرخ في 31

مارس  1997الستعمق ب زبط قائسة السؤسدات العسػمية التي ال تكتدي صبغة إدارية والتي تعتبخ مشذآت عسػمية ،الخائج
الخسسي لمجسيػرية التػندية 11 -أكتػبخ  ،2552عجد  ،83ص ص .2575 -2574
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journalofficiel/2002/2002A/083/TA200221993.pdf
196

راجع أحكاـ الباب الثالث مغ قانػف رقع  83 -2555مؤرخ في  9أوت  ،2555متعمق بالسبادالت والتجارة اإللكتخونية،

عجد الخائج  64صادر في  11أوت .2555
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2000-83-du-09-08-2000-jort-2000064__2000064000831
197

أمخ رقع  2331 -2555مؤرخ في  15أكتػبخ  ،2555الستعمق بزبط التشطيع اإلدارؼ والسالي وشخؽ تدييخ الػكالة

الػششية لمسرادقة اإللكتخونية ،رائج عجد  585صادر في  24أكتػبخ .2555
http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret-num-2000-2331-du----jort-2000-
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 مشح تخخيز تعاشي نذاط مدود خجمات السرادقة اإللكتخونية عمى كامل تخاب الجسيػريةالتػندية،
 الديخ عمى مخاؾبة احتخاـ مدود خجمات السرادقة اإللكتخونية ألحكاـ القانػف الستعمق بالسبادالتوالتجارة اإللكتخونية ونرػصو التصبيؿية،
 تحجيج مػاصفات مشطػمة إحجاث اإلمزاء اإللكتخوني والتجقيق، إبخاـ اتفاؾيات االعتخاؼ الستبادؿ مع األشخاؼ األجشبية، إصجار وتدميع وحفع شيادات السرادقة اإللكتخونية الخاصة باألعػاف العسػمييغ السؤىميغ لمؿياـبالسبادالت اإللكتخونية وذلظ مباشخة أو عبخ مدودؼ خجمات إلكتخونية عسػمييغ.
 السداىسة في أنذصة البحث والتكػيغ والجراسة ذات العبلقة بالسبادالت والتجارة اإللكتخونية،وبرفة عامة كل نذاط آخخ يقع تكميفيا بو مغ قبل سمصة اإلشخاؼ ولو عبلقة بسيجاف
تجخميا.198
ثانيا -الهكالة الهطشية لمدالمة السعمهماتية:
تع استحجاث مؤسدة عسػمية ال تكتدي صبغة إدارية تتستع بالذخرية السعشػية
وباالستقبلؿ السالي يصمق عمييا اسع "الػكالة الػششية لمدبلمة السعمػماتية" وتخزع في عبلقاتيا
مع الغيخ إلى التذخيع التجارؼ...

199

تزصمع "الػكالة الػششية لمدبلمة السعمػماتية" بسخاؾبة عامة عمى الشطع السعمػماتية
والذبكات الخاجعة بالشطخ إلى مختمف اليياكل العسػمية والخاصة وتكمف خرػصا بالسياـ التالية:
 -الديخ عمى تشفيح التػجيات الػششية واالستخاتيجية العامة لدبلمة الشطع السعمػماتية والذبكات،

198

وىي تمظ الربلحيات السشرػص عمييا في الفرل التاسع مغ القانػف رقع  ،83 -2555مخجع سابق.

199

حدبسا نز عميو الفرل الثاني مغ القانػف رقع  55 -2554مؤرخ في  3ؼيفخؼ  ،2554يتعمق بالدبلمة السعمػماتية،

عجد الخائج  15صادر في  3ؼيفخؼ ،2554
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2004-5-du-03-02-2004-jort-2004-010__2004010000051
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 متابعة تشفيح الخصط والبخامج الستعمقة بالدبلمة السعمػماتية في القصاع العسػمي باستثشاءالتصبيقات الخاصة بالجفاع واألمغ الػششي والتشديق بيغ الستجخميغ في ىحا السجاؿ،
 ضساف اليقطة التكشػلػجية في مجاؿ الدبلمة السعمػماتية، وضع مقاييذ خاصة بالدبلمة السعمػماتية وإعجاد أدلة فشية في الغخض والعسل عمى نذخىا، العسل عمى تذجيع تصػيخ حمػؿ وششية في مجاؿ الدبلمة السعمػماتية وإبخازىا ،وذلظ وفقاألولػيات والبخامج التي يتع ضبصيا مغ قبل الػكالة،
 السداىسة في دعع التكػيغ والخسكمة في مجاؿ الدبلمة السعمػماتية، الديخ عمى تشفيح التخاتيب الستعمقة بإجبارية التجقيق الجورؼ لدبلمة الشطع السعمػماتية والذبكات.ويسكغ لدمصة اإلشخاؼ تكميفيا بأؼ ميسة أخخػ ليا عبلقة بسيجاف تجخميا.

200

الفقرة الثالثة :الشسهذج السغربي لمهكاالت.
ىشاؾ العجيج مغ القصاعات التي تع فتحيا في السسمكة السغخبية أماـ السشافدة الحخة
والسبادرات الفخدية ،إذ تخاجعت الجولة عغ مجاالت كثيخة وتخمت عشيا في إشار ما يدسى بػ " أقل
ما يسكغ مغ الجولة" ،مسا سسح بطيػر ىيئات ججيجة تجدج دور الجولة الججيج في ضل اقتراد
الدػؽ ،وتكخيذ آليات ججيجة لسسارسة الزبط اإلقترادؼ.201
فخغع أف السذخع السغخبي كاف متخددا -بجاية -في تبشي نسػذج " سمصات الزبط السدتقمة"،
إال أنو في السقابل عسل عمى تصػيخ ىحه الييئات مغ مجخد ىيئات استذارية إلى ىيئات أو
سمصات قادرة عمى مسارسة امتيازات الدمصة العامة ،كػ " مجمذ السشافدة" " ،الييئة السغخبية لدػؽ

200

راجع في مختمف صبلحيات الػكالة الػششية لمدبلمة السعمػماتية الفرل الثالث مغ القانػف التػندي رقع 55 -2554

يتعمق بالدبلمة السعمػماتية ،مخجع سابق.
201

راجع في نذأة سمصات الزبط في التذخيع السغخبي مدردؼ عبج الحق ،سمصات الزبط السدتقمة في الجدائخ والسغخب

(دراسة مقارنة) ،أشخوحة مقجمة لشيل شيادة دكتػراه الصػر الثالث في الحقػؽ ،فخع القانػف اإلدارؼ ،تخرز الشذاط
اإلدارؼ والسدؤولية اإلدارية ،قدع الحقػؽ ،كمية الحقػؽ والعمػـ الدياسية ،جامعة العخبي التبدي -تبدة،2518 -2517 ،
ص ص .65 -57
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الخساميل" ،وصػال إلى دستختيا أو إنذاء بعزيا بسػجب الجستػر  ،202لتطيخ ىيئات ضبط تدسى
بػ "ىيئات الحكامة الجيجة" مغ بيشيا" :الييئة العميا لبلتراؿ الدسعي البرخؼ"" ،الييئة الػششية
لمشداىة والػقاية مغ الخشػة ومحاربتيا"" ،مؤسدة الػسيط"  ....وغيخىا.
وفي ذات الدياؽ اإلصبلحي لمشطاـ السؤسداتي السغخبي ،تع إنذاء ما يعخؼ بالػكاالت إما
كسؤسدات عسػمية كػ "الػكالة الػششية لسحػ األمية" أو كييئات تقػـ بسياـ الزبط االقترادؼ كػ
"الػكالة الػششية لتقشيغ السػاصبلت".
أوال -الهكالة الهطشية لسحاربة األمية:
استحجثت "الػكالة الػششية لسحاربة األمية" بسػجب القانػف رقع  38 -59القاضي بإحجاث
"الػكالة الػششية لسحاربة األمية"

203

 ":تحجث تحت اسع الػكالة الػششية لسحاربة األمية مؤسدة

عسػمية تتستع بالذخرية السعشػية واالستقبلؿ السالي ،في إشار تشفيح االستخاتيجية الػششية في
مجاؿ محاربة األمية.
تشاط بػ ػ ػ "الػكالة الػششية لسحاربة األمية" السياـ التالية:

202

قبل سشة  2511وعمى إثخ تخدد السذخع السغخبي في تبشي نسػذج سمصات الزبط السدتقمة صخاحة وإدراجيا تحت شائفة

السؤسدات العسػمية االستذارية ،أو حتى بجوف أؼ شكل قانػني خاص (ىيئات إدارية عادية) تتبع الػزيخ األوؿ أو أحج
أعزاء الحكػمة.
إال أف السؤسذ الجستػرؼ لدشة  2511نز عمى إمكانية إنذاء سمصات الزبط السدتقمة بسػجب األحكاـ الجستػرية
وتكخيذ استقبلليتيا صخاحة ،ما جعل ىحه الدمصات تحطى بسكانة دستػرية متسيدة ،وما يبلحع كحلظ ىػ االرتقاء بالييئات
ذات الصابع االستذارؼ السشذأة سابقا إلى مراؼ الدمصات السدتقمة السسارسة لبلختراصات التقخيخية.
مددرؼ عبج الحق ،مخجع سابق ،ص ص .81 -85
203

راجع في الػكالة الػششية لسحاربة األمية الشرػص القانػنية التالية:

 ضييخ شخيف رقع  1.11.142صادر في  17أوت  2511بتشفيح القانػف رقع  38.59القاضي بإحجاث الػكالة الػششيةلسحاربة األمية .الجخيجة الخسسية عجد  5985الرادرة بتاريخ  22سبتسبخ .2511
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/175456.htm

 مخسػـ رقع  2.13.46صادر في  3جػاف  2513بتصبيق القانػف رقع  38.59القاضي بإحجاث الػكالة الػششية لسحاربةاألمية ،الجخيجة الخسسية عجد  6169الرادرة بتاريخ  15جػيمية .2513
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/184199.htm
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 اقتخاح بخامج عسل سشػية عمى الحكػمة تيجؼ إلى تعديد قجرات الستحخريغ والستحخرات مغاألمية بػية تسكيشيع مغ االدماج اإلقترادؼ واالجتساعي....
 البحث عغ مػارد لتسػيل البخامج السحكػرة ،وتصػيخ التعاوف الجولي الثشائي والستعجد األشخاؼ، -تشفيح بخامج العسل السذار إلييا أعبله......

204

ثانيا -الهكالة الهطشية لتقشين السهاصالت:
استحجثت "الػكالة الػششية لتقشيغ السػاصبلت" السغخبية شبقا لمقانػف السغخبي رقع 24 -96
الستعمق بالبخيج والسػاصبلت ،السعجؿ والستسع بسػجب القانػف السغخبي رقع  55 -51في إشار
إصبلح وإعادة ـيكمة قصاع السػاصبلت الدمكية والبلسمكية والبخيج ،وبيجؼ إرساء قػاعج واستس اخرية
ضخوؼ السشافدة الشديية والذخيفة في أسػاؽ السػاصبلت ،وانذاء بيئة قانػنية مػاتية لتشسية القصاع
والسذاركة في تصػيخ االشار التذخيعي والتشطيسي.
حجد السذخع الصبيعة القانػنية لػ "الػكالة الػششية لتقشيغ السػاصبلت" بأنيا مؤسدة عامة،
حيث نرت السادة  27مغ القانػف رقع  24 -96الستعمق بالبخيج والسػاصبلت أنو " :تحجث لجػ
الػزيخ األوؿ مؤسدة عامة تحت اسع الػكالة الػششية لتقشيغ السػاصبلت ،تتستع بالذخرية
السعشػية وباالستقبلؿ السالي".

204

205

راجع في مياـ الػكالة الػششية لؤلمية نز السادة  3مغ الطييخ الذخيف رقع  1.11.142صادر في  17أوت 2511

بتشفيح القانػف رقع  ،38.59مخجع سابق.
205

في ىحا الرجد يعتبخ األستاذ "عبج القادر بايشة" مغ خبلؿ تحميمو لسختمف السقتزيات الػاردة في القانػف رقع 24 -96

الستعمق بالبخيج والسػاصبلت والستعمق كحلظ بالػكالة الػششية لتقشيغ السػاصبلت ،أف الػكالة تشصبق عمييا صفة السؤسدة
الس دتقمة الستخررة في تقشيغ السػاصبلت ،باإلضافة إلى إدراجيا ضسغ الييئات الستخررة في مجاؿ الخقابة اإلدارية.
في حيغ تخػ األستاذة  Chifae El Mouddenأنو بالخغع مغ تقجيع "الػكالة الػششية لتقشيغ السػاصبلت" عادة
كييئة إدارية مدتقمة ،فالقخاءة البديصة لمقانػف رقع  24 -96تؤكج عمى أنيا إحجػ السؤسدات العامة التابعة لمػزيخ األوؿ،
األمخ الحؼ يعكذ الشقز في الخؤية الذاممة لتشطيع الزبط عغ شخيق استخجاـ ىحا الشػع مغ التشطيع خاصة عمى مدتػػ
استقبللية الػكالة.
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تتسثل أىع أىجاؼ " الػكالة الػششية لتقشيغ السػاصبلت" ؼيسا يمي:
 تييئة الطخوؼ السبلئسة لزساف مشافدة عادلة والديخ عمى استس اخريتيا، السداىسة في تصػيخ االشار القانػني والتشطيسي مغ أجل تشسية متشاغسة لمقصاع، ادارة بعس السػارد الذحيحة نيابة عغ الجولة في السجاؿ العاـ، دعع تصػيخ القصاع مغ خبلؿ التكػيغ وتذجيع البحػث، السداىسة في التقجـ والتشسية لمببلد مغ خبلؿ مداىسة مػاششييا....أما بالشدبة لسياميا واختراصاتيا فتتمخز ؼيسا يمي:
 مشح التخاخيز الستغبلؿ شبكات االتراالت الخاديػية، السػافقة عمى تجييدات السػاصبلت وتجبيخ أسساء مجاؿ اإلنتخنت، استؿباؿ التراريح الستعمقة بالخجمات ذات الؿيسة السزافة، معالجة الجػانب الستعمقة بالسرادقة االلكتخونية.206بيشسا األستاذ  Issam Benhamaneفيؤكج أف القانػف السغخبي لتشطيع قصاع االتراالت قاـ بتػزيع الربلحيات
بيغ الجيات الزابصة ،حيث أف وكالة الزبط السدتقمة تعسل اساسا في مجاؿ الزبط االقترادؼ ،في حيغ تتػلى الحكػمة
مياـ الزبط الدياسية.
راجع في مختمف ىحه اآلراء :مددرؼ عبج الحق ،مخجع سابق ،ص .151
إال أف االجتياد القزائي في السغخب لمسحكسة اإلدارية بالخباط -قدع قزاء اإللغاء -فرل في التكييف القانػني
ل ػػ" الػكالة الػششية لتقشيغ االتراالت" بأنيا " :سمصة إدارية مدتقمة ناضسة لقصاع االتراالت ،ليا والية كاممة عمى القصاع،
وتكتدي الصابع الجستػرؼ ،مغ مشصمق قاعجة السساثمة لييئات لمحكامة الجيجة والتقشيغ (ىيئات الشػضسة) السشرػص عمييا
في الفرل  159مغ الجستػر ،وق اخراتيا التي تسذ بالسخاكد القانػنية لمغيخ ،ىي ق اخرات إدارية صادرة عغ سمصة إدارية
بسفيػـ السادة  8مغ قانػف السحاكع اإلدارية.".........
راجع في ذلظ :مشصػؽ الحكع الرادر عغ السحكسة اإلدارية بالخباط -قدع قزاء االلغاء ،بتاريخ  2ماؼ ،2513
ممف رقع  ،2513 /27 /5السشذػر عمى السػقع االلكتخونيhttps://www.marocdroit.com :
206

راجع في مختمف أىجاؼ ،صبلحيات واختراصات "الػكالة الػششية لتقشيغ السػاصبلت" السغخبية السخسػـ رقع -813

 2 -97مؤرخ في  25فبخايخ  ،1998يتعمق بتصبيق أحكاـ القانػف رقع  24 -96الستعمق بالبخيج والسػاصبلت ؼيسا يخز
الػكالة الػششية لتقشيغ السػاصبلت ،ج .ر .ـ .ـ عجد  ،4564صادر في  26فبخايخ  ،1998ص .755
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السظمب الثاني :التعريف بالهكاالت في التذريع الجزائري.
شيجت السشطػمة السؤسداتية الجدائخية مشح االستقبلؿ ،العجيج مغ التحػالت بسا فييا إنذاء
عجد معتبخ مغ السؤسدات والييئات العسػمية ،السيسا تمظ الحاممة لتدسية "وكالة" ،فاستعساؿ
مرصمح "وكالة" ليذ بالججيج في الجدائخ ،إذ أستعسل ألوؿ مخة سشة  1967عشج إنذاء "الػكالة
الػششية لمشذخ واإلشيار" ،207لتدداد وتيخة إنذاء الػكاالت مشح بجاية التدعيشيات مػاكبة اإلصبلحات
الدياسية واالقترادية التي عخفتيا السشطػمة الجدائخية ،لتطيخ وكاالت كسؤسدات عسػمية ذات
شابع إدارؼ ،ووكاالت كسؤسدات عسػمية ذات شابع صشاعي وتجارؼ ،ووكاالت كييئات ذات
شابع خاص ،وأخي اخ وكاالت تسارس مياـ الزبط اإلقترادؼ.
إال أف أوؿ ما يبلحع عمى ىحه الػكاالت ىػ عجـ التحجيج الحؼ يكتشف نطاميا القانػني ،إذ
لع يتع استحجاثيا وفق رؤية واضحة وإنسا استجابة لسقتزيات معيشة سػاء سياسية ،اجتساعية أو
207

تع استحجاث "الػكالة الػششية لمشذخ واالشيار" بسػجب األمخ رقع  279 -67الستزسغ إحجاث شخكة وششية تدسى بػ

"الػكالة الػششية لمشذخ واإلشيار" ،إذ نرت السادة األولى مغ ىحا األمخ عمى أف" :الػكالة الػششية لمشذخ واإلشيار ىي
مؤسدة عسػمية ذات شابع صشاعي وتجارؼ تتستع بالذخرية السعشػية واالستقبلؿ السالي ،وتكػف تحت وصاية وزيخ
األنباء.
تعتبخ الذخكة تجارية في عبلقاتيا مع الغيخ ،وتسدظ محاسبتيا عمى الصخيقة التجارية".
تتسثل أىجاؼ الػكالة حدبسا نرت عميو السادة  4مغ األمخ نفدو ؼيسا يمي:
 دراسة وتصػيخ االشيار بكل الػسائل وبجسيع الصخؽ البرخية والدسعية (كاإلعبلنات واالفبلـ والخخائط والشذ اخت)........ نذخ السجبلت والسؤلفات واالفبلـ الشاشقة ذات الصابع االشيارؼ أو التسػيل اإلشيارؼ وجسيع األشياء السساثمة أوالسختبصة بيا والسدتعسمة لشفذ الغخض،
 نذخ االشيار بجسيع الػسائل.أنطخ في ذلظ:
أمخ رقع  279 -67مؤرخ في  25ديدسبخ سشة  1967يتزسغ إحجاث شخكة وششية تدسى بػ "الػكالة الػششية لمشذخ
واإلشيار" ،ج .ر .ع  2صادر في  5جانفي  ،1968ممغى بسػجب مخسػـ رقع  283 -86يتزسغ إعادة تشطيع الػكالة
الػششية لمشذخ واإلشيار ،فحدبسا نرت عميو السادة  2مشو " :الػكالة الػششية لمشذخ واإلشيار ،مؤسدة عسػمية ذات شابع
اقتر ادؼ وصبغة اجتساعية وثقاؼية ،تتستع بالذخرية السعشػية واالستقبلؿ السالي" ،بيشسا نرت السادة  4عمى أف تزصمع
الػكالة الػششية لمشذخ واإلشيار ،في إشار احتكار اإلشيار الحؼ أسشجتو الجولة إلييا بسيسة الخجمة العسػمية .......
راجع أحكاـ السخسػـ رقع  283 -86مؤرخ في  2ديدسبخ  1986يتزسغ إعادة تشطيع الػكالة الػششية لمشذخ واإلشيار،
ج .ر .ع  49صادر في  3ديدسبخ .1986
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اقترادية ،فمكل مشيا شبيعة قانػنية معيشة وصبلحيات وأىجاؼ مختمفة ،باختبلؼ القصاعات التي
تطيخ فييا ،وىشاؾ دعػة الستحجاث السديج مشيا ،إذ يبلحع خبلؿ الدجاسي األوؿ مغ سشة 2525
– وفي ضل جائحة كػفيج  -19تدايجا وتدارعا غيخ مدبػؽ ؼيسا يعخؼ بالػكاالت إذ ال تكاد تخمػ
أية جخيجة رسسية مغ تدسية "وكالة" ،وىحا ما تع التػصية عميو في مجمذ الػزراء الثامغ تحت
رئاسة رئيذ الجسيػرية ،إذ شالب ىحا األخيخ مغ الحكػمة الذخوع في الجراسات البلزمة لتذكيل "
وكالة وششية لمصيخاف السجني" ،و"وكالة وششية لمصاقة" ،و"وكالة وششية لبلبتكار" ،إلى جانب
"الػكالة الػششية لؤلمغ الرحي".
الفرع األول :الهكالة في التذريع الجزائري كسؤسدة عسهمية
ذات طابع إداري.
أوؿ ما تع استخجامو في التذخيع الجدائخؼ لسرصمح "وكالة" كاف لمجاللة عمى بعس
الييئات التي كيفت صخاحة بأنيا مؤسدات عسػمية ذات شابع إدارؼ ،مغ بيشيا نجج كبل مغ
"وكالة تذجيع إستعسال الظاقة وترشيدىا" و" الهكالة الهطشية لتظهير اإلستثسار".
الفقرة األولى :وكالة تذجيع استعسال الظاقة وترشيدىا.
نرت السادة األولى مغ السخسػـ رقع 235 -85

208

عمى أف " :تشذأ مؤسدة عسػمية

ذات شابع إدارؼ تدسى "وكالة تذجيع إستعساؿ الصاقة وتخشيجىا" وتجعى في صمب الشز
"الػكالة" ،وتتستع بالذخرية السجنية واالستقبلؿ السالي" ،تػضع تحت وصاية وزيخ الصاقة
والسشاجع ،مغ بيغ أىع أىجافيا رسع رؤية مدتقبمية وتقجيع االقتخاحات الكفيمة بتغصية الصمب الستدايج
عمى الصاقة ،وتذجيع وتخشيج وعقمشة استعساؿ الصاقة.
تساشيا مع التصػرات الحاصمة في مجاؿ الصاقات الستججدة تع تعجيل السخسػـ رقع -85
 235ال سيسا بسػجب السخسػـ رقع  ،314 -54بغخض إضافة العجيج مغ السياـ لػكالة تذجيع
استعساؿ الصاقة وتخشيجىا لتشفيح أعساؿ تشذيط وتشديق التحكع في الصاقة ،حدبسا تشز عميو السادة
208

مخسػـ رقع  235 -85مؤرخ في  25أوت  ،1985يتزسغ إنذاء وكالة لتصػيخ الصاقة وتخشيجىا ،ج .ر .ع  36صادر

في  28أوت  ،1985معجؿ ومتسع بسػجب مخسػـ تشفيحؼ رقع  314 -54مؤرخ في  25سبتسبخ  ،2554ج .ر .ع 62
صادر في  26سبتسبخ .2554

- 132 -

الفصل الثاني :التكييف القانوني لوكالتي المحروقات.

الباب األول

 4مغ السخسػـ نفدو" :تتػلى الػكالة بالتذاور مع مجسػع الذخكاء السعشييغ إعجاد البخنامج الػششي
لمتحكع في الصاقة ومتابعتو ،وتشذيط التحكع في الصاقة وتخقيتو عمى السدتػػ الػششي ،وتذجيع
البخامج والسذاريع التي يتع إعجادىا في إشار الذخاكة".

209

ويتعيغ عمى الػكالة في إشار مياميا ما يمي:

209

بيشسا كانت تشز السادة  4مغ السخسػـ رقع  235 -85بشريا األصمي عمى ما يمي:

" تتسثل ميسة الػكالة في تشفيح االختيارات الشاجسة عغ نسػذج االستيبلؾ الصاقػؼ باالتراؿ مع الييئات السعشية ،شبقا
لمتػجييات والق اخرات واألولػيات السحجدة في ىحا السجاؿ.
وتترػر الػكالة في ىحا اإلشار ،األعساؿ التي يجب أف تداىع في تحقيق األىجاؼ اآلتي بيانيا وتقتخحيا وتشذصيا
وتشدقيا:
 تغصية االحتياج إلى الصاقة األساسية وتػسيع مياديغ استعساليا، تذجيع تصػيخ أشكاؿ الصاقة األكثخ تػف اخ واستعساليا استعساال رشيجا، الحث عمى السحافطة عمى الصاقة ،واالقتراد فييا.وبيحه الرفة ،تقػـ الػكالة بسا يأتي:
 تجسع االعبلـ الخاص بسيجاف عسميا وال سيسا ما يتعمق مشو بصمب مختمف اشكاؿ الصاقة وعخضيا وتكاليف وضعياتحت ترخؼ السدتيمكيغ ثع تدتغمو وتشذخه،
 تحمل استيبلؾ مختمف مشتػجات الصاقة ،في شتى القصاعات واالستعساالت ،كسا تجرس شخؽ االستيبلؾ البجيمة، تعج تقجيخات الصمب والعخض الخاصة بسختمف اشكاؿ الصاقة وتقتخح بخامج العسل الخامية إلى ضساف تػازنيا في األمجالقريخ والستػسط والصػيل،
 تجرس وتقتخح التجابيخ الستعمقة باستعساؿ الصاقة، تجرس وتقتخح أنساط السداعجات التي مغ شانيا أف تداىع في استعساؿ الصاقة استعساال رشيجا وفعاال، تجرس وتقتخح مشطػمات أسعار مشتػجات الصاقة التي تداعج عمى تصػيخ الصاقة نفديا وتصػيخ بجائميا واالقتراد فييا، تجرس وتقتخح جسيع التجابيخ األخخػ ذات الصابع االقترادؼ ،أو التذخيعي ،أو السالي أو التكشػلػجي التي يسكغ أفتداىع في تحقيق األىجاؼ الدالفة الحكخ،
تذارؾ الػكالة ،زيادة عمى ذلظ ،في صياغة بخامج االستثسارات في مجاؿ االنتاج والشقل والتػزيع التي تقػـ بيا مؤسدات
قصاع الصاقة ،كسا تذارؾ في تقػيسيا وتديخ عمى اتداقيا ،وتخاعى في ىحا التقػيع ،بخامج إدخاؿ الصاقات الججيجة
والستججدة وتصػيخىا وكحلظ بخامج تجييد الدجود السائية.
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 اقتخاح تػجيات التشسية عمى السجػ الصػيل لمتحكع في الصاقة ،وكحا بخمجة تشسيتيا عمى السجػالستػسط مغ حيث األىجاؼ الػاجب بمػغيا والػسائل السدخخة لحلظ ،وتتػلى في ىحا اإلشار عمى
الخرػص دراسة السمفات التي يصمب بسػجبيا الحرػؿ عمى مدايا الرشجوؽ الػششي لمصاقة.
 إقامة مخصج وششي لمتحكع في الصاقة بجاخميا ،يكمف بإعجاد الحريمة الصاقػية والجراساتاالستذخاؼية الصاقػية ،وكحا تقييع القجرات عمى السجييغ الصػيل والستػسط لمتحكع في الصاقة.
 تشطيع ونذخ السعمػمات السبلئسة لحاجات تشسية التحكع في الصاقة وتصػيخ نذاشات االتراؿوالتحديذ في ىحا السيجاف بالتعاوف مع الذخكاء السعشييغ وفي اتجاه مختمف األعػاف االقترادييغ
(السيشييغ والػسط السجرسي والجسيػر العخيس) ،وتشطع مرمحة لمػثائق مفتػحة عمى األعػاف
االقترادييغ وعمى الجسيػر حػؿ التحكع في الصاقة.
 إعجاد اقتخاحات تذخيعية وتشطيسية تتعمق بالتحكع في الصاقة وكحا اقتخاحات تخز السدايا الساليةوالجبائية والحقػؽ الجسخكية التي يسكغ أف تسشح إياىا مذاريع التحكع في الصاقة في إشار التذخيع
والتشطيع السعسػؿ بيسا،
 البحث عغ تسػيبلت ألعساؿ التحكع في الصاقة لجػ الييئات السقخضة، دراسة الػسائل التي تدسح بخفع الحػاجد أماـ تخؾية التحكع في الصاقة.الفقرة الثانية :الهكالة الهطشية لتظهير االستثسار.
استحجثت "الػكالة الػششية لتصػيخ االستثسار" بسػجب األمخ رقع  53 -51الخاص بتصػيخ
االستثسار ،210وتع تشطيسيا بسػجب السخسػـ التشفيحؼ رقع 356 -56

210

211

السعجؿ والستسع بسػجب

استحجثت "الػكالة الػششية لتصػيخ االستثسار" بسػجب نز السادة  6مغ أمخ رقع ( 53 – 51أمخ رقع  53 -51مؤرخ

في  25أوت  ،2551يتعمق بتصػيخ االستثسار ،ج .ر .ع  47صادر في  22أوت ( 2551ممغى جدئيا بسػجب نز السادة
 37مغ قانػف رقع  " : 59 -16تمغى أحكاـ األمخ رقع  53 -51السؤرخ في  25أوت  2551والستعمق بتصػيخ االستثسار،
السعجؿ والستسع ،باستثشاء أحكاـ السػاد  6و  18و  22مشو " :) ....... ،تشذأ لجػ رئيذ الحكػمة وكالة وششية لتصػيخ
االستثسار ،تجعى في صمب الشز "الػكالة".
211

مخسػـ تشفيحؼ رقع  356 -56مؤرخ في  9أكتػبخ  ،2556يتزسغ صبلحيات الػكالة الػششية لتصػيخ االستثسار

وتشطيسيا وسيخىا ،ج .ر .ع  64صادر في  11أكتػبخ  ،2556الحؼ ألغى السخسػـ التشفيحؼ رقع  282 -51السؤرخ في
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السخسػـ التشفيحؼ رقع  ،212155 -17بػصفيا مؤسدة عسػمية ذات شابع إدارؼ تتستع بالذخرية
السعشػية واالستقبلؿ السالي.
تتكفل "الػكالة الػششية لتصػيخ اإلستثسار" بتخؾية االستثسارات الػششية واألجشبية ،ومداعجة
السدتثسخيغ عمى إقامة مذاريع اإلستثسار سػاء أكانػا أجانب أو وششييغ ،وكحا تدييل اإلجخاءات
واستؿباؿ السمفات الستعمقة باالستثسار في إشار الذباؾ الػحيج لسختمف القصاعات االقترادية
باستثشاء قصاعي السشاجع والسحخوقات ،أما مياميا فتتسثل إجساال ؼيسا يمي:
 جسع ومعالجة ونذخ السعمػمة السختبصة بالسؤسدة واالستثسار لفائجة السدتثسخيغ، مداعجة ومخافقة السدتثسخيغ في كل مخاحل السذخوع ،بسا فييا ما بعج االنجاز، تدجيل االستثسارات ومتابعة تقجـ السذاريع واعجاد احرائيات االنجاز وتحميميا، تدييل بالتعاوف مع االدارات السعشية ،التختيبات لمسدتثسخيغ وتبديط اجخاءات وشكميات انذاءالسؤسدات وشخوط استغبلليا وانجاز السذاريع ،وتداىع بيحا الرجد في تحديغ مشاخ االستثسار
في كل جػانبو،
 تخؾية الذخاكة والفخص الجدائخية لبلستثسار عبخ االقميع الػششي وفي الخارج، تدييل مسارسة األعساؿ ومتابعة تأسيذ الذخكات وإنجاز السذاريع، دعع السدتثسخيغ ومداعجتيع ومخافقتيع، اإلعبلـ والتحديذ في لقاءات األعساؿ، تأىيل السذاريع التي تسثل أىسية خاصة بالشدبة لبلقتراد الػششي ،وتػقػيػيػسػيػا وإعػجاد اتفاؾيةاإلسػتػثػسػار التػي تػعخض عػمى السجمذ الػششي لبلستثسار لمسػافقة عمييا،
 24سبتسبخ  ،2551الستزسغ صبلحيات الػكالة الػششية لتصػيخ االستثسار وتشطيسيا وسيخىا ،ج .ر .ع  55صادر في
 26سبتسبخ .2551
212

مخسػـ تشفيحؼ رقع  155 -17مؤرخ في  5مارس سشة  ،2517يعجؿ ويتسع السخسػـ التشفيحؼ رقع  356 -56السؤرخ في

 9اكتػبخ سشة  2556والستزسغ صبلحيات الػكالة الػششية لتصػيخ االستثسار وتشطيسيا وسيخىا ،ج .ر .ع  16صادر في
 8مارس سشة .2517
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 جسع ومعالجة ونذخ السعمػمة السختبصة بالسؤسدة واالستثسار لفائجة السدتثسخيغ ،باإلضافة إلىمداعجة ومخافقة السدتثسخيغ في كل مخاحل السذخوع ،بسا فييا ما بعج اإلنجاز ،وتدجيل
اإلستثسارات ومتابعة تقجـ السذاريع وإعجاد إحرائيات اإلنجاز وتحميميا.

213

كسا أوكمت الحكػمة ليحه الػكالة ميسة تدػيػيل  -بالػتػعاوف مع اإلدارات السعػشػية -التػختيػبات
لمسػدتػثسػخيغ وتبػديط إجػخاءات وشكػميات إنػذػاء السػػؤسػدػات وشػخوط استغبلليا وإنجػاز السػذػاريع
حيث ستػدػاىع بػيػػحا الػرػجد في تحػدػيغ م ػشػاخ اإلسػتػثػسػار في كل جػانبو ،وتخؾية الذخاكة والفخص
الجدائخية لبلستثسار عبخ اإلقميع الػششي وفي الخارج مع تدييخ السدايا السشرػص عمييا في قانػف
اإلستثسار الججيج رقع  59 -16السعجؿ والستسع.214
الفرع الثاني :الهكالة في التذريع الجزائري كسؤسدة عسهمية
ذات طابع صشاعي وتجاري.
تكيف الػكاالت أيزا في التذخيع الجدائخؼ كسؤسدات عسػمية ذات شابع صشاعي
وتجارؼ ،مغ بيشيا نجج كبل مغ " الهكالة الهطشية لمتعسير" " ،الهكالة الهطشية لتشسية الدياحة"
و"الهكالة الهطشية لتظهير وترقية الحغائر االلكترونية".
الفقرة األولى :الهكالة الهطشية لمتعسير.
تع إنذاء " الػكالة الػششية لمتعسيخ" كسؤسدة عسػمية ذات شابع صشاعي وتجارؼ ،بسػجب
السخسػـ التشفيحؼ رقع  ،215344 -59إذ نرت مادتو األولى عمى أف " :تشذأ مؤسدة عسػمية ذات
213

راجع في ذلظ أحكاـ السادة  3مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  356 -56السعجلة بسػجب السخسػـ التشفيحؼ رقع ،155 -17

مخجع سابق.
214

حيث نرت السادة  26مغ القانػف رقع  59 -16يتعمق باالستثسار عمى أف " :الػكالة الػششية لتصػيخ االستثسار

مؤسدة عسػمية إدارية تتستع بالذخرية السعشػية واالستقبلؿ السالي ،تكمف بالتشديق مع اإلدارات والييئات السعشية
بسجسػعة مغ الربلحيات".
راجع أحكاـ قانػف رقع  59 -16مؤرخ في  3أوت سشة  ،2516يتعمق بتخؾية االستثسار ،ج .ر .ع  46صادر في  3أوت
سشة  ،2516السعجؿ.
215

مخسػـ تشفيحؼ رقع  344 -59مؤرخ في  22أكتػبخ  ،2559يتزسغ إنذاء الػكالة الػششية لمتعسيخ ،ج .ر .ع 61

صادر في  25أكتػبخ .2559
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شابع صشاعي وتجارؼ ،تتستع بالذخرية السعشػية واالستقبلؿ السالي وتدسى "الػكالة الػششية
لمتعسيخ" ،وتجعى في صمب الشز "الػكالة".
تخزع الػكالة لمقػاعج السصبقة عمى اإلدارة في عبلقاتيا مع الجولة ،وتعج تاجخة في عبلقاتيا مع
الغيخ".
تعج "الػكالة الػششية لمتعسيخ" األداة األساسية لمجولة في مجاؿ إعجاد ومتابعة مخصصات
التييئة والتعسيخ كسا أقخىا التذخيع والتشطيع السعسػؿ بيسا ،وبيحه الرفة تكمف الػكالة بسا يأتي:
 اقتخاح كل الجراسات أو التحميبلت االستذخاؼية التي مغ شأنيا تجعيع عسل الجولة والجساعاتالسحمية في ميجاف التعسيخ،
 مداعجة الجولة والجساعات السحمية والييئات السعشية أو السيتسة في السبادرة وتشفيح و /أو متابعةالسذاريع ذات البعج الػششي أو الجيػؼ أو السحمي في ميجاف التعسيخ والتجخل في األندجة
العسخانية،
 تقجيع السداعجة التقشية لمجساعات في ميجاف امتراص الدكغ الير، تقجيع السداعجة في إشار مياميا لمدمصات والييئات السعشية في مجاؿ الجراسات وإنذاء وإنجازمشاشق التػسع والسػاقع الدياحية،
 تذكيل رصيج وثائقي متعمق بسجاؿ نذاشيا وإنذاء بشظ السعصيات،درسة تيجؼ إلى حجد األراضي الزخورية لمسذاريع ذات الصابع الخاص لمجولة
 إعجاد كل اوالجساعات السحمية والييئات السيتسة.

216

ؼيسا يتعمق بالربلحيات السخػلة ل ػ "الػكالة الػششية لمتعسيخ" مغ أجل بمػغ أىجافيا والؿياـ
بسيستيا ،حجدتيا السادة  6مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  ،344 -59والستسثمة أساسا في تصػيخ
التبادالت مع السؤسدات والييئات األجشبية السساثمة ،ابخاـ كل العقػد واالتفاؾيات في مجاؿ التعسيخ
مع كل السؤسدات أو الييئات الػششية أو األجشبية ،كسا يخػؿ ليا السذاركة في السحاضخات

216

راجع في مختمف مياـ الػكالة الػششية لمتعسيخ السادة  5مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  ،344 -59مخجع سابق.
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الػششية واألجشبية السختبصة بسجاؿ نذاشيا باإلضافة إلى الؿياـ بكل العسميات الرشاعية والتجارية
والسشقػلة العقارية والسالية ،والتي مغ شأنيا تذجيع تصػرىا.
الفقرة الثانية :الهكالة الهطشية لتشسية الدياحة.
نرت السادة األولى مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع 75 -98

217

عمى أف تشذأ مؤسدة عسػمية

ذات شابع صشاعي وتجارؼ تتستع بالذخرية السعشػية واالستقبلؿ السالي ،تدسى " الػكالة الػششية
لتشسية الدياحة " ،تخزع الػكالة لمقػاعج السصبقة عمى اإلدارة في عبلقاتيا مع الجولة ،وتعج تاجخة
في عبلقاتيا مع الغيخ ،عمى أف تػضع تحت وصاية الػزيخ السكمف بالدياحة.
تتػلى "الػكالة الػششية لتشسية الدياحة" ميسة الخجمة العسػمية ،كسا تتكفل بتشذيط وتخؾية
وتأشيخ الشذاشات الدياحية في إشار الدياسة الػششية لتصػيخ الدياحة والتييئة العسخانية ،وتكمف
عمى الخرػص بسا يأتي:218
 تديخ عمى حساية مشاشق التػسع الدياحي والحفاظ عمييا، تقػـ بالجراسات والتييئة السخررة لمشذاشات الدياحية والفشجؾية والحسامات السعجنية، تقػـ بكل أعساؿ تخؾية مشاشق التػسع الدياحي وتصػيخىا.كسا أقخ السذخع بالجور األساسي لػ "الػكالة الػششية لمتشسية الدياحية" ؼيسا يتعمق بالسػافقة
عمى مشح االمتياز ،فقج نرت السادة  18مغ القانػف رقع  53 -53الستعمق بسشاشق التػسع
والسػاقع الدياحية

219

عمى أف" :تدشج ميسة اقتشاء وتييئة وتخؾية وإعادة بيع أو تأجيخ األراضي

لمسدتثسخيغ داخل مشاشق التػسع والسػاقع الدياحية السعجة إلنجاز السشذآت الدياحية إلى " الػكالة
الػششية لمتشسية الدياحية".
217

مخسػـ تشفيحؼ رقع  75 -98مؤرخ في  21ؼيفخؼ  ،1998يتزسغ إنذاء الػكالة الػششية لتشسية الدياحة وتحجيج قانػنيا

األساسي ،ج .ر .ع  11صادر في  51مارس .1998
218

حدبسا تشز عميو السادة  54مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  75 -98يتزسغ إنذاء الػكالة الػششية لتشسية الدياحة وتحجيج

قانػنيا األساسي ،السخجع الدابق.
219

قانػف رقع  53 -53مؤرخ في  17ؼيفخؼ  ،2553يتعمق بسشاشق التػسع والسػاقع الدياحية ،ج .ر .ع  11صادر في

 19ؼيفخؼ .2553
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الفقرة الثالثة :الهكالة الهطشية لتظهير الحغائر اإللكترونية.
تشذأ مؤسدة عسػمية وششية ذات شابع صشاعي وتجارؼ تتستع بالذخرية السعشػية
واالستقبلؿ السالي تدسى "الػكالة الػششية لتخؾية الحطائخ االلكتخونية وتصػيخىا" تخزع في
عبلقاتيا مع الجولة لمقػاعج اإلدارية وتعج تاجخة في عبلقاتيا مع الغيخ  ،220باعتبارىا أداة الجولة في
مجاؿ ترػر وتشفيح الدياسة الػششية لتخؾية وتشسية الحطائخ التكشػلػجية.221
تػضع الػكالة الػششية لتصػيخ الحطائخ االلكتخونية وتصػيخىا تحت وصاية وزيخ
السؤسدات الرغيخة والسؤسدات الشاشئة واقتراد السعخفة ،222لتتػلى السياـ اآلتية:223
 إعجاد واقتخاح عشاصخ استخاتيجية وششية في مجاؿ تخؾية وتشسية الحطائخ التكشػلػجية، ترػر ووضع حطائخ تكشػلػجية مػجية إلى تعديد الصاقات الػششية قرج ضساف تشسيةتكشػلػجيات االعبلـ واالتراؿ والسداىسة في التشسية االقترادية واالجتساعية،
 -إنجاز أو العسل عمى إنجاز مشذآت الحطائخ التكشػلػجية،

220

حدبسا نرت عميو السادة  1مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  91 -54مؤرخ في  24مارس سشة  ،2554يتزسغ إنذاء

الػكالة الػششية لتخؾية الحطائخ التكشػلػجية وتصػيخىا ويحجد تشطيسيا وسيخىا ،ج .ر .ع  19صادر في  28مارس ،2554
متسع بالسخسػـ التشفيحؼ رقع  126 -57مؤرخ في  5ماؼ  ،2557ج .ر .ع  29صادر في  6ماؼ سشة  ،2557وبسػجب
السخسػـ التشفيحؼ رقع  77 -25مؤرخ في  28مارس  ،2525ج .ر .ع  19صادر في  2أفخيل .2525
221

السادة  5مغ السخسػـ التشفيحؼ نفدو.

222

تع تعػيس الػزيخ السكمف بتكشػلػجيات االعبلـ واالتراؿ بػزيخ السؤسدات الرغيخة والسؤسدات الشاشئة واقتراد

السعخفة ،إذ عجلت السادة  2مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  91 -54بسػجب السادة  2مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع ،77 -25
لتحخر كسا يمي " :تػضع الػكالة تحت وصاية وزيخ السؤسدات الرغيخة والسؤسدات الشاشئة واقتراد السعخفة."......
كسا نرت السادة  4مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  77 -25عمى أف " :تعػض تدسية " الػزيخ السكمف بتكشػلػجيات االعبلـ
واالتراؿ" بتدسية "وزيخ السؤسدات الرغيخة والسؤسدات الشاشئة واقتراد السعخفة"."...........
راجع في صبلحيات وزيخ السؤسدات الرغيخة والسؤسدات الشاشئة واقتراد السعخفة السخسػـ التشفيحؼ رقع  54 -25السؤرخ
في  25ؼيفخؼ  ،2525يحجد صبلحيات وزيخ السؤسدات الرغيخة والسؤسدات الشاشئة واقتراد السعخفة ،ج .ر .ع 12
صادر في  26ؼيفخؼ .2525
223

راجع في مختمف مياـ "الػكالة الػششية لتخؾية الحطائخ التكشػلػجية وتصػيخىا" السادة  5مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع -54

 91السعجؿ والستسع ،مخجع سابق.
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 تشفيح البخامج الدشػية والستعجدة الدشػات لتصػيخ الحطائخ التكشػلػجية باالتراؿ مع مختمفالقصاعات السعشية وضساف متابعتيا وتقييسيا،
 تدييخ القخوض السسشػحة في إشار بخامج االستثسار في الحطائخ التكشػلػجية وتشفيحىا ومتابعتيا، تكػيغ بشظ معصيات يتعمق بسيجاف اختراصيا، تشطيع وتشذيط السرالح السذتخكة لسجسػع متعاممي الحطائخ التكشػلػجية وإنجاز وصيانة العتادالستعمق بحلظ.
الفرع الثالث :الهكالة في التذريع الجزائري
كييئة عسهمية ذات طابع خاص.
كيفت بعس الػكاالت في التذخيع الجدائخؼ عمى أنيا ىيئات عسػمية ذات شابع خاص،
نحكخ مشيا" :الػكالة الجدائخية لمتعاوف الجولي مغ أجل التزامغ والتشسية" " ،الػكالة الػششية لتصػيخ
الخقسشة" ،و"الػكالة الػششية لجعع تذغيل الذباب".
الفقرة األولى :الهكالة الجزائرية لمتعاون الدولي من أجل التزامن والتشسية.
تشذأ "وكالة جدائخية لمتعاوف الجولي مغ أجل التزامغ والتشسية" كسؤسدة عسػمية ذات
شابع خاص ،تتستع بالذخرية السعشػية واالستقبلؿ السالي ،وتػضع تحت وصاية رئاسة
الجسيػرية ،224في إشار مسارسة مياميا يسكغ لمػكالة أف تتػفخ عمى مسثميات في الخارج ،مقامة
شبقا لمتذخيع والتشطيع السعسػؿ بيسا ،كسا نرت عميو الفقخة الثانية مغ السادة  2مغ السخسػـ
الخئاسي رقع  42 -25الستزسغ إنذاء "الػكالة الجدائخية لمتعاوف الجولي مغ أجل التزامغ
والتشسية".
تتسثل مياـ " الػكالة الجدائخية لمتعاوف الجولي مغ أجل التزامغ والتشسية" ؼيسا يمي:
 السذاركة في إعجاد وتشفيح الدياسة الػششية لمتعاوف الجولي في السجاؿ االقترادؼ واالجتساعيواالنداني والثقافي والجيشي والتخبػؼ والعمسي والتقشي،
224

السادة  2مغ السخسػـ الخئاسي رقع  42 -25مؤرخ في  11ؼيفخؼ سشة  ،2525يتزسغ إنذاء "الػكالة الجدائخية لمتعاوف

الجولي" مغ أجل التزامغ والتشسية ،ج .ر .ع  57صادر في  12ؼيفخؼ .2525
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 السداىسة في تحزيخ مذخوع ميدانية التعاوف الجولي وتشفيحىا، تقجيع السداعجة لعسل الجياز الجبمػماسي والػ ازرات السعشية مغ أجل التعبئة السثمى لمسداعجةالتقشية والسالية الخارجية في خجمة التشسية الػششية،
 تخؾية تػضيف الكفاءات الػششية في الخارج في إشار التعاوف الجولي وضساف متابعة ذلظ، تشطيع دورات التكػيغ ،ال سيسا في مجاؿ تدييخ مذاريع التعاوف الجولي، -وضع بشظ معصيات حػؿ التعاوف الجولي والعسل اإلنداني.

225

الفقرة الثانية :الهكالة الهطشية لتظهير الرقسشة.
أنذئت " الػكالة الػششية لتصػيخ الخقسشة" بسػجب السخسػـ الخئاسي رقع ،226317-19
كسؤسدة عسػمية ذات شابع خاص تتستع بالذخرية السعشػية واالستقبلؿ السالي ،227تكمف الػكالة
بترسيع عشاصخ االستخاتيجية الػششية لتصػيخ الخقسشة واقتخاحيا عمى الحكػمة ،بالتذاور مع الجوائخ
الػ ازرية والسؤسدات والقصاع االقترادؼ والسجتسع السجني ،كسا تكمف بزساف متابعة تشفيح
االستخاتيجية الػششية لتصػيخ الخقسشة ،وبيحه الرفة تتػلى السياـ التالية :228
 إنجاز دراسات استذخاؼية تتعمق بتصػيخ الخقسشة وضساف اليقطة التكشػلػجية لحداب الػزيخاألوؿ،
 إبجاء الخأؼ في كل إجخاء تذخيعي أو تشطيسي في مجاؿ الخقسشة، -إنجاز كل دراسة خبخة لحداب الحكػمة وتقييع مخصصات األعساؿ والبخامج في مجاؿ الخقسشة،

225

راجع في مختمف ىحه الربلحيات والسياـ "لمػكالة الجدائخية لمتعاوف الجولي مغ أجل التزامغ الجولي والتشسية" الفرل

الثاني ( السادة  )4مغ السخسػـ الخئاسي رقع  ،42 -25مخجع سابق.
226

مخسػـ رئاسي رقع  317 -19مؤرخ في  26نػفسبخ  ،2519يتزسغ إنذاء وكالة وششية لتصػيخ الخقسشة وتحجيج مياميا

وتشطيسيا وسيخىا ،ج .ر .ع  74صادر في  1ديدسبخ .2519
227

السادة  3مغ السخجع نفدو.

228

شبقا لسا نرت عميو السادة  5مغ السخجع نفدو.
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 اقتخاح عمى الحكػمة كل األعساؿ الخامية إلى تشسية السػارد البذخية والكفاءات الػششية البلزمةلتصػيخ الخقسشة،
 اقتخاح أدوات التسػيل السخررة لتصػيخ الخقسشة عمى الػزيخ األوؿ، تقجيع تقاريخ دورية لمػزيخ األوؿ حػؿ مجػ تقجـ األعساؿ والحرائل الدشػية ومتعجدة الدشػاتعغ نذاشيا في مجاؿ تصػيخ الخقسشة.
الفقرة الثالثة :الهكالة الهطشية لدعم تذغيل الذباب.
استحجثت " الػكالة الػششية لجعع تذغيل الذباب" سشة  ،2291996وكيفت بالييئة ذات الصابع
الخاص ،عمى أف تكػف تحت سمصة رئيذ الحكػمة (سابقا) إلى غاية سشة  2556وبسقتزى
السخسػـ الخئاسي رقع  191 -56السؤرخ في  31ماؼ  2556الحؼ يدشج إلى وزيخ التذغيل
والتزامغ الػششي سمصة الػصاية عمى الػكالة الػششية لجعع تذغيل الذباب ،إلى غاية سشة
 2525وصجور السخسػـ التشفيحؼ رقع  115 -25الحؼ أسشج الػكالة الػششية لجعع تذغيل الذباب
إلى وزيخ السؤسدات الرغيخة والسؤسدات الشاشئة.

230

تتستع " الػكالة الػششية لجعع تذغيل الذباب " بالذخرية السعشػية واالستقبلؿ السالي ،ليا فخوع
جيػية ومحمية ،كسا تكمف بالسياـ التالية:
 تجعع وتقجـ االستذارة وتخافق الذباب ذوؼ السذاريع في إشار تصبيق مذاريعيع االستثسارية، تديخ تخريرات الرشجوؽ الػششي لجعع تذغيل الذباب ،السيسا مشيا اإلعانات وتخؽيسندب الفػائج،

229

مخسػـ تشفيحؼ رقع  296 -96مؤرخ في  58سبتسبخ  ،1996يتزسغ إنذاء الػكالة الػششية لجعع تذغيل الذباب

وتحجيج قانػنيا األساسي ،ج .ر .ع  52صادر في  11سبتسبخ  ،1996معجؿ ومتسع بسػجب السخسػـ التشفيحؼ رقع -53
 288مؤرخ في  6سبتسبخ  ،2553ج .ر .ع  54صادر في  15سبتسبخ سشة .2553
230

مخسػـ تشفيحؼ رقع  115 -25مؤرخ في  5ماؼ  ،2525يدشج إلى وزيخ السؤسدات الرغيخة والسؤسدات الشاشئة

واقتراد السعخفة سمصة الػصاية عمى الػكالة الػششية لجعع تذغيل الذباب ،ج .ر .ع  27صادر في  6ماؼ سشة ،2525
إذ نرت مادتو األولى :تدشج سمصة الػصاية عمى الػكالة الػششية لجعع تذغيل الذباب إلى وزيخ السؤسدات الرغيخة
والسؤسدات الشاشئة واقتراد السعخفة".
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 تبمغ الذباب ذوؼ السذاريع الحيغ تخشح مذاريعيع لبلستفادة مغ قخوض البشػؾ والسؤسداتالسالية ،بسختمف اإلعانات التي يسشحيا الرشجوؽ الػششي لجعع تذغيل الذباب وباالمتيازات
األخخػ التي يحرمػف عمييا.
 تقػـ بستابعة االستثسارات التي يشجدىا الذباب ذوؼ السذاريع ،مع الحخص عمى احتخاـ بشػددفاتخ الذخوط التي تخبصيع بالػكالة ومداعجتيع عشج الحاجة ،لجػ السؤسدات والييئات السعشية
بإنجاز االستثسارات،
 تذجع كل شكل آخخ مغ األعساؿ والتجابيخ األخخػ الخامية إلى تخؾية إحجاث األنذصة وتػسيعيا.كسا تكمف " الػكالة الػششية لجعع تذغيل الذباب" عمى األخز بسا يمي:
 تزع تحت ترخؼ الذباب ذوؼ السذاريع ،كل السعمػمات ذات الصابع االقترادؼ والتقشيوالتذخيعي والتشطيسي الستعمق بسسارسة نذاشيع،
 تحجث بشكا لمسذاريع السفيجة اقتراديا واجتساعيا، تؿيع عبلقات متػاصمة مع البشػؾ والسؤسدات السالية في إشار التخكيب السالي لمسذاريع وتصبيقخصة التسػيل ومتابعة انجاز السذاريع واستغبلليا.
الفرع الرابع :الهكالة في التذريع الجزائري كدمظة ضبط.
ضيخت سمصات الزبط اإلقترادؼ في إشار التحػؿ مغ الجولة الستجخمة إلى الجولة
الزابصة ،ومغ البجييي ججا اختبلط مفيػـ " الػكالة" بسفيػـ " سمصات الزبط" أو " الدمصات
اإلدارية السدتقمة" ،إذ أف ىاتو األخيخة أوؿ ما ضيخت في األنطسة األنجمػساكدػنية  -وفي الشطاـ
األمخيكي عمى وجو الخرػص -ضيخت في شكل وكاالت ،وليحا نجج بعس الػكاالت سػاء في
التذخيع الجدائخؼ  -أو حتى الفخندي -التي كيفت صخاحة بأنيا سمصات إدارية مدتقمة في وقت
ما ،ويتعمق األمخ أساسا بكل مغ " الػكالة الػششية لمسػاد الريجالنية" و"وكالتي السشاجع " ،إضافة
إلى " الػكالة الػششية لمحبحبات" التي استحجثت مؤخ اخ بسػجب القانػف رقع  54 -25الستعمق
باالتراالت الخاديػية.
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الفقرة األولى :الهكالة الهطشية لمسهاد الريدالنية من سمظة إدارية مدتقمة إلى
مؤسدة عسهمية ذات تديير خاص.
أنذئت "الػكالة الػششية لمسػاد الريجالنية" بسػجب تعجيل قانػف الرحة سشة  2558وكيفت
برخاحة الشز عمى أنيا سمصة إدارية مدتقمة ،231إال أف السذخع ارتأػ تغييخ شبيعتيا القانػنية مغ
سمصة إدارية مدتقمة إلى مؤسدة عسػمية ذات تدييخ خاص بسػجب قانػف الرحة الججيج لدشة
 ،2518مع اإلبقاء عمى ذات التدسية وىي " الػكالة الػششية لمسػاد الريجالنية السدتعسمة في
الصب البذخؼ"" :الػكالة مؤسدة عسػمية ذات تدييخ خاص تتستع بالذخرية السعشػية واالستقبلؿ
السالي ،تػضع تحت وصاية الػزيخ السكمف بالرحة" ،232تزسغ الػكالة عمى الخرػص ،ميسة
خجمة عسػمية في مجاؿ تدجيل السػاد الريجالنية والسدتمدمات الصبية ذات االستعساؿ البذخؼ،
والسرادقة عمييا ومخاقبتيا.
تحجد مياـ ىحه الػكالة وتشطيسيا وسيخىا عغ شخيق التشطيع" ،233ليتع إصجار السخسػـ
التشفيحؼ رقع  195 -19السحجد لسياـ الػكالة الػششية لمسػاد الريجالنية وتشطيسيا وسيخىا،234
وتأكيج مادتو الثانية عمى التكييف القانػني ليحه الػكالة " :الػكالة مؤسدة عسػمية ذات تدييخ
خاص تتستع بالذخرية السعشػية واالستقبلؿ السالي.".....

231

السادة  1 /173مغ القانػف رقع  13 -58يتعمق بحساية الرحة وتخقيتيا (السمغى) " :تشذأ وكالة وششية لمسػاد الريجالنية

السدتعسمة في الصب البذخؼ .........الػكالة سمصة إدارية مدتقمة تتستع بالذخرية السعشػية واالستقبلؿ السالي" ،مخجع سابق.
ىحا ما أكجتو السادة  52مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  358 -15يحجد مياـ الػكالة الػششية لمسػاد الريجالنية السدتعسمة في
الصب البذخؼ وتشطيسيا وسيخىا وكحا القانػف األساسي لسدتخجمييا (مخسػـ تشفيحؼ رقع  358 -15مؤرخ في  6ديدسبخ
 ،2515يحجد مياـ الػكالة الػششية لمسػاد الريجالنية السدتعسمة في الصب البذخؼ وتشطيسيا وسيخىا وكحا القانػف األساسي
لسدتخجمييا ،ج .ر .ع  67صادر في  25ديدسبخ ( 2515ممغى) " :الػكالة الػششية لمسػاد الريجالنية سمصة إدارية
مدتقمة تتستع بالذخرية السعشػية واالستقبلؿ السالي".
232

السادة  224مغ القانػف رقع  11 -18يتعمق بالرحة ،مخجع سابق.

233

حدبسا نرت عميو السادة  225مغ السخجع نفدو.

234

مخسػـ تشفيحؼ رقع  195 -19مؤرخ في  3جػيمية سشة  ،2519يحجد مياـ الػكالة الػششية لمسػاد الريجالنية وتشطيسيا

وسيخىا ،ج .ر .ع  43صادر في  7جػيمية سشة .2519
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تتػلى "الػكالة الػششية لمسػاد الريجالنية" في شكميا الحجيث كسؤسدة عسػمية ذات تدييخ
خاص شبقا لشز السادة  5مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  ،195 -19ميسة تدجيل السػاد الريجالنية
والسدتمدمات الصبية والسرادقة عمييا ومخاقبتيا ،كسا تذارؾ في تشفيح الدياسة الػششية لمسػاد
الريجالنية والسدتمدمات الصبية السدتعسمة في الصب البذخؼ.
الفقرة الثانية :وكالتا السشاجم من سمظتين إداريتين مدتقمتين إلى سمظتين
ذات طابع تجاري.
قرج ضبط قصاع السشاجع استحجث السذخع وكالتيغ تتستعاف بالذخرية السعشػية
واالستقبلؿ السالي بسػجب قانػف السشاجع  ،15 -51كيفتا صخاحة بأنيسا سمصتيغ إداريتيغ
مدتقمتيغ ،235إال أنو وبرجور قانػف السشاجع لدشة  2514تع التخمي عغ تكييف وكالتي السشاجع
كدمصتيغ إداريتيغ ،وتعػيزيسا بػكالتيغ ججيجتيغ تعسبلف عمى ضبط قصاع السشاجع ،236أشبو ما
تكػنا بػكالتي السحخوقات.
ؼبعج صجور قانػف السشاجع رقع  55 -14استبعج السذخع الصابع اإلدارؼ لػكالتي السشاجع
عمى خبلؼ قانػف السشاجع رقع  ،15 -51وإضفائو الصابع التجارؼ عمييسا صخاحة مغ خبلؿ نز
السادة  38السعشػنة بػ " األحكاـ السذتخكة لمػكالتيغ السشجسيتيغ"  " :ال تخزع الػكالتاف السشجسيتاف
لمقػاعج السصبقة عمى اإلدارة ال سيسا ؼيسا يتعمق بتشطيسيسا وسيخىسا والقانػف األساسي لمعساؿ
السذتغميغ بيسا" ،ولمتأكيج عمى الصابع التجارؼ لػكالتي السشاجع نرت السادة  38في فقختيا

235

راجع في ذلظ:

السادة  44مغ قانػف رقع  15 -51يتزسغ قانػف السشاجع (ممغى) " :تشذأ وكالة وششية لمسستمكات السشجسية ،وىي سمصة
إدارية مدتقمة ،مكمفة بسا يأتي.".........:
السادة  45مغ قانػف رقع  15 -51يتزسغ قانػف السشاجع (ممغى) " :تشذأ وكالة وششية لمجيػلػجيا والسخاؾبة السشجسية ،وىي
سمصة إدارية مدتقمة."...........
236

إذ نرت السادة  37مغ قانػف رقع  55 -14يتزسغ قانػف السشاجع عمى أف تشذأ وكالتاف وششيتاف تتستعاف بالذخرية

القانػنية واالستقبلؿ السالي تجعياف :الػكالتاف السشجسيتاف " :وكالة لتدييخ السشذآت الجيػلػجية" تجعى في صمب الشز" :
وكالة السرمحة الجيػلػجية لمجدائخ" ،و"وكالة لتدييخ السستمكات السشجسية ومخاؾبة الشذاشات السشجسية" ،وتجعى في صمب
الشز " الػكالة الػششية لمشذاشات السشجسية".
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الخامدة  5مغ قانػف رقع  55 -14عمى أنو تسدظ محاسبة الػكالتيغ السشجسيتيغ حدب الذكل
التجارؼ ويجب عمييسا تحخيخ حريمة خاصة وتخزعاف لسخاؾبة الجولة شبقا لمتشطيع
الدارؼ السفعػؿ" ،237إضافة إلى ذلظ تدود كل وكالة بسحافع حدابات لسخاؾبة حداباتيا والسػافقة
عمييا.238
الفقرة الثالثة" :الهكالة الهطشية لمذبذبات" من مؤسدة عسهمية ذات طابع صشاعي
وتجاري إلى سمظة إدارية.
"الػكالة الػششية لمحبحبات" مغ مؤسدة عسػمية ذات شابع صشاعي وتجارؼ مشح إنذائيا
سشة 2552

237

239

إلى سمصة إدارية حدبسا نز عميو القانػف رقع  54 -25الستعمق باالتراالت

عمى خبلؼ ما نرت عميو السادة  52مغ قانػف رقع  15 -51يتزسغ قانػف السشاجع (السمغى) " :تدتفيج كل مغ

الػكالة الػششية لمسستمكات السشجسية والػكالة الػششية لمجيػلػجيا والسخاؾبة السشجسية ،مغ اعتسادات مالية أولية تسشحيا الجولة.
ال يسكغ ىحه األجيدة مسارسة أؼ نذاط تجارؼ.
تتستع ىحه األجيدة بحخية التعاقج مع الغيخ.
يتع تسػيل عسل ىحه الييئات وتجييداتيا مغ مػارد صشجوؽ األمبلؾ العسػمية السشجسية السشرػص عمييا في السادة 154
مغ ىحا القانػف.
عبلوة عمى ذلظ تقتخح كل مغ ىحه األجيدة عشج الحاجة عمى الػزيخ السكمف بالسشاجع أثشاء إعجاد مذخوع قانػف السالية
الدشػؼ ،اعتسادات تكسيمية ضخورية ألداء مياميا ،زيادة عمى السػارد السحكػرة في الفقخة  4أعبله ،وتدجل ىحه االعتسادات
في السيدانية العامة لمجولة."......
238

السادة  38فقخة  9مغ قانػف رقع  55 -14يتزسغ قانػف السشاجع " :وتدود كل وكالة بسحافع حدابات لسخاؾبة حداباتيا

والسػافقة عمييا ،ويتع تعييشو شبقا لمتذخيع والتشطيع الداريي السفعػؿ" ،مخجع سابق.
239

كيفت " الػكالة الػششية لمحبحبات" قبل سشة  2525بسؤسدة عسػمية ذات شابع صشاعي وتجارؼ ،تتستع بالذخرية

السعشػية واالستقبلؿ السالي ،في ضل السخسػـ التشفيحؼ رقع  ( 97 -52مخسػـ تشفيحؼ رقع  97 -52مؤرخ في  52مارس
 ،2552يتزسغ إنذاء الػكالة الػششية لمحبحبات ،ج .ر .ع  17صادر في  6مارس  )2552تع تتسيسو بسػجب السخسػـ
التشفيحؼ رقع  ( 195 -56مخسػـ تشفيحؼ رقع  195 -56مؤرخ في  31ماؼ  ،2556ج .ر .ع  36صادر في  31ماؼ
 ،)2556كسا تع تتسيسو وتعجيمو بسػجب السخسػـ التشفيحؼ رقع  ( 327-15مخسػـ تشفيحؼ رقع  327 -15مؤرخ في 22
ديدسبخ  ،2515ج .ر .ع  68صادر في  27ديدسبخ .)2515
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الخاديػية ،240تجعى في صمب الشز "الػكالة" ،تتستع بالذخرية السعشػية واالستقبلؿ السالي،
وتػضع تحت وصاية الػزيخ السكمف بالسػاصبلت الدمكية والبلسمكية.

241

تكمف " الػكالة الػششية لمحبحبات" عمى الخرػص ،بسا يأتي:
 مشح تخاخيز ورخز استغبلؿ محصات االتراالت الخاديػية، مشح شيادات متعامل اتراالت راديػية لمسبلحة الجػية أو البحخية، الؿياـ بسخاؾبة استعساؿ محصات االتراالت الخاديػية والحبحبات البلسمكية الكيخبائية، استؿباؿ ومعالجة دعاوػ وشكاوػ السخخز ليع في مجاؿ التذػير، مشح رخز وتخاخيز استغبلؿ السحصات البلسمكية الكيخبائية، مخاؾبة محصات االتراالت الخاديػية والحبحبات البلسمكية الكيخبائية، مشح تخاخيز وضع االجيدة البلسمكية الكيخبائية في السػاقع البلسمكية الكيخبائية بعج مػافقةالمجشة الػششية لمشقط العميا....

242

السبحث الثاني :وكالتا السحروقات ما بين التديير العسهمي والزبط االقترادي.
إف االنتذار الػاسع لػ ػ "الػكاالت" في األنطسة القانػنية السقارنة -كسا تع تػضيحو -كاف
استجابة لتحجيات اإلدارة التقميجية وإعادة ترحيح ثغخات التدييخ العسػمي ،وذلظ مغ خبلؿ مشح
ىحه الييئات السدتحجثة "الػكاالت" السخونة البلزمة واالستقبللية التامة لمؿياـ بسختمف السياـ
السشػشة بيا ،فغالبا ما تع المجػء إلى " أسمػب الػكالة" في التجخل العسػمي لكغ برػرة أكثخ تقجما
وأكثخ حجاثة تجديجا لسا يعخؼ ب ػ ػ ػ "التدييخ العسػمي الججيج" فإصبلح وإعادة ـيكمة االدارات
التقميجية وخجماتيا يحتع عمى الجولة تصػيخ شخؽ وآليات ججيجة لسسارسة سمصاتيا العامة ،فغالبا ما

240

القانػف رقع  54 -25السؤرخ في  35مارس  ،2525يتعمق باالتراالت الخاديػية ،ج .ر .ع  21صادر في  8أفخيل

.2525
241

السادة  5مغ السخجع نفدو.

242

راجع في مختمف مياـ "الػكالة الػششية لمحبحبات" السادة  6مغ السخجع نفدو.
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تكػف الجػانب التشطيسية االدارية في حالة تغيخ وتصػر مدتسخ ،خاصة في ضل ما يعخؼ حاليا بػ ػ
"الحػكسة" أو " الحكع الخشيج".
إال أف واقع الػكاالت في الجدائخ يبيغ بأنيا لع تحع بشفذ السكانة التي حطيت بيا في
األنطسة القانػنية السقارنة ،سػاء مغ حيث استقبلليتيا أو مغ حيث فعاليتيا ،وىحا ما يبلحع عمى
استعارة السذخع الجدائخؼ أسمػب "الػكاالت" لتدييخ قصاع السحخوقات ،مع التخدد الػاضح في
تكييف ىاتيغ الػكالتيغ أو عمى األقل إدراجيسا ضسغ فئة سمصات الزبط االقترادؼ برفة
صخيحة.
السظمب األول :وكالتا السحروقات آلية من آليات التديير العسهمي.
مغ أجل ايجاد نسػذج لئلدارة يعسل بذكل أفزل تبشت الكثيخ مغ الجوؿ ما يعخؼ ب ػ ػ
"التدييخ العسػمي الججيج" ،243كسجسػعة مغ السبادغ إلصبلح االدارة العامة فييا ،وتجديج معطع
243

يعخؼ "التدييخ العسػمي الججيج"  Nouvelle Gestion Publique Managementبأنو " :سمدمة مغ األساليب الججيجة

لئلدارة العامة التي ضيخت في عجد مغ دوؿ مشطسة التعاوف والتشسية االقترادية في ثسانيشات القخف الساضي تقػـ عمى
محاكاة قػاعج تدييخ السشطسات االقترادية الخاصة وإسقاشيا عمى مشطسات القصاع العاـ لتحديغ مدتػػ أدائيا ،كخد فعل
عمى عجـ قجرة االدارة العسػمية التقميجية في التكيف مع متصمبات اقتراد الدػؽ التشافدي" ،كسا عخفتو لجشة االدارة العامة
التابعة لسشطسة التعاوف والتشسية اال قترادية بأنو " :نسػذج ججيج يقػـ عمى نذخ ثقافة تحديغ األداء في القصاع العاـ وأقل
مخكدية".
كسا يقػـ " التدييخ العسػمي الججيج" عمى العجيج مغ العشاصخ والسبادغ ،مغ أىسيا االعتساد عمى "الػكاالت" الستبجاؿ
اإلدارة التقميجية الستسيدة بالتدمدل اليخمي والسخكدية بيجؼ االستجابة بانتطاـ وسخعة لمتغيخات الخارجية والتحجيات السختمفة.
« ………En effet, l'une des grandes préconisations du New Public Management consistait en la
création, par l'Etat, d'agences placées sous son autorité mais autonomes dans leur fonctionnement,
avec un statut juridique les différenciant des services publics classiques, aux modes de fonctionnement
» et de gestion inspirés du secteur privé …….
MUSINE Laurent, « les agences de l’Etat : échec de la « nouvelle gestion publique ? » BSI
ECONOMICS, 4 décembre 2012.
http://www.bsi-economics.org/30-les-agences-de-l%EF%BF%BDetat-echec-de-la-nouvelle-gestionpublique

لمسديج حػؿ مفاـيع ومقاربات التدييخ العسػمي الججيج أنطخ أيزا:
» ? - MONKS Joost , « La nouvelle gestion publique : boîte à outils ou changement" paradigmatique
Graduate Institute Publications, Cahiers de l’IUED, Genève, 1998, p p 77-89.
https://books.openedition.org/iheid/2647
- URIO Paolo, « La gestion publique au service du marché », Graduate Institute Publications, Cahiers
de l’IUED, Genève, 1998, pp 91-124 . https://books.openedition.org/iheid/2659
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التغييخات الييكمية والتشطيسية خبلفا لمشسػذج التقميجؼ لمتشطيع االدارؼ الحؼ يقػـ عمى مبادغ
التدمدل اليخمي البيخوقخاشي واعتبار االدارة تبعا لحلظ أداة في يج الدمصة التشفيحية.244
وىػ ما سعت إليو الدمصة العامة في الجدائخ مغ خبلؿ جسمة اإلصبلحات التي باشختيا
مشح ثسانيشيات القخف الساضي مغ خبلؿ ما يعخؼ بإصبلح الجولة ومغ ثسة إصبلح اإلدارة
العسػمية ،فعمى الخغع مغ أف الػكاالت التي تع استحجاثيا بعج االستقبلؿ إلى غاية نياية الثسانيشات
كانت تجديجا لمشطاـ االشتخاكي إذ أخحت أغمب ىحه الػكاالت وصف السؤسدة العسػمية ذات
الصابع اإلدارؼ ،إال أنيا أخحت وصفا آخخ بعج ذلظ وىػ السؤسدة العسػمية ذات الصابع الرشاعي
أو التجارؼ أو مؤسدة عسػمية ذات شابع خاص مػاكبة لئلصبلحات التي باشختيا الجدائخ في
مختمف القصاعات خاصة االقترادية مشيا.
عمى مدتػػ قصاع السحخوقات كاف إنذاء وكالتي السحخوقات مؤش اخ رئيديا عمى ىحه
اإلصبلحات وتعبي اخ – عمى األقل مغ ناحية الشرػص – عغ الخغبة الدياسية في استبعاد اإلدارة
التقميجية السسثمة في و ازرة السحخوقات والسؤسدة الػششية " سػناشخاؾ" عغ التدييخ السباشخ لقصاع
السحخوقات ،وفتح السجاؿ أماـ ىاتيغ الػكالتيغ لتدييخه وضبصو ،وىػ ما تع تأكيجه في قانػف
السحخوقات الججيج رقع  ،13 -19إذ نرت السادة  25مشو عمى أف تذسل الييئات السكمفة

 شارؽ عاشػر" ،مقاربات التدييخ العسػمي الججيج كآلية لتفعيل وتعديد تشافدية وكفاءة السشطسات الحكػمية" ،مجمة أداءالسؤسدات الجدائخية ،العجد  ،2512 -2511 ،1ص ص .126 -159
« ……. La notion de Nouvelle gestion publique est l’une des croyances fortes des réformateurs de
l’Etat- providence. Elle constitue le cœur de l’idéologie diffusée par une véritable communauté
épistémique. Elle impose une manière de voir le monde des Etats- providences et des solutions
présentées comme naturellement supérieures aux solutions traditionnelles ……. Ma force du
mouvement Nouvelle Gestion publique est d’avoir magnifiquement su tirer parti des mots :
management, réinventer le gouvernement, mettre l’administration au service de ses clients….. Tous
ces slogans ont la force des publicités réussis et dix fois plus d’impact que les formules traditionnelles
de fonction publique, d’administration, ou de service public ».
Voir : FRANCOIS- XAVIER Merrien, « La Nouvelle Gestion publique : un concept mythique »,
https://doi.org/10.7202/005189ar
Voir aussi :
- DESROCHERS François, la nouvelle gestion publique : une manifestation des transformations
néolibérales du pouvoir, mémoire présenté comme exigences partielle de la maitrise en sociologie,
université du Québec à Montréal, février 2016.p p 6- 44
https://archipel.uqam.ca/8706/1/M14278.pdf
244
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 وسمصة ضبط، الػكالة الػششية لتثسيغ مػارد السحخوقات،بشذاشات السحخوقات كبل مغ الػزيخ
.السحخوقات
 التي13 -19  مغ قانػف السحخوقات الججيج رقع23 إال أنو يشبغي الػقػؼ عشج نز السادة
 وىي،نرت عمى أف تذارؾ وكالتا السحخوقات في تشفيذ الدياسة الهطشية في مجاؿ السحخوقات
 فقخاءة أولية لمسادة تبيغ بأف،57 -55 مادة ليذ ىشاؾ ما يقابميا في قانػف السحخوقات القجيع رقع
وكالتي السحخوقات وكالتاف تشفيحيتاف تعسبلف عمى تجديج الدياسة الػششية في مجاؿ السحخوقات
.التي تحجدىا الجولة أو الحكػمة
. تسييز وكالتا السحروقات عن أنغسة مذابية ليا:الفرع األول
 إذ أنيا ال تقترخ عمى مجخد إعادة تشطيع الييكل،ضاىخة "الػكاالت" ليدت ضاىخة عخضية
 أو التخمز مغ قيػد،اإلدارؼ الحؼ يتسحػر حػؿ مشح بعس الدمصات االضاؼية لمييئات العسػمية
وجو آخخ مغ أوجو التدييخ

245

" بل تعتبخ "الػكاالت" أو "وكمشة التدييخ،الػضيف العسػمي

العسػمي الحؼ عخؼ انتذا ار واسعا في أغمب الجوؿ الغخبية مغ خبلؿ تفػيس وتحػيل بعس
 كسا تعتبخ مغ أىع مبلمح تحػؿ فمدفة الجولة في استخجاـ،"القصاعات لرالح ىحه "الػكاالت
 مشيا ما يكتدي الصابع الديادؼ كالزبط- امتيازاتيا الدمصػية وتخمييا عغ الؿياـ ببعس السياـ
 لرالح أشخاص قانػنية ججيجة كالدمصات اإلدارية السدتقمة أو الػكاالت-االقترادؼ

« Le NPM repose sur l’«agentification», c’est-à-dire un changement dans la manière de considérer
la structuration de l’administration. Au regard de l’administration publique,
l’«agentification» a fondé les réformes dans le but de créer des entités autonomes ou semi-autonomes
au sein du secteur public. Ces entités servent de fondement à la séparation entre la fonction de
formulation des politiques et celle de leur mise en œuvre. La séparation de ces rôles passe par une
contractualisation entre le gouvernement et des agents commissionnés pour la mise en œuvre. Par
référence aux attendus de la théorie de l’agence, le principal est considéré comme la partie requérant
les biens et les services quand les agents le sont en termes de fournisseur car ils sont considérés
comme disposant des capacités et de l’expertise requises pour le faire à de meilleures conditions de
coût et de qualité en fonction de la confiance qui existe entre les deux parties. La mobilisation de la
théorie de l’agence a servi à fonder conceptuellement la relation contractuelle au regard d’attendus
explicites et implicites, ce cadre devant garantir la minimisation de la violation du contrat au regard
des perceptions réciproques des responsabilités et des attente du régulateur …… »
PESQUEUX Yvon, « New Public Management(NPM) et Nouvelle Gestion Publique (NGP) »,
Doctorat, France, 2020, p p 4- 5.
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02506340/document,
245
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الستخررة  ،246بجال عغ أشخاص تقميجية كالسؤسدات العسػمية ذات الصابع اإلدارؼ أو حتى
السؤسدات العسػمية ذات الصابع الرشاعي والتجارؼ أو إدارات ميسة التي تأخح إما تدسية "وكالة"
أو "ديػاف".
الفقرة األولى :وكالتا السحروقات ووكاالت إدارة السيسة.
ضيخ بالسػا ازة مع اإلدارات التقميجية السخكدية والبلمخكدية ما يعخؼ بػ ػ "إدارة السيسة" وىػ
صشف ججيج مغ السؤسدات اإلدارية الستسثمة في إدارة متخررة تطيخ عمى إثخ أزمة معيشة أو
ضخوؼ معيشة ،كسا ىػ األمخ مثبل بالشدبة الستحجاث "وكالة األمغ الرحي" في الجدائخ مغ أجل
مػاجية تجاعيات جائحة كػفيج  19وأثارىا الػخيسة عمى السشطػمة الرحية.

247

أوال -تعريف إدارة السيسة:
يعخؼ األستاذ  Edgard Pisaniإدارة السيسة عمى أنيا " :إدارة خاصة بسذكمة معيشة في
زمغ معيغ وفي مكاف محجد ،فيي إدارة متخررة تدوؿ بدواؿ السدألة التي أنذئت مغ أجميا،

« ……… les agences de l'Etat ont longtemps été « à la mode » dans la gestion publique, d'autant
plus que beaucoup y ont vu l'opportunité pour l'Etat de réaliser des économies et de limiter l'impact
» ……budgétaire de ses politiques publiques
MUSINE Laurent, op. cit.
http://www.bsi-economics.org/30-les-agences-de-l%EF%BF%BDetat-echec-de-la-nouvelle-gestionpublique
246

247

نرت السادة  1مغ السخسػـ الخئاسي رقع  158 -25يتزسغ إحجاث وكالة وششية لؤلمغ الرحي عمى أف " :تحجث

وكالة وششية لؤلمغ الرحي تػضع لجػ رئيذ الجسيػرية"،
" الػكالة الػششية لؤلمغ الرحي مؤسدة عسػمية ذات شابع خاص تتستع بالذخرية السعشػية واالستقبلؿ السالي" حدبسا
تشز عميو السادة  2مغ السخسػـ الخئاسي نفدو.
كسا تعتبخ الػكالة " ...مؤسدة لمخصج والتذاور واليقطة االستخاتيجية والتػجيو واإلنحار في مجاؿ األمغ الرحي ،وتكمف
بالتذاور مع اليياكل السعشية ،بإعداد االستراتيجية الهطشية لألمن الرحي والدير عمى تشفيذىا.
تزسغ الػكالة تشديق البخامج الػششية لمػقاية مغ التيجيجات وأخصار األزمات الرحية ومكافحتيا.
تتػلى الػكالة ميسة السدتذار العمس ي لخئيذ الجسيػرية في مجاؿ األمغ الرحي وإصبلح السشطػمة الػششية لمرحة
العسػمية".
راجع في ذلظ نز السادة  3مغ السخسػـ الخئاسي رقع  158 -25يتزسغ إحجاث وكالة وششية لؤلمغ الرحي ،مخجع
سابق.
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 كسا تعشى بكافة،خبلفا إلدارة التدييخ فيي إدارة عامة تغصي مجسػع مرالحيا اقميع الجولة بكاممو
.248" مياديغ الحياة العسػمية وتتسيد بالجيسػمة واالستقخار
 " إدارة خاصة بسذكمة معيشة في زمغ معيغ وفي:كسا يسكغ تعخيف "إدارة السيسة" بأنيا
 تتسثل في، فيي إدارة متخررة تشتيي بسجخد انتياء السدألة التي أنذئت بدببيا،"مكاف محجد
 التخؾية والخبخة مع تجاوز، التشذيط، التشديق،مرالح إدارية مشذأة بيجؼ الؿياـ بػضائف التحميل
 "ـيكل أو جياز ادارؼ مكمف بسيسة: أو أنيا،249عػائق التدييخ التي تصخحيا اإلدارة الكبلسيكية
250

." يتستع بدمصة القخار والديصخة عمى فعالية عسمو،محجدة ذات فائجة عامة

مغ أمثمة "إدارة السيسة" التي اتخحت شكل "وكاالت" في التذخيع الجدائخؼ نجج كبل مغ
." " الػكالة الػششية إلنجاز مدجج الجدائخ العاصسة وتدييخه،""الػكالة الػششية لمصخؽ الدخيعة
: الهكالة الهطشية لمظرق الدريعة-1
 بسػجب السخسػـ التشفيحؼ رقع1992 تع استحجاث "الػكالة الػششية لمصخؽ الدخيعة" سشة
 وبسػجب السخسػـ التشفيحؼ رقع2555  سشة،251 كسؤسدة عسػمية ذات شابع إدارؼ352 -92
248

PISANI Edgard, « Administration de gestion, administration de mission », Revue Française De
Science Politique, Volume 6, N° 2, Paris, 1956, p 324.
https://doi.org/10.3406/rfsp.1956.402692
www.persee.fr/doc/rfsp_0035-2950_1956_num_6_2_402692
249
« L’administration de mission, qui s’est développée en France depuis la Seconde guerre mondiale,
a ainsi été le moyen de répondre avec rapidité et efficacité à des problèmes nouveaux, que le modèle
d’administration traditionnel ne permettait pas de prendre en charge de manière satisfaisante. Cette
administration de mission présente un certain nombre de caractéristiques singulières : la
spécialisation (elle est mise en place pour la réalisation d’un objectif précis) ; la transversalité (elle
transcende les cloisonnements bureaucratiques) ; la légèreté (dépourvue d’attributions de gestion, elle
remplit une fonction de conception, d’impulsion, de coordination) ; la souplesse (elle est formée d’une
équipe constituée autour d’un chef de file)…… »
CHEVALLIER Jacques, « L’accélération de l’action administrative », in L’accélération du temps
juridique, Publications des facultés universitaires Saint- Louis, Bruxelles, p p 489- 508.
http://books.openedition.org/pusl
250
NIYOMWUNGERE Emmanuel, L'administration de mission en droit burundais: Cas de la
Commission Nationale des Terres et autres Biens (C. N. T. B), Université du Burundi, 2010.
https://www.memoireonline.com/03/12/5498/m_Ladministration-de-mission-en-droit-burundais-casde-la-Commission-Nationale-des-Terres-et-autre2.html

. ر. ج، والستزسغ إنذاء الػكالة الػششية لمصخؽ الدخيعة1992  جػيمية7  السؤرخ في352 -92 السخسػـ التشفيحؼ رقع

251

 " تشذأ مؤسدة عسػمية وششية ذات شابع إدارؼ: مشو عمى أف1  حيث نرت السادة،1992  أوت13  صادر في61 ع
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 249 -55السعجؿ لمسخسػـ التشفيحؼ رقع  352 -92تع تغييخ تكييفيا القانػني إلى مؤسدة
عسػمية ذات شابع صشاعي وتجارؼ تػضع تحت وصاية الػزيخ السكمف بالصخؽ ،تتػلى الػكالة
ميسة دراسة الصخؽ الدخيعة ولػاحقيا وإنجازىا وتجييدىا.

252

بعج االنتياء مغ السيسة السػكمة إلييا تع دمج "الػكالة الػششية لمصخؽ الدخيعة" و" الجدائخية
لتدييخ الصخؽ الدخيعة لمديارات"  ،253مغ خبلؿ إنذاء مؤسدة عسػمية وششية ذات شابع صشاعي
وتجارؼ تحت تدسية " الجدائخية لمصخؽ الديارة" ،254بيجؼ إيجاد تشديق بيغ اإلنجاز والتدييخ.
 -2الهكالة الهطشية إلنجاز مدجد الجزائر العاصسة وتدييره:
أنذئت "الػكالة الػششية إلنجاز مدجج الجدائخ العاصسة" بسػجب السخسػـ التشفيحؼ رقع
137 -55

255

كسؤسدة عسػمية ذات شابع صشاعي وتجارؼ تتستع بالذخرية السعشػية

تدسى الػكالة الػششية لمصخؽ الدخيعة وتجعى في صمب الشز الػكالة تتستع بالذخرية السعشػية واالستقبلؿ
السالي.".......
بيشسا نرت السادة  4مشو عمى أف " :تعج الػكالة وفقا ألىجاؼ السخصط الػششي لمتشسية االقترادية واالجتساعية ،أداة
لمدولة مكمفة بتظبيق السخظظات والبرامج السقررة في مجاؿ دراسات انجاز الذبكة الػششية لمصخؽ الدخيعة واستغبلليا
وصيانتيا." .........
252

السخسػـ التشفيحؼ رقع  249 -55مؤرخ في  15جػيمية  ،2555يتزسغ تعجيل القانػف األساسي لمػكالة الػششية لمصخؽ

الدخيعة ،ج .ر .ع  48صادر في  15جػيمية .2555
253

السخسػـ التشفيحؼ رقع  255 -55مؤرخ في  15جػيمية  ،2555يتزسغ إنذاء مؤسدة " الجدائخية لتدييخ الصخؽ

الدخيعة لمديارات ،ج .ر .ع  48صادر في  15جػيمية  ،2555حيث نرت السادة  1مشو عمى أف " :تشذأ مؤسدة
عسػمية ذات شابع صشاعي وتجارؼ تحت تدسية " الجدائخية لتدييخ الصخؽ الدخيعة لمديارات" وتجعى في صمب الشز
السؤسدة .....تتستع السؤسدة بالذخرية السعشػية واالستقبلؿ السالي شبقا لشز السادة  4مشو ،.عمى أف تتػلى ميسة
ضساف التدييخ والسخاؾبة والريانة عمى كل أجداء الصخؽ الدخيعة والصخؽ الدخيعة لمديارات والمػاحق السدشجة إلييا.....
شبقا لسا نرت عميو السادة  6مغ السخسػـ التشفيحؼ نفدو.
254

السخسػـ التشفيحؼ رقع  79 -16مؤرخ في  24ؼيفخؼ  ،2516يتزسغ إنذاء الجدائخية لمصخؽ الديارة ،ج .ر .ع 12

صادر في  28ؼيفخؼ  ،2516حيث نرت السادة  2مشو عمى أف " :تشتج "الجدائخية لمصخؽ الديارة" عغ دمج "الػكالة
الػششية لمصخؽ الدخيعة " و"الجدائخية لتدييخ الصخؽ الدخيعة لمديارات" ،تتسثل مياـ السؤسدة في دراسة وانجاز وتجييز
الصخؽ الديارة وكحا ممحقاتيا ،كسا تتػلى ميام ضسان التديير واالستغالل والسراقبة والريانة والحفاظ عمى كل أجداء
الصخؽ الديارة والسمحقات السػكمة إلييا ،شبقا لشز السادة  7مغ السخسػـ التشفيحؼ نفدو.
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واالستقبلؿ السالي ،تػضع تحت وصاية الػزيخ السكمف بالذؤوف الجيشية واالوقاؼ ،وتزصمع بسيسة
إنجاز مدجج الجدائخ العاصسة وتدييخه ،سشة  2514تع نقميا لػصاية الػزيخ السكمف بالدكغ
بسػجب السخسػـ التشفيحؼ رقع .256 317 -14
ثانيا -أوجو االختالف بين "وكالتا السحروقات" و"وكاالت إدارة السيسة".
تذتخؾ وكالتا السحخوقات مع وكاالت إدارة السيسة في التستع بالذخرية السعشػية ،مخونة
التدييخ ،الحخكية والقابمية لمتكيف إلنجاز السياـ ،257إال أنيسا تختمفاف مغ حيث:
 -1طبيعة الشص السشذئ ليسا:
فالػكاالت التي تتػلى إدارة ميسة تشذأ كسؤسدات عسػمية ذات شابع إدارؼ أو مؤسدات
عسػمية ذات شابع صشاعي وتجارؼ بسػجب مخاسيع تشفيحية ،أما وكالتا السحخوقات فأنذئتا بسػجب
نز تذخيعي وىػ قانػف السحخوقات.
 -2التخرص في السيام:
تخػؿ لػكاالت إدارة السيسة مجسػعة مغ الربلحيات ذات الصابع التشفيحؼ بالجرجة األولى
 أداة في يج الجولة -محجدة عمى نصاؽ ضيق ومغ أجل غخض معيغ ،إال أف صبلحياتواختراصات وكالتي السحخوقات واسعة ججا إذ أنيا ذات شابع تشطيسي ،رقابي وحتى عقابي.

255

مخسػـ تشفيحؼ رقع  137 -55مؤرخ في  24افخيل  ،2555يتزسغ إنذاء وكالة وششية إلنجاز مدجج الجدائخ العاصسة

وتدييخه ،ج .ر .ع  35صادر في  27أفخيل .2555
256

مخسػـ تشفيحؼ رقع  317 -14مؤرخ في  12نػفسبخ  ،2514يتزسغ تعجيل السخسػـ التشفيحؼ رقع  137 -55يتزسغ

إنذاء وكالة وششية إلنجاز مدجج الجدائخ العاصسة وتدييخه ،ج .ر .ع  67صادر في  12نػفسبخ  ،2514حيث تشز
السادة  2السعجلة عمى أف " :تػضع الػكالة تحت وصاية الػزيخ السكمف بالدكغ." ......
257

لمسديج حػؿ مفيػـ وخرائز إدارة السيسة راجع:

- MORAND-DEVILLER Jacqueline and RACINE Pierre, « L'administration de mission », La Revue
administrative, 40e Année, No 238, JUILLET- AOUT 1987, pp 307-323.
https://www.jstor.org/stable/40780334
- DELAUNAY Gabriel, « Regards sur l'administration de mission », La Revue administrative, 34e
Année, No 200, MARS- AVRIL 1981, pp 121-123.
https://www.jstor.org/stable/40771973
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 -3الخزهع لمهصاية:
تخزع وكاالت إدارة السيسة لػصاية و ازرة معيشة أو أكثخ ،إال أف وكالتا السحخوقات تتسيداف
باالستقبللية وعجـ خزػعيسا ألية وصاية برفة مباشخة ،إضافة إلى قجرتيا عمى اتخاذ الق اخرات
دوف الخجػع إلى ىيئة عميا كسطيخ مغ مطاىخ مسارسة امتيازات الدمصة العامة.
الفقرة الثانية :وكالتا السحروقات والدواوين.

258

تعتبخ الجواويغ مغ أجيدة الجولة التي تكيف إما كسؤسدة عسػمية ذات شابع إدارؼ أو
مؤسدات عسػمية ذات شابع صشاعي وتجارؼ ،وىي تقف جشبا إلى جشب مع الػكاالت في التدييخ
العسػمي ،بل يسكغ أف تتحػؿ الػكالة إلى ديػاف ،كسا يسكغ أف يتحػؿ الجيػاف إلى وكالة ،مسا قج
يشجع عشو خمط ولبذ بيغ السفيػميغ.
أوال -تعريف الديهان.
ال يػجج تعخيف جامع مانع لسرصمح "الجيػاف" ،إذ أنيا تصمق كسا ىػ الحاؿ بالشدبة
لسرصمح "وكالة" دوف أؼ سشج أو شابع قانػني مثل تدسيات أخخػ كالرشجوؽ أو السخكد أو
المجشة ،....إال أف الجواويغ في التذخيع الجدائخؼ تعتبخ مغ أشخاص القانػف العاـ ،تتستع
258

عخفت "الجواويغ" مشح العيج االسبلمي وىي كمسة فارسية معخبة وتعشي الدجل أو الجفتخ ،إذ كاف يكتب بو أسساء الجشج

وأىل العصاء ،وتعتبخ الجواويغ مغ األنطسة التي اقتبديا العخب عغ الفخس والخوـ لتشطيع أمػر الجولة ،بدبب حاجة
السدمسيغ لمتشطيع اإلدارؼ ،العدكخؼ والسالي ،ولقج كانت ىحه الجواويغ في بجايتيا بديصة ومحجودة ثع سخعاف ما نست
وتصػرت بحدب الطخوؼ الدائجة في الجولة ،وأصبح يصمق اسع الجيػاف – مجا از -عمى السكاف الحؼ يتع ؼيو حفع
الدجبلت.
كاف "عسخ بيغ الخصاب"  -رضي هللا عشو -أوؿ مغ وضع الجيػاف في االسبلـ ،وقج دونيا لو "عقيل بغ أبي
شالب" و"جبيخ بغ مصعع" الحيغ كانػا مغ نبياء قخير ،مغ أىع الجواويغ التي أنذأىا "الفاروؽ" :ديػاف اإلنذاء (الخسائل)
ديػاف العصاء (األمػاؿ) ديػاف الجباية (الخخاج أو الجدية).
راجع في ذلظ:
 السذيجاني دمحم" ،الجواويغ الشذأة والتصػر في عرخ صجر االسبلـ" ،مجمة التراث ،السجمج  ،9العجد  ،4ص ص.155 -92
 شقػش دمحم سييل "،نذأة الجواويغ في عيج عسخ بغ الخصاب" ،مقاؿ مشذػر عمى العشػاف اإللكتخوني التالي:https://www.islamstory.com/ar/artical/3408100
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بالذخرية القانػنية واالستقبلؿ السالي ،تأخح غالبا وصف السؤسدة العسػمية ذات الصابع
الرشاعي والتجارؼ.259
إال أنو يتع في بعس األحياف استبجاؿ مرصمح "وكالة" بسرصمح "ديػاف" في تدسية بعس
السؤسدات العسػمية أو العكذ ،دوف أف يتختب عغ ذلظ أؼ تغييخ في السياـ أو الصبيعة القانػنية
لمسؤسدة السعشية ،مسا يثيخ في األذىاف بأف كبل السرصمحيغ "الػكالة" و"الجيػاف " واحج ،مغ أمثمة
ذلظ نجج " :الجيػاف الػششي لتدييخ السستمكات الثقاؼية السحسية واستغبلليا ،و"الػكالة الػششية لتخؾية
التجارة الخارجية".
 -1الديهان الهطشي لتديير السستمكات الثقافية السحسية واستغالليا :

تع إنذاء " الػكالة الػششية لآلثار وحساية السعالع والشرب التاريخية" سشة  1987بسػجب
السخسػـ رقع  ،260 15 -87إذ نرت السادة  1مشو عمى أف " :تشذأ مؤسدة عسػمية ذات شابع
إدارؼ تتستع بالذخرية السعشػية واالستقبلؿ السالي تدسى الػكالة الػششية لآلثار وحساية السعالع
والشرب التاريخية وتجعى في صمب الشز الػكالة".
تػضع "الػكالة الػششية لتدييخ السستمكات الثقاؼية السحسية واستغبلليا" تحت وصاية الػزيخ
السكمف بالثقافة ،وتتػلى في إشار السخصط الػششي لمتشسية الثقاؼية جسيع أعساؿ جخد التخاث الثقافي
والتاريخي الػششي ودراستو والسحافطة عميو وتخميسو وإب اخزه وتقجيسو لمجسيػر ،وبيحه الرفة تتسثل
ميستيا ؼيسا يأتي:
 تجرس شمبات التخخيز بالبحث الثخؼ التي يتقجـ بيا العمساء الستخررػف أو الييئات العسػميةأو الخاصة الػششية أو الجولية ،وتبجؼ أرييا في ذلظ،

259

عخؼ قامػس La Rousseالجيػاف) ( Officeكسا يمي:
majuscule) : Office de l'azote.
activité : Un office de publicité
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/office/55726

260

مخسػـ رقع  15 -87مؤرخ في  6جانفي  ،1987يتزسغ إنذاء الػكالة الػششية لآلثار وحساية السعالع والشرب

التاريخية ،ج .ر .ع  42صادر في  7جانفي ( 1987ممغى).
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 تتابع وتخاقب جسيع األبحاث األثخية التي يقػـ بيا الباحثػف والييئات الػششية واألجشبية ،وتديخعمى تصبيق التذخيع والتشطيع الخاصيغ بسجاؿ البحث الثخؼ تصبيقا دؾيقا،
 تديخ عمى حدغ السحافطة عمى السعالع والشرب التاريخية التي تتكفل بيا ،وعمى حسايتيا، تسدظ رصيجا وثائؿيا وششيا في مجاؿ اآلثار (السكتبة وخدانة الرػر األثخية والسحفػضات وخدانةالخخائط) وتتػلى حسايتو والسحافطة عميو وتقجمو لمجسيػر.......

261

سشة  2555تع تحػيل "الػكالة الػششية لآلثار وحساية السعالع والشرب التاريخية" إلى
"الجيػاف الػششي لتدييخ السستمكات الثقاؼية السحسية واستغبلليا" بسػجب السخسػـ التشفيحؼ رقع -55
 ،262 488إذ نرت مادتو األولى عمى أف " :تحػؿ الػكالة الػششية لآلثار وحساية السعالع والشرب
التاريخية السحجثة بسػجب السخسػـ رقع  ..... 15 -87إلى مؤسدة عسػمية ذات شابع صشاعي
وتجارؼ تتستع بالذخرية السعشػية واالستقبلؿ السالي ،تدسى "الجيػاف الػششي لتدييخ السستمكات
الثقاؼية السحسية واستغبلليا" ،وتجعى في صمب الشز "الجيػاف" ،".....يػضع تحت وصاية الػزيخ
السكمف بالثقافة ميستو الخئيدية تدييخ السستمكات الثقاؼية السحسية في إشار القانػف رقع -98
.26354
 -2الهكالة الهطشية لترقية التجارة الخارجية:
"الػكالة الػششية لتخؾية التجارة الخارجية" مؤسدة عسػمية ذات شابع إدارؼ تتستع
بالذخرية السعشػية واالستقبلؿ السالي ،تػضع تحت وصاية الػزيخ السكمف بالتجارة الخارجية ،تع

261

حدبسا نرت عميو السادتاف  2و 3مغ السخسػـ رقع  ،15 -87مخجع سابق.

262

مخسػـ تشفيحؼ رقع  488 -55مؤرخ في  22ديدسبخ  ،2555يتزسغ تغييخ الصبيعة القانػنية لمػكالة الػششية لؤلثار

وحساية السعالع والشرب التاريخية وتغييخ تدسيتيا ،ج .ر .ع  83صادر في  25ديدسبخ .2555
263

قانػف رقع  54 -98مؤرخ في  15جػاف  ،1998يتعمق بحساية التخاث الثقافي ،ج .ر .ع  44صادر في  17جػاف

.1998
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تأسيديا بسػجب السادة  19مغ األمخ رقع  54 -53الستعمق بالقػاعج العامة السصبقة عمى استيخاد
البزائع وترجيخىا ،264ليتع تشطيسيا بسػجب السخسػـ التشفيحؼ رقع .265174 -54
عػضت "الػكالة الػششية لتخؾية التجارة الخارجية" "الجيػاف الػششي لتخؾية التجارة الخارجية"
الحؼ أسذ سشة  1996بسػجب السخسػـ التشفيحؼ رقع  ،266327 -96وكيف عمى أنو مؤسدة
عسػمية ذات شابع إدارؼ تتستع بالذخرية السعشػية واالستقبلؿ السالي ،ويػضع تحت وصاية
الػزيخ السكمف بالتجارة.
تكمف "الػكالة الػششية لتخؾية التجارة الخارجية" في إشار مياميا السحجدة في السادة  25مغ
االمخ رقع  54 -53بسا يأتي:267
 السذاركة في تحجيج استخاتيجية تخؾية التجارة الخارجية ووضعيا حيد التشفيح بعج السرادقة عمييامغ شخؼ الجيات السعشية،
 تدييخ وسائل تخؾية الرادرات خارج السحخوقات لرالح السؤسدات السرجرة، تحميل األسػاؽ العالسية وإجخاء دراسات استذخاؼية شاممة وقصاعية حػؿ األسػاؽ الخارجية،264

أمخ رقع  54 -53مؤرخ في  19جػيمية  ،2553يتعمق بالقػاعج العامة السصبقة عمى عسميات استيخاد البزائع

وترجيخىا ،ج .ر .ع  43صادر في  25جػيمية  ،2553السعجؿ والستسع بالقانػف رقع  15 -15مؤرخ في  15جػيمية
 ،2515ج .ر .ع  41صادر في  29جػيمية  ،2515الستسع بالقانػف رقع  11 -17مؤرخ في  27ديدسبخ  ،2517يتزسغ
قانػف السالية لدشة  ،2518ج .ر .ع  76صادر في  28ديدسبخ .2517
265

مخسػـ تشفيحؼ رقع  174 -54مؤرخ في  12جػاف  ،2554يتزسغ إنذاء الػكالة الػششية لتخؾية التجارة الخارجية

وتشطيسيا وسيخىا ،ج .ر .ع  39صادر في  16جػاف  ،2554متسع بسػجب السخسػـ التشفيحؼ رقع  313 -58مؤرخ في 5
أكتػبخ سشة  ،2558ج .ر .ع  58صادر في  58أكتػبخ .2558
راجع كحلظ :القخار الػزارؼ السذتخؾ السؤرخ في  35يػليػ سشة  ،2555يتزسغ تشطيع الػكالة الػششية لتخؾية التجارة
الخارجية (ألجكذ) ،ج .ر .ع  83صادر في  25ديدسبخ .2555
266

مخسػـ تشفيحؼ رقع  327 -96مؤرخ في  1أكتػبخ  ،1996يتزسغ إنذاء الجيػاف الجدائخؼ لتخؾية التجارة الخارجية ،ج.

ر .ع  58صادر في  5أكتػبخ .1996
راجع أيزا :القخار الػزارؼ السذتخؾ مؤرخ في  11سبتسبخ سشة  ،1997يتزسغ التشطيع الجاخمي لمجيػاف الجدائخؼ لتخؾية
التجارة الخارجية ،ج .ر .ع  85صادر في  7ديدسبخ سشة .1997
267

حدبسا تشز عميو السادة  6مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  ،174 -54مخجع سابق.

- 158 -

الباب األول

الفصل الثاني :التكييف القانوني لوكالتي المحروقات.

 إعجاد تقخيخ سشػؼ تقييسي لدياسة الرادرات وبخامجيا، وضع مشطػمات االعبلـ اإلحرائية القصاعية والذاممة حػؿ اإلمكانيات الػششية لمترجيخ الىاألسػاؽ الخارجية وتدييخ ذلظ،
 وضع مشطػمة مػاكبة االسػاؽ الجولية وتأثيخىا في السبادالت التجارية الجدائخية، وضع ترػر لمسشذػرات السخترة والسحكخات الطخؼية وتػزيعيا ،في مجاؿ التجارة الجولية، متابعة الستعامميغ االقترادييغ الػششييغ وتأشيخ مذاركتيع في مختمف التطاىخات االقتراديةوالسعارض والعخوض والرالػنات السخترة السشطسة بالخارج،
 مداعجة الستعامميغ االقترادييغ عمى تصػيخ أعساؿ االتراؿ واالعبلـ والتخؾية الستعمقةبالسشتػجات والخجمات السػجية لمترجيخ،
 اعجاد مقاييذ تقجيع االوسسة والجػائد والشياشيغ التي تسشح ألحدغ السرجريغ،يسكغ أف تقػـ الػكالة -زيادة عمى ذلظ -بشذاشات مجفػعة األجخ في مجاؿ االتقاف وفي
تمقيغ تقشيات الترجيخ وقػاعج التجارة الجولية وكحلظ كل خجمة أخخػ في مياديغ تقجيع السداعجة أو
الخبخة لئلدارات والسؤسدات ذات الرمة باختراص الػكالة .268
ثانيا -أوجو االختالف بين وكالتي السحروقات والدواوين:
تتذارؾ وكالتا السحخوقات مع الجواويغ في بعس الخرائز كالتستع بالذخرية السعشػية،
إال أف األىع ىي نقاط االختبلؼ الستسثمة ؼيسا يمي:
268

كسا تسست مياـ "الػكالة الػششية لتخؾية التجارة الخارجية" بسػجب السخسػـ التشفيحؼ رقع  313 -58بسا يمي:

 تكػيغ قاعجة معصيات حػؿ الػاردات والرادرات وبصاؾية وششية حػؿ الستعامميغ الستجخميغ في عسميات التجارةالخارجية،
 ضساف عسمية متابعة اقترادية عبخ متابعة تصػر الػضعية الدائجة في الدػؽ الجولية لمسػاد التي تذكل أىسية بالشدبةلمتجارة الخارجية لمجدائخ،
 اقتخاح كل عسمية تيجؼ إلى متابعة الػاردات، الؿياـ بعسميات التكػيغ واالعبلـ باإلضافة إلى تقجيع الجعع الزخورؼ لرالح الييئات والستعامميغ االقترادييغ مغ أجلمتابعة الػاردات".
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 -1من حيث السيام:
تعسل الجواويغ عمى تشفيح الدياسة العسػمية لقصاع معيغ أو ميشة معيشة ،أما وكالتا
السحخوقات فتتكفبلف بسيسة ضبط قصاع السحخوقات ،مغ خبلؿ مسارستيسا المتيازات الدمصة
العامة.
 -2من حيث استقاللية التديير السالي:
إف وكالتا السحخوقات تحطى بسخونة كبيخة في التدييخ خاصة بالشدبة لمتدييخ السالي
والبذخؼ إذا ما تست مقارنتيا بالجواويغ كييئات عسػمية.
 -3من حيث احترافية وتخرص السدتخدمين:
تبحث وكالتا السحخوقات عغ جحب أحدغ الستخشحيغ والسدتخجميغ القادريغ عمى
االستجابة لستصمبات الفعالية ،مغ ذوؼ السختريغ وذوؼ الخبخات والسيارات لمعسل وما تفتحو ليع
مغ آفاؽ ميشية ،عمى عكذ مػضفي الجواويغ الخاضعيغ لقانػف الػضيف العسػمي.
الفرع الثاني :مبررات تكريس أسمهب "الهكالة" في قظاع السحروقات الجزائري.
يبجو أف السذخع الجدائخؼ فعبل يتجو نحػ ما يعخؼ بػ ػ "وكمشة التدييخ" ،فسا يعخفو الشطاـ
السؤسداتي الج ادئخؼ مغ شفخة في ىحه الػكاالت دليل عمى ذلظ ،قج يعتقج البعس أف اقتراد
الدػؽ يعشي غياب الجولة وعجـ تجخميا السصمق في السجاؿ االقترادؼ ،لكغ الحؿيقة أف االقتراد
الحخ ،وإف كاف يعشي تخؾ الحخية لؤلفخاد والسذخوعات إال أف ذلظ ال يكػف إال في إشار الزبط
استجابة لمستصمبات السختمفة لمحػكسة في القصاعات التي عجدت عغ إدارتيا الييئات التقميجية،
فالجولة ما تداؿ متػاججة في شتى السجاالت بسا فييا الشذاط االقترادؼ ،لكغ األمخ السدتجج يكسغ
في تغييخ الػجو الحؼ تطيخ بو.
فمساذا لع تطيخ عمى مدتػػ قصاع السحخوقات سمصات إدارية مدتقمة شبيية بتمظ السػجػدة
في بعس القصاعات االقترادية األخخػ؟ لساذا نسػذج "الػكاالت" بالحات في قصاع السحخوقات
ومغ بعجه قصاع السشاجع؟ ىل يتعمق األمخ بخرػصية شبيعة أسمػب "الػكاالت" في التدييخ
العسػمي؟ أـ أف السذخع ال يداؿ متخددا حػؿ تبشي نسط معيغ لزبط قصاع السحخوقات؟
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الفقرة األولى :استجابة وكالتي السحروقات لستظمبات الحهكسة.
إف المجػء لػكاالت متخررة تتػلى الؿياـ بسياـ محجدة تعكذ تحػال في فمدفة استخجاـ
الجولة المتيازاتيا العامة ،خاصة وأف ضخوؼ نذأتيا تسحػرت حػؿ الزغط الخارجي الستدايج لفتح
قصاع السحخوقات في الجدائخ أماـ السشافدة الحخة لرالح الذخكات األجشبية ،وتشحية مؤسدة
"سػناشخاؾ" عغ مػقعيا االحتكارؼ.
مغ أجل ذلظ تع تحػيل جدء مغ امتيازات الدمصة العامة إلى وكالتي السحخوقات كدمصات
ججيجة تعبخ عغ نسط ججيج في تػزيع السياـ ما بيغ الػكاالت واإلدارة التقميجية ،فطيػر أشخاؼ
أخخػ غيخ الذخز السعشػؼ العاـ مع مشع الحكػمة مغ التجخل في التدييخ السباشخ لبعس
الشذاشات يعتبخ تحػال في مفيػـ استعساؿ امتيازات الدمصة العامة ،269لتحقيق الحػكسة بستصمباتيا
الستسثمة في الفعالية وعجـ التحيد ،إضافة إلى السخونة والقجرة عمى التكيف.270
أوال -وكالتا السحروقات وعدم التحيز:
إف البحث عغ ضساف الحياد في تجخبلت الجولة كاف الدبب الجػىخؼ في ضيػر ىيئات
أخخػ غيخ الدمصة التشفيحية في قصاع السحخوقات ،إذ مغ الزخورؼ الفرل بيغ الجولة أو أحج
مؤسداتيا كذخز معشػؼ متجخل برفتو متعامل اقترادؼ ،والجولة كدمصة سياسية صاحبة
سمصة وسيادة.
269

لمسديج حػؿ الػكاالت كجياز بجيل لئلدارة التقميجية راجع:

et BESANCON Julien, « Les agences de nouvelles administrations

-BENAMOUZIG Daniel

publiques ? op. cit , pp 283 - 307.
270

لمسديج حػؿ الحػكسة وسمصات الزبط االقترادؼ ،راجع:

-LAKING Rob, « La gouvernance des agences, autorités administratives et établissements publics :
principes de contrôle et de responsabilité », in rapport de l’ OCDE « les autres visages de la
gouvernance publique …….. », op. cit, p p 294- 295.
https://read.oecd-ilibrary.org/governance/les-autres-visages-de-la-gouvernancepublique_9789264277427-fr#page287

 عذاش حؽيطة ،سمصات الزبط االقترادؼ في الجدائخ والحػكسة ،محكخة لمحرػؿ عمى شيادة الساجدتيخ في القانػف،فخع القانػف العاـ ،تخرز الييئات العسػمية والحػكسة ،جامعة عبج الخحساف ميخة -بجاية ،تاريخ السشاقذة 35 :نػفسبخ
.2514
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وعميو فإف إنذاء وكالتي السحخوقات يعج مغ قبيل ضسانات االبتعاد عغ ضغػشات الدمصة
الدياسية وتحيداتيا الحدبية أو الجيػية ،ولتحقيق الحػكسة بعشرخييا الذفاؼية والسرجاؾية اتجاه
الجيات الفاعمة في الدػؽ ،وىػ ما تع تأكيجه في كمسة وزيخ الصاقة والسشاجع عشج عخض قانػف
السحخوقات رقع  57 -55أماـ البخلساف " :يجب أف يكػف لياتيغ الػكالتيغ حياد ومرجاؾية في
اتخاذ الق اخرات ،فبل يسكشيسا أف تكػنا شخفا في االستثسارات السحققة وال في تدػيق السحخوقات ،وال
مختبصتاف بسرالح أؼ كاف شابعيا ليا عبلقة بالعسميات التي تجخل ضسغ مياميسا.".....

271

ثانيا -وكالتا السحروقات والفعالية:
إف التشطيع التقميجؼ لئلدارة العامة عمى مدتػػ قصاع السحخوقات تعخض لمعجيج مغ
االنتقادات ،لعجـ تمبيتو متصمبات الكفاءة والدخعة التي يتصمبيا اإلشخاؼ عمى نذاشات السحخوقات
بتذعبيا وتعقيجاتيا الفشية ،إضافة إلى عجـ قجرتيا عمى مػاجية التصػرات الدخيعة التي تعخفيا
األسػاؽ العالسية لمشفط.
فسقارنة بشسط تجخل أجيدة الجولة الكبلسيكية ،يتسيد تجخل وكالتي السحخوقات بفعالية معتبخة
وذلظ مغ خبلؿ الدخعة التي تػاجو بيا السدائل وتجخدىا مغ كل اإللتدامات واإلجخاءات التي تثقل
شخؽ تجخل و ازرة السحخوقات.272

271

مغ كمسة الديج وزيخ الصاقة والسشاجع أماـ السجمذ الذعبي الػششي ،الجخيجة الخسسية لمسجاوالت ،الفتخة التذخيعية

الخامدة ،الجورة العادية الدابعة ،الجمدة العمشية السشعقجة يػـ الدبت  19مارس  2555لجراسة مذخوع القانػف الستعمق
بالسحخوقات ،الدشة الثالثة رقع  149صادر في  11أفخيل  ،2555ص .59
272

بالشدبة إلى األستاذ " "Allen Schickيدسح إنذاء الػكاالت بالتخمز مغ عجد معيغ مغ القيػد القانػنية ،فيي تتيح -

عمى سبيل السثاؿ -إمكانية تخريز مديج مغ الدمصة لمسجيخيغ ،أو اليخوب مغ قيػد إدارة السػضفيغ أو لعب دور مقجـ
الخجمة السذتخؾ بيغ عجة إدارات ،ودائسا وفقا لتحميل األستاذ ""Allen Schickعكدت السشطػمة اإلدارية الكبلسيكية وجية
الشطخ الدائجة سابقا ،بأف الييئات والسشطسات اليخمية الخاضعة لئلشخاؼ كانت أكثخ فعالية مغ الػحجات السجدأة والسدتقمة،
ومع ذلظ فإف التفكيخ الحالي بذأف الييئات اليخمية أنيا تفتقخ إلى السبادرة ،وليدت شجيجة التفاعل وال تتكيف بذكل جيج مع
التغييخ ،عمى خبلؼ الػكاالت فإنيا كيانات إدارية أكثخ استقبللية مسا يحخرىا مغ "القيػد" الػ ازرية ويصػر قجرتيا برػرة
أفزل عمى التكيف وزيادة االستجابة لستصمبات الدػؽ والسشافدة.
SCHICK Allen, « Les agences à la recherche d’un principe », in Rapport de l’OCDE, « les autres
visages de la gouvernance publique ………… », Op. Cit, p 34 et suite.
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ثالثا -وكالتا السحروقات والسرونة والقدرة عمى التكيف:
مغ أىع التغييخات الجحرية التي حسميا الشطاـ السؤسداتي الججيج السؤشخ لقصاع السحخوقات
أنو يصبق مبجأ الحخكية والقابمية لمتكيف الحؼ يسيد نذاط الجولة ،ومشو فإنو يعيج إلييا إحجػ
صبلحياتيا التي كانت تسارسيا "سػناشخاؾ" مغ قبل ،والسقرػد بالحخكية والقابمية لمتكيف أف
ارساء ىحا اإلشار السؤسداتي لػكالتي السحخوقات ،ىػ أمخ يفخضو واقع الطخوؼ والسدتججات
الجاخمية والجولية التي يعخفيا قصاع السحخوقات ،األمخ الحؼ يدتجعي معو التأقمع والتكيف مع واقع
ىحه الطخوؼ الججيجة لسػاجية التحجيات التي تفخضيا الداحة البتخولية.
وال تتأتى ىحه السخونة في التعامل أو السػاجية ما لع تدتعج الجولة صبلحياتيا مغ خبلؿ
وكالتي السحخوقات ،والدساح لمسؤسدة الػششية "سػناشخاؾ" بسسارسة ميستيا االقترادية الصبيعية
ومدايخة التحػالت االقترادية العالسية السفتػحة عمى السشافدة الحخة .

".......إن تحقيق ىذه األىداف يدتمزم التفرقة بهضهح بين صالحيات القهة العسهمية
لمدولة والسيام االقترادية والتجارية لمسؤسدات ،لذا وبفزل األحكام الجديدة التي أدخميا
مذروع القانهن ستديظر الدولة التي تبقى ليا السدؤولية الكاممة عمى الدياسة الظاقهية
واالقترادية ،عمى الهسائل التي بسهجبيا تحترم القهانين والشغم من قبل الستعاممين الذين
يربحهن السدؤولين عن تديير أمهرىم".273
الفقرة الثانية :تكريس مبدأ السشافدة الحرة في قظاع السحروقات.
تعتسج الجدائخ بالجرجة األولى عمى استغبلؿ السػارد الصبيعية التي تدخخ بيا الببلد وفي
مقجمتيا الشفط ،إذ يعتبخ ىحا األخيخ سمعة استخاتيجية حؿيؿية ىامة ليا دور ميع في بشاء وإرساء
تشسية االقتراد الػششي ،حيث تعتبخ العػائج الشفصية مغ أىع اإليخادات السالية ،التي تعتسج عمييا
الجدائخ في تسػيل مذاريع التشسية ومرجر رئيدي لتحريل العسمة الرعبة ،ىحا ما جعل قصاع
السحخوقات في الجدائخ ذو مكانة خاصة يحطى باىتساـ كبيخ مغ شخؼ الدمصات العسػمية في
إشار حسايتو.
273

مغ كمسة وزيخ الصاقة والسشاجع أماـ السجمذ الذعبي الػششي عشج دراسة مذخوع قانػف السحخوقات رقع  ،57 -55مخجع

سابق ،ص .55
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أوال -خرهصية قظاع السحروقات في الجزائر:
بات مغ السؤكج أف الجدائخ ال تدتصيع التخمز مغ االعتساد الكمي عمى السػارد البتخولية
في تدييخ عجمة االقتراد الػششي ،فسا زاؿ قصاع السحخوقات الذخياف االقترادؼ لمجولة وال شيء
غيخه ،مسا حاؿ دوف ايجاد أو عمى األقل البحث عغ استخاتيجية بجيمة لبخاميل الشفط.
إف الرادرات الجدائخية تديصخ عمييا وبشدبة كبيخة الرادرات الشفصية ،التي وصمت إلى
حجود  ،%95حيث سجمت أعمى ؾيسة ليا سشة  2512بػ  552773655مميػف د .ج ،إال أنو ومشح
سشة  2513انخفزت الرادرات الشفصية التي تخافقت مع انخفاض أسعار الشفط ،إذ انخفس سعخ
بخميل الشفط مغ  115دوالر في جػاف  2514ليرل إلى  35دوالر مصمع سشة  ،274 2516بيشسا
إنيار إلى مدتػػ تاريخي غيخ مدبػؽ يػـ االثشيغ  25أفخيل  2525إذ وصمت أسعار الخاـ
األمخيكي إلى ما دوف الرفخ ( 8 -دوالر لمبخميل) بدبب بمػغ مشذآت التخديغ كامل شاقتيا
االستيعابية ،والتجاعيات الدمبية عمى الرعيج االقترادؼ العالسي إثخ انييار الصمب العالسي جخاء
274

لقج كاف النخفاض أسعار السحخوقات في الدػؽ الجولية مشح بجاية سشة  2514تأثيخ سمبي كبيخ عمى مدتػػ أداء

االقتراد الجدائخؼ ،حيث سجمت السؤشخات التالية:
 تحسل السيداف التجارؼ عج اد ىاما بمغ  %1355سشة 2016مغ إجسالي الشاتج الجاخمي سشة  2516إلى  %654سشة ،2517تع تسػيل ىحا العجد بػاقع  % 6153مغ خبلؿ آخخ اقتصاع مغ "صشجوؽ ضبط اإليخادات" السدتشفح حاليا.
 عجد مدتسخ لسيداف السجفػعات قجر سشة  2516بػ  26مميار دوالر وب ػ ػ  22مميار دوالر سشة .2517 تآكل احتياشات الرخؼ مغ  114514مميار دوالر سشة  2516إلى  97533مميار دوالر سشة .2517 شيجت وتيخة تػسع الشذاط االقترادؼ اإلجسالي تخاجعا مغ  % 3 ,3سشة  2516إلى  %156سشة  2517بدببانخفاض نذاط قصاع السحخوقات ،الحؼ انخفس نسػ ؾيستو السزافة مغ  % 757سشة  2516إلى –  % 3سشة .2517
 عمى الرعيج الشقجؼ وتدامشا مع العجد في الخصيج اإلجسالي لسيداف السجفػعات تػاصل تخاجع الديػلة السرخؼية خبلؿالعذخة ( )15أشيخ األولى مغ سشة  2517التي انتقمت مغ  82559مميار ديشار في نياية  2516إلى  48254مميار ديشار
في نياية أكتػبخ سشة .2517
راجع في مختمف ىحه اإلحرائيات:
التقخيخ الدشػؼ لبشظ الجدائخ لدشة  2517الرادر في جػيمية  ،2518ص ص .5 -4
https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/rapport2017arabe.pdf

راجع أيزا الشذخات االحرائية الثبلثية لبشظ الجدائخ لدشة  2519رقع  47 ،46و 48مشذػرة عمى الخابط االلكتخوني
التالي:
https://www.bank-of-algeria.dz/html/bulletin_statistique_2019AR.htm
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تفذي جائحة كػفيج  ،19أؼ ما يعادؿ انخفاض  ،275 %146وليحا تعخؼ الجدائخ حاليا أزمة مالية
خانقة بدبب تخاجع مجاخيل قصاع السحخوقات كغيخىا مغ الجوؿ التي تعتسج عمى الخيع البتخولي.
ثانيا -قظاع السحروقات في الجزائر ما بين السشافدة والحساية:
يعتبخ قصاع السحخوقات أوؿ قصاع مدتو االصبلحات االقترادية في الجدائخ مغ خبلؿ
القانػف رقع  ،14 -86بحيث حاولت الحكػمة الجدائخية ايجاد مقاربة تػأمة بيغ سياؽ التحػالت
العالسية في قصاع الصاقة ،وبيغ ضخورة اإلصبلحات الييكمية بسا يخجـ الرالح الػششي ،إال أف
مدار فتح ىحا القصاع عمى السشافدة كاف بصيئا ومتحبحبا مشح سشة  2555برجور قانػف
السحخوقات رقع  57 -55وتعجيبلتو الستعاؾبة ،وإلى غاية صجور قانػف السحخوقات الججيج رقع
.13 -19
 -1مغاىر تكريس السشافدة الحرة في قظاع السحروقات:
يسكغ إجساؿ مطاىخ تكخيذ مبجأ السشافدة الحخة في قصاع السحخوقات مغ خبلؿ قانػف رقع
 13 -19ؼيسا يمي:276

275

كسا أف بعس الذخكات السشتجة تغافمت عغ متصمبات الدػؽ الستخاجعة وضمت متسدكة بحرتيا في الدػؽ ،إضافة إلى

حخب األسعار التي اشتعمت بيغ الدعػدية وروسيا ،حيث رفع العخض لسدتػيات ؾياسية ،إال أف األسعار عادت إلى
االرتفاع الشدبي م غ ججيج بعجما دخل اتفاؽ أوبظ ببلس لخفس اإلنتاج حيد التشفيح بجاية مغ ماؼ  2525حيث قخرت
الجوؿ أعزاء األوبظ  +روسيا حفس اإلنتاج نحػ عذخ مبلييغ بخميل يػميا بسا يعادؿ  %15مغ إنتاج الشفط العالسي.
راجع في ذلظ:
ساحمي مبخوؾ ،انييار أسعار الشفط :األسباب والتجاعيات ،مخكد البياف لمجراسات والتخصيط 18 ،أفخيل  ،2525مشذػر
عمى العشػاف االلكتخوني التالي:
https://www.bayancenter.org/2020/04/5847/
276

يعتبخ مبجأ السشافدة الحخة أحج السبادغ الخنانة التي تع التخويج ليا في قصاع السحخوقات مشح سشة :2555

" .......يزع مذخوع ىحا القانػف ،مغ أجل الحفاظ عمى ريع الجولة وتصػيخه ،نطاما ججيجا لصخح السشاقرات لمسشافدة
ولجراسة العخوض وتحخيخ عقػد البحث و /أو االستغبلؿ مغ قبل الػكالة الػششية لتثسيغ مػارد السحخوقات (ألشفط) عمى
أساس الػصػؿ الحخ ،دوف تسييد إلى السعمػمات حػؿ االستثسارات ،الذفاؼية ،االنفتاح والسداواة في التعامل مع
السدتثسخيغ ،ويفتح السجاؿ لكل شخز معشػؼ جدائخؼ أو أجشبي عسػمي أو خاص لمسذاركة في كل إعبلف عغ مشاقرة
لسشح:
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 إزالة االحتكار العسػمي الحؼ تسارسو مؤسدة "سػناشخاؾ" ،وإعادة تػزيع صبلحيات تدييخ ىحاالقصاع لرالح ىيئات مدتقمة ومحايجة ،مغ خبلؿ إعادة تختيب دور شخكة "سػناشخاؾ" واستخجاع
الجولة ميسة الدمصة العسػمية لرالح وكالتيغ متخررتيغ تؤوؿ إلييسا تمظ الدمصة والربلحيات
السبلزمة ليا.277
 نذاشات السحخوقات نذاط تجارؼ ،يسكغ لكل شخز أف يسارس نذاشا مغ ىحه الشذاشات أوأكثخ ......إما مغ خبلؿ ىيئة تخزع لمقانػف الجدائخؼ ،وإما مغ خبلؿ فخع تابع لذخكة أجشبية،
وإما أف يكػف مشطسا في اؼ شكل آخخ يدسح لو أف يكػف مػضػع جباية في الجدائخ.

278

 تعػد ممكية السعصيات حرخيا لمجولة ،وتتكفل الػكالة الػششية لتثسيغ مػارد السحخوقات بتدييخىاوالحفاظ عمييا واستعساليا ووضعيا تحت الترخؼ برفة مجانية أو بسقابل ،وكحا بشذخىا....شبقا
لشز السادة  18في فقختيا األولى مغ قانػف السحخوقات رقع .13 -19
 -2مغاىر تكريس حساية قظاع السحروقات االستراتيجي:
لقج التف قانػف السالية التكسيمي لدشة  2525عمى قانػف السحخوقات الججيج رقع ،13 -19
إذ أضفى عمى نذاشات السشبع التي تعج أىع فخوع نذاشات السحخوقات الصابع االستخاتيجي،

 عقػد بحث و /أو استغبلؿ السحخوقات، امتياز الشقل بػاسصة األنابيب"،مغ كمسة الديج وزيخ الصاقة السشاجع أماـ السجمذ الذعبي الػششي لسشاقذة قانػف السحخوقات سشة  ،2555مخجع سابق،
ص .59
277

يعػد أصل ذلظ إلى قانػف السحخوقات رقع ( 57 -55السمغى) ،حيث أنو أسذ  -ولػ نطخيا -إلنياء الييسشة األحادية

لسؤسدة "سػناشخاؾ" عمى قصاع السحخوقات في الجدائخ ،وجعميا عمى قجـ السداواة مع الذخكات األجشبية في مجاؿ
االستثسار ضسغ بيئة تشافدية وشفافة ،إذ نرت السادة  52مشو عمى أنو" يؤدؼ إنذاء ىحا اإلشار السؤسداتي إلى تصبيق
مبجأ الحخكية والقابمية لمتكيف الحؼ يسيد نذاط الجولة ،ومشو يعيج ليحه األخيخة إحجػ صبلحياتيا التي كانت تسارسيا
سػناشخاؾ ،شخكة ذات أسيع ،مغ قبل.
وىكحا تدتفيج سػناشخاؾ شخكة ذات أسيع بعج التخمي عغ ميسة تعاكذ وتعخقل ميستيا االقترادية الصبيعية ،بسػجب ىحا
القانػف ،مغ تقػية متدايجة وديسػمة دورىا األساسي في خمق الثخوات لرالح الجساعة الػششية" ،مخجع سابق.
278

السادة  9مغ قانػف رقع  13 -19يشطع نذاشات السحخوقات ،مخجع سابق.
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إضافة إلى أؼ نذاط آخخ يخزع لقانػف السحخوقات ،مغ خبلؿ نز السادة  55مشو " :تكتدي
الصابع االستخاتيجي ،القصاعات اآلتية:
 استغبلؿ القصاع الػششي لمسشاجع ،وكحا أؼ ثخوة جػؼية أو سصحية متعمقة بشذاط استخخاج عمىالدصح أو تحت األرض ،باستثشاء محاجخ السػاد غيخ السعجنية،
 السشبع لقصاع الصاقة وأؼ نذاط آخخ يخزع لقانػف السحخوقات ،وكحا استغبلؿ شبكة تػزيع ونقلالصاقة الكيخبائية بػاسصة األسبلؾ ،والسحخوقات الغازية أو الدائمة بػاسصة األنابيب العمػية أو
الجػؼية...........،

279

وعميو يسكغ تعجاد مطاىخ حساية قصاع السحخوقات باعتباره قصاع استخاتيجي ؼيسا يمي:
أ -ممكية الدولة لمسهارد البترولية وإلزامية السحافغة عمييا:
شبقا ألحكاـ السادة  18مغ الجستػر ،تعج السحخوقات السكتذفة أو غيخ السكتذفة ،السػجػدة
عمى سصح اإلقميع البخؼ أو في باششو وعمى سصح أو في باشغ أرض السجاالت البحخية ،التي
تسارس الجولة عمييا سيادتيا أو حقػقيا الديادية ،ممكا لمسجسػعة الػششية ،تتكفل الجولة بتدييخىا
مغ مشطػر التشسية السدتجامة والتثسيغ في إشار الذخوط السشرػص عمييا في ىحا القانػف ،280كسا
تعػد ممكية الدشجات السشجسية لمجولة ،وتسشح حرخيا لمػكالة الػششية لتثسيغ مػارد السحخوقات
بسػجب مخسػـ رئاسي ،وال يسكغ بأؼ حاؿ مغ األحػاؿ أف تزفي الدشجات السشجسية السسشػحة حق
السمكية عمى األرض وال عمى باشغ األرض.

281

يشبغي السحافطة عمى السكامغ والحرػؿ عمى استخجاع اقترادؼ أمثل لمسحخوقات ،مع
الديخ عمى الحج مغ ندبة استشفاذ ىحه السػارد ،وكل ذلظ في إشار احتخاـ قػاعج حساية البيئة.282

279

راجع نز السادة  55مغ قانػف رقع  57 -25مؤرخ في  4جػاف  ،2525يتزسغ قانػف السالية التكسيمي لدشة ،2525

ج .ر .ع  33صادر في  4جػاف .2525
280

السادة  5مغ قانػف رقع  13 -19يشطع نذاشات السحخوقات ،مخجع سابق.

281

السادة  51 /8مغ السخجع نفدو.

282

السادة  52 /6مغ السخجع نفدو.

- 167 -

الفصل الثاني :التكييف القانوني لوكالتي المحروقات.

الباب األول

ب  -السعاممة التسييزية لمسؤسدات الجزائرية:
يسكغ أف تسارس السؤسدة الػششية "سػناشخاؾ" نذاشات السشبع وحجىا بسػجب امتياز مشبع
تسشحو إياىا الػكالة الػششية لتثسيغ مػارد السحخوقات ،لسجة أولية قجرىا ثبلثػف ( )35سشة ،شبقا
لشز السادة  51 /74مغ قانػف السحخوقات رقع .13 -19
يجب أف يشز عقج السحخوقات عمى أحكاـ تكخيذ مبجأ األفزمية لمسؤسدات الجدائخية عشج
التدود بالدمع والخجمات السشتجة في الجدائخ شخيصة أف تكػف األسعار والجػدة ومػاعيج التدميع
تشافدية.283
يتعيغ عمى األشخاؼ الستعاقجة ومشاولييا استخجاـ اليج العاممة الجدائخية ،عمى سبيل األولػية
ألغخاض عسميات السشبع ،وتحؿيقا ليحه الغاية ،تتكفل األشخاؼ الستعاقجة وتزسغ ،بذكل مباشخ أو
غيخ مباشخ ،في بجاية عسميات السشبع ،تكػيغ اليج العاممة الجدائخية لتأىيميا في جسيع التخررات
السصمػبة ألداء عسميات السشبع ،وذلظ في إشار الذخوط السحجدة في عقج السحخوقات.284
ج -ممكية الدولة لألصهل السرتبظة بشذاطات السحروقات:
تعتبخ مكامغ السحخوقات وكحا اآلبار السختبصة بيا أمبلكا عقارية ،كسا تعتبخ أمبلكا
عقارية ،السباني واآلالت والتجييدات والعتاد وأدوات الحفخ واألشغاؿ األخخػ السشجدة بعيغ السكاف
والسدتعسمة الستغبلؿ السكامغ ولمتخديغ ،ولشقل السشتجات السدتخخجة.
كسا تعتبخ أمبلكا عقارية بالتخريز ،اآلالت والعتاد واألدوات السػجية مباشخة الستغبلؿ
مكامغ السحخوقات ،وتعج كل ىحه األمبلؾ العقارية غيخ قابمة لمخىغ ،كسا ال يسكغ أف تكػف عقػد
السحخوقات والحقػؽ الشاجسة عشيا محل كفالة أو ضساف.

285

283

السادة  51 /125مغ قانػف رقع  13 -19يشطع نذاشات السحخوقات ،مخجع سابق.

284

السادة  52 / 125مغ السخجع نفدو.

285

السادة  53مغ السخجع نفدو.
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د -شروط شغل األراضي الالزمة لسسارسة نذاطات السحروقات:
يسكغ لمسؤسدة الػششية "سػناشخاؾ" واألشخاؼ الستعاقجة وصاحب االمتياز والسشقب شغل
األراضي البلزمة لسسارسة الشذاشات الخاصة بكل مشيع ،كسا يسكشيع إنجاز األشغاؿ ذات الرمة
بالسشذآت الزخورية لسثل ىحه الشذاشات أو تعييغ مغ يشفحىا سػاء أكانت حقػؽ ارتفاؽ  ،مخور
وقشػات ،286إال أنو ال يسكشيع أف يعخضػا تخكيب األنابيب واألسبلؾ ،أو غيخىا مغ السشذآت في
رقعة معيشة ،أو مسارسة أؼ نذاط آخخ ميسا كانت شبيعتو شخيصة أف يكػف ىحا التخكيب أو
الشذاط مسكشا مغ الشاحية الفشية ،وأال يعخقل سيخ عسميات السشبع ،شبقا لشز السادة  14مغ قانػف
السحخوقات رقع .13 -19
ه -الحرهل عمى الترخيص لسباشرة نذاطات السحروقات:
ال يسكغ ألؼ كاف أف يقػـ بشذاشات السحخوقات ما لع تتػفخ ؼيو القجرات الفشية و /أو
السالية الزخورية ألدائيا عمى أحدغ وجو ،وما لع يخخز لو مدبقا بحلظ وفقا ألحكاـ قانػف
السحخوقات.287
يخزع مشح امتياز السشبع أو إبخاـ عقج السحخوقات لمحرػؿ عمى سشج مشجسي مغ شخؼ
الػكالة الػششية لتثسيغ مػارد السحخوقات.

288

السظمب الثاني :التردد التذريعي في تكييف وكالتي السحروقات كدمظتي ضبط.
عشج استحجاث وكالتي السحخوقات بسػجب نز السادة  12مغ قانػف رقع 57 -55
(السمغى) واستبعادىسا مغ نصاؽ القانػف اإلدارؼ ،وخزػعيسا ألحكاـ متسيدة عغ تمظ التي تحكع
عادة الدمصات اإلدارية السدتقمة ،بجا أف السذخع يحاوؿ إنذاء سمصات تجارية مدتقمة كشسػذج غيخ
مدبػؽ في الزبط االقترادؼ ،إذ وضح االستاذ "زوايسية" أف وكالتا السحخوقات فئات قانػنية
286

لغخض تصبيق ذلظ يسكغ لمجولة أف تخخز بذغل األراضي الزخورية لسسارسة ىحه الشذاشات ،سػاء عمى لػاحق

أمبلكيا العسػمية ،أو أمبلكيا الخاصة أو السمكيات الخاصة ،.....راجع نز السادة  13مغ قانػف رقع  13 -19يشطع
نذاشات السحخوقات ،مخجع سابق.
287

السادة  7مغ السخجع نفدو.

288

السادة  52 /8مغ السخجع نفدو.
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ججيجة تعبخ عغ ازدواجية في الزبط االقترادؼ ما بيغ سمصات إدارية وسمصات تجارية ،كسا ىػ
الحاؿ بالشدبة لبلزدواجية التي تعخفيا السؤسدات العسػمية ،فسشيا ذات الصابع اإلدارؼ ومشيا ذات
الصابع الرشاعي والتجارؼ.
إال أف إرادة السذخع بجت أكثخ وضػحا في ضل قانػف السحخوقات الججيج رقع 13 -19
عشجما أكج عمى الخاصية البلإدارية لػكالتي السحخوقات وكيفيسا بالدمصتيغ السدتقمتيغ ،لكغ مع
إسقاط وصف كػنيسا تاجختيغ في عبلقاتيسا مع الغيخ.
الفرع األول :وكالتا السحروقات وكالتان وطشيتان ذات طابع تجاري
في عل قانهن السحروقات رقم .50 -55
بالخجػع لشز السادة  12مغ قانػف السحخوقات رقع ( 57 -55السمغى) في نريا األصمي:
" تشذأ وكالتان وطشيتان مدتقمتان تتستعان بالذخرية السعشهية واالستقاللية السالية تجعياف
وكالتي السحخوقات....... :
ال تخزع وكالتا السحخوقات لمقػاعج السصبقة عمى اإلدارة ،ال سيسا ؼيسا يتعمق بتشطيسيسا
وسيخىسا والقانػف األساسي لمعساؿ السذتغميغ بيسا...........
تسدظ محاسبة وكالتي السحخوقات حدب الذكل التجارؼ.........
تخزع الػكالتاف في عبلقاتيسا مع الغيخ لمقػاعج التجارية"......
يسكغ استخبلص أىع الخرائز التي تسيد وكالتي السحخوقات مغ الشز األصمي لمسادة
 12السذار إلييا أعبله ،دوف إمكانية التػصل إلى تكييف واضح ليسا.
الفقرة األولى :خرائص وكالتي السحروقات في عل قانهن السحروقات رقم .50 -55
تتزح جميا خرائز ومسيدات وكالتي السحخوقات في ضل القانػف رقع ( 57 -55السمغى)
مغ خبلؿ نز السادة  12دوف تكييفيسا القانػني ،والستسثمة في الصابع الػششي ،التستع بالذخرية
السعشػية واالستقبلؿ السالي ،الخزػع لقػاعج القانػف التجارؼ بجال عغ قػاعج القانػف اإلدارؼ.
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أوال -الظابع الهطشي لهكالتي السحروقات:
إف إضفاء خاصية الػششية عمى وكالتي السحخوقات ال تأثيخ لو عمى تكييفيسا القانػني،
فيي خاصية ذات بعج جغخافي ال أكثخ ،تتعمق أساسا بشصاؽ اختراصيسا وامتجاده لكامل التخاب
الػششي ،وىػ ما يسيد وكالتا السحخوقات عغ بعس الػكاالت ذات الصابع الجيػؼ أو الػالئي التي
تتفخع عغ الػكالة األـ والتي يكػف مقخىا غالبا في الجدائخ العاصسة ،فعمى سبيل السثاؿ نجج
وكالتي السشاجع بإمكانيسا -حدب الحاجة -تػسيع ـيكمتيسا بإنذاء فخوع جيػية أو محمية.289
ثانيا -وكالتا السحروقات وكالتان مدتقمتان:
إف السادة  12مغ قانػف السحخوقات رقع ( 57 -55السمغى) في نريا األصمي نرت عمى
استقبللية وكالتي السحخوقات " :تشذأ وكالتان وطشيتان مدتقمتان تتستعان بالذخرية السعشهية
واالستقاللية السالية تجعياف وكالتي السحخوقات ،" .......إال أف ذلظ لع يجـ شػيبل ؼبسشاسبة
تعجيل قانػف السحخوقات رقع  57 -55سشة  2556بسػجب األمخ رقع  51 -56نبلحع ححؼ
مرصمح االستقبللية مغ نز السادة  12كالتالي" :تشذأ وكالتاف وطشيتان تتستعاف بالذخرية
القانػنية واالستقبلؿ السالي تجعياف وكالتي السحخوقات ،290".........وضل الشز عمى حالو عمى
إثخ تعجيل سشة  " :2513تشذأ وكالتاف وطشيتان تتستعاف بالذخرية القانػنية واالستقبللية السالية
تجعياف وكالتي السحخوقات".

289

حدبسا نرت عميو السادة  38فقخة  2مغ قانػف رقع  55 -14الستزسغ قانػف السشاجع ،مخجع سابق.

290

كسا أف كل مغ "الػكالة الػششية لمسستمكات السشجسية" و"الػكالة الػششية لمجيػلػجيا والسخاؾبة السشجسية" قج نز السذخع

صخاحة عمى استقبلليتيسا في ضل قانػف السشاجع رقع ( 15-51السمغى) في مادتو  " : 44تشذأ وكالة وششية لمسستمكات
السشجسية ،وىي سمظة إدارية مدتقمة ".....وفي مادتو  " :45تشذأ وكالة وششية لمجيػلػجيا والسخاؾبة السشجسية ،وىي سمظة
إدارية مدتقمة."....
أما برجور القانػف رقع  55 -14الستزسغ قانػف السشاجع الججيج فقج تع تعػيس الػكالتيغ الدابقتي الحكخ بكل مغ "وكالة
السرمحة الجيػلػية لمجدائخ" و"الػكالة الػششية لمشذاشات السشجسية "والمتاف لع يذخ إلى استقبلليتيسا في السادة  37مشو" :
تشذأ وكالتان وطشيتان تتستعاف بالذخرية القانػنية واالستقبلؿ السالي تجعياف الػكالتاف السشجسيتاف.".........

- 171 -

الفصل الثاني :التكييف القانوني لوكالتي المحروقات.

الباب األول

ثالثا -التستع بالذخرية القانهنية واالستقالل السالي:
ال يختمف األمخ ىشا عغ أغمب سمصات الزبط في السجاليغ االقترادؼ والسالي التي
عخفيا التذخيع الجدائخؼ ،إذ أغمب ىحه الييئات والدمصات تستعت بالذخرية السعشػية وما يتختب
عشيا مغ نتائج كػأىمية الترخؼ ،أىمية التعاقج والتقاضي ،إضافة إلى االستقبلؿ السالي.
رابعا -الظابع الالإداري لهكالتي السحروقات:
ال تخزع وكالتا السحخوقات لقػاعج القانػف اإلدارؼ ال سيسا ؼيسا يتعمق بتشطيسيسا وسيخىسا
والقانػف األساسي لسدتخجمييسا ،كسا تدتبعجاف مغ قػاعج السحاسبة العسػمية وفقا لشز السادة 12
في فقختيا الخامدة مغ قانػف السحخوقات رقع ( 57 -55السمغى) ،وتسدكاف محاسبة حدب الذكل
التجارؼ ....... " :ال تخزع وكالتا السحخوقات لمقػاعج السصبقة عمى اإلدارة ،ال سيسا ؼيسا يتعمق
بتشطيسيسا وسيخىسا والقانػف األساسي لمعساؿ السذتغميغ بيسا...........
تسدظ محاسبة وكالتي السحخوقات حدب الذكل التجارؼ.".......

291

الفقرة الثانية :وكالتا السحروقات خاضعتان لمقهاعد التجارية في عالقاتيسا مع الغير
في عل قانهن السحروقات رقم .50 -55
يشبغي التأكيج بجاية عمى أنو ال يفيع مغ نز السادة  12مغ قانػف رقع ( 57-55السمغى)
اعتبار وكالتي السحخوقات تاجختيغ تخزعاف اللتدامات التجار ال سيسا القيج في الدجل التجارؼ
شبقا لشز السادتيغ  19و 25مغ القانػف التجارؼ ،إذ يقع مثل ىحا االلتداـ عمى كل شخز
معشػؼ يتستع برفة التاجخ بحدب الذكل أو السػضػع في مفيػـ القانػف التجارؼ ،وىػ ما ال
يشصبق عمى وكالتي السحخوقات ،إذ تكتفي ىاتيغ الػكالتيغ باعتساد أساليب القانػف التجارؼ في
تعامبلتيسا مع الغيخ ،سػاء في تعاقجاتيسا أو في فس نداعاتيسا.

291

لمسديج حػؿ الصابع التجارؼ لػكالتي السحخوقات ،أنطخ:

بػالخزخة نػرة ،الصابع التجارؼ لػكالتي السحخوقات ووكالتي السشاجع :آلية ججيجة لمزبط االقترادؼ؟ السشار لمجراسات
والبحػث القانػنية والدياسية ،السجمج  -1العجد  ،2ص ص .255 ،189
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أوال -اعتساد وكالتي السحروقات مبدأ حرية التعاقد مع الغير:
تخزع وكالتا السحخوقات لمقانػف الخاص في عبلقاتيسا مع الغيخ كأصل عاـ شبقا لشز
السادة  12مغ قانػف السحخوقات رقع ( 57 -55السمغى) " :تخزع الػكالتاف في عبلقاتيسا مع
الغيخ لمقػاعج التجارية" ،فعقػد وكالتي السحخوقات مغ قبيل عقػد القانػف الخاص ،حيث يسكشيسا
أف تبخما مع الغيخ عقػد خجمات ،أو اقتشاء مستمكات أو تأجيخىا ،الدؤاؿ الحؼ يصخح نفدو ىشا ىػ
ما السقرػد بالغيخ في مفيػـ السادة  12السذار إلييا أعبله؟
 -1الستعاقدون مع وكالتي السحروقات برفتيم مسهلين أو مهردين:
إف عقػد التسػيل والخجمات التي تبخميا وكالتا السحخوقات مغ أجل تمبية حاجياتيسا وإنجاز
أعساليسا تعتبخ عقػدا خاصة تخزع ألحكاـ القانػف التجارؼ ،292فإذا كانت القاعجة العامة خزػع
السؤسدات العسػمية ذات الصابع الرشاعي والتجارؼ لمقانػف الخاص ،فإنو يخد استثشاء عمى ىحه
القاعجة ،فعشجما تكػف ىحه السؤسدات العسػمية الخاضعة لمتذخيع الجدائخؼ مكمفة بإنجاز عسمية
مسػلة كميا أو جدئيا ،بسداىسة مؤقتة أو نيائية مغ الجولة أو مغ الجساعات اإلقميسية ،تخزع في
ىحه الحالة إلى الشرػص التشطيسية لمرفقات العسػمية وتأخح وصف السرمحة الستعاقجة.
وبيحا الرجد يؤكج األستاذ "زوايسية رشيج" عمى أف وكالتي السحخوقات تتػلى نفذ شكل
العسميات السخػلة لمذخكات العامة والسؤسدات العامة السذار إلييا في السخسػـ الخئاسي السشطع
لمرفقات العسػمية ،والتي تسػؿ كميا أو جدئيا مغ الجولة ،األمخ الحؼ يػحي بأف العقػد التي تبخميا
الػكالتيغ ىي صفقات عسػمية خاضعة ألحكاـ قانػف الرفقات العسػمية ،والسشازعات التي تشذأ
بذأف ىحه العقػد ىي مشازعات إدارية مغ اختراص القاضي اإلدارؼ.293

292

وىحا ما اعتسجه السذخع في قانػف رقع  13 -19يشطع نذاشات السحخوقات ،مغ خبلؿ نز السادة  45مشو " :يسكغ

وكالتي السحخوقات ،في مسارسة مياـ كل مشيسا ،أف تبخما مع الغيخ ،عقػد خجمات ،أو اقتشاء مستمكات أو تأجيخىا" ،مخجع
سابق.
« Lorsque les agences hydrocarbures engagent le même type d’opérations que les entreprises
publiques ou les établissements publics visés dans le décret présidentiel portant
réglementation des marchés publics, c’est-à-dire financées partiellement ou totalement sur le
budget de l’Etat, les contrats qu’elles concluent seront considérés comme des marchés publics
soumis aux dispositions du texte précité. Les litiges qui naissent à l’occasion de l’exécution
293
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 -2الستعاقدون مع وكالتي السحروقات برفتيم خبراء أو ىيئات متخررة:
في إشار مياميسا الخقابية يسكغ لػكالتي السحخوقات أف تمجآ إلى ىيئات متخررة أو إلى
خبخاء محمييغ أو أجانب ،فتتعاقج معيع في إشار القانػف التجارؼ أو في إشار القانػف الخاص
عسػما.

294

ثانيا -خزهع وكالتي السحروقات لمقانهن الخاص في فض مشازعاتيسا مع الغير:
إف االختراص لمبث في مشازعات وكالتي السحخوقات يعػد لمقاضي العادؼ ،كسا ىػ حاؿ
مشازعات وكالتي السحخوقات مع مدتخجمييسا ،أو مشازعاتيسا مع الغيخ في إشار عقػد الخجمة أو
االقتشاء أو التأجيخ ،عمى أف يصبق القانػف الجدائخؼ ،وال سيسا قانػف رقع  57 -55والشرػص
الستخحة لتصبيقو لتدػية الخبلفات.

295

إال أف الشداعات التي تثػر بيغ وكالة " ألشفط " واألشخاؼ الستعاقجة ؼيسا يتعمق بعقػد
السحخوقات يشبغي أف تدػػ حدبسا نرت عميو السادة  58مغ قانػف رقع ( 57 -55السمغى)" :
يدػػ كل خبلؼ بيغ الػكالة الػششية لتثسيغ مػارد السحخوقات (ألشفط) والستعاقج ،يشجع عغ تفديخ
و /أو تشفيح العقج أو عغ تصبيق ىحا القانػف و /أو الشرػص الستخحة لتصبيقو ،عغ شخيق
السرالحة السدبقة وفق الذخوط الستفق عمييا في العقج.

du contrat sont des litiges administratifs et relèvent de la compétence du tribunal administratif
» en référence à la jurisprudence précitée du conseil d’Etat
- Rachid ZOUAIMIA, les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la
gouvernance, op. cit, p75.
, « Les agences de régulation dans le secteur des Hydrocarbures ou lesػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ -
mutations institutionnelles en matière de régulation économique, op . cit, p93.
294

وىػ ما تع تكخيدو بشز السادة  38مغ قانػف رقع  13 -19يشطع نذاشات السحخوقات " :يخػؿ لػكالتي السحخوقات

إجخاء أؼ مخاؾبة تشجرج ضسغ صبلحياتيسا وألجل ذلظ ،يسكغ أف تمجأ كل وكالة مغ وكالتي السحخوقات إلى ىيئات
متخررة ،أو إلى خبخاء محمييغ أو أجانب" ،مخجع سابق.
295

حدبسا نرت عميو السادة  58في فقختيا  3مغ قانػف رقع ( 57 -55ممغى) ...... " :يصبق القانػف الجدائخؼ ،وال سيسا

ىحا القانػف والشرػص الستخحة لتصبيقو لتدػية الخبلفات" ،مخجع سابق.
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في حالة عجـ التػصل إلى حل ،يسكغ عخض الخبلؼ لمتحكيع الجولي حدب الذخوط
الستفق عمييا في العقج.
أما إذا كانت "سػناشخاؾ" ،شخكة ذات أسيع ،ىي الستعاقج الػحيج ،فإف الشداع يدػػ بتحكيع
الػزيخ السكمف بالسحخوقات".
 -1خزهع وكالة "ألشفط" لمسرالحة السدبقة وفق شروط العقد:
نرت السادة  58مغ قانػف رقع ( 57 -55السمغى) بريغتيا األصمية عمى أنو " :يدػػ
كل خبلؼ بيغ الػكالة الػششية لتثسيغ مػارد السحخوقات (ألشفط) والستعاقج يشجع عغ تفديخ و /أو
تشفيح العقج أو عغ تصبيق ىحا القانػف و /أو الشرػص الستخحة لتصبيقو عغ شخيق السرالحة
السدبقة وفق الذخوط الستفق عمييا في العقج". ........

إال أنو وبسػجب تعجيل سشة  2513أصبح نز السادة  58مغ قانػف رقع 57-55
(السمغى) كاآلتي " :يدػػ كل خبلؼ بيغ الػكالة الػششية لتثسيغ مػارد السحخوقات (ألشفط)
والستعاقج ،يشجع عغ تفديخ و /أو تشفيح العقج أو عغ تصبيق ىحا القانػف و /أو الشرػص الستخحة
لتصبيقو ،عغ شخيق إجخاء تدهية ودية وفق الذخوط الستفق عمييا في العقج ."................
السبلحع أف استبجاؿ السذخع لمسرالحة بالتدػية الػدية ،ييجؼ إلى إعصاء مجاؿ أكبخ
لسبادرة وكالة "ألشفط" وحخيتيا التامة في الدعي إلى إيجاد الحمػؿ السشاسبة لسشازعاتيا لسا يتػافق مع
مرالحيا ومرالح الستعاقجيغ معيا ،عمى أف تذسل التدػية الػدية كبل مغ الػساشة ،التػفيق
والرمح.
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 -2خزهع وكالة "ألشفط" لمتحكيم التجاري الدولي.

296

إف المجػء إلى جيات أخخػ لفس الشداعات التي تثار في قصاع السحخوقات بجال عغ
القاضي أمخ بجييي ،ويتعمق األمخ أساسا بالتحكيع التجارؼ الجولي ،ىحا األخيخ الحؼ شيج في
تصػره عجة مخاحل تخاوحت بيغ القبػؿ والخفس ،إلى أف تع تكخيدو برفة صخيحة في التذخيع
الجدائخؼ مغ خبلؿ مجسل الشرػص القانػنية بسا فييا قانػف السحخوقات رقع  ،57-55حيث
أخزع السذخع السشازعات التي قج تحجث بيغ وكالة "ألشفط" وبيغ الستعاقجيغ معيا لمتحكيع التجارؼ
الجولي ،وعميو يعتبخ ىحا األخيخ الػسيمة األمثل لفس الشداعات أو الخبلفات الحاصمة بيغ وكالة
"ألشفط" وأؼ متعاقج آخخ ما عجا مؤسدة "سػناشخاؾ".
 -3خزهع وكالة "ألشفط" لتحكيم الهزير السكمف بالسحروقات:
إذا كانت مؤسدة "سػناشخاؾ" شخفا في العقج فإف الشداع يدػػ عغ شخيق تحكيع الػزيخ
السكمف بالسحخوقات قبل تعجيل القانػف رقع  57 -55سشة  ،2513إذ كانت الرياغة الدابقة
لمسادة  58مغ قانػف رقع  57 -55قبل تعجيميا سشة  ،2513في فقختيا الثانية كسا يمي " :أما إذا
كانت "سػناشخاؾ" ،شخكة ذات أسيع ،ىي الستعاقج الػحيج ،فإف الشداع يدػػ بتحكيع الػزيخ السكمف
بالسحخوقات".

296

أنطخ في ذلظ:

 بػالخزخة نػرة " ،تصبيق القانػف األجشبي أماـ القاضي الػششي في مجاؿ السحخوقات مغ خبلؿ اتفاؽ التحكيع" ،مجاخمةألقيت في السمتقى الجولي األوؿ حػؿ تصبيق القانػف األجشبي أماـ القاضي الػششي ،كمية الحقػؽ والعمػـ االجتساعية،
جامعة عسار ثميجي باألغػاط ،أياـ  58و  59و 15أفخيل .2557
 ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ " ،التحكيع التجارؼ الجولي في العقػد البتخولية" ،مجاخمة القيت في السمتقى الػششي السػسػـ بػالتحكيع التجارؼ الجولي ،كمية الحقػؽ والعمػـ الدياسية ،جامعة مػلػد معسخؼ تيدؼ وزو ،يػمي  58و  59ماؼ .2513
 ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ" ،التحكيع التجارؼ الجولي في العقػد الشفصية :دراسة تأصيمية في قانػف االستثسار الججيج رقع -16 59وقانػف السحخوقات رقع  57 -55السعجؿ والستسع" ،مجمة الدراسات القانهنية ،السجمج  ،3العجد  ،52ص ص ،389
.456
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أما نز السادة  58بعج تعجيمو سشة  2513فأصبح بالريغة التالية ...." :يخز المجػء
إلى التحكيع الجولي السحكػر أعبله ،األشخاص السكػنيغ لمستعاقج ،دوف سػاىع ،وال يخز السؤسدة
الػششية "سػناشخاؾ" ،شخكة ذات أسيع.
في حالة ما إذا كاف ىحا الخبلؼ قائسا بيغ السؤسدة الػششية "سػناشخاؾ" ،شخكة ذات
أسيع ،واألشخاص السكػنيغ لمستعاقج ،فإنو يسكغ عخض ىحا الخبلؼ عمى التحكيع الجولي حدب
الذخوط السشرػص عمييا في العقج.".....
يبلحع إذف أف السذخع استغشى -بسػجب تعجيل السادة  58مغ قانػف رقع  57 -55سشة
 -2513عغ جعل الػزيخ السكمف بالسحخوقات جية تحكيع إجبارية في نداعات مؤسدة "سػناشخاؾ"
مع وكالة "ألشفط".
الفرع الثاني :وكالتا السحروقات سمظتان مدتقمتان في عــل
قانهن السحروقات الجديد رقم .13 -11
إف قانػف السحخوقات الججيج رقع  13 -19أبقى عمى وكالتي السحخوقات ،مع محاولة
إعصاء تكييف ليسا كػ ػ "سمصتاف مدتقمتاف" مغ خبلؿ نز السادة  " :22الػكالة الػششية لتثسيغ
مػارد السحخوقات والػكالة الػششية لسخاؾبة الشذاشات وضبصيا في مجاؿ السحخوقات ،المتاف تع
إنذاؤىسا شبقا لمقانػف رقع  ..... 57 -55وىسا سمظتان مدتقمتان تشطسيسا أحكاـ ىحا القانػف،
وتطل الػكالتاف متستعتيغ بالذخرية القانػنية واالستقبللية السالية".
ليدت السخة األولى التي يدتخجـ فييا السذخع ىحا الػصف " سمصة مدتقمة" لتكييف سمصات
الزبط ،فقج استعسمو مدبقا في تكييف كبل مغ "سمصة ضبط الدسعي البرخؼ"

297

297

و"سمصة ضبط

نرت السادة  45مغ القانػف العزػؼ لئلعبلـ رقع " :55 -12تشذأ سمصة ضبط الرحافة السكتػبة ،وىي سمظة

مدتقمة تتستع بالذخرية السعشػية واالستقبلؿ السالي" ،مخجع سابق.
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الرحافة السكتػبة" ،298وىػ ما دفع بالفقو لتكييف ىاتيغ الدمصتيغ ضسغ سمصات الزبط السدتقمة
اعتسادا عمى خرائريسا وصبلحياتيسا.299
لكغ مغ الزخورؼ اإلشارة لتخاجع السذخع عغ اعتبار وكالتي السحخوقات خاضعتيغ لمقػاعج
التجارية في عبلقاتيسا مع الغيخ كسا كاف عميو الحاؿ في ضل قانػف السحخوقات رقع 57 -55
(السمغى جدئيا) ،إذ اكتفت السادة  24مغ قانػف السحخوقات الججيج رقع  13 -19بالشز عمى أنو:
" ال تخزع وكالتا السحخوقات لمقػاعج السصبقة عمى اإلدارة ،ال سيسا ؼيسا يتعمق بتشطيسيسا،
وسيخىسا ،وبالقانػف األساسي لمعساؿ السذتغميغ فييسا".
ال يبجو ىحا الححؼ بسحس الرجفة ،إذ أكج السذخع عمى العجيج مغ العبلقات والعقػد
التي تبخميا وكالتا السحخوقات دوف أية إشارة إلى شبيعة القػاعج التي تخزعاف ليا عمى خبلؼ ما
كاف عميو األمخ في ضل قانػف السحخوقات رقع ( 57 -55السمغى جدئيا) وكأنو أراد أف يسحػ
الػصف التجارؼ عشيسا في عبلقاتيسا مع الغيخ.
أما ؼيسا يتعمق بشداعات وكالتي السحخوقات ،فمقج اكتفت السادة  229مغ قانػف السحخوقات
الججيج رقع  - 13 -19تحت عشػاف الفرل الثالث :الصعػف -عمى أنو " :يسكغ الصعغ في
الق اخرات التي تتخحىا وكالتي السحخوقات في إشار مسارسة مياميسا ،أماـ السحاكع الجدائخية
السخترة وفقا لذخوط قانػف اإلجخاءات السجنية واإلدارية".

298

نرت السادة  64مغ القانػف العزػؼ لئلعبلـ رقع " :55 -12تؤسذ سمصة ضبط الدسعي البرخؼ ،وىي سمظة

مدتقمة تتستع بالذخرية السعشػية واالستقبلؿ السالي ،"...مخجع سابق.
299

راجع في سمصة ضبط الدسعي البرخؼ:

 يا جسيمة ،سمصة ضبط الدسعي البرخؼ ،محكخة مقجمة لمحرػؿ عمى شيادة الساجدتيخ في القانػف ،فخع قانػف عاـ،تخرز ىيئات عسػمية وحػكسة ،كمية الحقػؽ والعمػـ الدياسية ،جامعة عبج الخحساف ميخة ،بجاية ،تاريخ السشاقذة 17
جػاف .2518
 غخبي أحدغ" ،سمصة ضبط الدسعي البرخؼ :قخاءة في السياـ والربلحيات" ،حهليات جامعة الجزائر ،السجمج ،32العجد  ،3ص ص https://www.asjp.cerist.dz/en/article/63313 .214 -195

 خخشي إلياـ " ،سمصة ضبط الدسعي البرخؼ في ضل القانػف رقع " 54-14بيغ مقتزيات الزبط ومحجودية الشز"،مجمة العمهم اإلجتساعية ،العجد  ،22جػاف .2556
URL : https://revues.univ-setif2.dz:443/index.php?id=1774
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الفقرة األولى :الظابع الدمظهي لهكالتي السحروقات.
لصالسا اقترخ مرصمح "الدمصة" عمى الدمصات التقميجية التشفيحية ،التذخيعية والقزائية،
إال أنو عخؼ تػسعا مشح ضيػر الدمصات اإلدارية السدتقمة ،كسا عخؼ انقداما بيغ الفقو حػؿ ما
يعخؼ بالسفيػـ الػاسع لمدمصة والسفيػـ الزيق ليا.
أوال -السفيهم الزيق لـ " الدمظة" في قانهن السحروقات رقم :13 -11
إف الصابع الدمصػؼ مغ أىع عشاصخ سمصات الزبط االقترادؼ سػاء استعسل السذخع ىحه
العبارة صخاحة أو لع يدتعسميا ،ولحلظ عسج الفقو إلى التػضيح مبجئيا أف الدمصة التي خػلت
لدمصات الزبط ،ليدت سمصة بالسعشى التقميجؼ التي تتستع بيا الدمصات التقميجية لمجولة ،إنسا ىي
سمصة تقػـ عمى إعصاء ىحه الييئات القجرة عمى اتخاذ الق اخرات ومباشخة االختراصات السخػلة ليا
قانػنا ،مسا يسيدىا عغ الييئات االستذارية .كسا أف ىحه الق اخرات مقتصعة مغ اختراصات
وصبلحيات كبل مغ الدمصتيغ التشفيحية والقزائية كالخقابة ،اإلشخاؼ ووضع القػاعج التشطيسية
السداىسة في تشفيحىا ،إضافة إلى صبلحية تػؾيع العقاب.
وىػ ما وضحو الكثيخ مغ الفقياء ،مغ بيشيع األستاذ  Paul Sabourinالحؼ يخػ أف
اعتبار جياز ما سمصة يتػقف عمى قجرتو عمى اتخاذ ق اخرات قابمة لمتشفيح والصعغ فييا باإللغاء.
أما األستاذ  Jacques Chevallierفيؤكج بأف الدمصات اإلدارية السدتقمة بسثابة سمصات
ألنيا تقػـ بسيسة الزبط عغ شخيق تأشيخ وتصػيخ قصاع معيغ ،وأنيا تتستع في ىحا الذأف
باختراص اتخاذ ق اخرات بسػجبيا يسكغ أف تحجث تغيي اخ في نطاـ قانػني معيغ.
أما بالشدبة لؤلستاذ "زوايسية رشيج" ،ؼيعتبخ أف ىيئات الزبط تعتبخ بسثابة ''سمصات'' بسا
أنيا ليدت أجيدة استذارية بديصة ،وأف سمصتيا في اتخاذ القخار كانت مغ اختراص الدمصة
التشفيحية ،فالصابع الدمصػؼ يتسيد أساسا بغاية اتخاذ ق اخرات والعسل عمى احتخاميا عشج الحاجة
باستخجاـ القػة العسػمية .وإذا غابت الربلحيات التيُ تعبخ عغ ىحا الصابع مثل الدمصة التشطيسية
وسمصة اتخاذ ق اخرات فخدية فالجياز أو الييئة ال يسكغ أف يكيف بأنو سمصة إدارية مدتقمة.
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ثانيا -مغاىر الظابع الدمظهي لهكالتي السحروقات في عل قانهن السحروقات رقم :13 -11
إف الصابع الدمصػؼُ يقاس بالشطخ إلى الربلحيات السسشػحة لييئات الزبط مغ سمصة
اتخاذ القخار أو سمصة تػؾيع العقاب ،فاستشادا المتيازات الدمصة العامة التي تتستع بيا وكالتا
السحخوقات في ضل قانػف السحخوقات الججيج رقع  ،13 -19والربلحيات السسشػحة لكمييسا في
الديخ عمى تصبيق واحتخاـ القػانيغ والتشطيسات في قصاع السحخوقات ،يبخز الصابع الدمصػؼ
لياتيغ الػكالتيغ.300
 -1الظابع الدمظهي لهكالة "ألشفط":
يبخز الصابع الدمصػؼ لػكالة " ألشفط" في ضبصيا لشذاشات السحخوقات ما تعمق مشيا
بشذاشات السشبع ،مغ خبلؿ ما يمي:301
 مذاركة وكالة " ألشفط" في إعداد الشرهص التشغيسية لقظاع السحروقات :مشح السذخع لػػكالة "ألشفط" صبلحية السذاركة في وضع الشرػص التشطيسية التي تؤشخ نذاط السحخوقات بالتعاوف مع
الػزيخ السكمف بالسحخوقات.
 االستذراف عمى دراسات التشسية في قظاع السحروقات :مشحت صبلحية االستذخاؼ ودراسةمخصصات التشسية والتصػيخ لػكالة "ألشفط" ،كسا تقػـ أيزا بإعجاد مخصط عمى السجييغ الستػسط
والصػيل لقصاع السحخوقات ،والعسل عمى تخؾية البحث العمسي.
 ترقية االستثسارات والرشاعة في مجال السحروقات :تتػلى "الػكالة الػششية لتثسيغ مػاردالسحخوقات" "ألشفط" تخؾية اإلستثسارات في مجاؿ البحث واالستغبلؿ لمسحخوقات ،وفي ىحا الرجد
فإنيا تقػـ بتدييخ وتحييغ السعصيات الخاصة بالبحث وإستغبلؿ السحخوقات ،وتشطيع السشاقرات
لمسشافدة بفزل مجيخياتيا الستخررة ،إضافة إلى تدميع رخز البحث واالستغبلؿ.

300

يبخز الصابع الدمصػؼ لػكالتي السحخوقات مغ خبلؿ مجسػع الربلحيات السخػلة ليسا في ضبط قصاع السحخوقات،

والتي ستكػف محل دراسة – بذكل مفرل -في السبحث األوؿ مغ الباب الثاني مغ الخسالة.
301يبخز الصابع الدمصػؼ لػكالة "ألشفط" مغ خبلؿ مجسل الربلحيات السقخرة ليا في نز السادة  42مغ قانػف رقع -19
 13يشطع نذاشات السحخوقات التي سيتع تفريميا في الفرل األوؿ مغ الباب الثاني مغ ىحه الخسالة.
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 الرقابة عمى نذاطات السشبع لقظاع السحروقات :بيجؼ التأكج مغ مصابقة تشفيح العقػد السبخمةمع أحكاـ القانػف ،ودراسة مخصصات التصػيخ التي يعجىا الستعاممػف والسػافقة عمييا واالستغبلؿ
العقبلني والسحافطة السثمى لسػارد السحخوقات ورقابة وتجقيق التكاليف السختبصة بالشذاشات مػضػع
العقػد السبخمة ورقابة حخؽ الغاز وحجع السياه السدتعسمة.
 عدم االحتجاج أمام وكالة "ألشفط" بالدر السيشي :إذ يخػؿ لػكالة "ألشفط" صبلحية الصمب مغاألشخاص الحيغ يسارسػف نذاشات السحخوقات أؼ وثيقة أو معمػمة تقجر أنيا مفيجة أو ضخورية
ألداء مياـ مشػشة بيا ،دوف إمكانية الخفس تحرعا بالدخ السيشي أو الدخ التجارؼ أو الفشي لبعس
الػثائق ،وتديخ وكالة "ألشفط" عمى سخية الػثائق أو السعمػمات السدتمسة.302
 -2الظابع الدمظهي لـــ "سمظة ضبط السحروقات":
تعسل "سمصة ضبط السحخوقات" شبقا لشري السادتيغ  43و  44مغ قانػف السحخوقات رقع
 ،13 -19عمى مسارسة امتيازات الدمصة العامة مغ خبلؿ صبلحياتيا التي يسكغ إجساليا ؼيسا
يمي:
 متابعة تصػر الدػؽ الػششية لمسشتجات البتخولية، السداىسة في اعجاد الدياسات الخاصة بقصاع السحخوقات، تحجيج وتبميغ أسعار البيع والديخ عمى نطاـ السعادلة والتعػيس لتعخيفات السشتجات البتخولية، مشح رخز االستثسار في مجاؿ االنتاج والتخديغ والتػزيع لمسشتجات البتخولية، السداىسة في اعجاد الدياسة القصاعية في مجاؿ االستثسار واالنتاج واالسعار والجعع االقترادؼوالسالي الزخورييغ مغ أجل تدييل التشسية والتصػر،
 تحجيج الكيؽيات السشاسبة لتمبية الصمب الػششي الحالي والسدتقبمي، اعجاد السخصط التػجييي لمتخديغ والتػزيع لمػقػد والسخصط الػششي لتصػيخ مشذآت الشقل عبخاالنابيب الحؼ يقع عمى عاتقيا.

302

حدبسا تشز عميو السادة  39مغ القانػف رقع  ،13 -19مخجع سابق.
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 تدييل تحجيج السخدونات االستخاتيجية لمسشتجات البتخولية الزخورية مغ أجل مػاجية كلانقصاع وتأميغ الدػؽ الػششية والتخؽيف مغ تكاليف التكفل بيحا السخدوف.
 يخػؿ لػ ػ "سمصة ضبط السحخوقات" صبلحية الصمب مغ األشخاص الحيغ يسارسػف نذاشاتالسحخوقات أؼ وثيقة أو معمػمة تقجر أنيا مفيجة أو ضخورية ألداء مياـ مشػشة بيا ،دوف إمكانية
الخفس تحرعا بالدخ السيشي أو الدخ التجارؼ أو الفشي لبعس الػثائق ،وتديخ وكالة "ألشفط" عمى
سخية الػثائق أو السعمػمات السدتمسة.303
الفقرة الثانية :استقاللية وكالتي السحروقات.
إف استقبللية وكالتي السحخوقات مخىػنة بسجػ استقبلليتيا عغ الجياز التشفيحؼ بالجرجة
األولى ،وىػ ما يسيد سمصات الزبط عسػما عغ الييئات اإلدارية التقميجية ،إذ أف أجيدة الدمصة
الدياسية والحكػمة ال تبج أؼ تجخل في اختيارات وق اخرات ىحه الدمصات ،رغع أف شابعيا اإلدارؼ
مغ جية واستقبلليتيا مغ جية أخخػ أثارت وال زالت تثيخ ججاال ونقاشات فقيية عجيجة ،فخاصية
االستقبللية بالشدبة لمدمصات اإلدارية السدتقمة غيخ مألػفة وال تتشاسب مع الرػرة التقميجية لئلدارة،
لحلظ تطيخ ىاتو العبارة وكأنيا متشاقزة بل وحتى كأنيا غيخ دستػرية ،إال أف ىحا الشقاش يسكغ
تجاوزه ؼيسا يتعمق بػكالتي السحخوقات في ضل شابعيسا التجارؼ ال اإلدارؼ.
أوال -مدلهل فكرة استقاللية وكالتي السحروقات في عل قانهن السحروقات رقم :13 -11
يقرج باالستقبللية بالسفيػـ القانػني حدب األستاذ "زوايسية" ىػ عجـ الخزػع ألية رقابة
سمسية كانت أـ وصائية سػاء كانت الييئة السعشية تتستع بالذخرية السعشػية أـ ال ،عمى أساس أف
الذخرية السعشػية ال تعج بسثابة معيار نيائي لتحجيج أو ؾياس درجة االستقبللية ،بل األىع عجـ
التبعية ألؼ سمصة سياسية بيجؼ تعديد مذخوعيتيا ومرجاقيتيا.
303

304

السادة  39مغ القانػف رقع  13 -19يشطع نذاشات السحخوقات ،مخجع سابق.

« ………. De son côté, le Conseil d'Etat a choisi une définition plus rigoureuse sur le plan juridique,
mais aussi plus restrictive sur le plan de la gestion publique – donc moins opérationnelle lorsqu'il
s'agit d'évaluer le réel impact financier des agences. « L'agence n'est pas indépendante, elle est
autonome : le pouvoir exécutif n'a pas vocation à intervenir dans sa gestion courante mais il lui
revient de définir les orientations politiques que l'agence met en œuvre. Quant aux opérateurs, tels
que les définit le droit budgétaire, si un grand nombre sont des agences, ce n'est pas le cas de la
majorité. En effet, des entités telles que les musées, les parcs naturels, les universités ou les
304
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ثانيا -مغاىر استقاللية وكالتي السحروقات:
اعتخؼ السذخع صخاحة باستقبللية وكالتي السحخوقات في نز السادة  24مغ قانػف رقع -19
 ،13وتتػضح ىحه االستقبللية عمى مدتػييغ :السدتػػ العزػؼ والسدتػػ الػضيفي.
 -1مغاىر االستقاللية العزهية لهكالتي السحروقات:
تتجدج استقبللية وكالتي السحخوقات عزػيا مغ خبلؿ تعجد أعزائيسا وكحا مخاعاتيع لسبجأ
الحياد.
أ -التذكيمة الجساعية لهكالتي السحروقات:
تتذكل المجشة السجيخة لكل مغ وكالتي السحخوقات مغ ستة أعزاء بسا فييع الخئيذ ،وىحا
ما يجعل ىحه التعجدية مطي اخ مغ السطاىخ اإليجابية التي تعدز االستقبلؿ العزػؼ ليسا.305
ب -مراعاة مبدأ الحياد من طرف أعزاء وكالتي السحروقات:
يعج مخاعاة مبجأ الحياد مغ العشاصخ االساسية التي تزسغ استقبللية وكالتي السحخوقات
مغ خبلؿ نطاـ التشافي واجخاء االمتشاع ،إذ نز قانػف السحخوقات رقع  13 -19في مادتو 33
عمى أف " :يسارس أعزاء المجشة السجيخة واألميغ العاـ ومدتخجمػ كل مغ وكالتي السحخوقات
مياميع بكل حياد واستقبللية".
كسا نرت السادة  32مغ القانػف نفدو عمى أف تتشافى مياـ أعزاء المجشة السجيخة واألميغ
العاـ مع أؼ نذاط آخخ ،أو عيجة انتخابية وششية أو محمية ،أو أية وضيفة عسػمية ،أو كل امتبلؾ
لسرالح في مؤسدة تابعة لقصاع السحخوقات برفة مباشخة أو غيخ مباشخة."...

organismes de recherche, qui peuvent être créées en nombre indéterminé, n'exercent pas un rôle
structurant dans la mise en œuvre d'une politique publique. L'agence se définit donc par ces deux
critères cumulatifs : l'autonomie et l'exercice d'une responsabilité structurante dans la mise en
œuvre d'une politique publique nationale ».
Voir : MUSIN Laurent, Op.Cit.
305

السادة  28مغ القانػف رقع  13 -19يشطع نذاشات السحخوقات " :تتكػف المجشة السجيخة مغ ستة ( )6أعزاء يسغ فييع

الخئيذ ،".....مخجع سابق.
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 -2مغاىر االستقاللية الهعيفية لهكالتي السحروقات:
يقرج باالستقبللية الػضيؽية مسارسة وكالتي السحخوقات مياميسا دوف الخجػع لدمصة
أخخػ ،كسا أف أعساليسا ال يسكغ إلغاؤىا وال تعجيميا مغ شخؼ سمصة عميا ،ويتزح ذلظ مغ خبلؿ
العشاصخ التالية:
أ -تستع وكالتي السحروقات بالذخرية السعشهية:
يجسع معطع الفقو عمى أف مشح الذخرية السعشػية لدمصات الزبط االقترادؼ ىػ
ضسانة الستقبلليتيا ،ولقج كاف السذخع الجدائخؼ سباقا لحلظ عمى خبلؼ السذخع الفخندي ،وليحا تع
االعتخاؼ لػكالتي السحخوقات مشح إنذائيسا سشة  2555بالذخرية السعشػية ،وبالتالي تستعيسا
بسختمف الشتائج الستختبة عغ ذلظ كأىمية التقاضي والتعاقج وتحسل السدؤولية.
ب -االستقالل السالي لهكالتي السحروقات:
يعتبخ االستقبلؿ السالي مغ بيغ دعائع االستقبللية الػضيؽية التي تتستع بيا وكالتا
السحخوقات ،حيث اعتخؼ ليسا السذخع بحلظ صخاحة بشز السادة  22مغ القانػف رقع " :13 -19
.......وىسا سمصتاف مدتقمتاف تشطسيسا أحكاـ ىحا القانػف .وتطل الػكالتاف متستعتيغ بالذخرية
القانػنية واالستقبللية السالية" ،كسا اعتخؼ ليسا بسػارد مالية خاصة تدسح ليسا بتحقيق ىحا
االستقبلؿ السالي.306
جــ -الشغام الداخمي لهكالتي السحروقات:
تتجمى االستقبللية الػضيؽية لػكالتي السحخوقات في تبشي المجشة السجيخة نطاما داخميا يحجد
عمى وجو الخرػص القػاعج التي تحكع سيخىا وقػاعج الشراب القانػني لسجاوالتيا.307

306

شبقا لشز السادة  36مغ القانػف رقع  13 -19يشطع نذاشات السحخوقات ،مخجع سابق.

307

حدبسا قخرتو السادة  29مغ السخجع نفدو.
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الباب األول

الفصل الثاني :التكييف القانوني لوكالتي المحروقات.

خالصة الباب األول:
إف التحػؿ مغ الجولة الستجخمة إلى الجولة الزابصة يدتجعي إعادة الشطخ في األشخ
واألشكاؿ السؤسداتية التقميجية لسجاراة األوضاع االقترادية الستغيخة ،تصبيقا لحلظ ضيخت -في
التذخيعات السقارنة -فئات قانػنية متسيدة في خزع إعادة ـيكمة الجولة وإدارتيا الكبلسيكية ،مغ
بيشيا "الػكاالت" مسا أثار العجيج مغ التداؤالت حػؿ شبيعتيا واإلشار القانػني السشاسب ليا.
بالشدبة لمجدائخ وفي خزع اصبلحاتيا االقترادية شيجت السشطػمة السؤسداتية مشح
التدعيشيات ،العجيج مغ التحػالت بسا فييا إنذاء عجد معتبخ مغ الييئات القانػنية السيسا تمظ الحاممة
لتدسية " وكالة" ،إال أف ضيػر ىاتو الػكاالت في البجاية كاف مجخد تصبيق لبلمخكدية وضيؽية،
حيث اتخحت الشساذج السعخوفة لمسؤسدات العسػمية بػية تشفيح سياسات قصاعية وششية ،لكغ عشجما
اختيخت تدسية "وكالة" بالشدبة لػكالتي السحخوقات يبجو أف السذخع أراد فعبل االعتساد عمى كياف
قانػني ججيج بػية إدخاؿ نػع مغ التحجيث عمى قصاع السحخوقات ،كسا ىػ الذأف بالشدبة لشسػذج
الػكاالت في التذخيعات السقارنة واعتبارىا مطي اخ مغ مطاىخ إصبلح اإلدارة ومغ تسة إصبلح
الجولة.
إال أنو ال يسكغ االعتساد عمى مرصمح "وكالة" لمتجليل عمى ىحه اإلرادة التذخيعية في
استحجاث فئة قانػنية ججيجة نسػذجيا السبجئي وكالتا السحخوقات ،فسغ خبلؿ مجسل األمثمة التي تع
تشاوليا في ىحا الباب نتأكج أف السذخع الجدائخؼ لع تكغ لو نية الستحجاث نطاـ قانػني خاص أو
تصبيق نطاـ قانػني محجد عمى وكالتي السحخوقات ،والجليل عمى ذلظ الفػضى العارمة عمى
مدتػػ ىحه الػكاالت ونطاميا القانػني إذ أف السذخع ال يتحخج في االحتفاظ بشفذ تدسية "الػكالة"
وتغييخ نطاميا القانػني مغ الشؿيس إلى الشؿيس دوف أية نتائج أو آثار قانػنية لحلظ.
وعميو فإف كانتا وكالتا السحخوقات ال تشجرجا ضسغ فئة الدمصات اإلدارية السدتقمة وال
تذكبلف فئة قانػنية ججيجة ،إال أنيسا تبؿياف مغ أشخاص القانػف العاـ الزابصة ومغ أجيدة الجولة
وإحجػ وجػىيا لئلشخاؼ – بجال عشيا -عمى قصاعات استخاتيجية فتحت حجيثا عمى السشافدة كسا
ىػ حاؿ قصاع السحخوقات الجدائخؼ.
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صالحيات وكاليت احملروقات
يف ضبط قطاع احملروقات

صالحيات وكالتي المحروقات في ضبط قطاع المحروقات

الباب الثاني

إن اندحاب الجولة من الحقل االقترادي عسهما وتعهيض الق اخرات اإلدارية
السخكدية بأدوات الزبط االقترادي لتأطيخ الدهق وحسايتو ،أدى إلى استحجاث خسذ وكاالت
رئيدية تذخف عمى قظاع الظاقة في الجدائخ ،وىي" :وكالة لتدييخ السشذآت الجيهلهجية" ( وكالة
السرمحة الجيهلهجية لمجدائخ) و"وكالة لتدييخ السستمكات السشجسية ومخاقبة الشذاطات السشجسية"
(الهكالة الهطشية لمشذاطات السشجسية) فيسا يتعمق بالسشاجم.
فيسا يتعمق بالكيخباء والغاز نجج " سمظة تشغيم الكيخباء والغاز" ،أما فيسا يتعمق بالسحخوقات فشجج
كال من " سمظة ضبط السحخوقات" و"الهكالة الهطشية لتثسين مهارد السحخوقات".
فتجديجا لجور الجولة الججيج – وفي عل اإلصالحات االقترادية التي عخفتيا الجدائخ -تم
تخمي الدمظة العامة عن التجخل السباشخ في قظاع السحخوقات ،وتفهيض سمظاتيا وامتيازاتيا
لهكالتي السحخوقات كييئات ججيجة تعسل عمى تخقية نذاطات السحخوقات ،وجعميا أكثخ تشافدية
وفعالية ،وتأكج ىحا األمخ من خالل وضع مدافة قانهنية واضحة بين الجولة وشخكة "سهناطخاك"
عن طخيق تحخيخ ىحه األخيخة من ميام وامتيازات الدمظة العامة التي كانت تسارسيا باسم الجولة
وتفخدىا بالسيام التجارية والرشاعية باعتبارىا مجخد متعامل اقترادي ال أكثخ.
تتستع وكالتا السحخوقات بسخكد قانهني واحج ،إال أنيسا من حيث الرالحيات
واالختراصات مدتقمتين تساما ،إذ خص السذخع كال مشيسا بسيام محجدة ،وقدم بيشيسا جسمة من
الرالحيات الزبظية انظالقا من تقديسو لشذاطات السحخوقات الى نذاطات السرب ونذاطات
السشبع ،فاختمفت مجال كال من الرشاعتين وتبايشت األحكام القانهنية الستعمقة بيسا ،كسا تشهعت
واختمفت صالحيات كال من وكالتي السحخوقات ،فسن جية تعسل وكالة "ألشفط" عمى ضبط
نذاطات الرشاعة األفكية أو نذاطات السشبع ،بيشسا تعسل "سمظة ضبط السحخوقات" عمى ضبط
نذاطات الرشاعة التحتية أو نذاطات السرب ،مسا يجدج تشهع صالحيات كال مشيسا (الفرل
األول) ،إال أن ىاتو الرالحيات واالختراصات الهعيفية لهكالتي السحخوقات غالبا ما تجج ليا
حجودا وعهائق (الفرل الثاني).
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حتديد الصالحيات املنوطة بوكاليت

احملروقات يف ضبط قطاع احملروقات.

الـباب الـثاني

الفصل األول :تحديد الصالحيات المنوطة بوكالتي المحروقات في ضبط قطاع المحروقات.

تغصّي ّنذاشات ّالسشبع ّفي ّقصاع ّالسحخوقات ّمختمف ّنذاشات ّالتشقيب ّواالتستمسار ّوننتاجّ
مشابع ّالشفطّ ،ويذيج ّىحا ّالشذاط ّمشافدة ّقػية ّبيغ ّالسؤتسدات ّالػششية ّعمى ّرأتسيا ّمؤتسدةّ
"تسػناشخاؾ"ّّوالسؤتسداتّاألجشبيةّ،خرػصاّبعجّتحخيخّقصاعّالسحخوقاتّواالنفتاحّعمىّاالتستمسارّ
األجشبي ّبرّػرةّأكبخّمشحّتسشةّّ5003ونعفاءّمؤتسدةّ"تسػناشخاؾ"ّمغّامتيازاتّالدمصةّالعامةّ ،أماّ
السذخع ّفمقج ّعخؼ ّفي ّنز ّالسادة ّّ -5السصة ّالخابعةّ -مغ ّقانػف ّالسحخوقات ّرقع ّّ91ّ -97
نذاشاتّالسشبع ّبأنياّ "ّ:نذاشاتّالتشقيبّوالبحثّعغّالسحخوقاتّوتقجيخىاّوتصػيخىاّواتستغاللياّ،
تذسلّىحهّالشذاشاتّعمىّوجوّالخرػصّالفرلّوالتجدئةّوالزغطّوالتجسيعّوالتػزيعّوالتخديغّ
فيّعيغّالسكافّووتسائلّترخيفّالسحخوقاتّ،كساّأنياّتذسلّنذاشاتّتدييخّىحهّالعسمياتّوكحاّ
التخمّيّعغّالسػاقعّونعادتياّإلىّحالتيا ّاألصميةّ،فيّحالةّالشذاشاتّفيّالبحخّتذسلّنذاشاتّ
السشبعّأيزاّالجعائعّالعائسةّوخاصةّتمظّالستعمقةّبتخديغّالغازّوشحشوّوتسييعوّعشجّاالقتزاء"ّ .
أماّنذاشاتّالسرب ّفتذسلّأنذصةّتسييعّالغازّالصبيعيّ،فرلّغازاتّالبتخوؿّالسسيعّ،
التكخيخ ّالبتخوكيساوياتّ ،إنتاج ّالغاز ّالرشاعيّ .....حيث ّعخفيا ّالسذخع ّفي ّنز ّالسادة ّّ-ّ 5
السصة ّالخامدةّ -مغ ّقانػف ّالسحخوقات ّرقع ّّ 91ّ -97بأنياّ "ّ :نذاشات ّالشقل ّبػاتسصة ّاألنابيبّ
والتكخيخّوالتحػيلّبساّفيياّصشعّالسدلقاتّوتججيجّالديػتّالسدتعسمةّوالتخديغّوالتػزيع"ّ ّ.
اتستحجثتّوكالتا ّالسحخوقات ّّ -أتساتساّ -بدببّعجـّمالءمةّاألنساطّالتقميجية ّألجيدة ّالجولةّ
لمؿياـّبالعجيجّمغّالسياـ ّعمىّصعيجّىاذيغّالشػعيغّمغّالشذاشاتّ،إذّكافّمغّالزخورؼّ ّإيجادّ
ىيئات ّبجيمة ّتكػف ّأكفأ ّلمؿياـ ّبزبصيا ّ ّوتحقيق ّاإلشخاؼ ّالفعمي ّلقصاع ّحيػؼ ّواتستخاتيجي ّبحجعّ
قصاعّالسحخوقات ّونذاشاتوّالستفخعةّ،باإلضافةّإلىّالسداىسة ّفيّتحجيجّالدياتسةّالقصاعية ّوفيّ
إعجادّالشرػصّالتشطيسيةّالتيّتشطعّقصاعّالسحخوقاتّ ّ.308

ّ 308تشز ّالسادة ّّ 25مغ ّقانػف ّالسحخوقات ّرقع ّّ "ّ:91ّ -97تكمف ّالػكالة ّالػششية ّلتمسيغ ّمػارد ّالسحخوقات ّخرػا ّبساّ
يأتيّ ّ:
ّ.................................. ّ السداىسة ّمع ّمرالح ّالػ ازرةّفي ّتحجيج ّالدياتسة ّالقصاعية ّفي ّمجاؿ ّنذاشاتّالسشبعّ،وفي ّإعجاد ّالشرػص ّالتشطيسيةّالستعمقةّبشذاشاتّالسشبع.".......،
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الـباب الـثاني

الفصل األول :تحديد الصالحيات المنوطة بوكالتي المحروقات في ضبط قطاع المحروقات.

وليحا ّتع ّتقديع ّضبط ّقصاع ّالسحخوقات ّإلى ّقدسيغ ّكبيخيغّ :ضبط ّنذاشات ّالسشبع ّمغّ
شخؼّوكالةّ"ألشفط"ّ(السبحثّاألوؿ)ّوضبطّنذاشاتّالسربّمغّشخؼّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّ
(السبحث ّالماني) ّفي ّإشار ّالتػزيع ّالسشدجع ّّوالتشديق ّالستكاملّ ،والتذاور ّؼيسا ّبيشيسا ّلسسارتسةّ
الرالحياتّوالسياـّالخاصةّبكلّمشيساّ ّ.309
السبحث األول :اختراصات وكالة "ألـشفط" في ضبط
نذاطات السشبع.
تعتبخّنذاشاتّالسشبعّالحمقةّاألىعّفيّقصاعّالسحخوقاتّالجدائخؼّألنياّتقػـّعمىّتعديدّ
وزيادةّعجدّمذاريعّاالتستكذاؼّوالتصػيخّتسػاءّمعّالسؤتسدةّالػششيةّ"تسػناشخاؾ" ّأوّمعّالذخكاءّ
األجانبّلزسافّاألمغّالصاقػؼّلمبالدّمغّجيةّ،وتذجيعّالذخاكةّاليادفةّلتحقيقّالتشسيةّالػششيةّّ
مغّجيةّأخخػّ ّ.
مغّأجلّتأشيخّفعاؿّلقصاعّالسحخوقات ّوحدغّتدييخهّفيّجدئوّالستعمقّبشذاشاتّالسشبعّ،
مشح ّالسذخع ّوكالة ّ" ّألشفط" ّصالحيات ّضبصوّ ،تسػاء ّكاف ّضبصا ّقبميا ّيتجدج ّفي ّمشح ّالخخزّ
اإلدارية ّونبخاـ ّالعقػد ّالشفصية ّ(السصمب ّاألوؿ)ّ ،أو ّضبصا ّبعجيا ّيتجدج ّفي ّرقابة ّوكالة ّ"ألشفط"ّ
لسجػّتشفيحّاألشغاؿّالسػكمةّلمستعاملّالستعاقجّمعياّّوامكانيةّتػؾيعّالعقػباتّفيّحاؿّمخالفةّذلظّ،
إضافةّإلىّصالحيةّتحريلّاإلتاواتّوالجبايةّالبتخوليةّ(السصمبّالماني).

310

بيشساّنرتّالسادةّّ22مغّقانػفّرقعّّ91ّ-97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّعمىّأنوّ"ّ:تكمفّكحلظّتسمصةّضبطّالسحخوقاتّ
بساّيأتيّ ّ:
ّ......................................ّ السداىسةّمعّمرالحّالػ ازرةّفيّتحجيجّتسياتسةّالقصاعّفيّمجاؿّالسحخوقاتّوفيّإعجادّالشرػصّالتشطيسيةّالتيّتحكعّنذاشاتّالسحخوقاتّ"ّ،مخجعّتسابقّ ّ.
ّ309نرتّالسادةّّ29مغّقانػفّرقعّّ91ّ-97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّعمىّأنوّ"ّ:يتعيغّعمىّالمجشتيغّالسجيختيغّلػكالتيّ
السحخوقاتّعقجّاجتساعّكلّثالثةّأشيخ(ّ)1لغخضّالتذاورّؼيساّبيشيساّوتعديدّالتشديقّفيّمسارتسةّالرالحياتّوالسياـّ
الخاصةّبكلّمشيسا"ّ،السخجعّنفدوّ .
ّ310وىيّمجسلّالرالحياتّالتيّتزسشتياّالسادةّّ25مغّالسخجعّنفدوّ ّّ.
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الـباب الـثاني

الفصل األول :تحديد الصالحيات المنوطة بوكالتي المحروقات في ضبط قطاع المحروقات.

السظمب األول :الرقابة الدابقة لؾكالة "ألشفط" عمى نذاطات السشبع.
أخزع ّالسذخع ّنذاشات ّالسشبع ّلقصاع ّالسحخوقات ّلجسمة ّمغ ّاإلجخاءات ّوالذخوط ّالفشيةّ
والتقشيةّفيّإشارّتسيادةّالجولةّعمىّثخواتياّالػششيةّ،مساّيعشيّضخورةّإخزاعّعسمياتّالتشقيبّ
البتخولي ّّوعقػد ّالبحث ّواالتستغالؿ ّعغ ّالسحخوقات ّلجسمة ّمغ ّالذخوط ّواإلجخاءات ّتتػالىا ّوكالةّّّّ
"ّألشفط"ّّوالستسممةّفيّضخورةّالحرػؿّعمىّرخرةّتشقيبّأوّغيخىاّمغّالخخزّ(الفخعّاألوؿ)ّأوّ
ق اخراتّإتسشادّأوّامتيازّمشبعّعمىّحدبّالشذاطّالسدمعّالؿياـّبوّ(الفخعّالماني)ّ ّ.
الفرع األول :الرخص اإلدارية التي تسشحها وكالة "ألشفط" لسسارسة نذاطات السشبع.
تعتبخّالخخزّاإلداريةّمغّأىعّوتسائلّالزبطّاالقترادؼّالتيّتتخحّعجةّصػرّومدسياتّ
كاالعتسادّوالخخرةّوالترخيحّواإلجازةّوالتأشيخةّ ّ،....وتعخؼّاصصالحاّبأنيا"ّ:قخارّإدارؼّفخدؼّ
صادرّبإرادةّمشفخدةّ،صادرّعغّىيئةّمؤىمةّقانػناّ،بحيثّيتػقفّعمىّإصجارهّوتدميسوّمسارتسةّ
نذاطّمعيغ"ّ،كساّيسكغّتعخيفياّبأنيا"ّ:اإلجخاءّالحؼّبسقتزاهّيتعّاتستئحافّاإلدارةّلسسارتسةّنذاطّ
معيغ"ّ 311.
تسشح ّالدشجات ّالسشجسية ّّ 312السسمػكة ّلمجولة ّحرخيا ّلػكالة ّ"ألشفط"ّ ،313وليحا ّيخزعّ
الجخػؿ ّلقصاع ّالسحخّوقات ّومسارتسة ّنذاشات ّالسشبع ّلمحرػؿ ّإما ّعمى ّرخرة ّتشقيب ّ(الفقخةّ
ّ311راجعّفيّمختمفّىحهّالتعاريفّولمسديجّحػؿّالخخزّاإلداريةّ ّ:
 ّشػؿ ّبغ ّشيخةّ ،ججيج ّحشاف"ّ ،الخخز ّاإلدارية ّكػتسيمة ّلزبط ّقصاع ّالسحخوقات"ّ ،دفاتر الدياسة والقانؾنّ ،جامعةّورقمةّ،العجدّّ،97جػافّّ،5096صّصّّ .75ّ-61
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/18990/1/D1906.pdf

 ّعداوؼ ّعبج ّالخحسافّ ،الخخز ّاإلدارية ّفي ّالتذخيع ّالجدائخؼّ ،رتسالة ّلشيل ّدرجة ّدكتػراه ّدولة ّفي ّالقانػف ّالعاـّ ،كميةّالحقػؽّ،جامعةّالجدائخّ،نػقذتّبتاريخّّ05جػافّّ،5005صّصّّ .943ّ-932
http://www.noorsa.net/files/file/a5c0_4.pdf

ّ312يعخؼّالدشجّالسشجسيّبأنوّ"ّ:رخرةّترجرّلفائجةّالػكالةّالػششيةّلتمسيغّمػاردّالسحخوقاتّ(ألشفط)ّوالتيّبسػجبياّتسشحّ
مسارتسةّنذاشاتّالتشقيبّعغّالسحخوقاتّوالبحثّعشياّواتستغالليا"ّ،وىػّالتعخيفّالػاردّفيّنزّالسادةّّ-ّ 5السصةّّ-42
مغّقانػفّرقعّّ91ّ-97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ،مخجعّتسابقّ ّ.
ّ 313عمىّأفّتحجدّشخوطّوكيؽياتّمشحّالدشجاتّالسشجسيةّعغّشخيقّالتشطيعّ،شبقاّلشزّالسادةّّ 6مغّقانػف ّالسحخوقاتّ
رقع ّ"ّ : 91ّ -97تعػد ّممكية ّالدشجات ّالسشجسية ّلمجولةّ ،وتسشح ّحرخيا ّلمػكالة ّالػششية ّلتمسيغ ّمػارد ّالسحخوقات ّبسػجبّ
مختسػـّرئاتسيّ،".......ّ،مخجعّتسابقّ ّ.
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األولى) ّونما ّعمى ّرخز ّإدارية ّأخخػ ّ(الفقخة ّالمانية) ّمغ ّشخؼ ّ"الػكالة ّالػششية ّلتمسيغ ّمػاردّ
السحخوقات"ّ(ألشفط)ّباعتبارىاّالييئةّالزابصةّليحهّالجدءّمغّنذاشاتّالسحخوقاتّ.
الفقرة األولى :رخرة التشقيب السسشؾحة مؽ طرف وكالة " ألشفط".
قصاع ّالسحخوقات ّأكمخ ّالقصاعات ّالتي ّتػلّييا ّالدمصة ّالعامة ّقج ار ّكبي اخ ّمغ ّاألولػيةّ
والحسايةّ ،لحلظ ّاشتخط ّالسذخع ّلمػلػج ّإليو ّضخورة ّالحرػؿ ّعمى ّرخز ّمدبقة ّبيجؼ ّمسارتسةّ
رقابةّصارمةّعمىّالستعامميغ ّومجػّاتستيفائيعّالذخوطّالسقخرةّقانػناّ،مغّأىعّىحهّالخخزّالتيّ
تسشحيا ّوكالة ّ"ألشفط" ّنجج ّرخرة ّالتشقيبّ 314التي ّتتسيد ّبخرائز ّمعيشة ّ(أوال) ّكسا ّتخزعّ
لسجسػعةّمغّالذخوطّواإلجخاءاتّمغّأجلّالحرػؿّعميياّ(ثانيا)ّّ ّ.
أوال -التعريف برخرة التشقيب وبيان خرائرها:
باتستمشاء ّأعساؿ ّالتشقيب ّالتي ّيتع ّاالضصالع ّبيا ّفي ّإشار ّامتياز ّالسشبع ّأو ّعقجّ
السحخوقاتّّ،تسارسّأعساؿّالتشقيبّفيّمداحةّمعيشةّبعجّالحرػؿّعمىّرخرةّالتشقيبّالسسشػحةّ
مغ ّقبل ّ"الػكالة ّالػششية ّلتمسيغ ّمػارد ّالسحخوقات" ّ(ألشفط)ّ ،شبقا ّلشز ّالسادة ّّ 25مغ ّقانػفّ
السحخوقاتّرقعّّ :91ّ-97

" تكّمف الؾكالة الؾطشية لتثسيؽ مؾارد السحروقات خرؾصا بسا يأتي:
 ....... -مشح رخص التشقيب".......،

314

يقرجّبالتشقيبّ "ّ:مجسػعّاألشغاؿّالتيّتدسحّبالكذفّعغ ّالسحخوقاتّالّتسيساّعغّشخيقّاتستعساؿ ّشخؽ ّجيػلػجيةّ

وجيػفيديائيةّبساّفيياّإنجازّأشغاؿّالحفخّالصبقيّ،ويتسملّىحاّاألخيخّفيّحفخّاآلبارّبػيةّاالتستصالعّالجيػلػجيّلمصبقاتّ
الختسػبيةّأوّغيخىاّوالتيّيختخقياّالحفخّمغّأجلّتحجيجّالسيداتّالستعمقةّباحتياشاتّالسحخوقاتّالكامشةّفيّالخقعةّالسعشيةّ،
خاصةّؼيساّيتعمقّبرخخةّالسرجرّوالخدافّواالمتجاداتّالعسػديةّلمصبقاتّوشبيعةّالػتسائل"ّ .

وىػّالتعخيفّالػاردّفيّنزّالسادةّّ5مغّقانػفّرقعّّ91ّ-97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ،مخجعّتسابقّّ.

- 192 -

الـباب الـثاني

الفصل األول :تحديد الصالحيات المنوطة بوكالتي المحروقات في ضبط قطاع المحروقات.

يقرجّبخخرةّالتشقيبّعغّالسحخوقات ّذلظّالقخارّاإلدارؼّالحؼ ّيخػؿّلمسشّقبّالحقّغيخّ
السصمقّفيّتشفيحّأشغاؿّالتشقيبّفيّرقعةّمعيشةّّ،315لسجةّتسشتيغّ(ّ)5قابمةّلمتججيجّمخةّواحجةّلسجةّ
تحجدّشخوطّونجخاءاتّالحرػؿّعمىّرخرةّالتشقيبّمغّقبلّالػكالةّ
ّ
أقراىاّتسشتافّ(ّ،)5عمىّأفّ
الػششيةّلتمسيغّمػاردّالسحخوقاتّ"ألشفط"ّ .
وعميو ّيسكغّأفّنػردّخرائزّرخرةّالتشقيب ّكساّتسّت ّاإلشارةّإليياّفيّنزّالسادة ّّ25
مغّقانػفّالسحخوقاتّرقعّّ91ّ-97كساّيميّّ:ّ316
 ّرخرةّالتشقيبّرخرةّإداريةّتدمسياّوكالةّ"ّألشفط"ّبشاءّعمىّشمبّمغّالذخزّالخاغبّفيّالؿياـّبأشغاؿّالتشقيبّ .
ّتخػؿّرخرةّالتشقيبّالسشّقبّحقاّغيخّحرخؼّإلنجازّأشغاؿّالتشقيبّّ ّ.ّ317ّرخرةّالتشقيبّرخرةّشخريةّغيخّقابمةّلمتشازؿّعشياّأوّلمتحػيلّمغّالسدتفيجّاألصميّ .ّرخرةّالتشقيبّغيخّقابمةّلمقدسةّأوّلمتأجيخّ ّ، ّالصابعّالػقتيّلخخرةّالتشقيبّالتيّحجدتّبسجةّتسشتيغّقابمتيغّلمتججيجّمخةّواحجةّلسجةّتسشتيغّأخختيغّ .
ّّ-الّيسكغّإخزاعّرخرةّالتشقيبّلزساناتّأوّلكفاالت.
ثانيا -شروط وإجراءات الحرؾل عمى رخرة التشقيب:

ّ315حدبّالتعخيفّالػاردّفيّنزّالسادةّّ5مغّقانػفّرقعّّ91ّ-97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ،مخجعّتسابقّ .
ّّّّأما ّالسادة ّّ 50مغ ّقانػف ّالسحخوقات ّرقع ّ(ّ 05ّ -03السمغى) ّفمقج ّعخفت ّرخرة ّالتشقيب ّبأنياّ "ّ :رخرة ّتتعمقّ
بالشذاشات ّالبتخولية ّاألفؿية ّتسشح ّلكل ّشخز ّيصمب ّتشفيح ّأشغاؿ ّالتشقيب ّلسجة ّتسشتيغ ّتججد ّمخة ّواحجة ّلسجة ّأخخػ ّتقجرّ
بدشتيغ"ّ،مخجعّتسابقّ .
ّ 316نزّالسادةّّ 25مغّقانػف ّرقعّّ 91ّ -97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ"ّ:تخػؿّرخرةّالتشقيبّالسشقبّحقاّغيخّحرخؼّ
إلنجاز ّأشغاؿ ّالتشقيبّ ،وىي ّغيخ ّقابمة ّلمقدسةّ ،أو ّلمتأجيخّ ،أو ّلمتشازؿ ّأو ّلمتحػيلّ ،وال ّيسكغ ّإخزاعيا ّلزسانات ّأوّ
لكفاالت"ّ،مخجعّتسابقّ ّ.
ّ317السشقّبّوىػّحاملّرخرةّالتشقيبّشبقاّلشزّالسادةّّ5مغّقانػفّرقعّّ91ّ-97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ .
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إلى ّغاية ّصجور ّالشرػص ّالتشطيسية ّلقانػف ّالسحخوقات ّالججيج ّرقع ّّ 91ّ -97تبقىّ
الشرػص ّالتشطيسية ّلمقانػف ّرقع ّ(ّ 05ّ -03السمغى ّجدئيا) ّتسارية ّالسفعػؿّ ،مغ ّبيشيا ّالسختسػـّ
التشفيحؼّرقعّّ572ّ-05الحؼّيحجدّإجخاءاتّوشخوطّمشحّرخرةّالتشقيبّعغّالسحخوقات ّالسعجؿّ
والستسعّ،318فصبقاّلشزّالسادةّّ3مشوّالّيسكغّألؼّشخزّأفّيحرلّعمىّرخرةّالتشقيبّ :
ّإذاّلعّيمبتّكفاءاتّتقشيةّوماليةّأكيجةّوضخوريةّلمؿياـّبأشغاؿّالتشقيبّعمىّأكسلّوجوّأو، ّإذاّلعّيدتػؼّالذخوطّالسحجدةّؼيساّيخزّاألشخاصّفيّمفيػـّأحكاـّالسختسػـّالتشفيحؼّرقعّّ319ّ962ّ-05الحؼّيحجدّإجخاءاتّإبخاـّعقػدّالبحثّواالتستغالؿّوعقػدّاتستغالؿّالسحخوقاتّبشاءّ
عمىّمشاقرةّلمسشافدةّأو،
ّ-إذاّلعّيكتتبّلاللتداـّبإنجازّبخنامجّاألشغاؿّبالسيدانيةّالسقخرةّ 320ّ.

ّ 318مختسػـ ّتشفيحؼ ّرقع ّّ 572ّ -05يحجد ّإجخاءاتّوشخوط ّمشح ّرخرة ّالتشقيب ّعغ ّالسحخوقاتّ ،السعجؿ ّوالستسعّ ،مخجعّ
تسابقّ .
ّ 319مختسػـ ّتشفيحؼ ّرقع ّّ 962ّ -05يحجد ّإجخاءات ّإبخاـ ّعقػد ّالبحث ّواالتستغالؿ ّوعقػد ّاتستغالؿ ّالسحخوقات ّبشاء ّعمىّ
سعجؿّوالستسّعّ،مخجعّتسابقّ ّّ.
ّ
مشاقرةّلمسشافدةّ،ال
ّ 320كسا ّنرت ّعميو ّالسادة ّّ 4مغ ّالسختسػـ ّالتشفيحؼ ّرقع ّّ 572-05يحجد ّإجخاءات ّوشخوط ّمشح ّرخرة ّالتشقيب ّعغّ
السحخوقاتّالسعجؿّوالستسعّ،ؼيساّيتعمقّبإجخاءاتّالحرػؿّعمىّرخرةّالتشقيبّّ ّ:
 ّتقجيعّشمبّكتابيّلػكالةّ"ّألشفط"ّمغّقبلّالذخزّالخاغبّفيّتشفيحّأشغاؿّالتشقيبّيػضحّمػضػعّالتشقيبّوالبخنامجّالسقتخحّلوّ،عمىّأفّيذسلّالصمبّتفريالّباألشغاؿّالجيػلػجيةّ،الجيػفيديائيةّ،الجيػكسيائيةّوتفاصيلّالحفخّالسدمعّالؿياـّ
بياّ،فزالّعغّالسيدانيةّالسقخرةّإلنجازىاّوتشفيحىاّ .
 ّيجب ّأف ّيكػف ّالصمب ّمخفقا ّبسحكخة ّمػجدة ّتبيغ ّحجود ّالسداحة ّأو ّالسداحات ّالسصمػبة ّمع ّمخاعاةّ ،ال ّتسيسا ّالتذكيمةّالجيػلػجيةّلمسشصقةّ،باإلضافةّإلىّمػضػعّالتشقيبّوبخنامجّاألشغاؿّالعاـّالسقتخحّ ّ.
 ّ يجبّأفّيتزسغّىحاّالصمبّأيزاّتعيجاّبإعادةّاألماكغّإلىّحالتياّاألصميةّحدبّججوؿّزمشيّالّيتجاوزّثالثةّ(ّ)1أشيخ ّبعج ّنياية ّاألشغاؿّ ،يػقع ّمحزخ ّالسعايشة ّالحزػرؼّ ،عشج ّانتياء ّىحه ّالسجة ّبيغ ّ"الػكالة ّالػششية ّلتمسيغ ّمػاردّ
السحخوقات"ّ (ألشفط)ّوصاحبّالخخرةّوالحؼّيمبتّإعادةّاألماكغّإلىّحالتياّاألصميةّ،ويعجّىحاّالسحزخّبالشدبةّلراحبّ
الخخرةّبسمابةّإبخاءّألداءّالتداماتوّ ّّ.
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الفقرة الثانية :رخص إدارية أخرى تسشحها وكالة "ألشفط".
تسشح ّوكالة ّ"ألشفط" ّباإلضافة ّإلى ّرخرة ّالتشقيبّ ،رخرا ّإدارية ّأخخػّّ ،وىي ّرخرة ّحخؽّ
الغاز(أوال)ّ،التخخيزّبكلّإحالةّفيّإشارّعقػدّالسحخوقات ّ(ثانيا)ّّّ،والتخخيزّبكلّإنتاجّمدبقّ
(ثالما)ّ.
أوال -رخرة حرق الغاز السسشؾحة مؽ طرف وكالة "ألشفط":
إفّالخخرةّاالتستمشائيةّلحخؽّغازّنذاشاتّالسشبعّالتيّتسشحياّوكالةّ"ألشفط"ّتتعمقّبعسميةّ
قجرهّ
غيخّقابلّلمحدعّلمخديشةّالعسػميةّ ّ،
ّ
حخؽ ّالغازّالصبيعيّفيّاليػاءّ ،مقابلّتدجيجّرتسعّخاص ّ
اثشا ّعذخ ّألف ّديشار ّجدائخؼّ ّ(ّ 95000د.ج) ّلكل ّمتخ ّمكعب ّعادؼ ّمغ ّالغاز ّالسحخوؽّّ ،شبقاّ
لشزّالسادةّّ590مغّقانػفّرقعّّ91ّ-ّ97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ.
يتّع ّتقييذ ّالتعخيفة ّالسحكػرة ّّأعاله ّفي ّبجاية ّكل ّتسشة ّمجنية ّمغ ّشخؼ ّ" ّالػكالة ّالػششيةّ
لتمسيغ ّمػارد ّالسحخوقات" ّعمى ّأتساس ّمؤشخ ّأتسعار ّاالتستيالؾ ّالحؼ ّتشذخه ّالييئة ّالعسػميةّ
السدؤولة ّعغ ّنذخ ّىحا ّالسؤشخ ّفي ّالجدائخّ ،كسا ّيتع ّالترخيح ّبالختسع ّعمىّحخؽ ّالغاز ّوتدجيجهّ
لجػّادارةّالزخائبّمغّقبلّاألشخاؼّالستعاقجةّعمىّأالّيتجاوزّّ19جانفيّمغّالدشةّالسػاليةّلمدشةّ
التي ّأحخقت ّخالليا ّكسيات ّالغازّ ،أما ّؼيسا ّيتعمق ّبالذخوط ّالتي ّتسشح ّبسػجبيا ّوكالة ّ"ألشفط"ّ
الخخز ّاالتستمشائية ّلحخؽ ّالغاز ّوالعتبات ّالسقبػلة ّوشخوط ّتعخيف ّخرائز ّالسشاشق ّالشائية ّأوّ
السعدولةّوكحاّكيؽياتّتصبيقّمختمفّىحهّاألحكاـ ّعغّشخيقّالتشطيعّحدبساّنرتّعميوّالسادةّ
ّ592مغّقانػفّالسحخّوقاتّرقعّّ 321ّ.91ّ-97
تدتمشى ّمغ ّدفع ّالختسع ّالخاص ّكسيات ّالغاز ّالسحخوؽّّ -عسال ّبأحكاـ ّالسادة ّّ 513مغّ
قانػفّالسحخوقاتّرقعّّ-91ّ-97فيّالحاالتّاالتيةّ :
ّوأثشاء ّاالختبارات ّالتجخيبية ّالخاصة ّبالبئخ ّاالتستكذاؼية ّوّ /أوّ
 ّأثشاء ّتشفيح ّنذاشات ّالبحث ّعسمياتّالتحجيجّوكحلظّأثشاءّانجازّالشسػذج،
ّ 321إلىّغايةّذلظّيبقىّتسارؼّالسفعػؿّالسختسػـّالتشفيحؼّرقعّّ 200ّ -91السؤرخّفيّّ 55نػفسبخّّ،5091يحجدّشخوطّمشحّ
"الػكالةّالػششيةّلتمسيغّمػاردّالسحخوقات" ّ(ألشفط)ّرخرةّاتستمشائيةّلحخؽ ّالغازّوالعتبةّالسقبػلةّوشخوطّالتعخيفاتّالخاصةّ
فيّالسشاشقّالشائيةّأوّالسعدولةّ،جّ.رّ.عّّ41صادرّفيّّ93ديدسبخّّ ّ.5091
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 ّخالؿ ّمخحمة ّانصالؽ ّمشذآت ّججيجة ّلفتخات ّال ّتتجاوز ّالحجود ّالتي ّوضعتيا ّ"الػكالة ّالػششيةّلتمسيغّمػاردّالسحخوقات"ّ،
ّالسشاشقّالتيّتشعجـّفيياّأوّتفتقخّلمسشذآتّالتيّتدسحّباتستعادةّوّ/أوّصخؼّالغاز،ّالسشذآتّالتيّتكػفّمحلّأشغاؿّالسصابقةّ.ثانيا -الترخيص بكل إحالة

322

في إطار عقؾد السحروقات مؽ طرف وكالة "ألشفط":

إف ّالسرالح ّالشاجسة ّعغ ّعقج ّالسحخوقات ّوالحقػؽ ّوااللتدامات ّالسختبصة ّبيحه ّالسرالحّ،
قابمة ّلمتشازؿ ّواالنتقاؿ ّوفقا ّلمذخوط ّالسحجدة ّفي ّقخار ّاإلتسشاد ّوفي ّعقج ّالسحخوقاتّ ،مع ّمخاعاةّ
األحكاـّالسشرػصّعميياّفيّقان ّػفّالسحخوقاتّالججيجّرقعّّّ91ّ-97والسختسػـّالتشفيحؼّرقعّّ-05
ّ 114الحؼّيحجدّنسطّحدابّوترؽيةّحقّتحػيلّالحقػؽ ّوااللتداماتّفيّعقجّبحثّواتستغالؿّأوّ
عقجّاتستغالؿّالسحخوقاتّ ،323وىيّأحكاـّمغّالشطاـّالعاـ ّإذّتعتبخّكلّإحالةّمخالفةّلياّباشمةّ
بصالناّمصمقاّحدبساّنرتّعميوّالسادةّّ900مغّقانػفّالسحخوقاتّالججيجّرقعّّ ّ.324ّ91ّ-97
 -1أشخاص اإلحالة في إطار عقؾد السحروقات:
تبخـّاإلحالةّفيّإشارّعقجّالسحخوقاتّبيغّشخفيغّىساّالسحيلّوالسحاؿّإليوّ .
أّ-السحيلّ ّ:
كلّاألشخاؼّالستعاقجةّفخدياّأوّجساعياّبرفةّمباشخةّأوّغيخّمباشخةّ .
ّ 322اإلحالةّ«ّ:ىيّكلّتحػيلّبذكلّمباشخّأوّغيخّمباشخّ،كمياّأوّجدئياّ،الحقػؽ ّوالػاجباتّوالدشجاتّوّ/أوّالسرالحّ
عغّشخيقّالبيعّأوّالتشازؿّأوّالسداىسةّأوّاالنجماجّأوّاالنفراؿّ،أوّعغّشخيقّأؼّعسميةّقانػنيةّأخخػّ،بساّفيّذلظّ
تغييخّالسخاؾبةّ ّ،
أماّالسخاؾبةّفييّ"ّ:امتالؾّمباشخّأوّغيخّمباشخّفيّرأتسساؿّالذخزّالسعشػؼّأوّلحقػؽ ّالترػيتّضسشوّوالحؼّيسشحّ
تسمصةّاتخاذّالقخارّفيّذلظّالذخزّالسعشػؼ"ّ .
ّراجعّفيّىاذيغّالتعخيفيغّالسادةّّ5مغّقانػفّرقعّّ91ّ-97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ،مخجعّتسابقّ ّ.
ّ 323السختسػـ ّالتشفيحؼ ّرقع ّّ 114ّ -05مؤرخ ّفي ّّ 19أكتػبخ ّّ ،5005يحجد ّنسط ّحداب ّوترؽية ّحق ّتحػيل ّالحقػؽّ
وااللتداماتّفيّعقجّبحثّواتستغالؿّأوّعقجّاتستغالؿّالسحخوقاتّ،جّ.رّ.عّّ50صادرّفيّّ3نػفسبخّّ ّ.5005
ّ 324السادةّّ 900مغّقانػف ّرقعّّ 91ّ -97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ"ّ:تعتبخّكلّإحالةّمخالفةّألحكاـّىحاّالقانػف ّباشمةّ
بصالناّمصمقا"ّ،مخجعّتسابقّ ّ.
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ب -السحال لهّ ّ:
إماّتكػفّّاإلحالةّلرالحّأحجّاألشخاؼّالستعاقجةّ،أوّلسرمحةّالغيخّبذخطّأفّيدتجيبّىحاّ
األخيخّلستصمباتّالسادةّّ5مغّقانػفّالسحخوقاتّرقعّّ ّ.32591ّ-97
 -2محل اإلحالة في إطار عقؾد السحروقات:
تقعّاإلحالةّفيّإشارّعقػدّالسحخوقاتّالتيّتخخزّبياّوكالةّ"ألشفط"ّعمىّماّيميّ ّ:
ّالسرالحّالشاجسةّعغّعقجّالسحخوقاتّ ،ّحقػؽّوالتداماتّاألشخاؼّالستعاقجةّ ّ، ّحرةّمذاركةّالسؤتسدةّالػششية ّ"تسػناشخاؾ" ّالتيّتتجاوزّالحجّاألدنىّالسداوؼّلػاحجّوخسديغّ(ّ)%39فيّالسائةّ ،إذّيسكغ ّل ػػ"تسػناشخاؾ" ّأفّتحيلّكلّحقػقياّوالتداماتيا ّأوّجدءاّمشياّالسػافقةّ
لمفخؽ ّبيغ ّندبة ّمذاركتيا ّفي ّعقج ّالسحخوقات ّوالحج ّاألدنى ّالسداوؼ ّلػاحج ّوخسديغ ّفي ّالسائةّ
(ّ)%39السشرػصّعميوّفيّالسادةّّ75مغّقانػفّالسحخوقاتّرقعّّ .32691ّ-97
 -3شروط اإلحالة في عقؾد السحروقاتّ ّ:
لتقعّاإلحالةّفيّعقػدّالسحخوقاتّصحيحةّيشبغيّتػفخىاّعمىّالذخوطّاآلتيةّ ّ:
ّتخزعّكلّإحالةّلمسػافقةّالسدبقةّمغّقبلّ"الػكالةّالػششيةّلتمسيغّمػاردّالسحخوقات"ّ(ألشفط)ّفيّأجل ّتدعيغ ّيػما ّابتجاء ّمغ ّاتستالـ ّشمب ّاإلحالةّ ،شبقا ّلمسبادغ ّوالكيؽيات ّالسحجدة ّفي ّعقجّ
السحخوقاتّوفيّقخارّاإلتسشادّ .327
 ّيجب ّأف ّيتزسغ ّشمب ّاإلحالة ّبرفة ّخاصة ّتفريل ّالكيؽيات ّّوالذخوط ّاالقترادية ّوالساليةّلإلحالةّ،شبقاّلشزّالسادةّّ01ّ/ّ75مغّقانػفّالسحخوقاتّرقعّّ ّ.91ّ-97
ّ 325السادةّّ 5مغّقانػف ّرقعّّ 91ّ-97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ"ّ:الّيسكغّألؼّكافّأفّيقػـّبشذاشاتّالسحخوقاتّماّلعّ
تتػفخّؼيوّالقجراتّالفشيةّوّ/أوّالساليةّالزخوريةّألدائياّعمىّأحدغّوجوّ،وماّلعّيخخزّلوّمدبقاّبحلظّوفقاّألحكاـّىحاّ
القانػف"ّ،مخجعّتسابقّ ّ.
ّ326أنطخّالسادتيغّ74ّ:وّ5ّ-9ّ/75مغّالسخجعّنفدوّ ّ.
ّ327السادةّّ01ّ/75مغّالسخجعّنفدوّ ّ.
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ّضخورةّدفعّحقّاإلحالةّوىػّالسبمغّالػاجبّدفعوّشبقاّلشزّالسادةّّ503مغّقانػفّالسحخوقاتّرقعّّ"ّ:91ّ -97تخزعّكلّإحالةّ،لجفعّحقّاإلحالةّغيخّقابلّلمخرعّ،لجػّإدارةّالزخائبّمغّ
ؼ ّمبمغّىحاّالحقّندبةّواحجّ
قبلّالذخيظّالستعاقجّالسعشيّأوّالذخكاءّالستعاقجيغّالسعشييغّ ّ،ويداو ّ
فيّالسائةّ(ّ)%9مغّؾيسةّالرفقةّ .
ّتحجدّشخيقةّحدابّىحاّالحقّوترفيتوّعغّشخيقّالتشطيعّ .
ّالّتخزعّعسمياتّاإلحالةّبيغّالييئاتّالسشتدبةّالتيّالّتشصػؼّعمىّصفقةّتجاريةّلحقّاإلحالةّ،
وكحلظّتمظّالتيّتقػـّبياّالسؤتسدةّالػششية"ّ .
ّيسكغّأفّتمجأّ"الػكالةّالػششيةّلتمسيغّمػاردّالسحخوقات"ّإلىّخجماتّأؼّخبيخّيتستعّبالكفاءاتّالالزمةّلسخافقتياّفيّدراتسةّاإلحالةّالسعخوضّعميياّلمسػافقةّ 328ّ.
ثالثا -الترخيص بكل إنتاج مدبق مؽ طرف وكالة "ألشفط":
يقرجّباإلنتاجّالسدبقّإنتاجّالسحخوقاتّالحؼّيدسحّبالحرػؿّعمىّالسعمػماتّوالسيداتّ
االضاؼية ّبخرػص ّالسكسغ ّالسكتذفّ ،والالزمة ّإلعجاد ّمخصط ّالتصػيخّ ،329حيث ّيسكغ ّلػ ػػّ
"الػكالةّالػششيةّلتمسيغّمػاردّالسحخوقات"ّ(ألشفط)ّخالؿّفتخةّالبحثّوبعجّالتذاورّمعّتسمصةّضبطّ
السحخوقاتّ،أفّتخخزّلمسؤتسدةّال ّػششيةّأوّلألشخاؼّالستعاقجةّبالؿياـّبإنتاجّمدبقّلبئخّأوّلعجةّ
ّ
آبارّلسجةّتحجدىاّ،ويحجدّشمبّاإلنتاجّالسدبقّبخنامجّتقييعّىحهّالبئخّأوّىحهّاآلبارّ 330.
تحجد ّرخرة ّاإلنتاج ّالسدبق ّالرادرة ّمغ ّشخؼ ّ"الػكالة ّالػششية ّلتمسيغ ّمػارد ّالسحخوقات"ّ
الذخوطّالتيّتترخؼ ّبشاءّعمييا ّالسؤتسدةّالػششيةّأوّاألشخاؼّالستعاقجةّحدبّالحالةّفيّاإلنتاجّ
 ّ 328راجعّفيّذلظّأحكاـّالتخخيزّباإلحالةّالرادرّعغّوكالةّ"ألشفط"ّالسػادّّ 75ّ،74وّ 76مغّقانػف ّرقعّّ 91ّ-97يشطعّ
نذاشاتّالسحخوقاتّ،مخجعّتسابقّ .
ّ 329يعخؼّمخصطّالتصػيخّبأنوّ"ّ :بخامجّاألشغاؿّالستعمقةّبعسمياتّالتصػيخّ،وفيّاإلنتاجّ،واتستغالؿّالسحخوقاتّ،والتخميّ
عغ ّالسػقع ّونعادتو ّإلى ّحالتو ّاألصميةّ ،يذسل ّمخصط ّالتصػيخ ّعمى ّالخرػصّ ،تحجيج ّمداحة ّاالتستغالؿ ّالتي ّيشبغيّ
تصػيخىاّ،والعشاصخّالتقشيةّ،واالقتراديةّ،والساليةّ،وتحجيجّمػقعّنقصةّالؿياسّ،واإلجخاءاتّاألمشيةّ،ونجخاءاتّحسايةّالبيئةّ
وكحاّعشاصخّالسحتػػّالسحمي"ّ ّ.
راجعّفيّىحاّالتعخيفّنزّالسادةّّ5مغّالسخجعّنفدوّ .
ّ330السادةّّ990مغّالسخجعّنفدوّ ّ.
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فّ
السدبق ّأو ّعشج ّاالقتزاء ّفي ّالعائجات ّالشاجسة ّعشياّ ،شبقا ّلشز ّالسادة ّّ 999مغ ّقانػ ّ
السحخوقاتّرقعّ.91ّ-97

331

ّّ

الفرع الثاني :امتيازات السشبع وق اررات االسشاد التي تسشحها وكالة "ألشفط".
كمفتّوكالة ّ"ألشفط"ّبسػجبّنز ّالسادةّّ 25مغّقانػف ّالسحخوقاتّرقعّّ 91ّ -97بإعجادّ
نساذج ّقخار ّاإلتسشاد ّوامتياز ّالسشبع ّوعقػد ّالسحخوقات ّومشحياّ ،فامتياز ّالسشبع ّيتعمق ّبالبحثّ
واالتستغالؿّأوّلغخضّاتستغالؿّالسكامغّالسكتذفة ّ(الفقخةّاألولى)ّ،أماّقخارّاالتسشادّفيتعمق ّبإبخاـّ
عقجّمحخوقاتّومشحّالحقّلألشخاؼّالستعاقجةّفيّمسارتسةّنذاشاتّالبحثّوّ/أوّاالتستغالؿّعمىّ
مداحةّمعيشةّ(الفقخةّالمانية)ّ ّ.
الفقرة األولى :امتيازات السشبع التي تسشحها وكالة "ألشفط".
تسشح ّ"الػكالة ّالػششية ّلتمسيغ ّمػارد ّالسحخوقات" ّ(ألشفط) ّامتياز ّالسشبع ّلمسؤتسدة ّالػششيةّ
"تسػناشخاؾ"ّلسسارتسةّنذاشاتّالسشبعّ(أوال)ّ،مساّيختبّجسمةّمغّاآلثارّالقانػنيةّفيّمػاجيةّكالّ
الصخفيغ(ثانيا)ّ ّّّ.
أوال -أشخاص ومزسؾن امتياز السشبع:
يسكغّأفّتسارسّالسؤتسدةّالػششية ّ"تسػناشخاؾ" ّنذاشاتّالسشبعّوحجىاّبسػجبّامتيازّمشبعّ
تسشحو ّإياىا ّ"الػكالة ّالػششية ّلتمسيغ ّمػارد ّالسحخوقات" ّ(ألشفط) ّلسجة ّأولية ّقجرىا ّثالثػف ّ(ّ)10
تسشةّ،332يسشحّامتيازّالسشبعّلغخضّالبحثّواالتستغالؿّأوّلغخضّاتستغالؿّالسكامغّالسكتذفةّ ّ.333
ّ 331كسا ّيخزع ّىحا ّاإلنتاج ّالسدبق ّلإلتاوة ّالجداؼية ّالسشرػص ّعمييا ّفي ّالسادة ّّ 976مغ ّالقانػف ّرقع ّّ 91ّ -97يشطعّ
نذاشاتّالسحخوقاتّ":دوفّاإلخالؿّبأحكاـّالسادتيغّّ590وّ594أدناهّ،وتصبيقاّألحكاـّالسادةّّ999أعالهّ،يخزعّاإلنتاجّ
السدبقّحرخياّلجفعّاإلتاوةّالجداؼيةّعمىّاإلنتاجّالسدبقّ.ويتعّحدابّىحهّاإلتاوةّعمىّأتساسّؾيسةّاإلنتاجّالسحجدةّوفقاّ
ألحكاـّالسادةّّ951أعالهّ،وبتصبيقّندبةّخسديغّفيّالسائةّ(ّ،")%30مخجعّتسابقّ .
332

يسكغ ّلمسؤتسدة ّالػششيةّ"تسػناشخاؾ" ّأف ّتصمب ّتسجيج ّفتخة ّالبحث ّلسجة ّأقراىا ّتسشتاف(ّ)5قرج ّالؿياـ ّبأشغاؿ ّتحجيجّ

اكتذاؼ ّمشجد ّقبل ّانتياء ّفتخة ّالبحثّ ،ويشبغي ّأف ّيعخض ّبخنامج ّأشغاؿ ّالتحجيج ّالستعمق ّبيحا ّالتسجيج ّلسػافقة ّ"الػكالةّ
الػششي ة ّلتمسيغ ّمػارد ّالسحخوقات" ّفي ّضل ّاحتخاـ ّالبشػد ّوالذخوط ّالسحجدة ّفي ّامتياز ّالسشبعّ ،تحجد ّمجة ّامتياز ّالسشبعّ
الستزسغ ّمكسشا ّواحجا ّأو ّعجةّمكامغ ّمكتذفة ّالحؼ ّتسشحو ّ"الػكالة ّالػششية ّلتمسيغ ّمػارد ّالسحخوقات" ّوفقا ّلمسادة ّّ 5مغّ
السخجعّنفدوّ ّ.
قانػفّرقعّّ91ّ-97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ ّ،
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 -1أشخاص امتياز السشبع:
يزصمع ّبجور ّمتعامل ّالسشبع ّبالشدبة ّالمتيازات ّالسشبع ّالسؤتسدة ّالػششية ّ" ّتسػناشخاؾ" ّأوّ
الغيخ ّالحؼ ّتعيشو ّفي ّإشار ّامتياز ّالسشبعّ ،لكغ ّيجب ّتبميغ ّ"الػكالة ّالػششية ّلتمسيغ ّمػاردّ
السحخوقات" ّبذأف ّكل ّتعييغ ّأو ّتغييخ ّفي ّصفة ّمتعامل ّالسشبعّ ،334اتستشادا ّإلى ّتحػيل ّمؤتسدةّ
"تسػناشخاؾ" ّجدء ّمغ ّحقػقيا ّوالتداماتيا ّفي ّامتياز ّالسشبع ّعغ ّشخيق ّإبخاـ ّعقج ّمحخوقات ّمعّ
الستشازؿّلوّ ّ.335
 -2مزسؾن امتياز السشبع:
يحجدّامتيازّالسشبعّعمىّوجوّالخرػصّماّيأتيّ :336
 ّالخقعةّمحلّامتيازّالسشبعّ ،ويسكغّأفّتتشازؿّالسؤتسدةّالػششيةّ"ّتسػناشخاؾ"ّعغّالخقعةّكمياّأوّجدئياّخالؿّفتخةّالبحثّفيّضلّاألحكاـّوالذخوطّالسشرػصّعميياّفيّامتيازّالسشبع.

337

كسا ّيسكغ ّأف ّيسشح ّتسجيج ّاتستمشائي ّلفتخة ّالبحث ّقجره ّتستة ّ(ّ )4أشيخ ّمغ ّشخؼ ّ"الػكالة ّالػششية ّلتمسيغ ّمػاردّ
السحخوقات" ّلمسؤتسدةّالػششيةّ"ّتسػناشخاؾ"ّلمدساحّبإنياءّأشغاؿّحفخّبئخّقيجّاإلنجازّ،وفيّحالةّاكتذاؼّمكسغّ،تكػفّ
السجةّالقرػػّلتسجيجّفتخةّالبحثّلتحجيجّىحاّاالتستكذاؼّتسشتافّ(ّ)5مشقػصةّمشياّمجةّالتسجيجّاالتستمشائيّالسدتعسمةّفعميا ّ
ّتخزعّفتخاتّبحثّواتستغالؿّالخقعةّألحكاـّالسادةّّ34مغّقانػفّالسحخوقاتّرقعّّ91ّ-97باتستمشاءّأحكاـّفقختياّاألخيخةّ .
تسشحّ"الػكالةّالػششيةّلتمسيغّمػاردّالسحخوقات"ّىحاّالتسجيجّأوّالتسجيجّاالتستمشائيّلفتخةّالبحثّبشاءّعمىّشمبّمبخرّيقجـّ
تستيغّيػماّعمىّاالقلّقبلّانتياءّفتخةّالبحثّمغّقبلّالسؤتسدةّالػششيةّ"تسػناشخاؾ"ّ ّ.
راجعّفيّذلظّأحكاـّالسادةّّ36مغّقانػفّرقعّّ91ّ-97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ،مخجعّتسابقّ .
ّ333السادةّّ5ّ-9ّ/ّ52مغّالسخجعّنفدوّ ّ.
ّ334السادةّّ44مغّالسخجعّنفدوّ ّّ.
 ّ335يسكغّأفّتقخرّالسؤتسدةّالػششيةّ"تسػناشخاؾ"ّتحػيلّجدءّمغّحقػقياّوالتداماتياّفيّامتيازّالسشبعّ،وتبخـّفيّىحهّالحالةّ
معّالستشازؿّلوّعقجّمحخوقاتّ،وفقاّألحجّاألشكاؿّالسشرػصّعميياّفيّالسادةّّ54مغّقانػفّرقعّّ91ّ-97يشطعّنذاشاتّ
السحخوقاتّ ،مع ّمخاعاة ّالشطاـ ّالقانػني ّالستعمق ّبعقج ّالسحخوقات ّالسعشيّ ،ال ّتسيسا ّأحكاـ ّالسػاد ّمغ ّّ 75إلى ّّ 73أدناهّ،
وتسيتع ّإبخاـ ّىحا ّالعقج ّلمفتخة ّالسحكػرة ّفي ّالسادتيغ ّّ 34وّ 53أعالهّ ،حدب ّالحالةّ ،ويحجد ّالذخوط ّاالقتراديةّ ،ال ّتسيساّ
االتستمساراتّالسشجدةّفيّإشارّامتيازّالسشبعّ .
ويشتييّتسخيافّمفعػؿّامتيازّالسشبعّالسعشيّبسجخدّنذخّمختسػـّالسرادقةّعمىّعقجّالسحخوقاتّفيّالجخيجةّالختسسيةّ
لمجسيػريةّالجدائخيةّالجيسػقخاشيةّالذعبيةّوالستخحّحدبّاإلجخاءاتّالسشرػصّعميياّفيّالسادةّّ43مغّالسخجعّنفدوّ ّ.
ّ336حدبساّتشزّعميوّالسادةّّ52مغّالسخجعّنفدوّ ّ.

- 200 -

الـباب الـثاني

الفصل األول :تحديد الصالحيات المنوطة بوكالتي المحروقات في ضبط قطاع المحروقات.

ّأحكاـّوشخوطّالبحثّواتستغالؿّالسحخوقاتّ،ّأحكاـّوشخوطّالتقميزّوردّاألتسصحّالستعمقةّبالخقعةّمحلّامتيازّالسشبع،ّشخوطّتسجيجّمجتو،ّشخوطّتسحبو، ّالسيمةّالتيّتحػزىاّالسؤتسدةّالػششيةّلتقجيعّمخصطّالبحثّأوّمخصطّالتصػيخّحدبّالحالةّل ػػّ"الػكالةّالػششيةّلتمسيغّمػاردّالسحخوقات"ّلمسػافقةّعميوّ ،
 ّشخوطّاالتستبقاءّلألتسصحّفيّالحاالتّالسحكػرةّفيّالسادةّّ 42مغّقانػف ّالسحخوقاتّرقعّّ-97ّ،33891
 ّكيؽيات ّإعالـ ّ"الػكالة ّالػششية ّلتمسيغ ّمػارد ّالسحخوقات" ّعشجما ّيتع ّتعييغ ّمتعامل ّمشبع ّغيخّالسؤتسدةّالػششية،
ّّ-شخوطّتعجيموّ .
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ337شبقاّلشزّالسادةّّ49فيّفقختياّاألولىّمغّقانػفّرقعّّ91ّ-97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ،مخجعّتسابقّ ّ.
ّ 338السادةّّ 42مغّقانػف ّرقعّّ 91ّ -97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ"ّ:فيّحالةّوجػدّمكسغّأوّعجةّمكامغّ،الّيسكغّتقجيعّ
بذأنياّترخيحاّبقابميةّاالتستغالؿّالتجارؼّ،بدببّمحجوديةّأوّغيابّمؤكجّلسشذآتّالشقلّبػاتسصةّاألنابيبّأوّبدببّغيابّ
مؤكجّلدػؽّبيعّالسشتػجّ،يسكغّالسؤتسدةّالػششيةّأوّاألشخاؼّالستعاقجةّ،حدبّالحالةّ،أفّتقجـّإلىّ"ّالػكالةّالػششيةّلتمسيغّ
مػارد ّالسحخوقات"ّ ،قبل ّنياية ّفتخة ّالبحثّ ،شمبا ّباتستبقاء ّالدصح ّالحؼ ّيغصي ّىحا ّالسكسغ ّأو ّىحه ّالسكامغّ .وتحجّد ّفتخةّ
االتستبقاءّ،ومجتياّخسذّ(ّ) 3تسشػاتّعمىّاألكمخّابتجاءّمغّتاريخّاتستالـّالصمبّ،مغّقبلّ"الػكالةّالػششيةّلتمسيغّمػاردّ
السحخوقات"ّ،السخجعّنفدوّ ّ.
ّّّ ّ
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ثانيا -اآلثار القانؾنية السترتبة عؽ مشح امتياز السشبع:
يتختب ّعغ ّمشح ّامتياز ّالسشبع ّلمسؤتسدة ّالػششية ّ" ّتسػناشخاؾ" ّمغ ّشخؼ ّوكالة ّ"ألشفط"ّ
مجسػعةّمغّاالثارّوالشتائجّالقانػنيةّفيّمػاجيةّكالّالصخفيغّ .
 -1في مؾاجهة الؾكالة الؾطشية لتثسيؽ مؾارد السحروقات "ألشفط":
الّتتحسلّالجولةّأؼّالتداـّتسػيلّوالّأؼّضسافّتسػيلّمختبطّبشذاشاتّالسشبعّ،وليدتّبأؼّ
حاؿّمغّاألحػاؿّمدؤولةّعغّاألعساؿّواألحجاثّالشاجسةّعغّمسارتسةّىحهّالشذاشاتّ،والّيسكغّ
بأؼّحاؿّمغّاألحػاؿّتقجيعّمصالب مباشخةّأوّغيخّمباشخةّمغّشخؼّأؼّشخزّكافّضجّالجولةّ
أوّ"الػكالةّالػششيةّلتمسيغّمػاردّالسحخوقات"ّ،بدببّأيةّأضخارّأوّعػاقبّميساّكانتّشبيعتياّ
ناجسةّعغّعسمياتّالسشبعّوّ/أوّأدائياّ 339.
 -2في مؾاجهة متعامل السشبع السؤسدة الؾطشية "سؾناطراك":
تمتدـّالسؤتسدةّالػششيةّ"ّتسػناشخاؾ"ّفيّإشارّامتيازّالسشبعّبساّيميّ ّ:
 ّتقع ّالشفقات ّالزخورية ّلتشفيح ّامتياز ّالسشبع ّعمى ّعاتق ّالسؤتسدة ّالػششية ّالتي ّتزسغ ّتجشيجّالسػاردّالفشيةّوالساليةّوالتجييداتّالزخوريةّ .340
ّتمتدـّالسؤتسدةّالػششيةّ"تسػناشخاؾ"ّأثشاءّأداءّعسمياتّالسشبعّبتصبيقّالسقاييذّوالسعاييخّالسقبػلةّعسػماّفيّصشاعةّالسحخوقاتّ،بساّيزسغّالسحافطةّعمىّالسكامغّواالتستخجاع ّاألمملّوالسدتجاـّ
لمسحخوقاتّ .341
"تسػناشخاؾ" ّبسػجبّكلّامتياز ّمشبع ّمحاتسبةّمصابقةّلمتذخيعّوالتشطيعّ
ّ
 ّتزبطّالسؤتسدةّالػششية ّالدارؼّالسفعػؿّ .342

ّ339السادةّّ47مغّقانػفّرقعّّ91ّ-97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ،مخجعّتسابقّ ّ.
ّ340السادةّّ09ّ/ّ46مغّالسخجعّنفدوّ ّ.
ّ341السادةّّ33مغّالسخجعّنفدوّ ّ.
ّ342السادةّّ59مغّالسخجعّنفدوّ ّ.
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 ّعمىّالسؤتسدةّالػششية ّ"تسػناشخاؾ" ّبسػجبّامتيازّالسشبعّأفّتدودّبذكلّمشتطعّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات" ّبالسعمػمات ّالستحرل ّعمييا ّفي ّإشارّأداء ّعسميات ّالسشبعّ ،وبالتقاريخ ّالسصمػبة ّفيّ
الذكلّووفقّالجوريةّالتيّتقخىاّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّ .343
الفقرة الثانية :ق اررات االسشاد التي تسشحها وكالة "ألشفط"
إلبرام عقؾد السحروقات.
تعسل ّوكالة ّ"ألشفط" ّعمى ّمشح ّق اخرات ّاإلتسشاد ّ– ّكإحجػ ّالذخوط ّالذكميةّ -إلبخاـ ّعقػدّ
السحخوقاتّ ،فشطخاّألىسيةّوحجعّىحهّالعقػدّ،وأىسيةّالسحلّالحؼّتقػـ ّعميوّ ،فإنياّتتشػعّوتشقدعّّ
إلى ّعجة ّأشكاؿ( ّأوال)ّ ،كسا ّأنيا ّتخزع ّلسجسػعة ّمغ ّالذخوط ّالذكمية ّوالسػضػعية ّتعجّ ّركشاّ
أتساتسياّلؿيامياّولتشفيحّااللتداماتّالسترمةّبياّوفقّآلياتّمعيشةّ(ثانيا)ّ ّّ.
أوال -أشكال عقؾد السحروقات في عل قانؾن السحروقات رقؼ :13 -11
مغّبيغّاإلصالحاتّالتيّقخرىاّقانػفّالسحخوقاتّالججيجّرقعّّ،91ّ-97العػدةّإلىّالشطاـّ
ّ
القجيع ّألشكاؿ ّعقػد ّالسحخوقات ّفي ّضلّ ّالقانػف ّرقع ّّ ،92ّ -64الستسممة ّفيّ :عقػد ّالسذاركةّ،
تقاتسع ّاإلنتاج ّوعقج ّالخجمات ّذات ّالسخاشخّ ،344إذ ّيبخـ ّعقج ّالسحخوقات ّبيغ ّالسؤتسدة ّالػششيةّ
ّ343السادةّّ50مغّقانػفّرقعّّ91ّ-97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ،مخجعّتسابقّ ّ.
ّ 344عمىّخالؼّقانػف ّالسحخوقاتّالقجيعّرقعّّ 05ّ -03الحؼّاعتسجّشكالّوحيجاّوىػّعقػدّالبحثّوّ/أوّاالتستغالؿ ّالحؼّ
ممّل ّتغيي اخ ّجحريا ّفي ّاإلشار ّالقانػنيّوالصبيعة ّالقانػنية ّلمعقػد ّالبتخوليةّ ،إذ ّأقخ ّآليةّججيجة ّإلبخاـ ّعقػدّالسحخوقات ّمغّ
خالؿّصيغةّعقػدّالبحثّوّ/أوّاالتستغالؿّعمىّخالؼّماّكافّمشرػصاّعميوّفيّضلّالقانػفّرقعّّ :92ّ-64
 ّيسكغّلمستعاقجيغّ(تسػاءّكانػاّشخكاتّبتخوليةّأجشبيةّأوّمؤتسدةّ"تسػناشخاؾ")ّابخاـّعقػدّالبحثّوّ/أوّاالتستغالؿّمعّ"الػكالةّالػششيةّلتمسيغّمػاردّالسحخوقات"ّ(ألشفط)ّلكلّأنذصةّالبحثّأوّالتشقيبّأوّاالنتاجّفيّالجدائخّ .
 ّأصبحتّ"الػكالةّالػششيةّلتمسيغّمػاردّالسحخوقات"ّ(ألشفط) ّمالكةّالدشجّالسشجسيّوليذّ"تسػناشخاؾ"ّكساّكافّاألمخّفيّإشارّقانػفّرقعّّ .92ّ-64
ّتسشحّوكالةّ"ألشفط"ّرخزّالتشقيبّمغّخالؿّشخحّمشاقراتّفيّضلّالتشافذّالحخّوالطخوؼّالذفافةّوالعادلةّ .ّعشجّأؼّاتستكذاؼّججيجّفإفّالحقػؽ ّالتجاريةّلإلنتاجّتحتخـّعمىّأتساسّاالتستكذاؼّالتجارؼّ،وذلظّبعجّمرادقةّوكالةّ"ألشفطّ"ّ ّ.
 ّتستمظّتسػناشخاؾّندبةّّ %39مغّأيةّعقػدّبحثّوّ/أوّاتستغالؿّ ،ول ػػسؤتسدةّ"تسػناشخاؾ"ّخيارّالسذاركةّبشدبةّترلّإلىّّ%ّ10والّتقلّعغّّ%50عشجماّالّتكػفّ"تسػناشخاؾ"ّشخفاّفيّالعقجّ .
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"تسػناشخاؾ"ّوبيغّاألشخاؼّالستعاقجةّلسجةّثالثيغّ(ّ)10تسشةّابتجاءّمغّتاريخّدخػلوّحيدّالتشفيحّ،345
وفقّأحجّىحهّاألشكاؿّالمالثةّ ّّ.

ّتدتفيجّالذخكاتّاألجشبيةّمغّامتيازاتّإلنجازّـياكلّومشذآتّالشقلّباألنابيبّ ، ّيتعّتقاتسعّكلّالسشتجاتّالشفصيةّبيغّاألشخاؼّالستعاقجةّبعجّتدجيجّكلّالزخائبّوتدجيجّحقػؽ ّالسمكيةّلػػػكالةّ"ألشفطّ"ّالتيّتسملّشخؼّالجولةّفيّالتعاقجّ ّ.
وبالتالي ّحاوؿ ّالسذخع ّمغ ّخالؿ ّقانػف ّالسحخوقات ّرقع ّ(ّ 05ّ -03السمغى ّجدئيا) ّإنياء ّاالحتكار ّفي ّالقصاعّ
الشفصي ّالحؼ ّكانت ّتسارتسو ّ"تسػناشخاؾ" ّوأصبح ّمغ ّحق ّكل ّمتعامل ّاقترادؼ ّمحمي ّأو ّأجشبي ّأف ّيسارس ّنذاشاتّ
السحخوقاتّبحخيةّ،مغّخالؿّنػعّواحجّمغّالعقػدّأقلّمخونةّوالّيدتجيبّلجسيعّأشكاؿّاالتستمساراتّالشفصيةّ،أالّوىػّعقجّ
البحثّوّ/أوّاتستغالؿّالسحخوقاتّ،ولكغّبعجّفذلّىحاّالشسػذجّعادتّالجدائخّلألنػاعّالمالثةّلمعقػدّالستزسشةّفيّقانػفّ
رقعّّ92ّ-64بسػجبّقانػفّالسحخوقاتّالججيجّرقعّّ ّ.91ّ-97
راجعّفيّالعقػدّالشفصيةّفيّضلّقانػفّالسحخوقاتّرقعّ(ّ05ّ-03السمغىّجدئيا)ّ ّ:
 ّ عجليّدمحمّعبجّالكخيعّ،الشطاـّالقانػنيّلمعقػدّالسبخمةّبيغّالجوؿّواألشخاصّاألجشبيةّ،رتسالةّلشيلّشيادةّالجكتػراهّفيّالقانػفّالخاصّ،كميةّالحقػؽّوالعمػـّالدياتسيةّ،جامعةّأبيّبكخّبمقايجّ–ّتمسدافّ،5099ّ-5090ّ،صّصّّ ّ.29ّ-14
 ّواتيكي ّشخيفةّ ،الشطاـ ّالقانػني ّلمعقػد ّالرشاعية ّالجولية ّفي ّقصاع ّالسحخوقاتّ ،رتسالة ّماجدتيخّ ،كمية ّالحقػؽ ّوالعمػـّالدياتسيةّ-جامعةّمػلػدّمعسخؼّتيدؼّوزوّ ّ.5005ّ،
ّ345تشقدعّعقػدّالسحخوقاتّفيّضلّقانػفّالسح ّخوقاتّرقعّّ91ّ-97إلىّفتختيغّ ّ:
 فترة البحثّ:الّيسكغّأفّتتجاوزّتسبعّ(ّ)5تسشػاتّابتجاءّمغّتاريخّدخػؿّعقجّالسحخوقاتّحيدّالتشفيحّ،ماّلعّيتعّتسجيجىاّشبقاّلشزّالسادةّّ 36مغّقانػف ّالسحخوقاتّرقعّّ،91ّ -97وتتزسغّفتخةّالبحثّمخحمةّواحجةّأوّعجةّمخاحلّ،تحجدّمجةّ
وبخنامجّاألشغاؿّاألدنىّلكلّمخحمةّوكحاّشخوطّالسخورّمغّمخحمةّإلىّأخخػ.
 فترة االستغاللّ :تبجأّمغّتاريخّتبميغّالسػافقةّمغّشخؼّ"الػكالةّالػششيةّلتمسيغّمػاردّالسحخوقات"ّعمىّمخصطّتصػيخّمداحةّاالتستغالؿّوتشتييّبتاريخّنيايةّعقجّالسحخوقات.
إالّأنوّيسكغّتسجيجّمجةّعقجّالسحخوقاتّلفتخةّالّيسكغّأفّتتعجػّعذخ ّ(ّ)90تسشػاتّحدبّالذخوطّوالكيؽياتّ
السحجدةّفيّالعقجّالسحكػرّ،حدبساّتشزّعميوّالسادةّّ34مغّقانػفّرقعّّ91ّ-97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ ّ.
كساّيسكغّأفّتبمغّمجةّعقجّالسحخوقاتّالستزسغّمكسشاّأوّعجةّمكامغّمكتذفةّ،خسداّوعذخيغّ(ّ)53تسشةّابتجاءّ
مغّتاريخّدخػلوّحيدّالتشفيحّ،ويسكغّأفّتسجدّىحهّالفتخةّلسجةّأقراىاّعذخّ(ّ)90تسشػاتّحدبّالذخوطّوالكيؽياتّالسحجدةّ
فيّعقجّالسحخوقاتّ،شبقاّلشزّالسادةّّ35مغّقانػفّرقعّّ91ّ-97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ .
وبغسّالشطخّعغّأحكاـّالسادةّّ34يسكغّلألشخاؼّالستعاقجةّأفّتصمبّتسجيجّفتخةّالبحثّلسجةّأقراىاّتسشتافّ(ّ)5
قرجّالؿياـّبأشغاؿّتحجيجّاكتذاؼّمشجدّقبلّانتياءّفتخةّالبحثّ،ويشبغيّأفّيعخضّبخنامجّاشغاؿّالتحجيجّالستعمقّبيحاّ
التسجيجّلسػافقةّ"الػكالةّالػششيةّلتمسيغّمػاردّالسحخوقات"ّفيّضلّاحتخاـّالبشػدّوالذخوطّالسحجدةّفيّقخارّاالتسشادّ ّ.

- 204 -

الـباب الـثاني

الفصل األول :تحديد الصالحيات المنوطة بوكالتي المحروقات في ضبط قطاع المحروقات.

 -1عقد السذاركة:
يقػـّعقجّالسذاركةّعمىّاشتخاؾّالجوؿّالسشتجةّلمشفطّأوّإحجػّمؤتسداتياّالشفصيةّمعّشخكةّ
أجشبيةّفيّالتشقيبّعغّالشفطّواتستغاللوّاشتخاكاّمتكافئاّفيّااللتداماتّوالحقػؽّّ،مغّحيثّتحسلّ
األخصارّوالشفقاتّواألجخّودفعّالجبايةّ.
يشطعّعقجّالسذاركةّبيغّاألشخاؼّالستعاقجةّكيؽياتّمسارتسةّنذاشاتّالبحثّداخلّالخقعةّ
ونذاشات ّاالتستغالؿ ّفي ّحالة ّاكتذاؼ ّمكسغ ّأو ّأكمخ ّقابمة ّلالتستغالؿ ّتجاريا ّحدب ّاألحكاـّ
التاليةّ ّ:
 ّيحجد ّعقج ّالسذاركة ّحقػؽ ّوالتدامات ّاألشخاؼ ّالستعاقجةّ ،بسا ّفييا ّالتدامات ّالتسػيل ّالتي ّتقعّعمى ّعاتق ّكل ّمشيا ّخالؿ ّفتخة ّالبحث ّوخالؿ ّفتخة ّاالتستغالؿّ ،إذا ّتع ّاكتذاؼ ّمكسغ ّقابلّ
لالتستغالؿّتجارياّ،وذلظّبسخاعاةّندبّمذاركةّاالشخاصّالحؼّيذكمػفّاألشخاؼّالستعاقجةّ 346.
 ّتشتقل ّممكية ّالسحخوقات ّالسدتخخجة ّتشفيحا ّلعقج ّالسذاركة ّإلى ّاألشخاؼ ّالستعاقجة ّعشج ّنقصةّالؿياسّ،ويترخؼّكلّشخؼّمتعاقجّفيّالسحخوقاتّالسدتخخجةّالتيّتؤوؿّإليوّ،معّمخاعاةّأحكاـّ
السػادّّ 45وّ 959وّ 955مغّقانػف ّالسحخوقاتّرقعّّ،91ّ -97وتخزعّىحهّالسحخوقاتّلمجبايةّ
السصبقةّعمىّاألشخاؼّالستعاقجةّشبقاّلقانػفّالسحخوقاتّرقعّّ .91ّ-97
 ّالسشذآت ّالسشجدة ّتشفيحا ّلعقج ّالسذاركة ّىي ّممظ ّلألشخاؼ ّالستعاقجة ّوذلظ ّمع ّمخاعاة ّاألحكاـّالسشرػصّعميياّفيّالسادتيغّّ995وّ991مغّقانػفّالسحخوقاتّرقعّّ .91ّ-97

يسكغّأفّيسشحّتسجيجّاتستمشائيّلفتخةّالبحثّقجرهّتستةّأشيخّمغّشخؼّ"الػكالةّالػششيةّلتمسيغّمػاردّالسحخوقات"ّ
لألشخاؼّالستعاقجةّلمدساحّبإنياءّأشغاؿّحفخّبئخّقيجّاإلنجازّ،وفيّحالةّاكتذاؼّمكسغّتكػف ّالسجةّالقرػػّلتسجيجّفتخةّ
البحثّلتحجيجّىحاّاالكتذاؼّتسشتافّمشقػصةّمشيا ّمجةّالتسجيجّاالتستمشائيّالسدتعسمةّفعمياّ،تسشحّ"الػكالةّالػششيةّلتمسيغّ
مػارد ّالسحخوقات" ّىحا ّالتسجيج ّأو ّالتسجيج ّاالتستمشائي ّلفتخة ّالبحث ّبشاء ّعمى ّشمب ّمبخر ّيقجـ ّتستيغ ّيػما ّعمى ّاألقل ّقبلّ
انتياءّفتخةّالبحثّمغّقبلّالسؤتسدةّالػششيةّ"تسػناشخاؾ"ّأوّاألشخاؼّالستعاقجةّ .
راجعّفيّذلظّنزّالسادةّّ36مغّقانػفّرقعّّ91ّ-97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ،مخجعّتسابقّ ّ.
ّ346راجعّأحكاـّالسادتيغّّ55وّ56مغّالسخجعّنفدوّ ّ.
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 ّتتكفل ّاألشخاؼ ّالستعاقجة ّبتسػيل ّعسميات ّالسشبع ّوفقا ّلشدبة ّمذاركة ّكل ّشخؼ ّفي ّعقجّالسذاركةّ .
 ّيسكغ ّالذخكاء ّفي ّالعقج ّتحسل ّالتدامات ّالسداىسة ّالتي ّتخز ّفتخة ّالبحث ّوالستعمقة ّبسذاركةّالسؤتسدة ّالػششية ّالسشرػص ّعمييا ّفي ّالسادة ّّ 75مغ ّقانػف ّالسحخوقات ّرقع ّّ ،91ّ -97بساّ
يتشاتسبّمعّحرةّكل ّمشيعّ،لحدابّالسؤتسدةّالػششية ّ"تسػناشخاؾ" ّوتقجـّىحهّالتدبيقاتّالساليةّ
لمسؤتسدةّالػششيةّوفقاّلمذخوطّالسشرػصّعميياّفيّعقجّالسذاركةّ .
 ّيبخـ ّاتفاؽ ّعسميات ّمغ ّقبل ّاألشخاؼ ّالستعاقجة ّويحجد ّىحا ّاالتفاؽ ّمياـ ّمتعامل ّالسشبع ّألداءّعسمياتّالسشبعّالحؼّيترخؼّباتسعّاألشخاؼّالستعاقجةّولحدابياّ.
 -2عقد تقاسؼ اإلنتاجّ ّ:
عقػد ّتقاتسع ّاالنتاج ّ– ّالتي ّتشجرج ّضسغ ّعقػد ّالسقاولة ّالشفصيةّ -عالقة ّتعاقجية ّتزعّ
الصخؼ ّالػششي ّالسشتج ّباعتباره ّمالظ ّالمػرة ّالبتخولية ّوالصخؼ ّاالجشبي ّكسدتمسخ ّيمتدـ ّبأنذصةّ
البحثّواالتستغالؿّمقابلّحرػلوّعمىّحرةّمغّاالنتاجّ.
حدبّعقجّتقاتسعّاإلنتاجّالّيكػفّلمذخيظّاألجشبيّأؼّاتراؿّمباشخّمعّاإلدارةّالجبائيةّأوّ
اإلداراتّاألخخػّ،لكػفّالتداماتوّالجبائيةّتتكفلّبياّالسؤتسدةّالػششيةّ"ّتسػناشخاؾ"ّ،كساّأفّالذخيظّ
ممدـّبسػجبّىحاّالعقجّبتقجيعّمداىستوّالساليةّوالتكشػلػجيةّوتحسلّمخاشخّالبحثّوالتشقيبّ،عمىّ
أفّيجفعّلوّفيّالسقابلّحرةّمغّاإلنتاجّالشفصيّالستفاوضّعميياّ،إضافةّإلىّذلظّيسكغّايخادّ
اآلثارّالتاليةّّ ّ:347
 ّيحجد ّعقج ّتقاتسع ّاإلنتاج ّبآليات ّاقتداـ ّاإلنتاجّ ،ال ّتسيسا ّاإلنتاج ّالسػجو ّلتعػيس ّالتكاليفّالبتخوليةّولجفعّمكافأةّالذخيظّالستعاقجّاألجشبيّ،وتختيبّأولػيةّتعػيسّالتكاليفّالبتخوليةّ،وكحاّ
كيؽياتّوحجودّاتستالـ ّالذخيظّالستعاقجّاألجشبيّكسياتّالسحخوقاتّالتيّتسملّالحرةّالعائجةّإليوّ
شبقاّألحكاـّقانػفّالسحخوقاتّرقعّّ ّ.ّ91ّ-97

ّ347السادةّّ61مغّقانػفّرقعّّ91ّ-97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ،مخجعّتسابقّ ّ.
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 ّالسشذآت ّالسشجدة ّتشفيحا ّلعقج ّتقاتسع ّاإلنتاج ّىي ّممظ ّلمسؤتسدة ّالػششية ّ"تسػناشخاؾ" ّوذلظ ّمعّمخاعاةّاألحكاـّالسشرػصّعميياّفيّالسادتيغّّ995وّ991مغّقانػفّالسحخوقاتّرقعّّ .91ّ-97
 ّتؤوؿّعشجّنقصةّالؿياسّممكيةّالسحخوقاتّالسدتخخجةّلمسؤتسدةّالػششية ّ"تسػناشخاؾ" ّوالتيّتجفعّالجبايةّالسصبقةّوفقاّليحاّالقانػفّ .
ّتخزعّمكافأةّالذخيظّالستعاقجّاألجشبيّلمزخيبةّعمىّالسكافأةّالسشرػصّعميياّفيّالسادةّّ971مغّقان ّػفّالسحخوقاتّرقعّّ ّ.91ّ-97
ّيتستعّالذخيظّالستعاقجّاألجشبيّبحقّالترخؼّفيّحرةّاإلنتاجّالتيّتعػدّإليوّبسػجبّتعػيسّالتكاليفّالبتخوليةّومكافأتوّالراؼيةّعشجّنقصةّالتدميعّ،شبقاّلمذخوطّوالكيؽياتّالسحجدةّفيّعقجّ
تقاتسعّاإلنتاجّ .
 ّيتكفلّالذخيظّالستعاقجّاألجشبيّبتسػيلّعسمياتّالسشبعّوفقاّلمكيؽياتّوالذخوطّالسحجدةّفيّعقجّتقاتسعّاإلنتاجّ 348.
 ّدوف ّاإلخالؿّبأحكاـّالسادةّّ 46مغّقانػف ّالسحخوقاتّرقعّّ،91ّ -97تتستعّالسؤتسدةّالػششيةّ"تسػناشخاؾ" ّبخيار ّالسذاركة ّفي ّتسػيل ّعسميات ّالسشبع ّوفقا ّلمكيؽيات ّوالذخوط ّالسحجدة ّفي ّعقجّ
تقاتسعّاإلنتاجّ .349
 -3عقد خدمات ذات مخاطر:
يسكغ ّالمجػء ّإلى ّعقج ّالخجمات ّذات ّالسخاشخّ ،عشجما ّال ّتخغب ّالسؤتسدة ّالػششيةّ
"تسػناشخاؾ" ّتقاتسعّاإلنتاجّمعّالسدتمسخّاألجشبيّ،فيحاّاألخيخّيتحسلّالسخاشخّلػحجهّقبلّحرػلوّ
عمىّاألجخّنقجاّوليذّفيّشكلّتقاتسعّاإلنتاجّ،ويتعّتبشّيّىحاّالشػعّمغّالعقػدّمغّأجلّتصػيخّ
الحقػؿّصعبةّاالتستكذاؼّأوّتحديغّاتستخجاعّالحقػؿّالسدتغمةّ ّ.
ّ

ّ348السادةّّ09ّ/ّ62مغّقانػفّرقعّّ91ّ-97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ،مخجعّتسابقّ ّ.
ّ349السادةّّ02ّ/ّ62مغّالسخجعّنفدوّ.
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يشطع ّعقج ّالخجمات ّذات ّالسخاشخ ّبيغ ّاألشخاؼ ّالستعاقجةّ ،كيؽيات ّمسارتسة ّنذاشاتّ
االتستغالؿّداخلّالخقعةّ،وعشجّاالقتزاءّنذاشاتّالبحثّوفقاّلمذخوطّوالكيؽياتّالتيّيحجدىاّ ّ:350
 ّيحجدّعقجّالخجماتّذاتّالسخاشخّآلياتّتقاتسعّالسجاخيلّالسػجيةّلتعػيسّالتكاليفّالبتخوليةّّوتختيب ّأولػيات ّتعػيس ّالتكاليف ّالبتخوليةّ ،وكحا ّحجودّ
ودفع ّمكافأة ّالذخيظ ّالستعاقج ّاألجشبيّ ،
حرةّالذخيظّالستعاقجّاألجشبيّمغّالسجاخيلّشبقاّألحكاـّىحاّالقانػفّ .
 ّالسشذآت ّالسشجدة ّتشفيحا ّلعقج ّالخجمات ّذات ّالسخاشخ ّىي ّممظ ّلمسؤتسدة ّالػششية ّ"تسػناشخاؾ"ّوذلظ ّمع ّمخاعاة ّاألحكاـّالسشرػص ّعمييا ّفيّالسادتيغ ّّ 995وّ 991مغ ّقانػف ّالسحخوقات ّرقعّ
ّ ّ.91ّ-97
 ّتؤوؿّعشجّنقصةّالؿياسّممكيةّالسحخوقاتّالسدتخجعةّلمسؤتسدةّالػششية ّ"تسػناشخاؾ" ّوالتيّتجفعّالجبايةّالسصبقةّوفقاّليحاّالقانػفّ .
 ّتخزع ّمكافأةّالذخيظّالستعاقجّاألجشبيّإلىّالزخيبةّعمىّالسكافأةّالسشر ّػص ّعميياّفيّالسادةّّ 971مغ ّقانػف ّالسحخوقات ّرقع ّّ ،91ّ -97ويتمقى ّالذخيظ ّالستعاقج ّاألجشبي ّدخال ّنقجيا ّبسػجبّ
تعػيس ّالتكاليف ّالبتخولية ّومكافأتو ّالراؼية ّشبقا ّلمذخوط ّوالكيؽيات ّالسحجدة ّفي ّعقج ّالخجماتّ
ذاتّالسخاشخّ ّ.
 ّيزسغّالذخيظّالستعاقجّاألجشبيّتسػيلّعسمياتّالسشبعّوفقاّلمكيؽياتّوالذخوطّالسحجدةّفيّعقجّالخجماتّذاتّالسخاشخّ .351
 ّدوف ّاإلخالؿّبأحكاـّالسادةّّ 46مغّقانػف ّالسحخوقاتّرقعّّ 91ّ -97تتستعّالسؤتسدةّالػششيةّ"تسػناشخاؾ" ّبخيار ّالسذاركة ّفي ّتسػيل ّعسميات ّالسشبع ّوفقا ّلمكيؽيات ّوالذخوط ّالسحجدة ّفي ّعقجّ
الخجماتّذاتّالسخاشخّ .352
ّ

ّ350السادةّّ64مغّقانػفّرقعّّ91ّ-97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ،مخجعّتسابقّ ّ.
ّ351السادةّّ09ّ/ّ65مغّالسخجعّنفدوّ ّ.
ّ352السادةّّ05ّ/65مغّالسخجعّنفدوّ ّ.
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ثانيا -آليات تدخل وكالة "ألشفط" إلبرام عقؾد السحروقات:
لغخض ّإبخاـ ّعقج ّمحخوقات ّتسشح ّ" ّالػكالة ّالػششية ّلتمسيغ ّمػارد ّالسحخوقات"(ألشفط)ّ
بػاتسصةّقخارّاإلتسشادّالحقّلألشخاؼّالستعاقجة ّفيّمسارتسةّنذاشاتّالبحثّوّ /أوّاالتستغالؿّعمىّ
مداحةّمعيشةّ،ضسغّمجسػعةّمغّاإلجخاءاتّواآللياتّالتيّتتجخلّمغّخاللياّىحهّالػكالة ّإلبخاـّ
عقػد ّالسحخوقاتّ ،والستسممة ّفي ّاالنتقاء ّاألوليّ ،اعالف ّالسشافدة ّومغ ّتسة ّمشح ّقخار ّاالتسشادّ ،إذّ
تكمف ّ" ّالػكالة ّالػششية ّلتمسيغ ّمػارد ّالسحخوقات" ّّ -حدبسا ّتشز ّعميو ّالسادة ّّ 25مغ ّقانػفّ
السحخوقاتّرقعّّ-ّ91ّ-97خرػصاّبساّيأتيّ :
ّّإعجادّنساذجّقخارّاالتسشادّّ ّ،...ّمشحّق اخراتّاالتسشادّالستعمقةّبعقػدّالسحخوقاتّ ّ، -1مشح قرار االسشاد:
لغخضّإبخاـّعقجّالسحخوقاتّتسشحّ"الػكالةّالػششيةّلتمسيغّمػاردّالسحخوقات" ّبػاتسصةّقخارّ
االتسشادّ ،الحق ّلألشخاؼ ّالستعاقجة ّفي ّمسارتسة ّنذاشات ّالبحث ّوّ /أو ّاالتستغالؿ ّعمى ّمداحةّ
معيشةّ،353يحجدّىحاّالقخارّالسػقعّمغّشخؼّ"ّألشفط"ّعمىّالخرػصّماّيميّ ّ:354
ّالخقعةّمحلّعقجّالسحخوقاتّ ،ّتعييغّاألشخاؼّالستعاقجةّ ّ،ّمخصطّالبحثّ،شخوطّوكيؽياتّالخدّّالكمّيّونعادةّاألتسصحّ ،ّكيؽياتّالسػافقةّعمىّمخصطّالتصػيخّ ّ،ّكيؽياتّاالبالغّمغّشخؼّاالشخاؼّالستعاقجةّبتعييغّوتغييخّمتعاملّالسشبعّ ،ّالستصمباتّالستعمقةّبالتحػيالتّوبتغييخّالسخاؾبةّ ،ّحاالتّوشخوطّتعميقوّأوّتسحبوّوكحاّأثخىساّعمىّعقجّالسحخوقاتّ ،ّ353السادةّّ09ّ/ّ67مغّقانػفّرقعّّ91ّ-97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ،مخجعّتسابقّ ّ.
ّ354السادةّّ05ّ/67مغّالسخجعّنفدوّ ّ.

- 209 -

الـباب الـثاني

الفصل األول :تحديد الصالحيات المنوطة بوكالتي المحروقات في ضبط قطاع المحروقات.

 ّشخوط ّوكيؽيات ّتحػيل ّمسارتسة ّنذاشات ّالبحث ّوّ /أو ّاتستغالؿ ّالسحخوقات ّإلى ّالسؤتسدةّالػششيةّعشجّانتياءّعقجّالسحخوقاتّأوّفدخوّ .
 -2إجراءات مشح قرار االسشاد:
يتعّمشحّقخارّاإلتسشادّإلبخاـّعقػدّالسحخوقاتّلألشخاؼّالستعاقجةّ،عمىّإثخّإعالفّالسشافدةّ
السشطعّمغّشخؼّ"الػكالةّالػششيةّلتمسيغّمػاردّالسحخوقات" ّ(ألشفط)ّ،قبلّذلظّتقػـّبسشحّشيادةّ
االنتقاءّاألوليّ .
أ -مشح وكالة "ألشفط" شهادة االنتقاء األولي:
يشبغي ّأفّيكػف ّاألشخاص ّالحيغ ّيجيبػف ّعغ ّإعالف ّالسشافدة ّحائديغّعمى ّشيادة ّانتقاءّ
أولي ّصادرة ّعغ ّ" ّالػكالة ّالػششية ّلتمسيغ ّمػارد ّالسحخوقات" ّعمى ّأتساس ّالقػاعج ّوالسعاييخ ّالتيّ
تحجدىا ّىحه ّالػكالةّ ،إذ ّتعسل ّىحه ّاألخيخة ّعمى ّإعجاد ّمعاييخ ّوقػاعج ّالتأىيل ّاالولي ّلألشخاصّ
ولستعامميّالسشبعّ،تسشحّبشاءّعميياّشياداتّالتأىيلّواالنتقاءّاالوليّ .355
أ -1 -كيفية مشح شهادة االنتقاء األولي:
 ّيجب ّعمىّكلّشخزّيخغبّفيّمسارتسةّنذاشاتّالبحثّواتستغالؿّالسحخوقاتّأوّاتستغالؿّالسحخوقاتّ ......أف ّيقجـ ّشمبا ّمغ ّأجل ّاالنتقاء ّاألولي ّلجػ ّ"الػكالة ّالػششية ّلتمسيغ ّمػاردّ
السحخوقات" ّ(ألشفط) ّفيّندختيغّويجبّأفّيتزسغّجسيعّالسعمػماتّالزخوريةّالستعمقةّبالجػانبّ
القانػنيةّوالتقشيةّوالساليةّالسحجدةّفيّالسمحقات ّعمىّالتػاليّأّ،بّ،جّفيّالسختسػـّالتشفيحؼّرقعّ
ّ962ّ-05السعجّؿّوالستسّعّ ّ.356
 ّيجبّأفّتجرسّ"الػكالةّالػششيةّلتمسيغّمػاردّالسحخوقات" ّ(ألشفط) ّالصمباتّوتعمعّالسخشحّفيّغزػف ّالمالثيغ ّ(ّ )10يػما ّمغ ّاتستالميا ّإياىا ّونذا ّاعتبخ ّالصمب ّناقرا ّأو ّتصمب ّمعمػماتّ

ّ355السادةّّ01ّ/70مغّقانػفّرقعّّ91ّ-97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ،مخجعّتسابقّ .
ّ356السادةّّ6مغّالسختسػـّالتشفيحؼّرقعّّ962ّ-05يحجدّإجخاءاتّإبخاـّعقػدّالبحثّواالتستغالؿّوعقػدّاتستغالؿّالسحخوقاتّ
بشاءّعمىّمشاقرةّلمسشافدةّالسعجّؿّوالستسّعّ،مخجعّتسابقّ ّ.
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إضاؼيةّ ،بسا ّفي ّذلظ ّتشطيع ّمقابمة ّمع ّالستخشحّ ،واعتبخ ّذلظ ّضخوريا ّمغ ّأجل ّفيع ّأو ّتػضيحّ
الصمبّ،فعمىّىحاّاألخيخّأفّيمتدـّبتقجيعّىحهّالسعمػماتّ .357
 ّفيّالحالةّالتيّيكػف ّفيياّالصمبّكامالّأثشاءّايجاعوّوالّيتصمبّأؼّمعمػمةّإضاؼيةّ،فإنوّيجبّعمى ّ"الػكالة ّالػششية ّلتمسيغ ّمػارد ّالسحخوقات" ّ(ألشفط) ّأف ّتعمع ّالسخشح ّفي ّغزػف ّالخسدةّ
وأربعيغّ(ّ)23يػماّمغّاتستالمياّإياهّ،بالخدّالخاصّبصمبّاالنتقاءّاألوليّ .358
 ّفيّالحالةّالتيّيكػف ّفيياّالصمبّغيخّكاملّأوّكافّيتصمبّتػضيحاتّ،فإفّ"الػكالةّالػششيةّلتمسيغّمػاردّالسحخوقات" ّ(ألشفط)ّتبمغّالستخشحّفيّغزػف ّالمالثيغ ّ(ّ)10يػماّالتيّتميّاتستالـّ
السعمػماتّاالضاؼيةّأوّالتػضيحاتّ،بالخدّالخاصّبصمبّاالنتقاءّاألوليّ ّ.359
أ -2-تدميؼ شهادة االنتقاء األولي:
ّتدمعّشيادةّاالنتقاءّاألوليّلمستعاملّّ-السدتمسخّلسجةّمقجرةّبمالثّ(ّ)1تسشػاتّابتجاءّمغّتاريخّمشحياّ،شخيصةّتججيجىاّلسجدّالحقةّ،وتكػفّمجةّكلّواحجةّمشيساّتسشتيغّ(ّ 360.)5
 ّكسا ّيسكغ ّل ػ ّ"الػكالة ّال ّػششية ّلتمسيغ ّمػارد ّالسحخقات" ّ(ألشفط) ّأف ّتقػـ ّمغ ّتمقاء ّتسمصتياّالتقجيخيةّ ،بشاء ّعمى ّشمب ّمكتػب ّيقجمو ّالذخز ّالسشتقى ّانتقاء ّأوليا ّيكػف ّفي ّوضعية ّماليةّ
جيجةّ،تدتمسوّقبلّانقزاءّمجةّصالحيةّشيادةّاالنتقاء ّاألوليّ،بتججيجّىحهّالذيادةّلسجةّتسشتيغّ
(ّ،)5فإذاّلعّتججدّالذيادةّفعمىّىحاّالذخزّتقجيعّشمبّججيجّلالنتقاءّاألوليّ ّ.361
ّ
ّ357السادةّّ7مغّالسختسػـّالتشفيحؼّرقعّّ962ّ-05يحجدّإجخاءاتّإبخاـّعقػدّالبحثّواالتستغالؿّوعقػدّاتستغالؿّالسحخوقاتّ
بشاءّعمىّمشاقرةّلمسشافدةّالسعجّؿّوالستسّعّ،معّاإلشارةّإالّأفّىحهّالسادةّقبلّتعجيمياّتسشةّّ 5091تزسغّأجالّأقرخّمغّ
ذلظّوىػّخسدةّعذخّيػماّ(ّ)93فقطّ،مخجعّتسابقّ .
ّ 358السادةّّ 90مغّالسخجعّنفدوّ،نفذّالسالحطةّؼيساّيتعمقّباألجلّإذّقخرتّالسادةّّ 90مغّالسختسػـّالتشفيحؼّرقعّّ-05
ّ962قبلّتعجيمياّتسشةّّ5091أجالّقجرةّثالثيغّ(ّ)10يػماّلمخدّعمىّالستخشحّ ّ.
ّ 359السادةّّ 99مغّالسختسػـّالتشفيحؼّنفدوّ،السعجلةّتسشةّّ 5091إذّتع ّاتستبجاؿّأجلّعذخيغ ّ(ّ)50يػماّبأجلّالمالثيغّ(ّ)10
يػماّ .
ّ360السادةّّ95مغّالسختسػـّالتشفيحؼّنفدوّ ّ.
ّ361السادةّّ91مغّالسختسػـّالتشفيحؼّنفدوّ ّ.

- 211 -

الـباب الـثاني

الفصل األول :تحديد الصالحيات المنوطة بوكالتي المحروقات في ضبط قطاع المحروقات.

ب -إعالن السشافدة مؽ طرف وكالة "ألشفط"ّ ّ:
تعسل ّوكالة ّ" ّألشفط" ّعمى ّتشطيع ّالسشافدات ّالخاصة ّبشذاشات ّالسشبع ّمع ّتحجيج ّمعاييخّ
التقييعّوالتأىيلّالسصبقةّ،واجخاءاتّتقجيعّالعخوضّوتقييسياّ،إذ ّيتعّإبخاـّعقػدّالسحخوقاتّمغّقبلّ
األشخاؼ ّالستعاقجة ّعمى ّإثخ ّاعالف ّالسشافدة ّالسشطع ّمغ ّشخؼ ّ" ّالػكالة ّالػششية ّلتمسيغ ّمػاردّ
السحخوقات"ّ ّ.
ب -1-مزسؾن إعالن السشافدة وتقديؼ العروض:
ّ

ّيشزّإعالفّالسشافدةّالحؼّتشطسوّوكالةّ"ّألشفط"ّبرفةّخاصةّعمىّ :ّ362

ّشكلّالتعاقجّ ،ّأحكاـّنسػذجّالعقجّالسقتخحّلإلبخاـّ ،ّمعاييخّاالختيارّ ،ّوعشجّاالقتزاءّالستصمباتّالخاصةّالتيّيشبغيّاتستيفاؤىاّإلبخاـّعقجّالسحخوقاتّ .تشذأ ّضسغ ّ"الػكالة ّالػششية ّلتمسيغ ّمػارد ّالسحخوقات" ّ(ألشفط) ّمغ ّأجل ّكل ّمشاقرةّ
لمسشافدةّ،لجشةّتجعىّ"ّلجشةّالسشاقرةّلمسشافدة"ّتكمفّبصخحّالسشاقرةّلمسشافدةّومتابعتياّوقفمياّ،
بشاءّعمىّقخارّمغّرئيذّلجشةّاإلدارةّ(المجشةّالسجيخة)ّ ّ.363
وتعتبخّىحهّالمجشةّمدؤولةّعغّعسميةّالسشاقرةّلمسشافدةّ،كساّتتأكجّمغّأفّىحهّالسشاقرةّ
قجّتعّنذخىاّعمىّنصاؽّواتسعّفيّاليػمياتّالػششيةّوفيّالجورياتّالعالسيةّالستخررةّإذاّاقتزىّ
األمخّ،لزسافّجحبّومذاركةّأكبخّعجدّمسكغّمغّاألشخاصّفيّىحهّالعخوضّ ّ.364
ّ
ّ
ّ362حدبساّتشزّعميوّالسادةّّ05ّ/70مغّقانػفّرقعّّ91ّ-97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ،مخجعّتسابقّ.
ّ 363السادة ّّ 09ّ /59مغ ّالسختسػـ ّالتشفيحؼ ّرقع ّّ 962ّ -05يحجد ّإجخاءات ّإبخاـّعقػد ّالبحثّواالتستغالؿ ّوعقػد ّاتستغالؿّ
السحخوقاتّبشاءّعمىّمشاقرةّلمسشافدةّالسعجّؿّوالستسّعّ،مخجعّتسابقّ ّ.
ّ364السادةّّ55مغّالسخجعّنفدوّ ّ.
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ب -2 -إجراءات تقييؼ العروض وابرام العقؾد:
تقػـ ّلجشة ّالسشاقرة ّلمسشافدة ّالطخوؼ ّالستعمقة ّبالسشاقرة ّلمسشافدة ّفي ّيػـ ّآخخ ّأجلّ
لمتعيج ّبالعخوض ّوفي ّالداعة ّالسحجدة ّفي ّممف ّالسشاقرة ّلمسشافدةّ ،بالفتح ّالعمشي ّلمطخوؼّ،
وبالتجقيق ّفي ّصحة ّالعخوضّ ،ودراتستيا ّوتقييسيا ّوفقا ّلمسعيار ّأو ّالسعاييخ ّالسحكػرة ّفي ّممفّ
السشاقرةّلمسشافدةّ،وكحاّبإعجادّمحزخّفتحّالطخوؼّ ّ.365
تعمغّالمجشةّفػراّوعمشاّنتائجّالسشاقرةّوترخحّبقبػؿّالعخضّؼيساّيخزّكلّمداحةّمغّ
السداحاتّأوّكلّمكسغّمغّالسكامغّالسعخوضةّ،وتشذخّنتائجّالسشاقرةّلمسشافدةّعمىّاألقلّفيّ
يػمية ّ ّوششية ّوالتي ّيتع ّتحجيجىا ّفي ّممف ّالسشاقرة ّلمسشافدةّ ،366عمى ّأف ّيػقع ّالعقج ّفي ّأجلّ
ثالثيغّ(ّ)10يػماّبعجّتاريخّفتحّالطخوؼّ ّ.367
السظمب الثاني :الرقابة البعدية لؾكالة "ألشفط" عمى نذاطات السشبع.
شبقا ّألحكاـّالسادةّّ 96مغّالجتستػرّتعجّ ّالسحخوقاتّالسكتذفةّأوّغيخّالسكتذفةّ،السػجػدةّ
ّالبخؼّأو ّفي ّباششو ّوعمى ّتسصح ّأو ّفيّباشغ ّأرض ّالسجاالت ّالبحخيةّ ،التيّ
عمى ّتسصحّاإلقميع ّ
تسارسّالجولةّعميياّتسيادتياّأوّحقػقياّالدياديةّ،ممكاّلمسجسػعةّالػششيةّ،تتكفلّالجولةّبتدييخىاّ
مغّمشطػرّالتشسيةّالسدتجامةّوالتمسيغّفيّإشارّالذخوطّالسشرػصّعميياّفيّقانػف ّالسحخوقاتّ
رقعّّ ّ.368ّ91ّ-97
بعج ّإتساـ ّعسمية ّإبخاـ ّالعقػد ّالستعمقة ّبالبحث ّوّ /أو ّاالتستغالؿ ّوفقا ّلمذخوط ّالسقخرة ّقانػناّ،
تقػـ ّ"الػكالةّالػششيةّلتمسيغّمػاردّالسحخوقات" ّ(ألشفط) ّبستابعةّومخاؾبةّمجػ ّاحتخاـ ّمعاييخّالعسلّ
والشذاط ّمغّشخؼّمتعامميّنذاشاتّالسشبع ّ(الفخعّاألوؿ)ّ،كسا ّيتػقعّأثشاءّمخحمةّرقابةّومتابعةّ
تشفيحّاألشغاؿّ ،اكتذاؼّوكالةّ"ألشفط"ّمخالفاتّوتجاوزاتّتحتعّتدميطّعقػبةّعمييا ّبصخيقةّتزسغّ
ّ 365حدبسا ّتشز ّعميو ّالسادتيغ ّّ 16وّ 17مغ ّالسختسػـ ّالتشفيحؼ ّرقع ّّ 962ّ -05يحجد ّإجخاءات ّإبخاـ ّعقػد ّالبحثّ
واالتستغالؿّوعقػدّاتستغالؿّالسحخوقاتّبشاءّعمىّمشاقرةّلمسشافدةّالسعجّؿّوالستسّعّ،مخجعّتسابقّ .
ّ366السادةّّ21مغّالسختسػـّالتشفيحؼّنفدوّ ّ.
ّ367السادةّّ23مغّالسختسػـّالتشفيحؼّنفدوّ ّ.
ّ368السادةّّ3مغّقانػفّرقعّّ91ّ-97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ،مخجعّتسابقّ ّ.
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لمجولة ّتحقيق ّأىجافيا ّاالقتراديةّ ،خاصة ّتحريل ّالجباية ّالبتخولية ّفي ّضل ّاالتستغالؿ ّاألمملّ
والخشيجّلمسحخوقاتّ(الفخعّالماني)ّ ّ.
الفرع األول :الرالحيات الرقابية لؾكالة " ألشفط".
يخػؿّلػكالةّ"ألشفط" ّإجخاءّأية ّمخاؾبةّتشجرجّضسغّصالحياتياّوألجلّذلظّيسكغّأفّتمجأّ
إلى ّىيئات ّمتخررة ّأو ّإلى ّخبخاء ّمحمييغ ّأو ّأجانبّ ،كسا ّيخػؿ ّليا ّصالحية ّالصمب ّمغّ
األشخاصّالحيغّيسارتسػف ّنذاشاتّالسحخوقاتّأؼّوثيقةّأوّمعمػمةّتقجرّأنياّمفيجةّأوّضخّوريةّ
ألداءّمياـّمشػشةّبياّبسقتزىّقانػفّّالسحخوقاتّرقعّّ،91ّ-97دوفّإمكانيةّالخفسّتحرعاّبالدخّ
السيشي ّأو ّالدخ ّالتجارؼ ّأو ّالفشي ّلبعس ّالػثائقّ ،369تسػاء ّتعمق ّاألمخ ّبخقابة ّمجػ ّاحتخاـّ
السحافطةّعمىّالسكامغ ّ(الفقخةّاألولى)ّ،أوّبخقابةّتشفيحّاألشغاؿ ّ(الفقخةّالمانية) ّأوّبخقابةّمخصطّ
التصػيخّوالحجّّمغّإنتاجّالسحخوقاتّ(الفقخةّالمالمة)ّ ّّ.
ّ
الفقرة األولى :رقابة وكالة "ألشفط" مدى احترام السحافغة عمى السكامؽ.
نرتّالسادةّّ 4مغّقانػف ّالسحخوقات ّرقعّّ 91ّ -97عمىّأفّتشجدّنذاشاتّالسحخوقاتّ
معّمخاعاةّتصبيقّأفزلّالفشياتّوالسسارتساتّالجوليةّقرجّالػقايةّوالحجّ ّمغّالسخاشخّذاتّالرمةّ
وتدييخىاّ ،كسا ّتدتعسل ّجسيع ّالػتسائل ّمغ ّأجل ّالسحافطة ّعمى ّالسكامغّ 370والحرػؿ ّعمىّ
اتستخجاعّاقترادؼّأمملّلمسحخوقاتّ،معّالديخّعمىّالحجّمغّندبةّاتستشفاذّىحهّالسػاردّ،وكلّذلظّ
فيّإشارّاحتخاـّقػاعجّحسايةّالبيئةّ .
مغّأجلّذلظّتتشػعّوكالةّ"ألشفط"ّفيّرقابةّمجػّاحتخاـّالسحافطةّعمىّالسكامغّإلىّرقابةّ
التفاقاتّتػحيجّالسكامغّ(أوال)ّ،ونلىّرقابةّعمىّامتجادّالسكامغ(ثانيا)ّ ّ.
ّ
ّ

ّ369راجعّأحكاـّالسادتيغّّ16وّ17مغّقانػفّرقعّّ91ّ-97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ،مخجعّتسابقّ ّ.
ّ 370السكسغّىػّنصاؽّجغخافيّقجّيكػف ّمحجوداّببعسّاآلفاؽّالجيػلػجيةّ،الحؼّيحتػؼّتسصحوّأوّباششوّعمىّالسحخوقاتّ،
حدبّالتعخيفّالػاردّفيّنزّالسادةّّ5مغّالسخجعّنفدوّ ّ.
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أوال -رقابة وكالة "ألشفط" ال تفاقات تؾحيد السكامؽ:
فيّحالةّماّإذاّتبيغّلمسؤتسدةّالػششية ّ"تسػناشخاؾ" ّأوّلألشخاؼّالستعاقجةّأفّمكسشاّيستجّ
إلى ّداخل ّمداحة ّمجاورة ّمحل ّامتياز ّمشبع ّآخخ ّأو ّعقج ّمحخوقات ّآخخّ ،تبمغ ّ"الػكالة ّالػششيةّ
لتمسيغّمػاردّالسحخوقات"ّ(ألشفط)ّبامتجادّىحاّالسكسغّإلىّالسداحةّالسجاورةّ .
تعمعّ"الػكالةّالػششيةّلتمسيغّمػاردّالسحخوقات"ّعشجّاالقتزاءّ،األشخاؼّالسعشيةّبالسداحةّ
السجاورةّ ،بامتجاد ّالسكسغ ّالسكتذفّ ،وتخصخ ّاألشخاؼ ّالسعشية ّبػجػب ّصياغة ّمخصط ّمذتخؾّ
لتصػيخّالسكسغّواتستغاللوّ،وتقجيسوّلياّقرجّالسػافقةّعميوّ .371
في ّحالة ّتأثيخ ّمخصط ّالتصػيخ ّواالتستغالؿ ّالسذتخؾ ّلمسكسغ ّعمى ّالسخصصات ّالتي ّقجّ
وافقت ّعمييا ّ"الػكالة ّالػششية ّلتمسيغ ّمػارد ّالسحخوقات" ّمدبقاّ ،يتع ّعشج ّاالقتزاءّ ،إدخاؿّ
التعجيالتّالزخوريةّعمىّىحهّالسخصصاتّوتعخضّعمىّالػكالةّمغّججيجّقرجّالسػافقةّعميياّ ّ.372
في ّالحالة ّالتي ّال ّتتفق ّفييا ّاألشخاؼ ّالسعشية ّعمى ّالسخصط ّالسذتخؾ ّلتصػيخ ّالسكسغّ
واتستغاللو ّفي ّأجل ّتستة ّ(ّ )4أشيخ ّبعج ّالتبميغ ّالسػجو ّمغ ّشخؼ ّ"الػكالة ّالػششية ّلتمسيغ ّمػاردّ
السحخوقات"ّ ،تعيغ ّىحه ّاألخيخة ّعمى ّنفقة ّاألشخاؼ ّالسعشيةّ ،خبي اخ ّمدتقال ّيكمف ّبإعجاد ّمخصطّ
مذتخؾّلتصػيخّالسكسغّواتستغاللوّ .
يكػف ّىحا ّالسخصط ّالسذتخؾ ّلتصػيخ ّالسكسغ ّواتستغاللو ّإجباريا ّبالشدبة ّلألشخاؼ ّالسعشيةّ
بسجخدّتبميغوّمغّشخؼّ"الػكالةّالػششيةّلتمسيغّمػاردّالسحخوقات"ّ،ويتعّإبخاـّاتفاؽّتػحيجّيعيغّ
متعاملّالسشبعّ ّ.
إذاّانتيىّأحجّعقػدّالسحخوقاتّالسعشيةّباتفاؽّالتػحيجّقبلّنيايةّىحاّاألخيخّ،فإنوّبإمكافّ
"الػكالة ّالػششيةّلتمسيغّمػاردّالسحخوقات"ّأفّتعيجّباتستغالؿّالخقعةّمحلّالعقجّالسعشيّلمسؤتسدةّ

ّ371السادةّّ09ّ/905وّ05مغّقانػفّرقعّّ91ّ-97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ،مخجعّتسابقّ ّ.
ّ372السادةّّ01ّ/ّ905مغّالسخجعّنفدوّ ّ.
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الػششيةّحدبّالذخوطّوالكيؽياتّالسحجدةّشبقاّلشزّالسادةّّ 67مغّقانػف ّالسحخوقاتّرقعّّ-97
ّ ّ373.91
ثانيا -رقابة وكالة "ألشفط" عمى امتداد السكامؽ:
في ّحالة ّما ّإذا ّالحطت ّالسؤتسدة ّالػششية ّ"تسػناشخاؾ" ّأو ّاألشخاؼ ّالستعاقجة ّأف ّأحجّ
السكامغّيستجّعمىّمداحةّأوّأكمخّمغّالسداحاتّالتيّليدتّمحلّامتيازّمشبعّأوّعقجّمحخوقاتّ
أو ّأنو ّلع ّيعيج ّبيا ّلمسؤتسدة ّالػششيةّ ،فإنو ّيسكغ ّدمج ّىحه ّالشصاقات ّالجغخاؼية ّفي ّالخقعة ّالتيّ
يذسمياّامتيازّالسشبعّأوّعقجّالسحخوقاتّالسعشيّ .
تحجد ّ"الػكالة ّالػششية ّلتمسيغ ّمػارد ّالسحخوقات" ّشخوط ّضعّ ّىحه ّالشصاقات ّالجغخاؼيةّ
لمسداحةّالسعشيةّ،الّتسيساّدفعّحقّاتستفادةّغيخّقابلّلمخرعّإلدارةّالزخائبّ،ويدتمدـّىحاّالزعّ
تعجيل ّامتياز ّالسشبع ّأو ّقخار ّاإلتسشاد ّالحؼ ّيشز ّعمى ّوجو ّالخرػص ّعمى ّكيؽيات ّدفع ّحقّ
االتستفادةّ .374
فيّالحالةّالتيّيستجّفيياّأحجّالسكامغّخارجّحجودّالتخابّالػششيّ،يتعيغّعمىّالسؤتسدةّ
الػششية ّأو ّاألشخاؼ ّالستعاقجة ّأف ّتبمغ ّ"الػكالة ّالػششية ّلتمسيغ ّمػارد ّالسحخوقات" ّكتابيا ّبيحاّ
االمتجادّالعابخّلمحجودّ .375
الفقرة الثانية :مراقبة وكالة "ألشفط" تشفيذ األشغال.
تتجدج ّالحاجة ّإلى ّرقابة ّوكالة ّ"ألشفط" ّتشفيح ّرخز ّالتشقيب ّ(أوال)ّ ،وتشفيح ّأشغاؿ ّعقجّ
السحخوقات ّوامتياز ّالسشبع ّ(ثانيا) ّفي ّضخورة ّتدويجىا ّبكافة ّالسعمػمات ّوالبيانات ّّوالسعصياتّ
والشتائجّالسحققةّ،مغّخالؿّالتقاريخّالتيّتخفعّلياّخالؿّكلّمخحمةّمغّمخاحلّالسذخوعّ،كآليةّمغّ
آليات ّالخقابة ّالتي ّتسارتسيا ّىحه ّالػكالة ّلمديخ ّعمى ّالديخ ّالحدغ ّلشذاشات ّالسشبع ّفي ّقصاعّ
السحخوقاتّ ّ.

ّ373راجعّفيّذلظّنزّالسادةّّ901مغّقانػفّرقعّّ91ّ-97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ،مخجعّتسابقّ ّّ.
ّ374السادةّّ902مغّالسخجعّنفدوّ ّّ.
ّ375السادةّّ903مغّالسخجعّنفدوّ ّ.
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أوال -رقابة وكالة "ألشفط" ألشغال التشقيب:
تعسل ّوكالة ّ"ألشفط" ّعمى ّرقابة ّأشغاؿ ّالتشقيب ّومجػ ّاحتخاـ ّالسشقب ّلمذخوط ّوااللتداماتّ
السشرػص ّعميياّفيّرخرةّالتشقيبّ،مغّأىعّىحهّااللتداماتّتعيجهّبإعادةّاألماكغّإلىّحالتياّ
األصميةّحدبّججوؿّزمشيّالّيتجاوزّثالثةّ(ّ)1أشيخّبعجّنيايةّاألشغاؿّ .376
يػقعّمحزخّالسعايشةّالحزػرؼّ،عشجّإنياء ّىحهّالسجةّبيغّ"الػكالةّالػششيةّلتمسيغّمػاردّ
السحخوقات" ّ(ألشفط)ّوصاحبّالخخرةّوالحؼّيتبثّإعادةّاألماكغ ّإلىّحالتياّاألصميةّ،ويعجّىحاّ
السحزخّبالشدبةّلراحبّالخخرةّبسمابةّإبخاءّأداءّاللتداماتوّ ّ.377
ثانيا -رقابة وكالة "ألشفط" ألشغال عقد السحروقات وامتياز السشبع:
تقجـ ّالسؤتسدة ّالػششية ّ"تسػناشخاؾ" ّواألشخاؼ ّالستعاقجة ّتسشػيا ّل ػ ّ"الػكالة ّالػششية ّلتمسيغّ
مػاردّالسحخوقات"ّ،بخامجّاألشغاؿّ،وفقاّلمكيؽياتّوفيّاآلجاؿّالسشرػصّعميياّفيّامتيازّالسشبعّ
أوّفيّعقجّالسحخوقاتّ،بغخضّالتحققّمغّمصابقتياّلسخصطّالتصػيخّالسػافقّعميوّ ،378يجبّأفّ
يعخضّكلّتعجيلّلبخنامجّاألشغاؿّمدبقاّلسػافقةّ"الػكالةّالػششيةّلتمسيغّمػاردّالسحخوقات"ّ،وفقاّ
لمكيؽياتّوضسغّاآلجاؿّالسشرػصّعميياّفيّامتيازّالسشبعّأوّفيّعقجّالسحخّوقاتّ .379
كسا ّتقجـ ّالسؤتسدة ّالػششية ّ"تسػناشخاؾ" ّلػ ػ ّ"الػكالة ّالػششية ّلتمسيغ ّمػارد ّالسحخوقات" ّبياناّ
تسشػيّاّالحتياشات ّالسحخوقاتّ،حدبّالكيؽياتّالسحجدةّمغّشخؼّىحهّاألخيخةّ،380وتبمغياّبذأفّ
أؼ ّتعييغ ّأو ّتغييخ ّلستعامل ّالسشبع ّّ ،381حدب ّالكيؽيات ّالسشرػص ّعمييا ّفي ّمزسػف ّوبشػدّ

ّ 376السادةّّ 1ّ/4مغّالسختسػـّالتشفيحؼّرقعّّ 572ّ -05يحجدّشخوطّواجخاءاتّمشحّرخرةّالتشقيبّعغّالسحخوقاتّالسعجؿّ
والستسعّ،مخجعّتسابقّ ّ.
ّ377السادةّّ2ّ/4مغّالسخجعّنفدوّ ّ.
ّ378السادةّّ09ّ/ّ906مغّقانػفّرقعّّ91ّ-97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ،مخجعّتسابقّ ّ.
ّ379السادةّّ05ّ/906مغّالسخجعّنفدوّ .
ّ380حدبساّتشزّعميوّالسادةّّ907مغّالسخجعّنفدوّ ّ.
ّ381السادةّّ05ّ/44مغّالسخجعّنفدوّ ّ.
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امتيازّالسشبع ّأوّعقجّالسحخوقات ّشبقاّلشزّالسادتيغّّ 52وّ 67مغّقانػف ّالسحخوقاتّرقعّّ-97
ّ ّ.38291
 -1رقابة وكالة "ألشفط" لمستعامل الستحرل عمى شهادة االنتقاء األولي:
 ّيجبّعمىّكلّشخزّمشتقىّانتقاءّأولياّأفّيقػـّبتحييغّتسشػؼّلمسعمػماتّالتيّتزسشياّشمبوّاألوؿّ ،ويجب ّعمى ّكل ّشخز ّتع ّانتقاؤه ّانتقاء ّأوليا ّأف ّيبمغ ّ"الػكالة ّالػششية ّلتمسيغ ّمػاردّ
السحخوقات" ّ (ألشفط)ّفػراّبأؼّتغييخّوميساّكانتّشبيعتوّ،مغّشأنوّأفّيؤثخّفيّالسدتقبلّ،عمىّ
قجرتوّعمىّالسخاؾبةّوّ/أوّتدييخّالذخكةّأوّفيّمجاؿّاالنجازّالتقشيّأوّالساليّ .383
 ّفي ّحالة ّحجوث ّتجابيخ ّأو ّعسميات ّتختب ّعمييا ّتعجيل ّالعشاصخ ّاألتساتسية ّلالنتقاء ّاالوليّالسحكػر ّأعالهّ ،وكاف ّمغ ّشأنيا ّأف ّتخػؿ ّشخرا ّشبيعيا ّأو ّمعشػيا ّأو ّأشخاصا ّشبيعييغ ّأوّ
معشػييغّتسمصةّحاتسسةّفيّتدييخّالذخكةّ،فإنوّيجب ّعمىّالذخزّالسشتقىّانتقاءّأولياّأفّيبمغّ
الػكالةّالػششيةّلتمسيغّمػاردّالسحخوقاتّ(ألشفط)ّأثشاءّمجةّصالحيةّاالنتقاءّاألوليّ،بيحهّالتجابيخّ
أوّىحهّالعسمياتّفيّغزػفّالخسدةّعذخّ(ّ)93يػماّالتيّتميّحجوثياّأوّحجوثّأثخىاّ .384
 ّتقػـّ"الػكالةّالػششيةّلتمسيغّمػاردّالسحخوقات" ّ(ألشفط)ّبتبميغّالذخزّالسعشيّ ،بعجّدراتسةّىحهّالعشاصخّوالسعمػماتّ،ماّإذاّبقيّانتقاؤهّاألوليّصحيحاّأـّيجبّأفّتعيجّ"الػكالةّالػششيةّلتمسيغّ

ّ382السادةّّ52مغّقانػفّرقعّّ91ّ-97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ"ّ:يحجدّامتيازّالسشبعّعمىّوجوّالخرػصّماّيأتيّ :
ّّ ................ّ-
ّّ-كيؽياتّإعالـّ"الػكالةّالػششيةّلتمسيغّمػاردّالسحخوقات"ّعشجماّيتعّتعييغّمتعاملّمشبعّغيخّالسؤتسدةّالػششية"ّ ّ،
ّالسادة ّّ 67مغ ّقانػف ّرقع ّّ 91ّ -97يشطع ّنذاشات ّالسحخوقاتّ "ّ:يحجد ّقخار ّاالتسشاد ّالسػقع ّمغ ّشخؼ ّالػكالة ّالػششيةّ
لتمسيغّمػاردّالسحخوقاتّعمىّالخرػصّ :
-

..........................................

-

كيؽياتّاالبالغّمغّشخؼّاألشخاؼّالستعاقجةّبتعييغّوتغييخّمتعاملّالسشبع"ّ،مخجعّتسابقّ ّ.

ّ 383السادة ّّ 92مغ ّالسختسػـ ّالتشفيحؼ ّرقع ّّ 962ّ -05يحجد ّإجخاءات ّإبخاـ ّعقػد ّالبحث ّواالتستغالؿ ّوعقػد ّاتستغالؿّ
السحخوقاتّبشاءّعمىّمشاقرةّلمسشافدةّالسعجّؿّوالستسّعّ،مخجعّتسابقّ ّ.
ّ384السادةّّ09ّ/93مغّالسخجعّنفدوّ .
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مػاردّالسحخوقات" ّ (ألشفط)ّالشطخّؼيوّ،وفيّىحهّالحالةّيجبّتقجيعّشمبّانتقاءّأوليّججيجّحدبّ
أحكاـّالسختسػـّرقعّّ962ّ-05السعجؿّوالستسعّ ّ.385
 ّتسدظ ّ"الػكالة ّالػششية ّلتمسيغ ّمػارد ّالسحخوقات" ّ(ألشفط) ّوتحيّغ ّقائسة ّالذخكات ّالتي ّانتقتياّاالنتقاء ّاألوليّ ،يسكغ ّألؼ ّشخز ّاالشالع ّعمى ّىحه ّالقائسةّ ،بعج ّالسػافقة ّالسدبقة ّلػ ػ ّ"الػكالةّ
الػششيةّلتمسيغّمػاردّالسحخوقات"ّ(ألشفط)ّّ 386.
لرد السداحات بعد انتهاء األشغال:
 -2رقابة وكالة "ألشفط" ّ
تعسلّوكالةّ"ألشفط" ّعمى ّالديخّعمى ّرد ّالسداحاتّبعجّانتياءّأشغاؿّالتشقيبّ،أوّأشغاؿّ
البحث ّّواتستغالؿ ّالسحخوقات ّاتستشادا ّلسا ّيعخؼ ّبسبجأ ّالتخمي ّعغ ّالخقعةّ ،387إذ ّيسشح ّىحا ّالسبجأّ
لػكالةّ"ألشفط"ّرقابةّالحقةّعمىّمتعامميّقصاعّالسحخوقاتّ،األمخّالحؼّيحميعّعمىّاتستغالؿّكاملّ
السداحةّالخاضعةّلمتعاقجّدوف ّتأخخّ،وبالتاليّتقميز ّالخقعةّفيّنيايةّكلّمخحمةّمغّمخاحلّفتخةّ
البحثّ،حدبّاألحكاـّوالذخوطّالسحجدةّفيّامتيازّالسشبعّأوّفيّقخارّاالتسشادّ،حدبساّتشزّعميوّ
السادةّّ37مغّقانػفّالسحخوقاتّرقعّّ ّ.91ّ-97
أما ّعشج ّانقزاء ّفتخة ّالبحث ّتخد ّلػ ػ ّ"الػكالة ّالػششية ّلتمسيغ ّمػارد ّالسحخوقات" ّاألتسصحّ
واآلفاؽّالجيػلػجيةّلمسداحةّ،388كساّيسكغّأفّتتشازؿّالسؤتسدةّالػششية ّ"تسػناشخاؾ" ّأوّاألشخاؼّ
الستعاقجةّعغّالخقعةّكمياّأوّجدئياّخالؿّفتخةّالبحثّفيّضلّاألحكاـّوالذخوطّالسشرػصّعميياّ
فيّامتيازّالسشبعّأوّفيّقخارّاالتسشادّ 389.
ّ385السادةّّ05ّ/93مغّالسخجعّنفدوّ ّ.
ّ 386السادة ّّ 96مغ ّالسختسػـ ّالتشفيحؼ ّ ّرقع ّّ 962ّ -05يحجد ّإجخاءات ّإبخاـ ّعقػد ّالبحث ّواالتستغالؿ ّوعقػد ّاتستغالؿّ
السحخوقاتّبشاءّعمىّمشاقرةّلمسشافدةّالسعجّؿّوالستسّعّ،مخجعّتسابقّ .
ّ 387تعخؼّالخقعةّبأنيا"ّ:جدءّمعيغّمغّالسجاؿّالسشجسيّلمسحخوقاتّيتعمقّبشذاشاتّالسشبعّ،يتكػف ّمغّقصعةّواحجةّأوّ
عجة ّقصع ّقج ّتكػف ّمحجودة ّببعس ّاآلفاؽ ّالجيػلػجيةّ ،وفقا ّلسا ّىػ ّمشرػص ّعميو ّفي ّرخرة ّالتشقيبّ ،أو ّفي ّامتيازّ
السشبعّ،أوّفيّقخارّاإلتسشاد"ّ،حدبّالتعخيفّالػاردّفيّنزّالسادةّّ 5مغّقانػف ّرقعّّ 91ّ -97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ،
مخجعّتسابقّ ّ.
ّ388السادةّّ40مغّالسخجعّنفدوّ ّ.
ّ389السادةّّ09ّ/ّ49مغّالسخجعّنفدوّ ّ.
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الحد مؽ إنتاج السحروقات.
الفقرة الثالثة :رقابة وكالة "ألشفط" لسخظط التظؾير و ّ
تعسلّوكالةّ"ألشفط"ّعمىّالسػافقةّعمىّمخصطّالتصػيخّضسغّصالحياتياّالتشطيسيةّ،كساّ
تدتسخّفيّرقابةّمجػّاحتخامو ّوالعسلّعمىّتحؿيقوّضسغّصالحياتياّالخقابية ّ(أوال)ّ،التيّتذسلّ
أيزاّرقابةّتشفيحّالدياتسةّالػششيةّالستعمقةّبالحجّمغّإنتاجّالسحخوقاتّ(ثانيا)ّ ّ.
أوال -مراقبة "ألشفط" لسخظط التظؾير ومراجعته الدورية:
يتع ّإعالـ ّ"الػكالة ّالػششية ّلتمسيغ ّمػارد ّالسحخوقات" ّبأؼ ّمكسغ ّيتع ّاكتذافو ّوذلظ ّوفقاّ
لمذخوطّوضسغّاآلجاؿّالسحجدةّفيّامتيازّالسشبعّأوّفيّقخارّاالتسشادّ،ويخزعّكلّمكسغّمرخحّ
بأنو ّقابل ّلالتستغالؿ ّالتجارؼ ّلسخصط ّالتصػيخ ّالحؼ ّيسكغ ّمخاجعتوّ ،ال ّتسيسا ّلغخض ّإدماج ّأؼّ
مكسغّججيجّقابلّلالتستغالؿّالتجارؼّّ .390
تخزع ّجسيع ّالسكامغ ّالقابمة ّلالتستغالؿ ّالتجارؼ ّبسػجب ّامتياز ّمشبع ّأو ّعقج ّمحخوقاتّ
لسخصطّتصػيخّوحيجّ،تبعاّلمكيؽياتّ ّولمسبادغّالسحجدةّفيّامتيازّالسشبعّأوّفيّعقجّالسحخّوقاتّ،
يقجـ ّمخصط ّالتصػيخ ّلػ ػ ّ" ّالػكالة ّالػششية ّلتمسيغ ّمػارد ّالسحخوقات" ّقرج ّالسػافقة ّعميوّ ،391فيّ
أجلّتستيغّ(ّ)40يػماّابتجاءّمغّتاريخّعخضوّعميياّ .392
يحجد ّىحا ّالسخصط ّعمى ّوجو ّالخرػص ّتختسيع ّحجود ّالسكسغ ّأو ّالسكامغ ّالسػجيةّ
لالتستغالؿّ ،ونقصة ّأو ّنقاط ّالؿياس ّالسعتسجة ّلتعجاد ّالسح ّخّوقات ّالسدتخخجةّ ،وكحا ّنقصة ّالتدميعّ،
ويشبغيّأفّيدسحّمخصطّالتصػيخّباإلنتاجّبصخيقةّمممىّشيمةّمجةّحياةّالسكسغّ .393
الحد مؽ انتاج السحروقات:
ثانيا -مراقبة وكالة "ألشفط" ّ
مختبصة ّبالدياتسة ّالػششية ّلمسحخوقاتّ ،اتستمشاءّ
يسكغ ّالحجّ ّمغ ّإنتاج ّالسحخوقات ّألتسباب ّ ّ
ولسجةّزمشيةّمعيشةّ،بسػجبّقخارّالػزيخ ّالسكمفّبالسحخوقاتّ،يتزسغّالكسياتّوتاريخّالذخوعّفيّ
تصبيقّىحاّالحجّّوكحاّمجتوّ .
ّ390السادةّّ09ّ/904مغّقانػفّرقعّّ91ّ-97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ،مخجعّتسابقّ ّ.
ّ391راجعّأحكاـّالسادتيغّّ904وّ905مغّالسخجعّنفدوّ ّ.
ّ392السادةّّ01ّ/905مغّالسخجعّنفدوّ ّ.
ّ393شبقاّلشزّالسادةّّ05ّ/905مغّالسخجعّنفدوّ .
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بيشسا ّتقػـ ّ"الػكالة ّالػششية ّلتمسيغ ّمػارد ّالسحخوقات" ّبتػزيع ّىحا ّالحجّ ّمغ ّاالنتاج ّعمىّ
مختمف ّمداحات ّاالتستغالؿّ ،برفة ّعادلةّ ،عمى ّأتساس ّندب ّإنتاج ّكل ّمشيا ّوذلظ ّمع ّمخاعاةّ
القيػدّوالذخوطّالفشيةّ،394كساّتقػـّبسخاؾبةّمجػّخزػعّالستعامميغّالػششييغّواألجانبّلحلظّ ّ.
الفرع الثاني :صالحيات أخرى لؾكالة "ألشفط".
شيجّاإلشارّالقانػنيّلقصاعّالسحخوقاتّتعجيالتّجػىخيةّواتستحجاث ّوكالتيّالسحخوقاتّ،
وتخػيميساّالعجيجّمغّالرالحياتّلزبطّقصاعّالسحخوقاتّواالشخاؼّعميوّ،مغّأىعّىحهّالتعجيالتّ
الجػىخيةّاالعتخاؼّلػكالةّ"ألشفط"ّبرالحياتّجبائية ّ(الفقخةّاألولى) ّوأخخػّعقابية ّ(الفقخةّالمانية)ّ،
بيجؼّشسأنةّالذخكاتّاألجشبيةّالعاممةّفيّالجدائخّعمىّحيادّالجولةّووقػفياّعمىّمدافةّواحجةّ
مغّكلّالستعامميغّالػششييغّواألجشبييغّ ّ.
الفقرة األولى :الرالحيات الجبائية لؾكالة "ألشفط".
تعتبخ ّمكامغ ّوآبار ّالسحخوقات ّأمالكا ّعقارية ّمسمػكة ّلمجولةّ ،فيشذأ ّعغ ّذلظ ّالحق ّفيّ
تحريلّالجباية ّالبتخولية ّالتيّتعتبخّأىعّمػردّمغّمػاردّالخديشةّالعسػميةّلمجولة ّّ،395وىشاّيطيخّ
دور ّوكالة ّ"ألشفط" ّإذ ّأنيا ّتعشى ّبتحريل ّبعس ّالختسػـ ّوالزخائب ّالسختبصة ّبسسارتسة ّنذاشاتّ
السشبع ّالستسممةّفيّإتاوةّالسحخوقات ّ(أوال)ّ،الختسع ّالسداحي ّ(ثانيا)ّ،وّتدجيجّحقّالتحػيلّلمخديشةّ
العسػميةّ(ثالما)ّ ّ.
ّ394راجعّفيّذلظّأحكاـّالسادتيغّّ997وّ950مغّقانػفّرقعّّ91ّ-97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ،مخجعّتسابقّ ّّ.
 395يتكػفّالشطاـّالجبائيّالسصبقّعمىّنذاشاتّالسشبعّمغّالزخائبّوالختسػـّواالتاواتّاآلتيةّّ ّ:
ّالختسعّالسداحي،ّإتاوةّالسحخوقات،ّضخيبةّعمىّدخلّالسحخوقات،ّالزخيبةّعمىّالشاتج،ّالزخيبةّعمىّمكافأةّالذخيظّالستعاقجّاألجشبي،ّاإلتاوةّالجداؼيةّعمىّاإلنتاجّالسدبق،ّالختسعّالعقارؼّعمىّاألمالؾّغيخّتمظّالسخررةّلالتستغالؿّحدبساّيشزّعميوّالقانػفّالجبائيّالدارؼّالسفعػؿّ ّ،ّراجعّفيّذلظّنزّالسادةّّ945مغّالسخجعّنفدوّ ّّ.
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أوال -تدديد إتاوة السحروقات لدى وكالة "ألشفط":
تخزع ّكل ّكسية ّمغ ّالسحخوقات ّالسدتخخجة ّمغ ّمداحة ّاالتستغالؿ ّوالتي ّتعّ ّعجّىا ّعشجّ
نقصة ّالؿياس ّبعج ّعسميات ّالسعالجة ّّ ،396إضافة ّإلى ّكل ّالكسيات ّالسأخػذة ّقبل ّىحه ّالشقصةّ،397
لتدجيجّإتاوةّالسحخوقاتّالذيخيةّ .398
 -1أشخاص إتاوة السحروقات:
دّإتاوةّالسحخوقاتّمغّشخؼّ ّ:
ّ
تدجّ
أّ -السؤتسدةّالػششية"ّتسػناشخاؾ"ّ :فيّحالةّامتيازّالسشبعّأوّعقجّتقاتسعّاإلنتاجّأوّعقجّالخجماتّ
ذاتّالسخاشخّ ،
بّ-األشخاؼّالستعاقجةّ:فيّحالةّعقجّالسذاركةّ ّ.
ّ
 ّ 396التقييذ ّىػ ّالريغة ّالتي ّتأخح ّبعيغ ّاالعتبار ّعامل ّالتزخع ّقرج ّالحفاظ ّعمى ّالؿيسة ّاألصميةّ ،وتكػف ّالسؤشخاتّ
القاعجيةّىيّالسؤشخاتّالسعسػؿّبياّعشجّبجايةّتسشةّنذخّىحاّالقانػفّ .
أما ّنقصة ّالؿياس ّفيي ّالسػضع ّالسشرػص ّعميو ّفي ّمخصط ّالتصػيخ ّالسػافق ّعميو ّأف ّيتع ّتقجيخ ّكسيات ّالسحخوقاتّ
السدتخخجةّونػعيتياّ،والسػجػدّإماّفيّمداحةّاالتستغالؿّونماّخارجياّفيّحالةّمعالجةّاإلنتاجّأوّجدءّمشوّفيّمشذآتّتقعّ
خارجّمداحةّاالتستغالؿّالسعشيةّ .
ّراجعّفيّذلظّ:التعاريفّالػاردةّفيّنزّالسادةّّ5مغّقانػفّرقعّّ91ّ-97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ،مخجعّتسابقّ ّ.
ّ397ماعجاّالكسياتّالسدتمشاةّشبقاّلمسادةّّ945مغّالقانػفّرقعّّ،91ّ-97والستسممةّؼيساّيميّ :
ّاتستيمكتّلتمبيةّاحتياجاتّاالنتاجّ ،ّأوّضاعتّ،دوفّإىساؿّ،قبلّنقصةّالؿياسّ ،ّأوّأعيجّحقشياّفيّالسكسغّأوّفيّالسكامغّ،شخيصةّأفّتكػفّىحهّاألخيخةّمحلّمخصطّالتصػيخّالسػافقّعميوّ .ويجبّأفّتكػفّكسياتّالسحخوقاتّالسدتيمكةّأوّالزائعةّ،التيّتدتمشىّمغّحدابّإتاوةّالسحخوقاتّ،فيّحجودّمقبػلةّفشياّ
يشزّعميياّمخصطّالتصػيخّالسػافقّعميوّ .
يجبّتبخيخّالكسياتّالتيّتتجاوزّالحجودّالسقبػلةّالسشرػصّعميياّفيّمخصطّالتصػيخّالسػافقّعميوّلجػّالػكالةّالػششيةّ
لتمسيغّمػاردّالسحخوقاتّ،وفيّحالةّغيابّالتبخيخّأوّفيّحالةّرفسّالػكالةّالػششيةّلتمسيغّمػاردّالسحخوقاتّالتبخيخاتّ
السقجمةّ،تخزعّالكسياتّالسعشيةّلتدجيجّإتاوةّالسحخوقاتّ .
راجعّنزّالسادةّّ950مغّالسخجعّنفدوّ ّ.
ّ398شبقاّلشزّالسادةّّ945مغّالسخجعّنفدوّ ّ.
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 -2تحديد إتاوة السحروقات:
تحجّد ّندبة ّإتاوة ّالسحخوقات ّبعذخة ّ(ّ )%90في ّالسائة ّمغ ّؾيسة ّإنتاج ّالسحخوقاتّ
السدتخخجةّمغّمداحةّاالتستغالؿّمغّشخؼّاألشخاؼّالستعاقجةّ،399يقرجّبؿيسةّإنتاجّالسحخوقاتّ
السدتخخجة ّمغ ّمداحة ّاالتستغالؿ ّججاء ّالكسيات ّالخاضعة ّإلتاوة ّالسحخوقاتّ ،في ّأتسعار ّبعجّ
خرعّ،عشجّاالقتزاءّ :
ّتكمفةّالشقلّبػاتسصةّاألنابيبّوالسحدػبةّبتصبيقّتعخيفةّالشقلّبػاتسصةّاألنابيبّ ،ّوتكمفةّتسييعّالغازّالصبيعيّوالسحدػبةّبتصبيقّتعخيفةّتسييعّالغازّالصبيعيّ ، ّوتكمفة ّفرل ّالغازات ّالبتخولية ّالسسيعة ّوالسحدػبة ّبتصبيق ّتعخيف ّفرل ّالغازات ّالبتخوليةّالسسيعةّ 400،
 -3اجراءات تدديد إتاوة السحروقات لدى وكالة "ألشفط" :401
 ّيتعّ ّالترخيح ّبإتاوة ّالسحخوقات ّلجػ ّإدارة ّالزخائبّ ،وتدجيجىا ّفي ّأجل ّأقراه ّاليػـ ّالخامذّعذخّ(ّ)93مغّالذيخّالحؼّيميّشيخّاإلنتاجّ .
 ّ تتعّتدػيةّإتاوةّالسحخوقاتّمغّقبلّالسؤتسدةّالػششيةّأوّمغّقبلّاألشخاؼّالستعاقجةّقبلّأوؿّمارسّمغّالدشةّالتيّتميّالدشةّالسعشيةّ .
ّإذاّتختبّعغّالتدػيةّرصيجّلمجفعّ،فإنوّيجبّعمىّالسؤتسدةّالػششيةّأوّعمىّاألشخاؼّالستعاقجةّأفّتدجدهّفيّاألجلّالسحجدّفيّالفقخةّالدابقةّ .
 ّإذا ّكاف ّمجسػع ّالسجفػعات ّالتي ّتعّ ّتدجيجىا ّتسمفا ّيتجاوز ّمبمغ ّإتاوة ّالسحخوقات ّالشاتج ّعغّالتدػيةّ،فإفّالفخؽّيذكلّرصيجاّيتعّخرسوّمغّالسجفػعاتّالالحقةّ .

ّ399حدبساّتشزّعميوّالسادةّّ952مغّقانػفّالسحخوقاتّرقعّّ،91ّ-97مخجعّتسابقّ ّ.
ّ400حدبساّتشزّعميوّالسادةّّ951مغّالسخجعّنفدوّ ّ.
ّ401راجعّفيّىحهّاالجخاءاتّالسادتيغّّ952وّ953مغّالسخجعّنفدوّ ّ.
ّ
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 ّتكػف ّإتاوة ّالسحخوقات ّقابمة ّلمخرع ّلغخض ّحداب ّالزخيبة ّعمى ّدخل ّالسحخوقات ّوحدابّالزخيبةّعمىّالشاتجّ .
 -4إعادة تدديد إتاوة السحروقات مؽ طرف وكالة "ألشفط":
تدجدّإتاوةّالسحخوقات ّلجػّ"الػكالةّالػششيةّلتمسيغّمػاردّالسحخوقات" ّبػاتسصةّصظّبشكيّ
أو ّبأؼ ّوتسيمة ّأخخػ ّلمجفع ّمخخز ّبياّ ،402لتعيج ّدفعيا ّإلى ّإدارة ّالزخائب ّبعج ّاقتصاع ّالسبمغّ
السصابق ّلمحرة ّالسشرػص ّعمييا ّفي ّالسادة ّّ 14مغ ّقانػف ّالسحخوقات ّرقع ّّ ،91ّ -97إذ ّيتعّ
إعادة ّدفع ّمبمغ ّاإلتاوة ّالسحرمة ّفي ّحداب ّالخديشة ّبحرة ّندبتيا ّّ %ّ 7793لرالح ّالسجيخيةّ
العامةّلمزخائبّوحرةّندبتياّّ%093مغّأجلّتسػيلّميدانيةّوكالتيّالسحخوقاتّ .
ثانيا -تحديد وكالة "ألشفط" لسبالغ الؾحدات في الرسؼ السداحي.
يتعّالترخيحّبالختسعّالسداحيّوتدجيجهّتسشػياّشػاؿّمجةّامتيازّالسشبعّأوّعقجّالسحخوقاتّ،
ابتجاء ّمغ ّتاريخ ّالجخػؿ ّحيد ّالتشفيحّ ،ويتع ّتدجيجه ّمغ ّشخؼ ّالسؤتسدة ّالػششية ّ"تسػناشخاؾ" ّفيّ
حالة ّامتياز ّالسشبع ّأو ّعقج ّتقاتسع ّاإلنتاج ّأو ّعقج ّخجمات ّذات ّمخاشخّ ،أومغ ّقبل ّاألشخاؼّ
الستعاقجةّفيّحالةّعقجّالسذاركةّ .403
 -1كيفية تحديد مبمغ الرسؼ السداحي:
يتعّتحجيجّمبمغّالختسعّالسداحيّبالجيشارّلمكيمػمتخّالسخبعّ(كمعّ)5عمىّالشحػّاالتيّ :

ّ402حدبساّتشزّعميوّالسادةّّ952مغّقانػفّرقعّّ91ّ-97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ،مخجعّتسابقّ ّ.
ّ403يصبقّالختسعّالسداحيّعمىّ :
ّالخقعةّخالؿّمجةّالبحثّوالتيّقجّيتعّتسجيجىاّوفقاّلمسادةّّ36مغّقانػفّالسحخوقاتّرقعّّ ّ.91ّ-97ّاألتسصحّمحلّاتستبقاءّوفقاّلمسادةّّ42مغّقانػفّالسحخوقاتّرقعّّ .91ّ-97ّمداحةّاالتستغالؿّ .ّ السداحةّالخاضعةّليحاّالختسعّىيّالسداحةّالسدتعسمةّخالؿّالدشةّالتيّتدبقّالتدجيجّوذلظّمعّمخاعاةّأحكاـّالسػادّّ37وّ40وّ49مغّقانػفّالسحخوقاتّرقعّّ ّ.91ّ-97
ّراجعّنزّالسادةّّ01ّ/ّ943مغّالسخجعّنفدوّ ّ.
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ّتخزعّمبالغّالػحجاتّفيّبجايةّكلّتسشةّمجنيةّلمتقييذّمغّشخؼّ"الػكالةّالػششيةّلتمسيغّمػاردّالسحخوقات"ّ،عمىّأتساسّمؤشخّأتسعارّاالتستيالؾّالحؼّتشذخهّالييئةّالعسػميةّالسدؤولةّعغّنذخّ
ىحاّالسؤشخّفيّالجدائخّ .404
ّالختسعّالسداحيّغيخّقابلّلمخرعّلغخضّحدابّالزخيبةّعمىّدخلّالسحخوقاتّوالزخيبةّعمىّالشاتجّحدبساّتشزّعميوّالسادةّمغّقانػفّالسحخوقاتّرقعّّ .91ّ-97
 ّيتعّالتدجيجّلجػّإدارةّالزخائبّوبأؼّوتسيمةّدفعّمخخزّبياّ،فيّأجلّأقراهّاليػـّالعذخوفّ(ّ )50مغ ّالذيخ ّالحؼ ّيمّي ّكل ّتاريخ ّذكخػ ّدخػؿ ّحيد ّالتشفيح ّامتياز ّالسشبع ّأو ّعقجّ
السحخوقاتّ .405
ّعشجّانقزاءّمجةّالبحثّوشالساّلعّتبمغّ"الػكالةّالػششيةّلتمسيغّمػاردّالسحخوقات"ّبسػافقتياّعمىّمخصط ّالتصػيخّ ،يكػف ّمبمغ ّالػحجة ّبالجيشار ّلمكمػمتخ ّالسخبع ّ(د.جّ /كمعّ )5لمختسع ّالسداحي ّالحؼّ
يتعيغ ّاعتبارهّ ،ىػ ّالسبمغ ّالحؼ ّتعّ ّتصبيقو ّالحتداب ّالسبمغ ّاالخيخ ّالسدتحقّ ،وفي ّىحه ّالحالةّ،
تكػف ّالسداحة ّالسعشية ّىي ّالسداحة ّالسقتخحة ّفي ّمخصط ّالتصػيخ ّالسقجـ ّإلى ّ"الػكالة ّالػششيةّ
لتمسيغّمػاردّالسحخوقات"ّلمسػافقةّعميوّ .406
ّتخزعّمبالغّالػحجاتّفيّبجايةّكلّتسشةّمجنيةّلمتقييذّمغّشخؼّ"الػكالةّالػششيةّلتمسيغّمػاردّالسحخوقات"ّ،عمىّأتساسّمؤشخّأتسعارّاالتستيالؾ ّالحؼّتشذخهّالييئةّالعسػميةّالسدؤولةّعغّنذخّ
ىحاّالسؤشخّفيّالجدائخّ،شبقاّلشزّالسادةّّ944مغّقانػفّالسحخوقاتّرقعّّ ّ.91ّ-97
ّ
ّ

ّ 404لغخضّالتقييذّالسحكػرّ،فإفّالسؤشخّالقاعجؼّىػّالسؤشخّالدشػؼّألتسعارّاالتستيالؾّالدارؼّالسفعػؿّعشجّتاريخّنذخّ
ىحاّالقانػفّفيّالجخيجةّالختسسيةّلمجسيػريةّالجدائخيةّالجيسػقخاشيةّالذعبيةّ ّ.
ّراجعّنزّالسادةّّ1ّ/944مغّقانػفّرقعّّ91ّ-97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ،مخجعّتسابقّ ّ.
ّ405السادةّّ02ّ/943مغّالسخجعّنفدوّ ّ.
ّ406السادةّّ03ّ/ّ943مغّالسخجعّنفدوّ ّ.
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 -2اجراءات تدديد الرسؼ السداحي :407
 ّيتعّ ّالتدجيجّلجػّإدارةّالزخائبّوبأؼّوتسيمةّدفعّمخخزّبياّ،فيّأجلّأقراهّاليػـّالعذخوفّ(ّ)50مغّالذيخّالحؼّيميّكلّتاريخّذكخػّدخػؿّحيدّالتشفيحّامتيازّالسشبعّأوّعقجّالسحخوقاتّ .
ّعشجّانقزاءّمجةّالبحثّوشالساّلعّتبمغّ"الػكالةّالػششيةّلتمسيغّمػاردّالسحخوقات"ّبسػافقتياّعمىّمخصطّالتصػيخّ،يكػف ّمبمغّالػحجةّبالجيشارّلمكيمػمتخّالسخبع(دّجّ/كمعّ)ّ 5لمختسعّالسداحيّالحؼّ
يتعيغّاعتبارهّ،ىػّالسبمغّالحؼّتعّتصبيقوّالحتدابّالسبمغّاالخيخّالسدتحقّ .
 ّوفيّىحهّالحالةّ،تكػف ّالسداحةّالسعشيةّىيّالسداحةّالسقتخحةّفيّمخصطّالتصػيخّالسقجـّإلىّ"الػكالةّالػششيةّلتمسيغّمػاردّالسحخوقات"ّلمسػافقةّعميوّ ّ.
ثالثا -تحديد وكالة "ألشفط" كيفية تدديد حق التحؾيل لمخزيشة العسؾمية:
تعسلّوكالةّ"ألشفط"ّعمىّحدابّوترؽيةّحقّتحػيلّالحقػؽّوااللتداماتّفيّعقجّبحثّوّ/
أوّاتستغالؿّالسحخوقاتّ،وفقاّلمحاالتّاآلتيةّ :
ّفيّحالةّالتشازؿّعغّفائجةّفيّالعقجّ ،ّفيّحالةّتغييخّالخقابةّ ،فيّحالةّإدماجّشخكاتّأوّحيازتياّ ّ،
ّفيّحالةّضعّشخكةّأوّحيازتياّونذاّلعّيرخحّبعجّبقابميةّاتستغالؿّأؼّاكتذاؼّاتستغالالّتجاريا،ّأوّفيّحالةّأؼّتحػيلّآخخّ ّ.408ّ
ّ
ّ
ّ407حدبساّتشزّعميوّالسادةّّ3ّ،2ّ/943وّ4مغّقانػفّرقعّّ91ّ-97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ،مخجعّتسابقّ ّ.
ّ408السادةّّ5مغّالسختسػـّالتشفيحؼّرقعّّ114ّ-05يحجدّنسطّحدابّوترؽيةّحقّتحػيلّالحقػؽّوااللتداماتّفيّعقجّبحثّ
واتستغالؿّأوّعقجّاتستغالؿّالسحخوقاتّ،مخجعّتسابقّ ّ.
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 -1السقرؾد بحق التحؾيل:
في ّحالة ّتغييخ ّالخقابة ّّ 409يجب ّعمى ّالذخز ّأو ّاألشخاص ّالحيغ ّيخغبػف ّفي ّتحػيلّ
مرالحّفيّإشارّعقجّ،أفّيبمغػاّكتابياّ"الػكالةّالػششيةّلتمسيغّمػاردّالسحخوقات" ّ(ألشفط) ّبشيتيعّ
فيّالتخميّعغّكلّأوّجدءّمغّحقػقيعّوالتداماتيعّالػاردةّفيّالعقجّ،مقابلّتدجيجّرتسعّالتحػيلّ ّ.410
 -2إجراءات تدديد حق التحؾيل لمخزيشة العسؾمية مؽ طرف وكالة "ألشفط":
 ّيجبّأفّيدجدّحقّالتحػيلّلمخديشةّالعسػميةّعغّشخيقّتحػيلّإلىّحدابّالخديشةّالعسػميةّعمىّمدتػػّبشظّالجدائخّحدبساّتحجدهّالػكالةّالػششيةّلتمسيغّمػاردّالسحخوقاتّ"ألشفط"ّ .
 ّ يجب ّعمى ّالذخز ّأف ّيبمغ ّالػكالة ّالػششية ّلتمسيغ ّمػارد ّالسحخوقات ّ"ألشفط" ّبتفاصيل ّىحاّالتدجيج ّفي ّأجل ّثسانية ّ(ّ )6أياـ ّبعج ّتدجيج ّالسبمغ ّالخاص ّبااللتدامات ّالمابتة ّوغيخ ّالقابمةّ
لمسخاجعةّ .
ّيجبّأفّيتعّىحاّالتدجيجّفيّغزػفّتسبةّ(ّ)5أياـّالتيّتميّإبالغّالػكالةّالػششيةّلتمسيغّمػاردّالسحخوقاتّ"ألشفط"ّبأفّااللتداـّأصبحّثابتاّوغيخّقابلّلمسخاجعةّ 411ّ.
ّ
ّ 409يقرجّبتغييخّالخقابةّفيّمفيػـّالسختسػـّالتشفيحؼّرقعّّ 114ّ -05الحؼّيحجدّنسطّحدابّوترؽيةّحقّتحػيلّالحقػؽّ
وااللتدامات ّفي ّعقج ّبحث ّواتستغالؿ ّأو ّعقج ّاتستغالؿ ّالسحخوقاتّ "ّ :كل ّوضعية ّتكػف ّفييا ّأغمبية ّالحقػؽ ّالسحازة ّفيّ
رأتسساؿّشخزّلوّمداىسةّفيّعقجّالبحثّواالتستغالؿّأوّعقجّاالتستغالؿّ،أوّفيّالذخكةّاألـّأوّأؼّشخزّيحػزّأكمخّ
مغّخسديغّبالسائةّ(ّ)%30مغّحقػؽّالترػيتّضسغّىحاّالذخزّ،وتباعّأوّتحػؿّأغمبيةّىحهّالحقػؽّبرفةّمباشخةّأوّ
غيخّمباشخةّفيّصفقةّواحجةّأوّتسمدمةّمغّالرفقاتّلذخزّواحجّأوّلعجةّأشخاصّغيخّمشزسيغ"ّ ّ.
ّراجعّنزّالسادةّّ 2مغّالسختسػـّالتشفيحؼّرقعّّ 114ّ -05يحجدّنسطّحدابّوترؽيةّحقّتحػيلّالحقػؽ ّوااللتداماتّفيّ
عقجّبحثّواتستغالؿّأوّعقجّاتستغالؿّالسحخوقاتّ،مخجعّتسابقّ ّ.
ّّّّّأماّفيّمفيػـّقانػفّالسحخوقاتّرقعّّ،91ّ-97ؼيقرجّبتغييخّالخقابةّكلّإحالةّمباشخةّأوّغيخّمباشخةّألؼّتسببّكافّ
وميساّكافّالفعلّالحؼّيجدجهّ،يشتجّعشياّالتغييخّفيّمخاؾبةّالذخزّالسعشػؼّ ّ.
ّّّّّراجعّنزّالسادةّّ5مغّقانػفّرقعّّ91ّ-97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ،مخجعّتسابقّ ّ.
ّ410السادةّّ09ّ/7مغّالسختسػـّالتشفيحؼّرقعّّ114ّ-ّ05يحجدّنسطّحدابّوترؽيةّحقّتحػيلّالحقػؽّوااللتداماتّفيّعقجّ
بحثّواتستغالؿّأوّعقجّاتستغالؿّالسحخوقاتّ،مخجعّتسابق ّ
ّ411السادةّّ95مغّالسخجعّنفدوّ ّ.
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الفقرة الثانية :الرالحيات العقابية لؾكالة " ألشفط".
أضيختّالدمصةّالقزائيةّعجدىاّعغّمػاكبة ّفتحّاألنذصةّاالقتراديةّأماـّالسشافدةّالحخةّ
والسبادرات ّالفخديةّ ،مسا ّأدػ ّإلى ّما ّيعخؼ ّب ػ ّ" ّمبجأ ّإزالة ّالتجخيع" ّواالعتخاؼ ّلدمصات ّالزبطّ
االقترادؼ ّبرالحيات ّعقابية ّمتفاوتةّ ،تيجؼ ّلحساية ّالشطاـ ّالعاـ ّاالقترادؼ ّككل ّ ّومعاؾبةّ
األفعاؿّواالنتياكاتّبدخعةّوفعاليةّأكبخّمقارنةّبتعقيجّوشػؿّإجخاءاتّالتقاضيّأماـّالسحاكعّ ّ.
إف ّمسارتسة ّوكالة ّ"ألشفط" ّالختراص ّفخض ّالجداءات ّفي ّقصاع ّالسحخوقات ّيعبخ ّعغّ
خػلياّ
امتيازاتّالدمصةّالعامة ّالتيّتتستعّبيا ّتجعيساّلرالحياتياّفيّضبطّنذاشاتّالسشبعّ،إذّ ّ
السذخعّالحقّفيّتػؾيعّالعقػباتّعمىّاألشخاؼّالستعاقجةّفيّحاؿّمخالفةّبشػدّرخرةّالتشقيبّ،أوّ
قخارّاالتسشادّأوّامتيازّالسشبعّ،وىيّعقػباتّتتخاوحّماّبيغّتقخيخّالغخاماتّالساليةّ ّوتعميقّأوّتسحبّ
الخخرةّعمىّحدبّالشذاطّالحؼّيسارتسوّالستعاملّودرجةّجدامةّالسخالفةّ(ثانيا)ّ .
ّلكغ ّيذتخط ّأوال ّاتخاذ ّوكالة ّ"ألشفط" ّتجابيخ ّاحت اخزية ّمدبقة ّتتسمل ّفي ّتػجيو ّإعحار ّ(أوّ
ّإعحارات)ّليحاّالستعامل ّمغّشخؼّوكالةّ"ألشفط" ّلتجارؾّالػضعّباتخاذ ّكلّترػيبّوّ/أوّتعجيلّ
ؼيسا ّيتعمق ّباألفعاؿ ّواألتساليب ّالسدتخجمة ّفي ّالؿياـ ّبشذاشات ّالسحخوقات ّمتى ّاعتبخت ّذلظّ
ضخورياّ(أوال)ّ ّ.
أوال -اتخاذ تدابير إحترازية مؽ طرف وكالة "ألشفط":
إف ّالسخالفات ّالسختكبة ّمغ ّشخؼ ّالستعامميغ ّفي ّنذاشات ّالسشبع ّلقصاع ّالسحخوقات ّقجّ
تتصمب ّاتخاذ ّتجابيخ ّاحت اخزية ّتتسيد ّبصابعيا ّالسعشػؼّّ ،412بيجؼ ّالػقاية ّمغ ّوضعية ّال ّيسكغّ
الخجػع ّعشياّ ،أو ّالحيمػلة ّدوف ّاالتستسخار ّفي ّالسخالفةّ ،أو ّالترحيح ّعغ ّشخيق ّبعث ّنػع ّمغّ
ّ412بالشدبةّلسػقفّالقزاءّاإلدارؼّفشمسدوّمغّخالؿّمػقفّمجمذّالجولةّالجدائخؼّبسشاتسبةّالقزيةّالتيّشخحتّعميوّبيغّ
البشظ ّالجدائخؼ ّالجولي ّومحافع ّبشظ ّالجدائخ ّومغ ّمعوّ ،التي ّتسحػرت ّحػؿ ّالصعغ ّفي ّقخار ّالمجشة ّالسرخؼية ّالستزسغّ
تعييغّمترخؼّإدارؼّمؤقتّ،فقجّقجـّمفيػـّلمتجابيخّالسؤقتةّالتيّأشمقّعميياّتدسيةّ"التجبيخّاإلدارؼ"ّمتسمالّفيّتعييغّ
مترخؼّإدارؼّ،فقجّاعتبخهّتجبيخّتحفطيّالّيخزعّلإلجخاءاتّالسشرػصّعميياّفيّالسادةّّ 934وماّيميياّمغّقانػف ّرقعّ
ّ90ّ-70التيّتخزعّلياّالتجابيخّالتأديبيةّ .
راجعّفيّذلظّ:قخارّمجمذّالجولةّرقعّّ950909مؤرخّفيّّ09أفخيلّّ،5001قزيةّالبشظّالجدائخؼّالجوليّضجّمحافعّبشظّ
الجدائخّومغّمعوّ،مجمةّمجمذّالجولةّعجدّّ04لدشةّّ،5003صّصّّ ّ.45ّ-42

- 228 -

الـباب الـثاني

الفصل األول :تحديد الصالحيات المنوطة بوكالتي المحروقات في ضبط قطاع المحروقات.

الححرّلجػّالستعاملّاالقترادؼّالسخالفّ،تتسيدّىحهّالتجابيخّاالحت اخزيةّبأنياّتجابيخ ّضبطّالحقةّ
ّومؤقتةّتحجدّبفتخةّزمشيةّمحجدةّحدبّالدمصةّالتقجيخيةّلػكالةّ"ألشفط"ّ ّ.
 -1اإلعذار بالترؾيب:
يقرجّبالترػيبّترحيحّالفعلّالخاشئّونصالحوّومعالجتوّبساّيجعموّصحيحاّ،إذّتقػـّ
وكالةّ"ألشفط" ّبإعحارّ ّوتشبيوّالستعاملّاالقترادؼّجخاءّالخصأّأوّاألخصاءّالتيّيختكبياّ،والستسممةّ
فيّعجـّؾياموّبتشفيحّالتداماتوّأوّالتأخيخّفيّتشفيحىاّ،تسػاءّأكافّذاؾّعسجاّأوّتقريخاّ ّ.
كساّيسكغّأفّيكػفّىحاّاإلعحارّجخاءّاإلخالؿّبػاجباتّالحيصةّوالححرّالتيّيفخضياّقانػفّ
السحخوقات ّوالقػانيغ ّذات ّالرمةّ،ؼبسجخد ّاكتذاؼ ّممل ّىحه ّاألخصاءّتقػـّوكالة ّ"ألشفط" ّبإعحارّ
السدؤوؿّعشياّبػيةّترػيبيا ّ ّوترحيحياّ،حيثّنرتّالسادةّّ 552مغّقانػف ّالسحخوقاتّالججيجّ
رقعّّ91ّ-97عمىّأنوّ"ّ:يسكغّوكاالتّالسحخوقاتّ-واألصحّىػّيسكغّلػكالتيّالسحخوقاتّ-فيّ
إشار ّمسارتسة ّميامياّ ،ومتى ّاعتبخت ّذلظ ّضخورياّ ،أف ّتصالب ّكل ّشخز ّيسارس ّنذاشاتّ
السحخوقاتّباتخاذّكلّترػيبّوّ/أوّتعجيلّ،ؼيساّيتعمقّباألفعاؿّواألتساليبّالسدتخجمةّفيّالؿياـّ
بشذاشاتّالسحخوقات"ّ ّ.
مغّأمممة ّاإلعحاراتّبالترػيبّالتيّتػجيياّوكالةّ"ألشفط"ّتمظّالستعمقةّبخخرةّالتشقيبّ،
ففي ّحالة ّما ّإذا ّكانت ّرخرة ّالتشقيب ّقابمة ّلمدحبّ ،تختسل ّ"الػكالة ّالػششية ّلتمسيغ ّمػاردّ
السحخوقات"ّ(ألشفط)ّإلىّالذخزّالحائدّعمىّىحهّالخخرةّإعحاراّتحجدّلوّمغّخاللوّأجلّثالثيغّ
(ّ)10يػماّلمػفاءّبالتداماتوّ،حدبساّنرتّعميوّالسادةّّ 05ّ/06مغّالسختسػـّالتشفيحؼّرقعّّ-05
ّ572الحؼّيحجدّاج اخءاتّالحرػؿّعمىّرخرةّالتشقيبّالسعجؿّوالستسعّ ّ.
 -2اإلعذار بالتعديل:
يقرج ّبالتعجيل ّتقػيع ّالعسل ّوتدػيتو ّبإضافة ّأو ّححؼ ّأو ّتغييخّ ،إذ ّتحث ّوكالة ّ"ألشفط"ّ
الستعاملّاالقترادؼّعمىّاتخاذّتجابيخّمشاتسبةّمغّأجلّتعجيلّالترخؼّالخاشئّ،تسػاءّكافّذلظّ
معّّ/أوّبجوفّاإلعحارّبالترػيبّ ّ.
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مغّأمممة ّاإلعحاراتّبالتعجيلّالتيّتػجيياّوكالةّ"ألشفط"ّتمظّالستعمقةّبالسداحاتّالسخدودةّ
مغّمداحةّالبحثّ،إذّيجبّأفّيبمغّالستعاقجّالػكالةّالػششيةّلتمسيغّمػاردّالسحخوقاتّ"ألشفط"ّفيّ
أجلّأقراهّشيخافّ(ّ)5قبلّأؼّردّجدئيّتعاقجؼّمصمػبّ،413لتجرتسوّوتبمغّالستعاقجّالسعشيّخالؿّ
الخسدةّعذخّ(ّ)93يػماّالتيّتميّتاريخّاتستالمياّاقتخاحوّبسالحطاتياّالسحتسمةّ .414
تتاحّلمستعاقجّميمةّخسدةّعذخّ(ّ)93يػماّإعادةّالشطخّفيّاقتخاحوّمعّأخحّالسالحطاتّ
السقجمةّمغّشخؼّالػكالةّالػششيةّلتمسيغّمػاردّالسحخوقاتّ"ألشفط"ّبعيغّاالعتبارّ،وبانقزاءّىحاّ
األجلّ ،ونذا ّلع ّيقجـ ّالستعاقج ّاالجابات ّالسقشعة ّتصبق ّاقتخاحات ّالػكالة ّالػششية ّلتمسيغ ّمػاردّ
السحخوقاتّ"ألشفط"ّ ّ.415
ثانيا -أنؾاع الجزاءات االدارية التي تؾقعها وكالة "ألشفط":
إفّشبيعةّالجداءّالحؼّتػقعوّوكالةّ"ألشفط"ّؼيساّيتعمقّبشذاشاتّالسشبعّشبيعةّإداريةّ،يشجرجّ
في ّإشار ّما ّتتستع ّبو ّمغ ّامتيازات ّالدمصة ّالعامةّ ،ويتشػع ّما ّبيغ ّعقػبات ّمالية ّتتسمل ّفيّ
اماتّالساليةّوعقػباتّغيخّماليةّ،إماّتسالبةّلمحقػؽّأوّمقيجةّلياّ .
ّ
الغخ
 -1الغرامات السالية التي تؾقعها وكالة "ألشفط":
الغخامات ّالسالية ّىي ّعقػبة ّتسذّ ّالحمة ّالسالية ّلمستعامل ّمختكب ّالسخالفةّ ،فإذا ّكانتّ
األرباحّالساليةّتعتبخّالدببّالخئيديّفيّمخالفةّالشرػصّالقانػنيةّالسعسػؿّبياّ ،فالعقػبةّالساليةّ
تعجّّالػتسيمةّالفعالةّلسػاجيةّمملّىحهّالسخالفاتّ .

ّ 413السادة ّّ 09ّ /92مغ ّالسختسػـ ّالتشفيحؼ ّرقع ّّ 961ّ -05مؤرخ ّفي ّّ 7جػاف ّّ ،5005يحجد ّإجخاءات ّاالنتقاء ّوتحجيجّ
السداحات ّمػضػع ّشمب ّفتخة ّاالتستبقاء ّومداحات ّاالتستغالؿ ّوالسداحات ّالسخدودة ّمغ ّمداحة ّالبحثّ ،جّ .رّ .ع ّّ20
صادرّفيّّ 95جػافّّ،5005السعجّؿّوالستسّعّبسػجبّالسختسػـّالتشفيحؼّرقعّّ 215ّ -91مؤرخّفيّّ 51ديدسبخّّ،5091جّ.
رّ.عّّ45صادرّفيّّ57ديدسبخّّ ّ.5091
ّ414السادةّّ9ّ/94وّ5مغّالسخجعّنفدوّ .
ّ415السادةّّ01ّ/94مغّالسخجعّنفدوّ ّ.
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في ّىحا ّالدياؽ ّمشح ّالسذخع ّلػكالة ّ"ألشفط" ّتسمصة ّتػؾيع ّغخامات ّمالية ّفي ّنصاؽ ّأنذصةّ
السشبع ّالتي ّتعسل ّعمى ّضبصياّ ،ويتعمق ّاألمخ ّأتساتسا ّبسخالفة ّرخرة ّحخؽ ّالغاز ّالتي ّتسشحياّ
وكالةّ"ألشفط"ّ ّ.
أ -غرامة حرق الغاز بدون رخرة:
فيّحالةّحخؽ ّالغازّبجوف ّالحرػؿّعمىّرخرةّوفقاّلمسادةّّ 936مغّقانػف ّالسحخوقاتّ
رقعّّ،91ّ-97تخزعّالكسياتّالتيّتعّحخقياّدوفّرخرةّلجفعّالختسعّالسحجدّفيّالسادةّّ590مغّ
القانػف ّنفدوّ ،والسقجر ّباثشي ّعذخ ّألف ّديشار ّ(ّ 950000د.ج) ّلكل ّألف ّمتخ ّمكعب ّعادؼّ
(ّ)NM3مغّالغازّالسحخوؽّ،مزاؼّإليوّتصبيقّندبةّخسديغّ(ّ)%30فيّالسائةّ ّ.416
ب -غرامة حرق الغاز بكسيات تفؾق الكسيات السرخص بها:
فيّحالةّحخؽّالغازّبكسياتّتفػؽّالكسياتّالسخخزّبياّشبقاّلشزّالسادةّّ936مغّقانػفّ
السحخوقات ّرقع ّّ ،91ّ -97تخزع ّالكسيات ّالتي ّتع ّحخقيا ّدوف ّرخرة ّلجفع ّالختسع ّالسحجد ّفيّ
السادة ّّ 590مغ ّالقانػف ّنفدوّ ،والسقجر ّبإثشي ّعذخ ّألف ّديشار ّ(ّ 950000د.ج) ّلكل ّألف ّمتخّ
مكعب ّعادؼ ّ(ّ )NM3مغ ّالغاز ّالسحخوؽّ ،مزاؼ ّإليو ّتصبيق ّندبة ّخسديغ ّ(ّ )%30فيّ
السائةّ ّ.417
 -2العقؾبات الدالبة أو السقيدة لمحقؾق التي تؾقعها وكالة "ألشفط":
دوف ّاإلخالؿ ّبالعقػبات ّوالجداءات ّالسشرػص ّعمييا ّفي ّالتذخيع ّوالتشطيع ّالدارييّ
السفعػؿّ،يعخضّانتياؾّأؼّحكعّمغّأحكاـّقانػف ّالسحخوقاتّيجخلّضسغّمياـّ"الػكالةّالػششيةّ
لتمسيغ ّمػارد ّالسحخوقات"ّ ،أو ّانتياؾ ّأؼ ّبشج ّمغ ّبشػد ّرخرة ّالتشقيب ّأو ّامتياز ّالسشبع ّأو ّقخارّ
اإلتسشاد ّمغ ّقبل ّالسشقب ّأو ّالسؤتسدة ّالػششية ّأو ّاألشخاؼ ّالستعاقجة ّعمى ّالتػاليّ ،إلى ّالسشع ّمغّ
مسارتسةّالشذاطّبرفةّمؤقتةّعغّشخيقّتعميقّالخخرةّ،أوّبرفةّنيائيةّعغّشخيقّتسحبّىحهّ
األخيخةّ ّ.

ّ416السادةّّ591مغّقانػفّرقعّّ91ّ-97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ،مخجعّتسابقّ ّ.
ّ417السادةّنفدياّمغّالسخجعّنفدوّ ّ.
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أ -تعميق وكالة "ألشفط" رخرة التشقيب أو امتياز السشبع أو قرار االسشاد:
لعّيبيغّالسذخعّشبيعة ّتعميقّرخرةّالتشقيبّأوّامتيازّالسشبعّأوّقخارّاالتسشادّماّإذاّكافّ
تعميقاّجدئياّأوّكمياّ،إالّأنو ّيقرجّبو ّعسػما ّإصجارّوكالةّ"ألشفط"ّقخارّبسشعّالستعاملّاالقترادؼّ
السخالف ّالحؼ ّلع ّيدتجب ّلالعحارات ّالسػجية ّإليوّ ،مغ ّمسارتسة ّإحجػ ّنذاشات ّالسشبع ّبرفةّ
مؤقتةّلفتخةّمغّالدمغّ،أوّبرفةّجدئيةّفيّجدءّمغّالشذاطّ ّ.
تججر ّاإلشارة ّإلى ّأف ّالدحب ّالسؤقت ّأو ّتعميق ّالخخرةّ ،لع ّيػضح ّالسذخع ّالفخوقاتّ
بيشيساّ ،وننسا ّنزّ ّعمى ّتػؾيفّالشذاط ّمعّبياف ّالسجة ّبدبب ّارتكاب ّمخالفة ّأوّتجاوزّ ،كساّأفّ
السذخعّؼيساّيتعمقّبالدحب ّالسؤقت ّأوّالتعميقّلعّيحجدّشبيعةّالتجاوزّأوّالسخالفةّالتيّتدتجعيّ
تصبيقياّوالّمجةّتسخيانياّ ّ.
إال ّأنو ّيترػر ّؼيسا ّيتعمق ّبذخوط ّتصبيقيا ّأف ّتكػف ّأشج ّمغ ّتمظ ّالستعمقة ّبالغخاماتّ
الساليةّ،كإىساؿّالستعاملّوعجـّمباالتوّفيّالػفاءّبالتداماتوّالتعاقجية ّأوّالقانػنيةّ،وليحاّيشبغيّأفّ
تعحرّوكالةّ"ألشفط"ّالستعاملّالسعشيّقبلّإصجارّالدحبّالسؤقتّأوّتعميقّالخخرةّ ّ.
ب -سحب وكالة "ألشفط" رخرة التشقيب أو امتياز السشبع أو قرار االسشاد:
يعتبخ ّتسحب ّالخخرة ّمغ ّأقرى ّالعقػبات ّالتي ّيسكغ ّأف ّتػقعيا ّتسمصات ّالزبطّ
االقترادؼّ،نطخاّألثخّىحاّالجداءّمغّالشاحيةّالسعشػيةّوالساديةّعمىّالستعاملّالحؼّوقعتّعميوّ،
إذّيؤدؼّإلىّتسمبّالحقّفيّمسارتسةّالشذاطّنيائياّ ّ.
يسكغّلػكالةّ"ألشفط"ّوفقّتسمصتياّالتقجيخيةّأفّتقخرّتسحبّرخرةّالتشقيبّأوّامتيازّالسشبعّ
أو ّقخار ّاالتسشاد ّمتى ّثبتت ّالسخالفة ّفي ّحق ّالصخؼ ّالسعشيّ ،وبقاء ّاإلعحار ّ( ّأو ّاإلعحارات ّ)ّ
لتجارؾ ّالػضع ّالحؼ ّ( ّالتي) ّبقي ّ(ت) ّدوف ّججوػّ ،يتع ّإصجار ّىحه ّالعقػبة ّوتبميغيا ّمغ ّقبلّ
"الػكالةّالػششيةّلتمسيغّمػاردّالسحخوقات"ّ،حدبساّنرتّعميوّالسادةّّ 554مغّقانػف ّالسحخوقاتّ
رقعّّ ّ.91ّ-97
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ب -1-سحب وكالة "ألشفط" رخرة التشقيب:
يتختب ّعمى ّتسحب ّرخرة ّالتشقيب ّمغ ّشخؼ ّوكالة ّ"ألشفط" ّحخماف ّالسشقب ّمغ ّاآلثارّ
القانػنيةّالتيّنرتّعميياّالسادةّّ5مغّالسختسػـّرقعّّ572ّ-05السعجلةّّ ّ418:
 ّ بسجخد ّحرػؿ ّالستعامل ّعمى ّرخرة ّالتشقيب ّيربح ّلو ّالحق ّفي ّتشفيح ّأشغاؿ ّالتشقيب ّعمىّالسحخوقاتّباتستعساؿ ّاألتساليبّالجيػلػجيةّوالجيػفيديائيةّوالجيػكيساويةّبساّفيّذلظّأعساؿّالحفخّ
فيّالصبقاتّاألرضيةّ،419تحتّمدؤوليتوّونفقتوّ .
 ّإفّصاحبّرخرةّالتشقيبّالّيسمظّحقػقاّمصمقةّعمىّمداحةّالتشقيبّ،إدّيؤدؼّمشحّامتيازّالسشبع ّأو ّإبخاـ ّعقج ّالسحخوقات ّعمى ّكل ّأو ّجدء ّمداحة ّمحل ّرخرة ّالتشقيب ّإلى ّبصالف ّىحهّ
األخيخةّدوفّتعػيسّأوّحقّالصعغّبالشدبةّلمسشقبّ 420.
 ّإف ّرخرة ّالتشقيب ّال ّتخػؿ ّلراحبيا ّتسشجا ّلمبحث ّأو ّأؼ ّحق ّفي ّإبخاـ ّعقج ّبحث ّوّ /أوّاتستغالؿ ّأو ّالترخؼ ّفي ّالسشتجات ّالسدتخخجة ّفي ّحالة ّاكتذاؼ ّمحخوقاتّ ،غيخ ّأنو ّفي ّحالةّ
ّ418السادةّّ5مغّالسختسػـّالتشفيحؼّرقعّّ572ّ-05يحجدّإجخاءاتّوشخوطّمشحّرخرةّالتشقيبّعغّالسحخوقاتّ،قبلّتعجيمياّ
تشزّعمىّأنو"ّ:تدسحّرخرةّالتشقيبّلراحبياّفيّحجودّمداحةّمحجدةّ،التشفيحّعمىّنفقتوّوعمىّمدؤوليتوّأشغاؿّالتشقيبّ
عغّالسحخوقاتّ،ال ّتسيساّباتستعساؿّاألتساليبّالجيػلػجيةّوالجيػفيديائيةّوالجيػكيساويةّ،بساّفيّذلظّإنجازّأعساؿّالحفخّفيّ
الصبقاتّاألرضيةّ .
الّتخػؿّرخرةّالتشقيبّلراحبياّأؼّحقّفيّإبخاـّعقجّبحثّواتستغالؿّأوّعقجّاتستغالؿّأوّفيّالترخؼّفيّ
السشتجاتّالسدتخخجةّ،فيّحالةّاكتذاؼّمحخوقاتّبسشاتسبةّأشغاؿّالتشقيب"ّ،مخجعّتسابقّ ّ.
ّ 419تسستّالسادةّّ 5مغّالسختسػـّرقعّّ 572ّ-05الحؼّيحجدّإجخاءاتّوشخوطّمشحّرخرةّالتشقيبّعغّالسحخوقاتّبسػجبّ
السختسػـ ّالتشفيحؼ ّرقع ّّ "ّ :132ّ -91ويقرج ّبالحفخ ّفي ّالصبقات ّاألرضيةّ ،كل ّحفخ ّلبئخ ّلسعخفة ّجيػلػجية ّالصبقاتّ
الختسػبيةّأوّكلّعبػرّليحاّا لحفخّلتحجيجّالخرػصياتّالستعمقةّبتعخيفّشاقاتّالسحخوقاتّلمسشصقةّالسعشيةّالّتسيساّؼيساّ
يخزّالرخخةّاألـّوالخدافّواالمتجادّالعسػدؼّلمصبقاتّوكحاّشبيعةّالدػائلّ .
ويسكغّالؿياـّبتجاربّتكػيغّ،قبلّأوّبعجّعسمياتّالسحاكاةّلمسحخوقاتّغيخّالتقميجيةّلمدساحّبالؿياـّبتقييعّأوليّ
لصاقاتّالسحخوقاتّفيّالصبقاتّالتيّتعّعبػرىاّ،وفقاّلمتشطيعّالسعسػؿّبوّفيّىحاّالسجاؿّ،شخيصةّالشزّعميياّفيّبخنامجّ
األشغاؿّالسمحقّبصمبّرخرةّالتشقيب"ّ .
ّ420شبقاّلساّنرتّعميوّالسادةّّ35مغّقانػفّرقعّّ91ّ-97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ"ّ:يؤدؼّمشحّامتيازّالسشبعّأوّإبخاـّ
عقجّالسحخوقاتّعمىّكلّأوّجدءّمداحةّمحلّرخرةّتشقيبّإلىّبصالفّىحهّاألخيخةّدوف ّتعػيسّأوّحقّالصعغّبالشدبةّ
لمسشقب"ّ،مخجعّتسابقّ ّ.
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وضعّمداحةّمػضػعّرخرةّتشقيبّفيّمشاقرةّإلبخاـّعقجّالبحثّعغّالسحخوقاتّواتستغاللياّ،
يتستع ّالذخز ّأو ّاألشخاص ّالحيغ ّأنجدوا ّأو ّال ّزالػا ّيشجدوف ّأشغاال ّلمتشقيب ّفي ّىحهّ
السداحةّ ....،بحق ّاألفزمية ّشخيصة ّمذاركتو ّأو ّمذاركتيع ّفي ّىحه ّالسشاقرة ّويتقيج ّأو ّيتقيجواّ
أثشاءّالجمدةّبأحدغّعخضّلتمظّالسداحةّ ّ.421
وىػّماّقخرهّقانػف ّالسحخوقاتّالججيجّرقعّّ 91ّ -97فيّمادتوّّ"ّ:ّ 27فيّحالةّعخضّ
رقعة ّمحل ّرخرة ّتشقيبّ ،تسارية ّالسفعػؿ ّأو ّجدء ّمشيا ّلمسشافدة ّإلبخاـ ّعقج ّالسحخوقات ّيدتفيجّ
السشقبػف ّالحيغّأنجدواّأشغاؿّالتشقيبّفيّىحهّالخقعةّأوّفيّجدءّمشياّمغّحقّاألفزميةّفيّحجودّ
الذخوط ّالسشرػص ّعمييا ّفي ّإعالف ّالسشافدةّ ،وتصبق ّنفذ ّاألحكاـ ّكحلظ ّعمى ّالسشقبيغ ّالحيغّ
انتيت ّصالحية ّرخز ّالتشقيب ّالتي ّمشحت ّليع ّمشح ّتسشة ّ(ّ )9كأقرى ّحج ّقبل ّتاريخ ّإعالفّ
السشافدةّالستعمقةّبالخقعةّالسعشيةّ"ّ 422ّ.
ففيّحالةّعجـّوفاءّالذخزّالحؼّحرلّعمىّرخرةّالتشقيبّبالتداماتوّالستعيجّبياّأوّلعّ
يربحّيدتجيبّلمذخوطّوااللتداماتّالسشرػصّعميياّفيّالسادةّّ3مغّالسختسػـّالتشفيحؼّرقعّّ-05
ّ 421حدبسا ّنرت ّعميو ّالسادة ّّ 5مغ ّالسختسػـ ّرقع ّّ 572ّ -05الحؼ ّيحجد إجخاءات ّوشخوط ّمشح ّرخرة ّالتشقيب ّعغّ
السحخوقاتّالسعجّؿّوالستسّعّ،مخجعّتسابقّ ّ.
ّ 422تججرّاالشارةّإلىّأنوّىشاؾّأحكاـّخاصةّبخخرةّالتشقيبّتزسشياّقانػف ّالسحخوقاتّرقعّّ 91ّ -97فيّمػادهّمغّّ30
إلىّّ35يسكغّإجسالياّؼيساّيميّ:
ّ يسكغّلمسؤتسدةّالػششيةّ"تسػناشخاؾ"ّفيّأجلّالّيتعجػّتسشةّواحجةّبعجّانتياءّرخرةّالتشقيبّالتيّمشحتّلياّ،أفّتمتسذّمغّ"ّالػكالةّالػش شيةّلتمسيغّمػاردّالسحخوقات"ّمشحّامتيازّمشبعّعمىّجدءّأوّكلّالخقعةّمحلّالخخرةّالسحكػرةّ،فيّحالةّ
ىحاّالسشحّتعتبخّمراريفّالتشقيبّالتيّوافقتّعميياّ"الػكالةّالػششيةّلتمسيغّمػاردّالسحخوقات"ّمدبقاّكاتستمساراتّبحثّ
متعمقةّبدشةّبجءّتسخيافّامتيازّالسشبعّ ّ.
ّالسادةّّ30مغّقانػفّرقعّّ91ّ-97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ،مخجعّتسابقّ .
 ّيسكغّلمسشقبّوالسؤتسدةّالػششيةّفيّأجلّالّيتعجػّتسشةّواحجةّ(ّ)9بعجّانتياءّرخرةّالتشقيبّالتيّمشحتّليساّ،تقجيعّشمبّمذتخؾّلجػّالػكالةّالػششيةّلتمسيغّمػاردّالسحخوقاتّلمحرػؿّعمىّقخارّإتسشادّقرجّإبخاـّعقجّالسحخوقاتّعمىّجدءّ
أوّكلّالخقعةّمحلّالتخخيزّالسحكػرّبذخطّأفّالّتكػف ّىحهّالخقعةّقجّمشحتّشبقاّألحكاـّالسادتيغّّ 70وّ 79مغّقانػفّ
رقعّّ91ّ-97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ،حدبساّنرتّعميوّالسادةّّ39مغّالقانػفّنفدوّ ّ.
في ّحالة ّإبخاـ ّعقج ّالسحخوقات ّتصبيقا ّلحلظ ّتعتبخ ّمراريف ّالتشقيب ّالتي ّوافقت ّعمييا ّ"الػكالة ّالػششية ّلتمسيغّ
مػاردّالسحخوقات"ّمدبقاّكاتستمساراتّبحثّمتعمقةّبدشةّبجءّتسخيافّعقجّالسحخوقاتّ ّ.
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ّ ،572تقخر ّ"الػكالة ّالػششية ّلتمسيغ ّمػارد ّالسحخوقات" ّ(ألشفط) ّتسحب ّرخرة ّالتشقيب ّمشو ّبعجّ
مػافقةّالػزيخّالسكمفّبالسحخوقاتّ ّ،423ويعتبخّالسشقب ّّ -تبعاّلحلظّ -كأنوّلعّيشجدّأشغاالّلمتشقيبّ
عغّالسحخوقاتّ،كساّقخرتوّالسادةّّ5مغّالسختسػـّالتشفيحؼّرقعّّ527ّ-05السعجلةّوالستسسةّ ّ.
كسا ّتبمغ ّ"الػكالة ّالػششية ّلتمسيغ ّمػارد ّالسحخوقات" ّ(ألشفط) ّالذخز ّالحائد ّعمى ّىحهّ
الخخرة ّبقخار ّتسحب ّرخرة ّالتشقيب ّإذا ّلع ّتشفح ّااللتدامات ّالسشرػص ّعمييا ّفي ّاإلعحار ّبعجّ
انقزاءّاألجلّالسحجدّ،حدبساّنرتّعميوّالسادةّّ 6فيّفقختياّالمالمةّمغّالسختسػـّالتشفيحؼّرقعّ
ّ572ّ-05السعجؿّوالستسعّ .
بيشسا ّنرت ّالسادة ّّ 26مغ ّقانػف ّالسحخوقات ّرقع ّّ 91ّ -97عمى ّأنو ّيسكغ ّل ػ ّ"الػكالةّ
الػششيةّلتمسيغّمػاردّالسحخوقات" ّأفّتدحبّفيّأؼّوقتّرخرةّالتشقيبّ ،لألتسبابّالسشرػصّ
عميياّفيّالخخرةّالسحكػرةّوضسغّشخوشياّ ّ.
ب -2-سحب وكالة "ألشفط" قرار االسشاد أو امتياز السشبع:
تدحب ّ"الػكالة ّالػششية ّلتمسيغ ّمػارد ّالسحخوقات" ّبقػة ّالقانػف ّعشج ّنياية ّفتخة ّالبحثّ
والسسجدةّإذاّاقتزىّاألمخّ،امتيازّالسشبعّأوّقخارّاتسشادّعقجّالسحخوقاتّ،إذاّلعّترخحّالسؤتسدةّ
الػششيةّأوّاألشخاؼّالستعاقجةّبقابميةّاالتستغالؿّالتجارؼّلمسكسغّ ّ.424...
يتختبّعغّتسحبّقخارّاالتسشادّماّيميّ ّ:
 ّفيّحالةّتسحبّقخارّاالتسشادّتخدّاألشخاؼّالستعاقجةّالخقعةّإلىّ"الػكالةّالػششيةّلتمسيغّمػاردّاتّ،والسشذآتّ،والتجييداتّواألصػؿّاألخخػّذاتّالصبيعةّ
السحخوقات" ّوتحػؿّإليياّجسيعّالعقار ّ
السساثمةّ،معّمخاعاةّأحكاـّالسادةّّ 991مغ ّقانػف ّالسحخوقاتّرقعّّ،91ّ-97فيّحالةّجيجةّبحيثّ
تسكغّمغّمسارتسةّنذاشاتّالبحثّواالتستغالؿّ ّ.

ّ 423السادةّّ 06مغّالسختسػـّالتشفيحؼّرقعّّ 572ّ -05يحجدّإجخاءاتّوشخوطّمشحّرخرةّالتشقيبّعغّالسحخوقاتّالسعجّؿّ
والستسّعّ،مخجعّتسابقّ ّ.
ّ424السادةّّ5ّ/49مغّقانػفّرقعّّ91ّ-97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ،مخجعّتسابقّ ّ.
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ّتتعّعسميةّالخدّوالتحػيلّبجوفّأؼّتعػيسّأوّأيةّتكمفةّأوّأؼّدفعّآخخّميساّكانتّشبيعتوّمغّشخؼّ"ّالػكالةّالػششيةّلتمسيغّمػاردّالسحخوقات"ّ 425ّ.
ّفيّحاؿّتسحبّقخارّاالتسشادّالّيعفيّاألشخاؼّالستعاقجةّمغّأؼّالتداـّبالتعػيسّأوّباإلصالحّ،وفقاّألحكاـّالتذخيعّالدارؼّالسفعػؿّ،فيّحالةّحجوثّضخرّ 426ّ.
ب -3 -سحب وكالة "ألشفط" االنتقاء األولي:
يسكغ ّأف ّتدحب ّ"الػكالة ّالػششية ّلتمسيغ ّمػارد ّالسحخوقات" ّ(ألشفط) ّأؼ ّانتقاء ّأولي ّفيّ
حالةّحجوثّتغييخّفيّالطخوؼّميساّكانتّشبيعتوّ،والحؼّيكػف ّمغّشأنوّالتأثيخّتسمباّفيّقجرةّ
ىحا ّالذخز ّعمى ّأف ّيكػف ّفي ّالسدتقبل ّناجعا ّتقشيا ّأو ّمالياّ ،أو ّإذا ّلػحع ّأف ّمتخشحا ّما ّقجّ
حرلّعمىّانتقائوّاألوليّبػاتسصةّمعمػماتّخاشئةّ .427
يجبّعمىّ"الػكالةّالػششيةّلتمسيغّمػاردّالسحخوقات"ّ(ألشفط)ّأفّتعمعّذاتّالذخزّكتابياّ،
بشيتّياّفيّإلغاءّاالنتقاءّاألوليّ ،وبأفّلمذخزّميمةّعذخة ّ(ّ )90أياـّبعجّاتستالموّالتبميغّلتقجيعّ
السبخرات ّإلى ّ"الػكالة ّالػششية ّلتمسيغ ّمػارد ّالسحخوقات" ّ(ألشفط) ّالتي ّتشفي ّالػقائع ّالسعتسجة ّفيّ
اتخاذ ّقخار ّااللغاءّ ،وتبمغ ّ"الػكالة ّالػششية ّلتمسيغ ّمػارد ّالسحخوقات" ّ(ألشفط) ّىحا ّالذخز ّبعجّ
دراتسةّىحهّالسبخراتّ،بقخارىاّالشيائيّفيّدعػػّالبصالفّ .428
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ425السادةّّ991مغّقانػفّرقعّّ91ّ-97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ،مخجعّتسابقّ ّ.
ّ426السادةّّ992مغّالسخجعّنفدوّ ّ.
ّ 427السادة ّّ 94مغ ّالسختسػـ ّالتشفيحؼ ّرقع ّّ 962ّ -05يحجد ّإجخاءات ّإبخاـ ّعقػد ّالبحث ّواالتستغالؿ ّوعقػد ّاتستغالؿّ
السحخوقاتّبشاءّعمىّمشاقرةّلمسشافدةّالسعجّؿّوالستسّعّ،مخجعّتسابقّ .
ّ428السادةّّ95مغّالسخجعّنفدوّ ّ.
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السبحث الثاني :صالحيات " سمظة ضبط السحروقات" في ضبط
السرب.
نذاطات
ّ
شيج ّالشطاـ ّالقانػني ّوالسؤتسداتي ّلقصاع ّالسحخوقات ّتغييخات ّجػىخية ّبرجور ّقانػفّ
السحخوقاتّالججيجّرقعّّ،91ّ-97إذّميدّفيّمػادّمشفرمةّبيغّصالحياتّكالّمغّالػزيخّالسكمفّ
بالسحخوقاتّووكالتيّالسحخوقات.
بالشدبةّلػ ػػّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّلقجّاتستأثختّبمالثّمػادّّ -السادةّّ 22ّ،21وّ 23مغّ
قانػف ّالسحخوقاتّرقعّّ -ّ 91ّ -97عدزتّصالحياتياّإجساالّمقارنةّبقانػف ّالسحخوقاتّرقعّّ-03
(ّ 05السمغى) ّّ ،429ال ّتسيسا ّؼيسا ّيتعمق ّبالرحة ّواألمغ ّوحساية ّالبيئةّ ،بيجؼ ّالػقاية ّوندارةّ
السخاشخ ّعمى ّصحة ّوتسالمة ّاألشخاص ّوالسستمكات ّوالسخافق ّوحساية ّالبيئة ّفي ّإشار ّمبادغّ
التشسيةّالسدتجامةّ،إضافةّإلىّالحخص ّعمىّنداىةّالسشافدةّبيغّالستعامميغّاالقترادييغّفيّقصاعّ
السحخوقاتّ ،والتشطيسات ّالتقشية ّالستعمقة ّبتصبيق ّالتدعيخات ّوتدييل ّاالتستفادة ّمغ ّمشذآت ّالشقلّ
والتخديغّ ّ،ومتابعةّتصػرّالدػؽ ّالػششيةّلمسشتجاتّالبتخوليةّواإلشخاؼّعمىّتسػيشياّ،وليحاّيتجمىّ
الزبط ّاالقترادؼ ّالحؼ ّتسارتسو ّ"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات" ّلشذاشات ّالسربّ ّفي ّصالحياتياّ
التشطيسيةّ(السصمبّاألوؿ)ّ،الخقابيةّّوالعقابيةّ(السصمبّالماني)ّ ّ.430
ّ......"ّ 429صخحّالػزيخّالسكمفّبالصاقةّفيّمعخضّعخضوّلسذخوعّقانػف ّالسحخوقاتّأماـّالسجمذّالذعبيّالػششيّّ"ّ:
ّ ....................
عمىّالسدتػػّالسؤتسداتيّحافعّمذخوعّالقانػف ّعمىّالشسطّالحاليّالحؼّيحكعّاألنذصةّالستعمقةّبالسحخوقاتّالستسملّفيّ
الػ ازرةّوالػكالتيغّ"ّ،الػكالةّالػششيةّلتمسيغّمػاردّالسحخوقات"ّو"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّ،وقجّتع ّإدخاؿّتعجيالتّلتبديطّ
عسميةّاتخاذّالقخارّبجعلّمسارتسةّاألنذصةّأقلّتعقيجاّوعدزّالخقابةّوالزبطّمغّقبلّالػكاالتّ،حيثّتعّ :
ّالتخؽيفّمغّالتساسّمػافقةّوزيخّالقصاعّ ،ّتعديدّمياـّالزبطّلمػكالتيغّ ،ّّ .".....................
ّراجع ّكمسة ّوزيخ ّالصاقة ّأماـ ّالسجمذ ّالذعبي ّالػششي ّبرجد ّعخضو ّمذخوع ّقانػف ّالسحخوقات ّرقع ّّ ،91ّ -97مخجعّ
تسابقّ .
ّ430إضافةّإلىّصالحياتّاتستذاريةّ،تسيتعّتشاولياّعشجّالحجيثّعغّالعالقةّالقائسةّبيغّالػزيخّالسكمفّبالسحخوقاتّو"تسمصةّ
ضبطّالسحخوقات"ّفيّالفرلّالمانيّمغّالبابّالمانيّمغّىحهّالختسالةّ ّ.
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السرب.
السظمب األول :الرقابة الدابقة لــ "سمظة ضبط السحروقات" عمى نذاطات
ّ
تسارسّ"تسمصةّضبط ّالسح ّخوقات" ّمجسػعة ّمغ ّالرالحيات ّذات ّالصابع ّالخقابي ّالدابقّ،
تتشػع ّإلى ّصالحيات ّغيخ ّمباشخة ّتيجؼ ّأتساتسا ّإلى ّوضع ّتسياتسة ّمجروتسة ّلقصاع ّاتستخاتيجيّ
كقصاعّالسحخوقاتّّ،واالتستذخاؼّعمىّدراتساتّومخصصاتّتشسيةّمدبقةّعغّشخيقّرتسعّاتستخاتيجيةّ
واضحة ّلتخؾية ّاالتستمسارات ّوتصػيخ ّالرشاعة ّالػششية ّلمسحخوقاتّ ،إذ ّاكتفى ّقانػف ّالسحخوقاتّ
الججيجّرقعّّ 91ّ -97بتقخيخّمذاركةّتسمصةّضبطّالسحخوقاتّفيّاعجادّتسياتسةّقصاعّالسحخوقاتّ
فيّالبالدّبسػجبّنزّالسادةّّ22مشوّّ ّ:
"ّ ............................
 ّالسداىسة ّمع ّمرالح ّالػ ازرة ّفي ّتحجيج ّتسياتسة ّالقصاع ّفي ّمجاؿ ّالسحخوقات ّ ّوفي ّاعجادّالشرػصّالتشطيسيةّالتيّتحكعّنذاشاتّالسحخوقاتّّ .".......
إضافةّإلىّصالحيات ّمباشخةّ ،مغّخالؿّمشح ّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات" ّالخخزّاالداريةّ
لسسارتسة ّبعس ّنذاشات ّالسربّ ّّونصجار ّالق اخرات ّالفخدية ّ(الفخع ّاألوؿ)ّ ّ ،وتحجيج ّوتبميغ ّأتسعارّ
السشتجاتّالبتخوليةّوالغازيةّعمىّمدتػػّالدػؽّالػششيةّ(الفخعّالماني)ّ ّ.
الفرع األول :صالحية "سمظة ضبط السحروقات" في مشح الرخص
وإصدار الق اررات الفردية.
يعتسج ّالستعامل ّاالقترادؼ ّعمى ّالحرػؿ ّعمى ّتخخيز ّأو ّمػافقة ّ"تسمصة ّضبطّ
السحخوقات" ّإذا ّما ّتػافخت ّؼيو ّالذخوط ّالقانػنية ّوالتقشية ّالالزمة ّلسباشخة ّنذاشات ّالسربّّ ،بيحاّ
السفيػـ ّيعتبخ ّمشح ّ"تسمصة ّضبط ّالسح ّخّوقات" ّلمخخز ّاإلدارية ّ(الفقخة ّاألولى) ّواصجار ّالق اخراتّ
الزبطّالقبميّالسخػؿ ّلياّقانػنا ّ(الفقخةّالمانية)ّ،عمىّغخارّالعجيجّمغّتسمصاتّ
ّ
الفخدية ّمغّمطاىخ ّ
الزبطّاالقترادؼّ ّ.431

ّ431راجعّفيّصالحياتّتسمصاتّالزبطّاالقترادؼّفيّالتذخيعّالجدائخؼّ ّ:
ّشسػفّعمجيةّ،مخجعّتسابقّ،صّّ ّ.956ّ-904ّ-مدردؼّعبجّالحقّ،مخجعّتسابقّ،صّصّّ ّ.127ّ-955
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الفقرة األولى :الرخص اإلدارية التي تسشحها "سمظة ضبط السحروقات".
تسشح ّ"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات" ّفي ّضلّ ّقانػفّ ّالسحخوقات ّالججيج ّرقع ّّ ،91ّ -97بعسّ
الخخز ّاالدارية ّالستعمقة ّبشذاشات ّالسربّ ،الستسممة ّفي ّرخرة ّالذخوع ّفي ّاإلنتاج ّوالتػصيلّ
بالتػتخّليياكلّالسحخوقاتّومشذآتياّ(أوال)ّ،والتخاخيزّاالتستمشائيةّلحخؽّالغاز(ثانيا)ّ ّ.
أوال -مشح "سمظة ضبط السحروقات" رخص الذروع في اإلنتاج والتؾصيل بالتؾتر لهياكل
السحروقات ومشذآتها:
ف ّالسحخوقات ّرقع ّّ-97
تعسل ّ"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات" ّشبقا ّلشز ّالسادة ّّ 22مغ ّقانػ ّ
ّ ،91عمى ّمشح ّرخز ّالذخوع ّفي ّاإلنتاج ّوالتػصيل ّبالتػتخ ّليياكل ّالسحخوقات ّومشذآتياّ ،ىحاّ
الشػعّمغّالخخزّلعّيكغّمشرػصاّعميوّفيّضلّالقانػف ّرقعّ(ّ 05-03السمغى)ّ،عمىّأفّتحجدّ
كيؽيةّإجخاءاتّالحرػؿّعميياّعغّشخيقّالتشطيعّ ّ.
ثانيا -مشح التراخيص االستثشائية لحرق الغاز مؽ طرف "سمظة ضبط السحروقات":
يتعمق ّاألمخ ّبتخاخيز ّاتستمشائية ّلحخؽ ّالغاز ّؼيسا ّيتعمق ّفقط ّبشذاشات ّالسربّ ّدوفّ
غيخىاّ،وىيّتمظّالعسميةّالستسممةّفيّحخؽ ّالغازّالصبيعيّفيّاليػاءّ،ؼبحدبّاألصلّيسشعّحخؽّ
الغاز ّوتشؽيدوّ ،غيخ ّأنو ّواتستمشائيا ّيسكغ ّمشح ّتخخيز ّبحخؽ ّالغاز ّمغ ّقبل ّ"تسمصة ّضبطّ
السحخوقات"ّبصمبّمغّالستعاملّفيّنذاشاتّالسربّّأوّمغّصاحبّاالمتيازّ ّ.432
السرب:
 -1أحكام الترخيص بحرق الغاز فيسا يتعمق بشذاطات
ّ
 يصمب ّالتخخيز ّبحخؽ ّالغاز ّإما ّمغ ّشخؼ ّمتعامل ّفي ّنذاشات ّالسرب ّونما ّمغ ّصاحبّاالمتيازّ ،يقرج ّبيحا ّاألخيخ ّحامل ّامتياز ّالشقلّبػاتسصة ّاألنابيبّ ،أما ّمتعامل ّالسرب ّفيػ ّكلّ
اّصاحبّاالمتيازّيسارسّأحجّنذاشاتّالسربّّ .433
ّ
شخزّشبيعيّأوّمعشػؼّ،ماّعجّ

ّخخشيّإلياـّ،مخجعّتسابقّ،صّصّّ ّ.194ّ-967ّ432شبقاّلشزّالسادةّّ936مغّقانػفّرقعّّ91ّ-97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ،مخجعّتسابقّ .
ّ433السادةّّ09ّ/936مغّالسخجعّنفدوّ ّ.
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 ّيسكغ ّلػ ػ ّ"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات" ّمشح ّتخخيز ّبتشؽيذ ّالغازّ ،عمى ّتسبيل ّاالتستمشاء ّأثشاءّمسارتسةّنذاشاتّالشقلّبػاتسصةّاألنابيبّ،بصمبّمغّصاحبّاالمتيازّويتزسغّىحاّالصمبّوصفاّ
لألعساؿّالسدمعّإنجازىاّوكحلظّالػتسائلّوالتختيباتّالتيّيتعيغّاتستعسالياّلمػقايةّمغّالسخاشخّعمىّ
األشخاصّوعمىّالبيئةّوعمىّالسستمكاتّ ّ.434
 ّالّتخزعّعسمياتّحخؽ ّالغازّالتيّيمجأّإليياّحتساّألتسبابّالدالمةّلصمبّإذفّمدبقّ ،ومعّذلظّيجبّإرتساؿّتقخيخّإلىّ"ّتسمصةّضبطّالسحخوقات"ّعمىّتسبيلّالتدػيةّفيّغزػفّعذخةّ(ّ)90
أياـّبعجّاالنتياءّمغّعسميةّحخؽّالغازّ .435
ّتخاقبّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّعسمياتّحخؽّالغازّوكحلظّالكسياتّالتيّتعّّحخقياّ،شبقاّلشزّالسادةّّ940مغّقانػفّالسحخوقاتّرقعّّ ّ.91ّ-97
السرب:
السظبق عمى نذاطات
 -2الرسؼ الخاص بحرق الغاز
ّ
ّ
يتعيغّتدجيجّرتسعّغيخّقابلّلمخرعّمغّشخؼّكلّمتعاملّمربّأوّصاحبّامتيازّلؿياموّ
بحخؽ ّالغاز ّبعج ّحرػلو ّعمى ّتخخيز ّبحلظ ّمغّشخؼ ّ"تسمصةّضبط ّالسحخوقات"ّ ،فصبقاّلشزّ
السادةّّ 590مغّقانػف ّالسحخوقاتّرقعّّ 91ّ -97تخزعّعسمياتّحخؽ ّالغازّلجفعّرتسعّخاصّ،
غيخّقابلّلمخرعّقجرهّاثشاّعذخّألفّديشارّ(ّ)950000د.جّلكلّألفّمتخّمكعبّعادؼّمغّالغازّ
السحخوؽّّ،معّم ّاخعاةّاألحكاـّالتاليةّّ ّ:ّ436

ّ434السادةّّ05ّ/936مغّقانػفّرقعّّ91ّ-97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ،مخجعّتسابقّ ّّ.
ّ435حدبساّتشزّعميوّالسادةّّ937مغّالسخجعّنفدوّ ّ.
ّ 436تججرّاالشارةّإلىّأنوّىشاؾّبعسّالحاالتّالتيّتدتمشىّمغّدفعّالختسعّالخاصّبكسياتّالغازّالسحخوؽ ّحدبساّنرتّ
عميوّالسادةّّ593مغّقانػفّالسحخوقاتّرقعّّ،91ّ-97والستسممةّؼيساّيميّ ّ:
 ّأثشاءّتشفيحّنذاشاتّالبحثّواثشاءّاالختباراتّالتجخيبيةّالخاصةّبالبئخّاالتستكذاؼيةّوّ/أوّعسمياتّالتحجيجّوكحلظّأثشاءّإنجازّالشسػذجّ ،
ّخالؿّمخحمةّانصالؽّمشذآتّججيجةّلفتخاتّالّتتجاوزّالحجودّالتيّوضعتياّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّ ،ّفيّالسشاشقّالتيّتشعجـّفيياّأوّتفتقخّلمسشذآتّالتيّتدسحّباتستعادةّوّ/أوّصخؼّالغازّ ّ،ّفيّالسشذآتّالتيّتكػف ّمحلّأشغاؿّالسصابقةّعسالّبأحكاـّنزّالسادةّّ 513مغّقانػف ّرقعّّ"ّ:91ّ-97تبقىّالسشذآتّوالسعجاتّالتيّتعّإنجازىاّقبلّّ97جػيميةّّ5003خاضعةّإللداميةّالسصابقةّحدبّالذخوطّالسحجدةّعغّشخيقّالتشطيع"ّ .
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ّيتعّتقييذّالتعخيفةّالسشرػصّعميياّفي ّالسادةّّ-ّ590السذارّإليياّأعالهّ-فيّبجايةّكلّتسشةّمجنيةّ،مغّقبلّ"الػكالةّالػششيةّلتمسيغّمػاردّالسحخوقات"ّ،عمىّأتساسّمؤشخّأتسعارّاالتستيالؾّ
الحؼّتشذخهّالييئةّالعسػميةّالسدؤولةّعغّنذخّىحاّالسؤشخّفيّالجدائخّّ .
 ّيحدبّمبمغّالختسعّعمىّأتساسّالكسياتّالسحخوقةّخالؿّتسشةّمجنيةّمعيشةّوالتعخيفةّالخاضعةّلمتقييذّالستعمقةّبالدشةّالسعشيةّ ،والتيّيتعّتبميغياّمغّقبلّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات" ّؼيساّيخزّ
نذاشاتّالسربّّ .437
 ّيتعّالترخيحّبالختسعّعمىّحخؽ ّالغازّوتدجيجهّلجػّإدارةّالزخائب ّمغّقبلّمتعاملّالسربّ ّفيّاشار ّنذاشات ّالسربّّ ،أو ّمغ ّقبل ّصاحب ّاالمتياز ّفي ّاشار ّنذاط ّالشقل ّبػاتسصة ّاألنابيبّ،
وذلظّفيّأجلّالّيتجاوزّّ 19جانفيّمغّالدشةّالسػاليةّلمدشةّالتيّاحخقتّخاللياّكسياتّالغازّ،
حدبساّقخرتوّالسادةّّ595مغّقانػفّالسحخوقاتّرقعّّ ّ.91ّ-97
الفقرة الثانية :الق اررات الفردية التي تردرها "سمظة ضبط السحروقات" في مجال الرحة
واألمؽ وحساية البيئة.
تعتبخ ّالقجرة ّعمى ّإصجار ّالق اخرات ّاالدارية ّالفخدية ّمغ ّمطاىخ ّامتيازات ّالدمصة ّالعامة ّالتيّ
تحطى ّبيا ّتسمصات ّالزبط ّالسدتقمةّ ،فسغ ّأجل ّتفعيل ّدور ّوكالتي ّالسحخوقات ّالمتيغ ّعػضتاّ
األجيدة ّالتقميجية ّلمجولة ّفي ّضبط ّقصاع ّالسحخوقاتّ ،مشح ّالسذخع ّل ػ ّ"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات"ّ
صالحية ّإصجار ّق اخرات ّادارية ّفخدية ّتيجؼ ّإلى ّالسػافقة ّعمى ّدراتسات ّاألخصار(أوال) ّودراتساتّ
التأثيخّالبيئيّ(ثانيا)ّ ّ.
أوال -مؾافقة "سمظة ضبط السحروقات "عمى دراسات األخظار:
يتعيغ ّشمبّمػافقةّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات" ّعمىّدراتسةّاألخصارّفيّقصاعّالسحخوقاتّ
مغ ّشخؼ ّكل ّاليياكل ّوالسشذآت ّالتي ّتدسح ّبسسارتسة ّالبحث ّوّ /أو ّاتستغالؿ ّالسحخوقات ّونقمياّ
بػاتسصةّاألنابيبّوتخديشياّوتكخيخىاّوتحػيمياّ،إضافةّإلىّاليياكلّوالسشذآتّالتيّتخدف ّالسشتجاتّ

ّ437شبقاّلشزّالسادةّّ599مغّقانػفّرقعّّ91ّ-97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ،مخجعّتسابقّ ّ.
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البتخوليةّوتقػـّبتػزيعياّ،عمىّأفّتحتػؼّىحهّالجراتسةّعمىّمشيجياتّتقييعّالسخاشخّالسدتعسمةّمعّ
تحميلّالسخاشخّالخاصةّبالشذاشاتّوالعسمياتّالخاصةّوتجابيخّالتخؽيفّالستعمقةّبياّ ّ.438
 -1إجراءات طمب مؾافقة "سمظة ضبط السحروقات" عمى دراسات األخظار:
ؼيساّيتعمقّبإجخاءاتّتقجيعّدراتسةّاألخصار ّلمحرػؿ ّعمىّمػافقةّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّ،
نزّ ّعمييا ّالسختسػـ ّالتشفيحؼ ّرقع ّّ 07ّ -93الحؼ ّيحجد ّكيؽيات ّالسػافقة ّعمى ّدراتسات ّاألخصارّ
الخاصةّبقصاعّالسحخوقاتّومحتػاىاّ ّ:
 ّ تػدع ّدراتسة ّاألخصار ّقبل ّكل ّنذاط ّمغ ّنذاشات ّالسحخوقات ّمغ ّقبل ّالستعاقج ّأو ّالستعاملّالسعشيّ،الحؼّيجعىّصاحبّالصمبّلجػّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّ ّ،439
ّفػرّاتستالـّدراتسةّاألخصارّوفيّحالةّماّإذاّكانتّىحهّالجراتسةّتدتجيبّلمذخوطّالسحجدةّفيّ ّالسادة ّّ 440ّ 2مغ ّالسختسػـ ّالتشفيحؼ ّنفدوّ ،تدمع ّ"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات" ّإشعا ار ّباالتستالـ ّإلىّ
صاحبّالصمبّ .
ّ438السادةّّ99مغّالسختسػـّالتشفيحؼّرقعّّ07ّ-93يحجدّكيؽياتّالسػافقةّعمىّدراتساتّاألخصارّالخاصةّبقصاعّالسحخوقاتّ
ومحتػاىاّ،جّ.رّ.عّّ02صادرّفيّّ57جانفيّّ .5093
ّ439السادةّّ92مغّالسخجعّنفدوّ ّ.
يحجدّكيؽياتّالسػافقةّعمىّدراتساتّاألخصارّالخاصةّبقصاعّالسحخوقاتّ
ّ
ّ 440السادةّّ 2مغّالسختسػـّالتشفيحؼّرقعّّ 07ّ -93
ومحتػاىا ّّ "ّ :زيادة ّعمى ّاألحكاـ ّالػاردة ّفي ّالتشطيع ّالسعسػؿ ّبو ّبالشدبة ّلمسؤتسدات ّالسرشفة ّلحساية ّالبيئة ّالتي ّتدسحّ
بسسارتسةّالشذاشاتّالسحكػرةّفيّالسادةّّ5مغّىحاّالسختسػـّ،يجبّأفّتتزسغّدراتسةّاألخصارّمػضػعّىحاّالسختسػـّ :
ّتقييعّعمعّالحػادثّمعّتحميلّحػؿّتبادؿّالخبخةّ ،ّكيؽياتّالتشطيعّوالتجخلّفيّحالةّاالتستعجاؿّ ،ّويجبّأفّتتزسغّدراتسةّاألخصارّالستعمقةّبالشذاشاتّالسحكػرةّفيّالسادةّّ5مغّىحاّالسختسػـّالتيّلعّتشطعّبسػجبّالتشطيعّ
الستعمقّبالسؤتسداتّالسرشفةّ،ماّيأتيّ :
 -9تقجيعّعغّبيئةّالسشذأة،
 -5وصفّالسشذأةّأوّالييكل،
 -1تقييعّعمعّالحػادثّمعّتحميلّحػؿّتبادؿّالخبخة،
 -2تحجيجّاألخصارّوتقييعّمخاشخّالحادث،
 -3وصفّتجابيخّالػقايةّوالحسايةّلمحجّمغّاآلثارّالستختبةّعمىّحادثّكبيخ،
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ّتقػـّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّبج ارتسةّمجػّمصابقةّمحتػػّالجراتسةّلمتشطيعّالسعسػؿّبوّوالسعخفةّالعمسية ّوالتقشية ّفي ّىحا ّالسجاؿّ ،في ّأجل ّال ّيتجاوز ّثالثيغ ّ(ّ )10يػما ّابتجاء ّمغ ّتاريخّ
اتستالموّ .441
 -2اصدار قرار السؾافقة عمى دراسات األخظار مؽ عدمه:
 ّإذاّكانتّدراتسةّاألخصارّغيخّمصابقةّ،تعمعّ"تسمصةّضبطّالسح ّخوقات" ّصاحبّالصمبّبخفسّدراتستوّمعّتبميغوّمقخرّالخفسّالسبخرّشبقاّلشزّالسادةّّ 97مغّالسختسػـّالتشفيحؼّرقعّّ07ّ -93
الحؼّيحجدّكيؽياتّالسػافقةّعمىّدراتساتّاألخصارّالخاصةّبقصاعّالسحخوقاتّومحتػاىاّ ّ.
 ّفي ّحالة ّتدجيل ّتحفطات ّتقػـ ّ"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات" ّبتبميغيا ّلراحب ّالصمب ّمغ ّأجلّالؿياـّبسباشخةّرفعّالتحفطاتّ،فيّأجلّالّيتجاوزّخسدةّعذخّ(ّ)93يػماّابتجاءّمغّتاريخّتبميغّ
التحفطاتّ ،في ّحاؿ ّعجـ ّاتستجابتو ّوبانتياء ّىحا ّاألجل ّتختسل ّ"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات" ّإعحاراّ
لراحبّالصمبّ،الحؼّيعتبخّمتخمّياّعغّشمبوّإذاّلعّيقجـّردودهّخالؿّفتخةّخسدةّعذخّيػماّبعجّ
اإلعحارّ 442ّ.
 ّاخزاع ّدراتسة ّاألخصار ّالسػافق ّعمييا ّمغّشخؼ ّ"تسمصةّضبط ّالسحخوقات" ّإلبجاء ّالخأؼ ّمغّلجشة ّيخأتسيا ّاألميغ ّالعاـ ّلمػ ازرة ّالسكمفة ّبالسحخوقات ّوتتكػف ّمغ ّمسمميغ ّمؤىميغ ّلكل ّمغ ّوزيخّ
الجفاعّالػششيّووزيخّالجاخميةّوالػزيخّالسكمفّبالبيئةّومسملّعغّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّ،عمىّ
أفّتتخحّالق اخراتّداخلّىحهّالمجشةّباألغمبيةّشبقاّلشزّالسادةّّ59مغّالسختسػـّالتشفيحؼّرقعّّ-93
ّ07يحجدّكيؽياتّالسػافقةّعمىّدراتساتّاألخصارّالخاصةّبقصاعّالسحخوقاتّومحتػاىاّ ّ443ّ.
 -4نطاـّتدييخّاألمغ،
 -5كيؽياتّالتشطيعّوالتجخلّفيّحالةّاالتستعجاؿ"ّ .
مغّالسختسػـّالتشفيحؼّرقعّّ07ّ-93يحجدّكيؽياتّالسػافقةّعمىّدراتساتّاألخصارّالخاصةّبقصاعّالسحخوقاتّ
ّ
ّ441السادةّّ95
ومحتػاىاّ،مخجعّتسابقّ ّّّ.
ّ442السادةّّ96مغّالسخجعّنفدوّ .
 ّ443إفّإخزاعّدراتسةّاألخصارّالسػافقّعميياّمغّشخؼّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّإلبجاءّالخأؼّالسشرػصّعميياّفيّنزّ
مغّالسختسػـّالتشفيحؼّرقعّّ 07ّ -93يحجدّكيؽياتّالسػافقةّعمىّدراتساتّاألخصارّالخاصةّبقصاعّالسحخوقاتّ
ّ
السادةّّ 59
ومحتػاىاّيتختبّعشوّحالتيغّ ّ:

- 243 -

الـباب الـثاني

الفصل األول :تحديد الصالحيات المنوطة بوكالتي المحروقات في ضبط قطاع المحروقات.

ثانياّ-مؾافقة "سمظة ضبط السحروقات "عمى دراسات التأثير البيئي:
تخزع ّنذاشات ّالبحث ّشبقا ّلشز ّالسادة ّّ 933مغ ّقانػف ّرقع ّّ 91ّ -97لاللتداـ ّبتقجيعّ
دراتسةّالسخاشخّعمىّالرحةّوالدالمةّوالبيئةّلجػّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّلمسػافقةّعميياّ،444إذّ
أ -في حالة عدم إبداء أية تحفغات مؽ قبل لجشة إبداء الرأي:
ّيتعيغّعمىّأعزاءّالمجشةّالسحكػريغّفيّنزّالسادةّّ 59السذارّإليياّأعالهّ،إبجاءّآراءّقصاعاتيعّحػؿّالسمفاتّالسقجمةّ
في ّأجل ّال ّيتجاوز ّثالثيغ ّ(ّ ) 10يػما ّابتجاء ّمغّتاريخّتدميسيا ّإلى ّالمجشةّ،عشج ّانقزاء ّىحاّاألجلّ ،ولع ّترجرّالمجشةّ
السحكػرةّأيةّتحفطاتّتعتبخّالسمفاتّالسقجمةّبسمابةّالسػافقّعميياّ .443
ب -في حالة إبداء تحفغات مؽ قبل لجشة إبداء الرأي:
ّإذاّق خرتّلجشةّإبجاءّالخأؼّتقجيعّتحفطاتّحػؿّالسمفاتّالسقجمةّ،تبمغّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّىحهّالتحفطاتّلراحبّالصمبّ،فيّأجلّالّيتجاوزّثالثةّ(ّ) 1أياـّعسلّابتجاءّمغّتاريخّقخارّالمجشةّ،وتكمفّتسمصةّضبطّالسحخوقاتّبزسافّرفعّ
ىحهّالتحفطاتّ .
ّيتعيغّعمىّصاحبّالصمبّالؿياـّبخفعّىحهّالتحفطاتّوارتساؿّدراتسةّاألخصارّالسعجلةّإلىّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّفيّأجلّالّيتجاوزّخسدةّعذخ(ّ)93يػماّابتجاءّمغّتاريخّ"تبميغّتسمصةّضبطّالسحخوقات"ّ .
ّفيّحالةّعجـّإرتساؿّصاحبّالصمبّلجراتسةّاألخصارّالسعجلةّعشجّنيايةّىحاّاألجلّ،تختسلّإليوّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّإعحاراّ ّ،
ّ تقػـّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّبعجّاتستالـّدراتسةّاألخصارّالسعجلةّفيّاآلجاؿّالسحجدةّ،بالتحققّمغّرفعّالتحفطاتّالتيّأبجيتّوتبميغّصاحبّالصمبّبقخارىاّفيّأجلّالّيتجاوزّخسدةّعذخ ّ(ّ)93يػماّابتجاءّمغّتاريخّاتستالـّدراتسةّاألخصارّ
السعجلةّ .
 ّعشجّانقزاءّىحاّاالجلّ،تعت بخّدراتسةّاألخصارّالسعجلةّبسمابةّالسػافقّعميياّ،وتقػـّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّبإعالـّاألعزاءّاآلخخيغّفيّالمجشةّبالجراتسةّالشيائيةّلمسمفّ .
ّفيّحالةّعجـّإبجاءّأيةّمالحطاتّججيجةّمغّشخؼّلجشةّابجاءّالخأؼّ،تقػـّ"ّتسمصةّضبطّالسحخوقات"ّبتبميغّمقخرّالسػافقةّعمىّدراتسةّالسخاشخّإلىّصاحبّالصمبّ .
ّأنطخّفيّذلظّالسػادّمغّّ 51إلىّّ 53مغّالسختسػـّالتشفيحؼّرقعّّ 07ّ -93يحجدّكيؽياتّالسػافقةّعمىّدراتساتّاألخصارّ
الخاصةّبقصاعّالسحخوقاتّومحتػاىاّ،مخجعّتسابقّ .
 ّ 444لزسافّمرجاؾيةّدراتساتّالتأثيخّعمىّالبيئةّجعلّالسذخعّتحجيجّقائسةّمكاتبّالجراتساتّوالخب اخءّالسعتسجيغّوالسؤىميغّ
إلنجازّمملّىحهّالجراتساتّفيّمجاؿّالسحخوقاتّمغّصالحياتّ"ّتسمصةّضبطّالسحخوقات"ّباالشتخاؾّمعّالػ ازرةّالسكمفةّ
بالبيئةّ،إذّأفّإجخاءّتأىيلّأوليّلمسكاتبّالستخررةّالسكمفةّبإعجادّدراتساتّالتأثيخّعمىّالبيئةّ،ودراتساتّاألخصارّوكلّ
دراتسة ّمخاشخ ّأخخػّ ّ ،وكحا ّمكاتب ّالخبخة ّالسكمفة ّبالخقابة ّالتشطيسية ّوالتفتير ّالفشي ّتكػف ّمغ ّصالحيات ّتسمصة ّضبطّ
السحخوقاتّشبقا ّلشز ّالسادة ّّ 21مغ ّقانػف ّّ ،91ّ -97عمىّخالؼ ّما ّكاف ّمشرػصا ّعميو ّفي ّقانػف ّالسحخوقات ّرقعّّ
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ي مدـ ّكل ّمتعامل ّفي ّنذاشات ّالسحخوقات ّبتقجيع ّدراتسة ّيبيغ ّمغ ّخالليا ّأثخ ّنذاشو ّعمى ّالبيئةّ
ّوالتجابيخّالسدمعّاتخاذىاّمغّشخفو ّلتجشبّوقػعّىحهّالسخاشخّوتسبلّمعالجتياّفيّحاؿّوقػعياّ،
وتكمف ّ"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات" ّبتشديق ّىحه ّالجراتسات ّباالتراؿ ّمع ّالػ ازرة ّالسكمفة ّبالبيئةّ
والحرػؿ ّعمىّالتأشيخةّالسشاتسبةّلمستعاقجيغّوالستعامميغّالسعشييغّ،وعميوّصجرّالسختسػـّالتشفيحؼّ
رقع ّّ 195ّ -06يحجد ّشخوط ّالسػافقة ّعمى ّدراتسات ّالتأثيخ ّفي ّالبيئة ّلمشذاشات ّالتابعة ّلسجاؿّ
السحخوقاتّ ّ.445
 -1ايداع دراسة التأثير عمى البيئة لدى "سمظة ضبط السحروقات":
تػدع ّدراتسة ّالتأثيخ ّعمى ّالبيئة ّلجػ ّ"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات" ّقبل ّؾياـ ّالستعاقج ّأوّ
الستعاملّالسعشيّبأؼّنذاطّمختبطّبالسحخوقاتّ،كساّيجب ّأفّيك ّػف ّكلّتعجيلّلسحيطّنذاشاتّ
السحخوقاتّولحجعّالسشذآتّأوّلقجرةّالسعالجةّوّ/أوّاإلنتاجّأوّلمصخؽّالتكشػلػجيةّالستػقعةّ،محلّ
دراتسةّججيجةّلمتأثيخّفيّالبيئةّيعخضياّصاحبّالصمبّالسعشيّعمىّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّ .446
تقجـ ّ"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات" ّبسجخد ّاتستالميا ّلسمف ّدراتسة ّالتأثيخ ّفي ّالبيئة ّ– ّحدبساّ
تشزّعميوّالسادةّّ 1مغّالسختسػـّالتشفيحؼّرقعّّ -195ّ -06إشعاراّباالتستالـّلراحبّالصمبّفيّ
حالةّماّإذاّكافّىحاّالسمفّيتزسغّالعشاصخّالسشرػصّعميياّفيّنز ّالسادة ّّ 4مغّالسختسػـّ
التشفيحؼّرقعّّ ّ.447ّ195ّ-06
(ّ 05ّ -03السمغى ّجدئيا)ّ ،حيث ّكاف ّالػزيخ ّالسكمف ّبالسحخوقات ّىػ ّالسختز ّبتحجيج ّقائسة ّمكاتب ّالجراتسات ّوالخبخاءّ
السعتسجيغ ّإلنجاز ّدراتسات ّاألخصار ّفي ّمجاؿ ّالسحخوقات ّوالحؼ ّلع ّيخػ ّالشػر ّإلى ّغاية ّإلغاء ّقانػف ّالسحخوقات ّرقعّّّّ
ّ05ّ-03الغاءّجدئياّ ّ.
ّ 445مختسػـ ّتشفيحؼ ّرقع ّّ 195ّ -06مؤرخ ّفي ّّ 3أكتػبخ ّّ ،5006يحجد ّشخوط ّالسػافقة ّعمى ّدراتسات ّالتأثيخ ّفي ّالبيئةّ
لمشذاشاتّالتابعةّلسجاؿّالسحخوقاتّ،جّ.رّ.عّّ36صادرّفيّّ6أكتػبخّّ .5006
ّ446شبقاّلشريّالسادتيغّّ2وّ3مغّالسخجعّنفدوّ ّ.
ّ447تتسملّىحهّالعشاصخّالسشرػصّعميياّفيّنزّالسادةّّ4مغّالسختسػـّالتشفيحؼّرقعّّ195ّ-06يحجدّشخوطّالسػافقةّ
عمىّدراتساتّالتأثيخّفيّالبيئةّلمشذاشاتّالتابعةّلسجاؿّالسحخوقاتّ،ؼيساّيميّ ّ:
ّوصفّالسجاؿّالقانػنيّواالدارؼّالسختبطّبالشذاطّ(فئةّالسؤتسدةّالسرشفةّ،العقجّ،االمتيازّ ).... ّمختمفّالبجائلّالسحتسمةّلمسذخوعّمعّتػضيحّوتبخيخّالخياراتّالسعتسجةّعمىّالسدتػػّاالقترادؼّوالتكشػلػجيّوالبيئيّوكحاّالتكاليفّاالقتراديةّواالجتساعيةّالشاتجةّعغّعجـّانجازّالسذخوعّ ،
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 -2فحص دراسة التأثير عمى البيئة وقبؾلها مؽ عدمه :448
 ّإذا ّكاف ّممف ّدراتسة ّالتأثيخ ّعمى ّالبيئة ّمقبػالّ ،تقػـ ّ"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات" ّبفحز ّمجػّمصابقةّالجراتسةّمعّالتشطيعّالسعسػؿّبوّوذلظّفيّأجلّالّتتعجػّمجتوّثالثيغّ(ّ)10يػماّمغّتاريخّ
اتستالمياّ .
ّتبمغّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّصاحبّالصمبّبالتحفطاتّالسحتسمةّالستػقعةّبجراتسةّالتأثيخّعمىّالبيئةّ،ويتعيغّعمىّصاحبّالصمبّرفعياّفيّأجلّالّتتعجػّمجتوّثالثيغّ(ّ)10يػماّابتجاءّمغّ
تاريخّالبميغّإالّفيّحالةّتسجيجّاألجلّالسسشػحّمغّقبلّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّ .
 ّفيّحالةّماّإذاّكافّرفعّالتحفطاتّيدتجعيّأجالّإضاؼياّفعمىّصاحبّالصمبّأفّيختسلّقبلّنيايةّاألجلّالسحجدّشمبّتسجيجّاألجلّإلى"ّتسمصةّضبطّالسحخوقات"ّمبخراّأتسبابّشمبوّ .
 ّتشطخّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات" ّفيّشمبّتسجيجّاألجلّوتبمغّصاحبّالصمبّبقخارىاّ ،وذلظّفيّاألياـّالدبعةّ(ّ)5السػاليةّ ّ،
ّحالةّماّإذاّلعّتخفعّالتحفطاتّفيّىحاّاألجلّولعّيسشحّأؼّتسجيجّتعتبخّدراتسةّالتأثيخ ّفيّالبيئةّمخفػضةّ،ويعتبخّعجـّالخدّمغّقبلّصاحبّالصمبّفيّىحاّاألجلّبسمابةّتشازؿّعغّشمبوّ .

ّ تقييعّتأثيخّالسذخوعّالستػقعّفيّالبيئةّالسباشخّوغيخّالسباشخّعمىّالسجػّالقريخّوالستػتسطّوالبعيج(ّاليػاءّوالساءّوالتخبةّوالػتسطّالبيػلػجيّّ)......معّمخاعاةّالخرػصياتّالسختبصةّبسجاؿّالسحخوقاتّ ّ،
ّمخصطّالتدييخّالبيئيّيتزسغّ إجبارياّوصفاّلبخنامجّمتابعةّتجابيخّالػقايةّوالتدييخّالسشفحةّمغّقبلّصاحبّالصمبّوذلظّقرجّالقزاءّعمىّالتأثيخاتّالبيئيةّالزارةّوتخؽيفياّأوّتعػيزياّ ّ،
 ّيجب ّأف ّتحتػؼ ّدراتسة ّالتأثيخ ّفي ّالبيئة ّالستعمقة ّبشذصات ّالبحث ّوالتشقيب ّفي ّمجاؿ ّالسحخوقاتّ ،جسيع ّالشذاشاتّالسشجدةّعمىّمدتػػّمداحةّالبحثّأوّالتشقيبّالّتسيساّأشغاؿّالحفخّلشذاطّالبحثّوأشغاؿّالحفخّالصبقيّ،أشغاؿّزلداليةّ،
بشاءّقاعجاتّالحياةّ،وبشاءّشخقاتّالػصلّ .
 ّ فيّحالةّإدماجّأؼّنذاطّإضافيّلعّيكغّمتػقعاّفيّالبجايةّمملّحفخّآبارّججيجةّأوّحسالتّججيجةّلمسدحّالدلداليّ،يجبّعمىّصاحبّالصمبّتحييغّدراتسةّالتأثيخّفيّالبيئةّاألوليةّوعخضياّمججداّلمسػافقةّعمىّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات" ّ
ّ 448السػاد ّمغ ّّ 90إلى ّّ 91مغ ّالسختسػـ ّالتشفيحؼ ّرقع ّّ 195ّ -06يحجد ّشخوط ّالسػافقة ّعمى ّدراتسات ّالتأثيخ ّفي ّالبيئةّ
لمشذاشاتّالتابعةّلسجاؿّالسحخوقاتّ،مخجعّتسابقّ ّ.

- 246 -

الـباب الـثاني

الفصل األول :تحديد الصالحيات المنوطة بوكالتي المحروقات في ضبط قطاع المحروقات.

 ّعشجما ّتكػف ّدراتسة ّالتأثيخ ّعمى ّالبيئة ّغيخ ّمصابقة ّتقػـ ّ"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات" ّبإخصارّصاحبّالصمبّبخفسّدراتستوّوتبمغوّمقخرّالخفسّالسبخرّ .
ّعشجماّتكػفّ ّدراتسةّالتأثيخ ّفيّالبيئةّمصابقةّأوّفيّحالةّرفعّالتحفطاتّفيّاألجلّالسحجدّ،تعجّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات" ّتقخيخاّيتزسغّرأيياّحػؿّدراتسةّالتأثيخّفيّالبيئةّالسصمعّعميياّوتػجيوّ
لمػ ازرةّالػصيةّ .449

ّ 449يتعيغ ّعمى ّ"تسم صة ّضبطّالسحخوقات" ّأف ّتعخض ّدراتسة ّالتأثيخ ّعمىّالبيئة ّمخفقة ّبتقخيخىا ّعمىّوزيخ ّالجفاعّالػششيّ
والػزراءّالسكمفيغّبالجاخميةّوالسػاردّالسائيةّوالغاباتّوالفالحةّوالسشاجعّوالبيئةّوالبشاءّواألشغاؿّالعسػميةّوالمقافةّوالدياحةّ
والساليةّوالشقلّوتكشػلػجياتّاالعالـّواالتراؿّ،وعمىّالػاليّأوّوالةّالػالياتّالتيّيقعّفيياّالسذخوعّالسعشيّلإلبجاءّبالخأؼّ ّ،
 ّيقػـّالػاليّأوّالػالةّالسخترػف ّاقميسياّبفحزّدراتسةّالتأثيخّعمىّالبيئةّويأمخّبفتحّتحقيقّعسػميّشبقاّلمسػادّمغّّ7إلى ّّ 93مغ ّالسختسػـ ّالتشفيحؼ ّرقع ّّ 923ّ -05الحؼ ّيحجد ّمجاؿ ّتصبيق ّمحتػػ ّ ّوكيؽيات ّالسرادقة ّعمى ّدراتسة ّومػجدّ
التأثيخّعمىّالبيئةّ،السعجؿّوالستسعّ(مختسػـّتشفيحؼّرقعّّ923ّ-05مؤرخّفيّّ97ماؼّّ،5005يحجدّمجاؿّتصبيقّ ّومحتػػّ
وكيؽياتّالسرادقةّعمىّدراتسةّومػجدّالتأثيخّعمىّالبيئةّ،جّ.رّ.عّّ12صادرّفيّّ55ماؼّّ5005معجؿّومتسعّبسػجبّ
تسػـّالتشفيحؼّرقعّّ 533ّ -96مؤرخّفيّّ 7اكتػبخّّ،5096جّ.رّ.عّّ 45صادرّفيّّ 95أكتػبخّّ،ّ 5096وبسػجبّ
ّ
السخ
السختسػـّالتشفيحؼّرقعّّ 529ّ -97مؤرخّفيّّ 6تسبتسبخّّ،5097جّ.رّ.عّّ 32صادرّفيّّ 6تسبتسبخّّ)5097عشجّنيايةّ
التحقيقّالعسػميّيختسلّالسمفّفيّنفذّالػقتّإلىّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّوالػزيخّالسكمفّبالبيئةّ .
 ّ يتعيغّعمىّالجوائخّالػ ازريةّوالػالةّإرتساؿّآرائيعّإلىّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّفيّأجلّالّتتعجػّمجتوّخسدةّوأربعيغّ(ّ)23يػماّمغّتاريخّإخصارىعّ،عشجّانقزاءّىحاّاألجلّتعتبخّدراتسةّالتأثيخّفيّالبيئةّمقبػلةّ ّ.
 ّفيّحالةّتقجيعّمالحطاتّجػىخيةّمغّقبلّالجوائخّالػ ازريةّأوّالػالةّتبمغّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّصاحبّالصمبّفيّأجلّالّتتعجػّمجتوّخسدةّعذخّ(ّ)93يػماّبالتحفطاتّالػاجبّرفعياّ .
 ّ يتعيغّعمىّصاحبّالصمبّرفعّىحهّالتحفطاتّونرتساؿّدراتسةّالتأثيخّفيّالبيئةّالسعجلةّإلىّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّوذلظّفيّأجلّالّتتعجػّمجتوّثالثيغّ(ّ)10يػماّابتجاءّمغّتاريخّالتبميغّ .
 ّبعجّاتستالـّدراتسةّالتأثيخّالسعجلةّتقػـّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّبإرتسالياّإلىّالجوائخّالػ ازريةّوالػالةّالحيغّيتعيغّعمييعّإرتساؿّآرائيعّإلىّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّوذلظّفيّأجلّالّتتعجػّمجتوّثالثيغّ(ّ)10يػماّمغّتاريخّإخصارىعّ .
ّعشجّانقزاءّىحاّاألجلّتعتبخّدراتسةّالتأثيخّفيّالبيئةّالسعجلةّمػافقّعميياّ . ّ في ّحالة ّعجـ ّوجػد ّأية ّمالحطة ّججيجة ّمغ ّقبل ّالجوائخ ّالػ ازرية ّوالػالة ّتػدع ّ"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات" ّلجػ ّالػ ازرةّالسكمفّبالبيئةّشمباّلمحرػؿّعمىّالتأشيخةّالسشاتسبةّ .
ّراجعّفيّذلظّالسػادّمغّّ 14إلىّّ 19مغّالسختسػـّالتشفيحؼّرقعّّ 195ّ -06يحجدّشخوطّالسػافقةّعمىّدراتساتّالتأثيخّفيّ
البيئةّلمشذاشاتّالتابعةّلسجاؿّالسحخوقاتّ،مخجعّتسابقّ ّ.
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 ّبعج ّالحرػؿ ّعمى ّالتأشيخة ّمغ ّقبل ّالػ ازرة ّالسكمفة ّبالبيئةّ ،تبمغ ّ"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات"ّصاحبّالصمبّمقخرّالسػافقةّفيّأجلّالّتتعجػّمجتوّخسدةّعذخّ(ّ)93يػماّمغّتاريخّاتستالـّ
جسيعّاآلراءّاإليجابيةّ ّ.
الفرع الثاني :تحديد "سمظة ضبط السحروقات" لألسعار ومدػ
صشدوق السعادلة والتعؾيض.
تعسل ّ"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات" ّفي ّإشار ّصالحياتيا ّالتشطيسية ّالسشرػص ّعمييا ّفيّ
السادةّّ 22مغّقانػف ّالسحخوقاتّرقعّّ ،91ّ -97عمىّتحجيجّوتبميغّأتسعارّبيعّالسشتجاتّالشفصيةّ
وأتسعار ّالغاز ّالصبيعي ّفي ّالدػؽ ّالػششية ّ(الفقخة ّاألولى)ّ ّ ،وتبعا ّلحلظ ّتديخ ّعمى ّضساف ّتسيخّ
نطاـّمعادلةّوتعػيسّتعخيفاتّالشقلّبػاتسصةّاألنابيبّ(الفقخةّالمانية)ّ ّ.
الفقرة األولى :تحديد "سمظة ضبط السحروقات" ألسعار السشتجات الشفظية
وأسعار الغاز الظبيعي في الدؾق الؾطشية.
إفّأتسعارّبيعّالسشتجاتّالشفصيةّالسػجيةّلمدػؽّالػششيةّحخةّبحدبّاألصلّ،كساّأفّأجخّ
نذاشاتّالتػزيعّبالجسمةّوالتدػيقّبالتجدئةّيتع ّتحجيجىاّبكلّحخيةّ ،450باتستمشاءّتمظّالسصبقةّعمىّ
الػقػدّوغازاتّالبتخوؿّالسسيعة ّ(أوال)ّ ّ،شبقاّلشزّالسادةّّ 926مغّقانػف ّالسحخوقاتّرقعّّ-97
"ّ:91إفّاتسعارّبيعّالسشتجاتّالشفصيةّالسػجيةّلمدػؽ ّالػششيةّحخةّ،باتستمشاءّتمظّالسصبقةّعمىّ
الػقػدّوغازاتّالبتخوؿّالسسيعةّوالتيّتحجدّوفقاّلمسادةّّ930أدناه"ّ ّ.
ّكساّتحجدّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّتسعخّبيعّالغازّالصبيعيّلسشتجيّالكيخباءّومػزعيّ
الغازّفيّالدػؽ ّالػششيةّلكلّتسشةّمجنية ّ(ثانيا)ّ،وتقػـّبتبميغوّشبقاّلشزّالسادةّّ 925مغّقانػفّ
السحخوقات ّرقع ّّ "ّ :91ّ -97تحجد ّتسمصة ّضبط ّالسحخوقات ّتسعخ ّبيع ّالغاز ّالصبيعي ّلسشتجيّ
الكيخباءّومػزعيّالغازّفيّالدػؽ ّالػششيةّوفقاّلمسشيجيةّوالكيؽياتّالسحجدةّعغّشخيقّالتشطيعّ،

ّ 450شبقاّلشزّالسادةّّ 6مغّالسختسػـّالتشفيحؼّرقعّّ،567ّ -06مؤرخّفيّّ 50تسبتسبخّّ،5006يحجدّمشيجيةّتدػيةّتسعخّ
البتخوؿّالخاـّعشجّدخػلوّالسرفاةّالسدتعسلّفيّتحجيجّتسعخّبيعّالسشتجاتّالبتخوليةّفيّالدػؽ ّالػششيةّ،جّ.رّ.عّّ32
صادرّفيّّ59تسبتسبخّّ ّ.5006
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ويتعّتبميغّىحاّالدعخّمغّقبلّتسمصةّضبطّالسحخوقاتّ،لكلّتسشةّمجنيةّ،ويجبّافّيذسلّتسعخّبيعّ
الغازّالتكاليفّواالعباءّ،بساّفيّذلظّالجبايةّالسصبقةّعمىّنذاشاتّالسشبعّ،معّضسافّالحرػؿّ
عمىّندبةّمخدوديةّمعقػلةّلمبائع"ّ .
يتعيغ ّعمى ّمشتجي ّالكيخباء ّومػزعي ّالغاز ّفي ّالدػؽ ّالػششية ّابخاـ ّعقج ّبيع ّوشخاء ّمعّ
السؤتسدةّالػششيةّوّ/أوّالستعاقجّالسذارؾّليتعّتدويجىعّبالغاز"ّ ّ.
أوال -تحديد "سمظة ضبط السحروقات" سعر بيع السشتجات الشفظية في الدؾق الؾطشية:
ّرتسػـّ ،لمسشتجات ّالبتخولية ّبرفة ّمػحجة ّعمى ّكافة ّالتخابّ
يصبق ّتسعخ ّالبيعّ ،دوف ّ
الػششيّ ،451وليحا ّتذخع ّ"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات" ّفي ّمخاجعة ّتذكيمة ّأتسعار ّبيع ّالسشتجاتّ
البتخوليةّ،دوفّرتسػـّ،كلّتسشةّمجنيةّ ّ.452
 -1أساس تحديد "سمظة ضبط السحروقات" لدعر بيع السشتجات الشفظية:
تقػـّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات" ّبتجسيع ّمجسػعة ّمغّالتكاليفّوتذكيلّتسعخّتكمفةّالسشتجّ
سػحجّعمىّمدتػػّالتخابّالػششيّ،كساّتقػـّبتبميغّّ -بسػجبّمقخرّ -تسعخّالبيعّبجسيعّ
الشيائيّال ّ
الختسػـ ّلمسشتجات ّالبتخولية ّإلى ّالسدتيمظ ّالشيائي ّكل ّتسشةّ ،حدبسا ّتشز ّعميو ّالسادة ّّ 57مغّ
السختسػـ ّالتشفيحؼ ّرقع ّّ 567ّ -06الحؼ ّيحجد ّمشيجية ّتدػية ّتسعخ ّالبتخوؿ ّالخاـ ّعشج ّدخػلوّ
السرفاةّالسدتعسلّفيّتحجيجّتسعخّبيعّالسشتجاتّالبتخوليةّفيّالدػؽّالػششيةّ ّ.
 -2معايير تحديد "سمظة ضبط السحروقات" لدعر بيع السشتجات الشفظية:
إفّالسعاييخّالتيّتعتسجىاّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّفيّتحجيجّأتسعارّالسشتجاتّالبتخوليةّ
محجدةّقانػناّبسقتزىّالسادتيغّّ927وّ930مغّقانػفّالسحخوقاتّرقعّّ91ّ-97عمىّالتػاليّ ّ:
ّتقػـّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّبحدابّأتسعارّالبتخوؿّالخاـّوالسكمفاتّعشجّدخػؿّالسرفاةّلكلّتسشة ّمجنيةّ ،وتذسل ّىحه ّاألتسعار ّالتكاليف ّواألعباء ّبسا ّفي ّذلظ ّالجباية ّالسصبقة ّعمى ّنذاشاتّ
ّ 451السادةّّ 2مغّالسختسػـّالتشفيحؼّرقعّّ 567ّ -06مؤرخّفيّّ 50تسبتسبخّّ،5006يحجدّمشيجيةّتدػيةّتسعخّالبتخوؿّالخاـّ
عشجّدخػلوّالسرفاةّالسدتعسلّفيّتحجيجّتسعخّبيعّالسشتجاتّالبتخوليةّفيّالدػؽّالػششيةّ،مخجعّتسابقّ ّ.
ّ452السادةّّ55مغّالسخجعّنفدوّ ّ.
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السشبعّ،معّضسافّالحرػؿّعمىّندبةّمخدوديةّمعقػلةّلمبائعّ،عمىّأفّيتعّتبميغّىحهّاألتسعارّمغّ
قبلّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّ .453
 ّتذسل ّأتسعار ّبيع ّالػقػد ّوغازات ّالبتخوؿ ّالسسيعة ّالسػجية ّلمدػؽ ّالػششيةّ ،مغ ّدوف ّاحتدابّالختسػـّعمىّاالتستيالؾّالتكاليفّواألعباءّالشاتجةّعغّنذاطّالتكخيخّ،بساّفيّذلظّتسعخّالبتخوؿّ
الخاـّوالسكمفاتّعشجّدخػؿّالسرفاةّونذاطّالتػزيعّمعّضسافّىػامرّمعقػلةّلكلّنذاطّ،وتبمغّ
كلّتسشةّمجنيةّأتسعارّبيعّمختمفّأنػاعّالػقػدّوغازاتّالبتخوؿّالسسيعةّالسػجيةّلمدػؽّالػششيةّمغّ
شخؼّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّ ّ.
إال ّأف ّقائسةّأنػاعّالػقػد ّوغازاتّالبتخوؿّالسسيّعةّومشيجيةّوكيؽياتّتحجيجّىحهّاألتسعارّ
محجدة ّعغ ّشخيق ّالتشطيع ّبسػجب ّالسختسػـ ّالتشفيحؼ ّرقع ّّ 567ّ -06الحؼ ّيحجد ّمشيجية ّتدػيةّ
تسعخ ّالبتخوؿ ّالخاـ ّعشج ّدخػلو ّالسرفاة ّالسدتعسل ّفي ّتحجيج ّتسعخ ّبيع ّالسشتجات ّالبتخولية ّفيّ
الدػؽ ّالػششيةّ ،حيثّيذسلّتسعخّالبيعّبالتجدئة ّدوف ّرتسػـّ،حدبساّتشزّعميوّالسادةّّ 90مشوّماّ
يميّ ّ:
أّ-سعر البترول الخام عشد دخؾله السرفاةّ ّ:
يحجد ّتسعخ ّالبتخوؿ ّالخاـ ّعشج ّدخػلو ّالسرفاة ّلدشة ّمجنية ّواحجة ّاتستشادا ّلسعجؿ ّتسعخّ
البتخوؿ ّالخاـ ّالسػجو ّلمترجيخ ّلمدشػات ّالسجنية ّالعذخ ّالدابقة ّبالجيشار ّالجدائخؼّّ ،454في ّحالةّ
حجوثّتغيخاتّجػىخيةّلدعخّالبتخوؿّالخاـّالسػجوّلمترجيخّ،يسكغّمخاجعةّفتخةّالتدػيةّلمدشػاتّ
العذخّ(ّ)90بسػجبّمختسػـّ ّ.455
ّ
ّ

ّ453السادةّّ927مغّقانػفّرقعّّ91ّ-97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ،مخجعّتسابقّ ّ.
ّ454السادةّّ90مغّالسختسػـّالتشفيحؼّرقعّّ567ّ-06يحجدّمشيجيةّتدػيةّتسعخّالبتخوؿّالخاـّعشجّدخػلوّالسرفاةّالسدتعسلّ
فيّتحجيجّتسعخّبيعّالسشتجاتّالبتخوليةّفيّالدػؽّالػششيةّ،مخجعّتسابقّ ّ.
ّ455السادةّّ99مغّالسخجعّنفدوّ ّ.
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بّ-أجر نذاط التكريرّ ّ:
تحجده ّ"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات" ّأجخ ّنذاط ّالتكخيخ ّوفق ّمعاييخ ّمعيشةّ ّ ،456ويتع ّّإعادةّ
دراتسةّكيؽياتّتحجيجّأجخّنذاطّالتكخيخّكلّخسذّ(ّ )3تسشػاتّعغّشخيقّفحزّمجػّصالحيةّ
السعاييخّاألتساتسيةّالتيّتساعجتّعمىّتحجيجهّوتدػيتياّالسحتسمةّ،457كساّيسكغّمخاجعةّأجخّنذاطّ
التكخيخ ّمغ ّقبل ّ"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات" ّفي ّفتخة ّالدشػات ّاالربع ّ(ّ )2وذلظ ّفي ّحالة ّحجوثّ
تغيخاتّجػىخيةّفيّالسعاييخّاالقتراديةّالتيّتساعجتّعمىّتحجيجهّ .458
جـ -أجر مشذأة التخزيؽ:
يحجد ّأجخ ّمشذأة ّالتخديغ ّمغ ّقبل ّ"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات" ّانصالقا ّمغ ّمجسػعة ّمغّ
السعاييخّ ،459كساّتحجد "تسمصةّضبطّالسحخوقات" ّىامرّربحّمعقػؿّلسشذأةّالتخديغّ،خالؿّشيخّ
اكتػبخّلمدشةّالدابقةّعمىّأتساسّالشتائجّاالقتراديةّلمدشػاتّالساليةّالدابقةّواالتستمساراتّالججيجةّ
والجيػدّالسبحولةّإلعادةّالتأىيلّ 460.
ّ456يحجدّأجخّنذاطّالتكخيخّ،مغّقبلّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّ،انصالقاّمغّالسعاييخّاآلتيةّ :
التكاليف ّالعسميةّ ،الشفقات ّالساليةّ ،اىتالكات ّ(االتستمسارات ّالسػجػدة ّواتستمسارات ّالتججيج ّالزخورية ّلسػاصمة ّالشذاشاتّ
الخاصةّلتمبيةّالدػؽ ّالػششيةّ،واالتستمساراتّالججيجة)ّ،األعباءّالسختبصةّبغمقّالسشذآتّالقجيسةّ،ىامرّربحّمعقػؿ ّ(تذخعّ
تسمصة ّضبط ّالسحخوقات ّفي ّتحجيج ّىامر ّالخبح ّالسعقػؿ ّاتستشادا ّإلى ّالتصبيقات ّالجولية ّالسعتخؼ ّبيا ّفي ّالسيشة ّبالشدبةّ
لمسرافيّذاتّتعقيجاتّمساثمة)ّ .
راجعّفيّذلظّنزّالسادةّّ 95مغّالسختسػـّالتشفيحؼّرقعّّ 567ّ -06يحجدّمشيجيةّتدػيةّتسعخّالبتخوؿّالخاـّعشجّدخػلوّ
السرفاةّالسدتعسلّفيّتحجيجّتسعخّبيعّالسشتجاتّالبتخوليةّفيّالدػؽّالػششيةّ،مخجعّتسابقّ ّ.
ّ457السادةّّ92مغّالسخجعّنفدوّ .
ّ458السادةّّ94مغّالسخجعّنفدوّ ّ.
ّ459يحجدّأجخّمشذأةّالتخديغّمغّقبلّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّ،انصالقاّمغّالسعاييخّاالتيةّ :
التكاليفّالعسميةّبساّفيياّأجخّتجييداتّالتخديغّوأنابيبّالشقلّالتيّتشتسيّإلىّمشذآتّالتخديغّوالتابعةّلسدتمسخّآخخّغيخّ
مديخّمشذأةّالتخديغّ،تكاليفّتسػيلّالسشتجاتّالبتخوليةّالزخوريةّلمتخديغّوالخاصةّباالتستغالؿّ،إىتالكاتّ(االتستمساراتّ
السػجػدةّ،اتستمساراتّالتججيجّالزخوريةّلسػاصمةّالشذاشاتّ،االتستمساراتّالججيجة)ّ،االعباءّالسختبصةّبغمقّالسشذآتّالقجيسةّ
أوّالتيّالّتجخلّضسغّمخصطّالتشسيةّعمىّالسجػّالبعيجّ،الشفقاتّالساليةّ،كلّتكمفةّأخخػّمعتخؼّبياّمغ ّقبلّ"تسمصةّ
ضبطّالسحخوقات"ّ،ىامرّربحّمعقػؿّ،السادةّّ95مغّالسخجعّنفدوّ ّ.
ّ460السادةّّ50مغّالسخجعّنفدوّ ّ.
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د -أجر نذاط التؾزيع بالجسمة:
تحجدهّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات" ّوفقّمعاييخّمعيشة ،461ليدسح بتغصيةّتكاليفّالخجماتّ
الستخحةّليحاّالشذاطّوذلظّفيّاشارّتدييخّرشيجّومحكعّ ّ،وتتعّمخاجعتوّتسشػياّمغّقبلّ"تسمصةّضبطّ
السحخوقات"ّبصمبّمغّالسػزعّ،عمىّأتساسّتكاليفّالدشةّالساليةّالدابقةّ ّ.
ىػّّ-أجر نذاط التدؾيق بالتجزئة:
تحجد ّ"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات" ّأجخ ّنذاط ّالتدػيق ّبالتجدئة ّلتغصية ّتكاليف ّالخجماتّ
الستخحةّليحاّالشذاطّوذلظّفيّإشارّتدييخّرشيجّومحكعّ ،462كساّتػافقّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّ
عمىّأجخّوششيّلشذاطّالتدػيقّبالتجدئةّ،أخحاّبعيغّاالعتبارّالسمفاتّالسجرجةّمغّقبلّالسػزعيغّ،
وىػّيعتبخّبسمابةّاألجخّالدقفّ،463عمىّأفّيتعّإعادةّدراتسةّكيؽياتّتحجيجّأجخّنذاطّالتدػيقّ
بالتجدئةّكلّخسذّ(ّ)3تسشػاتّمغّخالؿّفحزّمجػّصالحيةّالسعاييخّاألتساتسيةّالتيّتساعجتّ
فيّتحجيجهّوتدػيتياّالسحتسمةّوذلظّباالتستذارةّمعّالسػزعيغّالسعشييغّ ّ.464
ثانيا -تحديد "سمظة ضبط السحروقات" سعر بيع الغاز الظبيعي في الدؾق الؾطشية:
يصبق ّتسعخ ّبيع ّالغازّ ،دوف ّرتسػـّ ،السػجو ّلحاجات ّالدػؽ ّالػششية ّبرفة ّمػحجة ّعبخّ
كاملّالتخابّالػششيّفيّنقاطّتدميعّأنطسةّالشقلّبػاتسصةّالقشػاتّلمسشتجّ،يصبقّتسعخّبيعّالغازّ،

ّ461يجبّأفّيذسلّأجخّنذاطّالتػزيعّبالجسمةّمغّشخؼّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّماّيميّ ّ:
التكاليفّالعسميةّ(قصعّغيارّوالػقػدّوالعجالتّوالديػتّوالريانةّواليجّالعاممةّوالتأميشاتّ،).....إىتالكاتّ(وتسائلّالشقلّ
عبخ ّالصخؽ ّالسػجػدةّ ،تججيج ّوتسائل ّالشقل ّعبخ ّالصخؽ ّالسػجػدةّ ،تججيج ّوتسائل ّالشقل ّالزخورية ّلسػاصمة ّىحا ّالشذاط)ّ،
الشفقاتّالساليةّ،كلّتكمفةّأخخػّمعتخؼّبياّمغّقبلّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّ،ىامرّربحّمعقػؿّ ّ.
ّحدبساّتشزّعميوّالسادةّّ 50مغّالسختسػـّالتشفيحؼّرقعّّ 567ّ -06يحجدّمشيجيةّتدػيةّتسعخّالبتخوؿّالخاـّعشجّدخػلوّ
السرفاةّالسدتعسلّفيّتحجيجّتسعخّبيعّالسشتجاتّالبتخوليةّفيّالدػؽّالػششيةّ،مخجعّتسابقّ .
ّ462السادةّّ55مغّالسختسػـّالتشفيحؼّنفدوّ ّ.
ّ463السادةّّ51مغّالسختسػـّالتشفيحؼّنفدوّ ّ.
ّ464السادةّّ52مغّالسختس ّػـّالتشفيحؼّنفدوّ ّ.
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دوفّرتسػـّ،السػجوّلحاجاتّالدػؽّالػششيةّبرفةّمػحجةّعبخّكاملّالتخابّالػششيّفيّنقاطّتدميعّ
أنطسةّالشقلّبػاتسصةّالقشػاتّلمسشتجّ ّ.465
 -1أساس تحديد "سمظة ضبط السحروقات" لدعر بيع الغاز الظبيعي في الدؾق الؾطشية:
نرتّالسادةّّ 924مغّقانػف ّالسح ّخوقاتّرقعّّ91ّ-97عمىّأفّيتعّالتفاوضّبحخيةّبذأفّ
بيعّالغازّالصبيعيّلكلّزبػف ّيدتيمظّتسشػياّلتمبيةّاحتياجاتوّالخاصةّعمىّالتخابّالػششيّكسياتّ
تداوؼّأوّتفػؽّالعتبةّالسحجدةّبسػجبّقخارّمغّالػزيخّالسكمفّبالسحخوقاتّ ّ.
بيشساّنرتّالسادةّّ 925مغّالقانػف ّنفدوّعمىّأفّتحجدّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّتسعخّ
بيع ّالغاز ّالصبيعي ّعمى ّأتساس ّعقػد ّالبيع ّوالذخاءّ ،التي ّيتعيغ ّعمى ّمشتجي ّالكيخباء ّومػزعيّ
الغازّفيّالدػؽّالشفصيةّابخامياّمعّالسؤتسدةّالػششيةّوّ/أوّالستعاقجّالسذارؾّليتعّتدويجىعّبالغازّ .
 -2معايير تحديد "سمظة ضبط السحروقات" لدعر بيع الغاز الظبيعي في الدؾق الؾطشية:
تزسغّالسختسػـّالتشفيحؼّرقعّّ179-05السعجؿّوالستسعّالحؼّيحجدّكيؽياتّونجخاءاتّضبطّ
تسعخّبيعّالغازّدوف ّرتسػـّفيّالدػؽ ّالػششية ّ ّفيّمادتوّّ 2أىعّالسكػناتّاألتساتسيةّالسعتسجة ّمغّ
شخؼّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّفيّىحاّالتحجيجّ ّ:
ّّ-تكاليفّاإلنتاجّ ،
ّّ-تكاليفّالسشذآتّاألتساتسيةّالزخوريةّالخاصةّلتمبيةّالدػؽّالػششيةّ ،
ّّ-تكاليفّاتستغالؿّالسشذآتّاألتساتسيةّلمترجيخّالسدتعسمةّلتمبيةّالدػؽّالػششيةّ ،
ّّ-ىػامرّمعقػلةّلمشذاطّ .
عمى ّأف ّتقػـ ّ"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات" ّبتحييغ ّالسقاييذ ّالتي ّتساعجت ّفي ّتحجيج ّتسعخّ
البيع ّكل ّخسذ ّ(ّ )3تسشػات ّشبقا ّلشز ّالسادة ّّ 6مغ ّالسختسػـ ّالتشفيحؼ ّرقع ّّ 179ّ -05السعجؿّ
والستسعّ،الّتسيسّاّ :
ّفخضياتّالعخضّ-الصمبّعمىّالسجػّالبعيجّ ّ،ّ 465السادةّّ 5مغّالسختسػـّالتشفيحؼّرقعّّ 179ّ -05مؤرخّفيّّ 95ديدسبخّّ،5005يحجدّكيؽياتّونجخاءاتّضبطّتسعخّبيعّ
الغازّّدوفّرتسػـّّفيّالدػؽّالػششيةّ،جّ.رّ.عّّ57مؤرخّفيّّ96ديدسبخّّ،5005معجؿّومتتعّبسػجبّالسختسػـّالتشفيحؼّ
رقعّّ59ّ-90مؤرخّفيّّ95جانفيّّ،5090جّ.رّ.عّّ02صادرّفيّّ95جانفيّّ ّ.5090
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ّّ-فخضياتّالترجيخّعمىّالسجػّالبعيجّ ،
ّّ-ندبةّأجخّاالتستمساراتّلمشذاشاتّ ،
ّّ-الدعخّالسخجعيّالستػتسطّلمبتخوؿّالخاـّ ّ،
ّّ-الدعخّالسخجعيّالستػتسطّلمغازّ ،
ّّ-ندبةّأجخّالعالوةّالسػجيةّلتغصيةّحاجاتّتعبئةّالسػاردّعمىّالسجػّالبعيجّججاّ .
فيّحالةّتغيخّممحػظّليحهّالسقاييذّ،يسكغّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّتحييغّتسعخّبيعّ
الغازّ،قبلّنيايةّأجلّالخسذّ(ّ)3تسشػاتّ،466عمىّأفّتقػـّفيّبجايةّكلّتسشةّبتبميغّالسشتجّبدعخّ ّ
ّرتسػـّ،فيّالدػؽّالػششيةّ،ضسغّاحتخاـّمبادغّالذفاؼيةّوعجـّالتسييدّ ّ.467
بيعّالغازّ،دوف ّ
الفقرة الثانية :مدػ "سمظة ضبط السحروقات" لرشدوق معادلة وتعؾيض تعريفات نقل
السشتجات البترولية.
نرتّعميوّالفقخةّّ05مغّنزّالسادةّّ06مغّقانػفّالسحخوقاتّرقعّّ ّ:91ّ-97

" يترتب عمى كل تبعة تفرضها الدولة دعسا ماليا يحدد مبمغه وكيفيات مشحه عؽ طريق
التشغيؼ وتتحسل الدولة تبعات ذلػ".
وعميوّفإف ّتجخلّالجولةّفيّتحجيجّأتسعارّالسشتجاتّالبتخوليةّ،يمدميا ّبتعػيسّالفخؽ ّبيغّ
األتسعار ّالسحجدة ّاتستشادا ّلحخية ّالعخض ّوالصمبّ ،واألتسعار ّالسػحجة ّفي ّكامل ّالتخاب ّالػششيّ
والسحجدةّمغّشخؼّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"(أوال)ّّ،يتعّىحاّالتعػيسّفيّشكلّدععّماليّيدتفيجّ
مشوّالسدتمسخّمباشخةّمغّخديشةّالجولةّ(ثانيا)ّ ّّ.
أوال -تقرير التعؾيزات كأثر لتحديد التعريفات مؽ طرف " سمظة ضبط السحروقات":
تتػلىّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّفيّإشارّضبصياّلشطاـّنقلّالسحخوقاتّبػاتسصةّاألنابيبّ،
بتدييخ ّصشجوؽ ّالسعادلة ّوالتعػيزات ّلتعخيفات ّالشقل ّبػاتسصة ّاألنابيب ّوذلظ ّلزساف ّوحجويةّ

ّ 466راجعّأحكاـّالسادةّّ6مغّالسختسػـّتشفيحؼّرقعّّ179ّ-05يحجدّكيؽياتّونجخاءاتّضبطّتسعخّبيعّالغازّدوفّرتسػـّفيّ
الدػؽّالػششيةّ،السعجّؿّوالستسّعّ،مخجعّتسابقّ .
ّ467السادةّّ99مغّالسختسػـّالتشفيحؼّنفدوّ ّ.
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التعخيفاتّغيخّالتسييديةّالسصبقةّعمىّكافةّالستعامميغّ،468إذّأفّتحجيجّأتسعارّالسشتجاتّالبتخوليةّ
مغ ّشخؼ ّ"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات" ّقج ّيشجع ّعشو ّمجسػعة ّمغ ّالشتائج ّالدمبية ّيتسمل ّأىسيا ّفيّ
تحسلّالسػزعيغّمراريفّإضاؼيةّتتختبّعمىّعػاملّمشاخيةّأوّجغخاؼيةّأوّبعجّالسكافّعغّنقصةّ
التدميعّأوّالتػزيع ّ .
تتجخلّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّعغّشخيقّصشجوؽ ّالتعػيسّوالسعادلةّمغّأجلّتغصيةّ
الفارؽ ّفي ّالدعخّ ،وذلظ ّبغخض ّتعػيس ّناقمي ّومػزعي ّىحه ّالسشتجات ّالبتخولية ّعمى ّمدتػػّ
الدػؽ ّالجاخميّ،عمىّاعتبار ّأفّالتعخيفةّالسػحجةّعشجّتحجيجىاّيتعّاألخحّبعيغّاالعتبار ّنقصتيغّ
ىامتيغّوىساّ:حقّاالتستعساؿ ّالحخّلمسشذآتّالقاعجيةّ،وجدءّمغّىحهّالتعخيفةّيدسحّبالتعػيسّ،
تتػلى ّ"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات" ّتدييخ ّىحا ّالرشجوؽ ّعمى ّمدتػػ ّمجيخية ّالجراتسات ّلمدػؽّ
الجاخميّوؼيساّيتعمقّبالسشتجاتّالبتخوليةّالسقششةّوالستسممةّفيّ :
ّالبشديغّبشػعيوّ(العادؼّوالسستاز)ّالسازوتّ ،ّغازّالبتخوؿّالسداؿّكػقػدّ .ثانيا -السدتفيدون مؽ صشدوق السعادلة والتعؾيزات:
ّتعخيفات ّنقلّ
تعسل ّ"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات" ّعمى ّضساف ّتسيخ ّنطاـ ّمعادلة ّوتعػيس ّ
السحخوقات ّوالسشتجات ّالشفصيةّ ،السحجد ّتسيخه ّبسػجب ّالسختسػـ ّالتشفيحؼ ّرقع ّّ 570ّ -06الستعمقّ
بتعخيفةّاتستعساؿ ّمشذآتّالتخديغّوبكيؽياتّتسيخّصشجوؽ ّمعادلةّوتعػيسّتعخيفاتّنقلّالسشتجاتّ
البتخوليةّ،469يتعّتسػيلّىحاّالرشجوؽ ّشبقاّلشزّالسادةّّ 59مشوّعغّشخيقّالسبمغّالحؼّتعّ ّجسعوّ
فيّإشارّالتعػيسّلتكمفةّالشقلّالستحسلّوالسحجدّفيّالسادةّّ/ّ95الفقخةّّ5مغّالسختسػـّنفدوّ،كساّ
يخرزّلرشجوؽّالسعادلةّوالتعػيسّرأسّماؿّأوليّمغّميدانيةّخديشةّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّ
بعجّمػافقةّالػزيخّالسكمفّبالسحخوقاتّ .
ّ 468مختسػـ ّتشفيحؼ ّرقع ّّ 556ّ -92مؤرخ ّفي ّّ 53أوت ّّ ،5092يحجد ّالتعخيفة ّومشيجية ّحداب ّتعخيفة ّنقل ّالسحخوقاتّ
بػاتسصةّاألنابيبّ،جّ.رّ.عّّ39صادرّفيّّ19أوتّّ ّ.5092
ّ469السختسػـّالتشفيحؼّرقعّّ570ّ-06مؤرخّفيّّ50تسبتسبخّّ،5006يتعمقّبتعخيفةّاتستعساؿّمشذآتّالتخديغّوبكيؽياتّتسيخّ
صشجوؽّمعادلةّوتعػيسّتعخيفاتّنقلّالسشتجاتّالبتخوليةّ،جّ.رّ.عّّ32صادرّفيّّ59تسبتسبخّّ ّ.5006
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يقػـّصشجوؽ ّالسعادلةّوالتعػيسّبسدظّتسجميغّ(ّ)5أحجىساّلسػزعيّالػقػدّأرضّواآلخخّ
لسػزعيّغازّالبتخوؿّالسسيّعّالتجارؼّبحيثّيتزسشافّعسمياتّالتدجيجّفيّإشارّالتعػيسّلتكمفةّ
الشقلّالستحسمةّ ّ:
 ّ -9يخػؿّلسػزعّالػقػدّالحؼّيقػـّبتدميعّبزاعتوّفيّنقصةّالبيعّالستػاججةّفيّبمجيةّيقعّمقخىاّ
عمىّبعجّأكمخّمغّمائةّكيمػمتخّ(ّ 900كمع)ّمغّنقصةّاإلرجاعّ،الحقّفيّتعػيسّلتكمفةّالشقلّ
البخؼّلمسدافةّالسقصػعةّالتيّتفػؽ ّمائةّكيمػمتخّ(ّ 900كمع)ّعشجماّيكػف ّحجعّالسبيعاتّالدشػيةّ
فيّىحهّالبمجيةّأكبخّمغّمعجؿّمائةّمتخّمكعبّ(ّ900ـّّ)1شيخياّ ّ.470
ّ -5يخػؿ ّلسػزع ّالبػتاف ّوّ /أو ّالبخورباف ّالتجارؼ ّالدائب ّالحؼ ّيقػـ ّبتدميع ّبزاعتو ّلدبائغ ّأوّ
لسخكد ّالتعبئة ّالستػاججيغ ّفي ّبمجية ّيقع ّمقخىا ّعمى ّبعج ّأكمخ ّمغ ّمائة ّكيمػمتخ ّ(ّ 900كمع) ّمغّ
نقصة ّاإلرجاعّ ،الحق ّفي ّتعػيس ّتكمفة ّالشقل ّالبخؼ ّلمسدافة ّالسقصػعة ّالتي ّتفػؽ ّمائة ّكيمػمتخّ
(ّ 900كمع)ّعشجماّتكػف ّالكسياتّالسدمسةّتسشػياّفيّىحهّالبمجيةّأكبخّمغّمعجؿّعذخةّأششافّ(ّ90
شغ)ّشيخياّ .471
يخػؿّلسػزعّالبػتافّوّ/أوّالبخوبافّالسعبأّالحؼّيقػـّبتدميعّبزاعتوّلمدبائغّالستػاججيغّفيّ
ّ ّ -1
بمجيةّيقعّمقخىاّعمىّبعجّأكمخّمغّمائةّكيمػمتخّ(ّ 900كمع)ّمغّمخكدّالتعبئةّاألقخبّ،الحقّفيّ
تعػيس ّتكمفة ّالشقل ّالبخؼ ّلمسدافة ّالسقصػعة ّالتي ّتفػؽ ّمائة ّكيمػمتخ ّ(ّ 900كمع) ّعشجما ّتكػفّ
الكسياتّالسدمسةّتسشػياّفيّىحهّالبمجيةّأكبخّمغّمعجؿّعذخةّ(ّ)90أششافّشيخياّ ّ472.
ثالثا-عسمية تدجيل السؾزع السؤهل لمتدديد في إطار التعؾيض:
يتعّإجخاءّعسميةّتدجيلّالسػزعّالسؤىلّلمتدجيجّفيّإشارّالتعػيسّكاآلتيّّ :473

ّ470السادةّّ55مغّالسختسػـّالتشفيحؼّرقعّّ570ّ-06يتعمقّبتعخيفةّاتستعساؿّمشذآتّالتخديغّوبكيؽياتّتسيخّصشجوؽّمعادلةّ
وتعػيسّتعخيفاتّنقلّالسشتجاتّالبتخوليةّ،مخجعّتسابقّ ّ.
ّ471السادةّّ51مغّالسختسػـّالتشفيحؼّنفدوّ ّّ.
ّ472السادةّّ52مغّالسختسػـّالتشفيحؼّنفدوّ ّ.
ّ473شبقاّلشزّالسادةّّ53مغّالسختسػـّالتشفيحؼّنفدوّ ّ.
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 ّيرخحّالسػزعّل ػػّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات" ّبالسشذآتّوالتجييداتّالتابعةّلذبكةّالبيعّالتابعةّلوّوالستػاججة ّفي ّالبمجيات ّونقاط ّالتدميع ّالسعشية ّبالتعػيس ّوكسيات ّالسشتجات ّالستػقع ّبيعيا ّويػدعّ
شمبّمغّأجلّالحرػؿّعمىّالحقّفيّالتعػيسّالخاصّبوّ،فيّأجلّأقراهّشيخّواحجّقبلّبجايةّ
الدشةّ ،
 ّتبمغ ّ"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات" ّبالسػافقة ّالسبجئية ّحػؿ ّقبػؿ ّالصمب ّالحؼ ّيخػؿ ّلو ّالحق ّفيّالتعػيسّوكحاّالدمعّالسصبقّلمدشةّالسػاليةّوذلظ ّبعجّدراتسةّوفحزّالسعمػماتّالخاصةّبالدػؽّ
السعشيّ .
 ّيسكغ ّلػ ػ ّ"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات" ّرفس ّالسػافقة ّإذا ّلع ّيقع ّالسػزع ّبتبخيخ ّوجػد ّشبكة ّفيّالبمجياتّالسعشيةّالتيّلياّالقجرةّعمىّبيعّالكسياتّالتيّأعمشياّفيّالترخيحّ ،
 ّعشجماّيتعمقّاألمخّبذبكةّججيجةّ،يقػـّالسػزعّبإيجاع ّترخيحوّفيّأجلّأقراهّشيخّواحجّقبلّبجايةّالشذاطّ .
رابعا -إجراءات التدديد في إطار التعؾيض مؽ طرف "سمظة ضبط السحروقات":
تتسمل ّإجخاءات ّالتدجيج ّفي ّإشار ّالتعػيس ّمغ ّشخؼ ّصشجوؽ ّالسعادلة ّوالتعػيس ّالحؼّ
تسدكوّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّكاآلتيّّ :474
ّيجبّعمىّالسػزعّأفّيػدعّفيّاألياـّالعذخةّاألولىّلكلّشيخّلجػّصشجوؽّالسعادلةّوالتعػيسّالتابع ّلػ ػ ّ"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات"ّ ،شمب ّالتعػيس ّلتكاليف ّالشقل ّالبخؼ ّالستحسمة ّخالؿ ّالذيخّ
الدابقّبحيثّتتزسغّىحهّالصمباتّماّيأتيّ :
ّ بيافّمفرلّلسبالغّالتعػيسّالسصمػبّلكلّمشتػجّولكلّتدميعّ،يتعّإعجادهّعمىّأتساسّالتعخيفاتّالسحجدةّمغّقبلّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّ .
ّالكسياتّالسدمسةّلكلّمشتػجّوالسدافةّالسقصػعةّلكلّتدميعّبالشدبةّلمذيخّالسعشيّبالتعػيسّ ،ّ 474حدبساّتشزّعميوّالسادةّّ 54مغّالسختسػـّالتشفيحؼّرقعّّ 570ّ -06يتعمقّبتعخيفةّاتستعساؿّمشذآتّالتخديغّوبكيؽياتّ
تسيخّصشجوؽّمعادلةّوتعػيسّتعخيفاتّنقلّالسشتجاتّالبتخوليةّ،مخجعّتسابقّ ّ.
ّ
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 ّيحق ّلػ ػ ّ"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات" ّأف ّتصمب ّكل ّمعمػمة ّتكسيمية ّوضخورية ّلسعالجة ّشمبّالتعػيسّ ،
ّفيّحالةّالقبػؿّوالسػافقةّعمىّالصمبّتقػـّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّبجفعّالتعػيسّالسدتحقّ . ّفي ّحالة ّرفس ّالصمب ّتقػـ ّ"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات" ّبتبميغ ّالسػزع ّبالخفس ّالسدبب ّلصمبوّوبجعػتوّعشجّاالقتزاءّبالؿياـّبعسميةّالسصابقةّلصمبوّ ،
 ّيجبّعمىّالسّػزعّأفّيقجـّل ػػّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات" ّبخنامجاّمفرالّحػؿّالتػزيعّوتحييشوّشيخياّوذلظّقبلّبجايةّفتخةّالصمبّلسسارتسةّالحقّفيّالتعػيسّ .
السرب.
السظمب الثاني :الرقابة البعدية لـ "سمظة ضبط السحروقات" عمى نذاطات
ّ
يمتدـ ّالستعاممػف ّفي ّقصاع ّالسحخوقات ّبجسمة ّمغ ّااللتدامات ّالستعمقة ّبسسارتسة ّالشذاطّ
برفةّشخريةّوحرخيةّ،إذ ّأفّالتخخيز ّبسسارتسةّإحجػّنذاشاتّالسربّ ّالسسشػحّمغّشخؼّ
"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّيتعّّبشاءّعمىّتحققّمجسػعةّمغّالذخوطّمدبقاّتسػاءّكانتّشخريةّأوّ
تقشيةّأوّإجخائيةّ،فالّيسكغّمسارتسةّىحاّالشػعّمغّاألنذصةّإالّمغّشخؼّالذخزّالسخخزّلوّ
بحلظّ،وذلظّبيجؼّحسايةّالستعامميغّمعّالقائعّبالشذاطّمغّجيةّ،وحسايةّلمشذاطّاالقترادؼّككلّ،
كساّيمتدـّالستعاممػفّ ّفيّقصاعّالسحخوقات ّباحتخاـّالقػانيغّوالتشطيسات ّذاتّالرمةّ،بغسّ ّالشطخّ
عغّمرجرّىحاّااللتداـّتسػاءّكافّالشزّالتذخيعيّأوّالتشطيسيّأوّدفتخّالذ ّخّوطّ .
وعميو ّتتستع ّ"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات" ّّ -أثشاء ّمخحمة ّاالتستغالؿّ -برالحية ّرقابة ّمجػّ
االمتماؿّليحهّااللتداماتّومجػّاحتخامياّمغّشخؼّمتعامميّنذاشاتّالسربّ ّ(الفخعّاألوؿ)ّ ،ونالّ
تعخضػاّلعقػباتّإداريةّفيّحالةّثبػتّأؼّقرػرّأوّتجاوز ّ(الفخعّالماني) ّيعكذّبرػرةّواضحةّ
اتستسخريةّالزبطّالبعجؼّالسخػؿّقانػناّل ػػّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّ ّ.
ّا
ّ
ّ
ّ
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الفرع األول :صالحيات "سمظة ضبط السحروقات" ذات الظابع الرقابي.
تديخ ّ"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات" ّعمى ّاحتخاـ ّالقػانيغ ّوالتشطيسات ّالستعمقة ّبشذاشات ّقصاعّ
السحخوقاتّ،إذّتديخّعمىّتصبيقّالتشطيعّالتقشيّالستعمقّبشذاشاتّالسشبعّوالسربّ،وكحاّمخاؾبةّ
السعجّاتّالخاضعةّلمتشطيع ّ(الفقخةّاألولى)ّ،كساّأنياّتذسلّمخاؾبةّالتشطيعّالخاصّبالرحةّواألمغّ
الرشاعيّوالبيئةّ،والديخّعمىّاحتخاـّالتشطيعّالتقشيّالستعمقّبالسقاييذّوالسعاييخّالتقشيةّمغّشخؼّ
كلّالستعامميغّالستجخميغّفيّقصاعّالسحخوقات(الفقخةّالمانية)ّ .
إضافةّإلىّذلظّفإفّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّتديخّعمىّاحتخاـّدفتخّالذخوطّلسشحّامتيازّ
الشقل ّبػاتسصة ّاألنابيبّ ،كسا ّأنيا ّمكمفة ّبالديخ ّعمى ّتصبيق ّالقػانيغ ّالستعمقة ّبشذاشات ّالتخديغّ
وتػزيع ّالسػاد ّالبتخوليةّ ،إضافة ّإلىّالديخ ّعمىّتصبيق ّالتشطيع ّؼيسا ّيخز ّالتعخيفات ّفي ّمجاؿّ
مبجأّاالتستعساؿّالحخّمغّشخؼّالغيخّلسشذآتّالشقلّبػاتسصةّاألنابيب(ّالفقخةّالمالمة)ّّ .475

ّ 475تزسشّت ّالسادة ّّ 21مغ ّقانػف ّرقع ّّ 91ّ -97يشطع ّنذاشات ّالسحخوقاتّ ،صالحيات ّرقابية ّمعتبخة ّل ػ ّ"تسمصة ّضبطّ
السحخوقات"ّ،إذّأفّىحهّاألخيخةّتعسلّبالديخّخرػصاّعمىّاحتخاـّماّيميّ :
ّالتشطيعّالفشيّالسصبقّعمىّنذاشاتّالسحخوقاتّ ،ّالسعاييخّوالذخوطّالسصبقةّعمىّإنجازّمشذآتّالشقلّبػاتسصةّاألنابيبّوالتخديغّ ،ّ التشطيعّالستعمقّبتصبيقّالتعخيفاتّومبجأّاالتستعساؿّالحخّمغّشخؼّالغيخّلسشذآتّالشقلّبػاتسصةّاألنابيبّوالتخديغّ ،ّالتشطيعّفيّمجاؿّالرحةّواألمغّالرشاعيّوالبيئةّوالػقايةّمغّالسخاشخّالكبخػّوتدييخىاّ،الّتسيساّفيّمجاؿّاالنبعاثاتّالجػيةّوكحاّفيّمجاؿّحسايةّالسياهّالجػؼيةّوالصبقاتّالتيّتحتػؼّعمىّالسياهّأثشاءّمسارتسةّالشذاشاتّمحلّىحاّالقانػفّ،
وىحاّبالمجػءّإلىّجسيعّالػتسائلّالقانػنيةّبساّفيّذلظّاإلحالةّعمىّالجياتّالقزائيةّالسخترةّ .
 ّتصبيقّالقػاعجّالفشيةّالتيّتزسغّتسالمةّآبارّاإلنتاجّوالحقغّ،والػقايةّمغّالسخاشخّعمىّالرحةّوتسالمةّاألشخاصّوحسايةّالبيئةّوتدييخىاّوكحاّحسايةّالصبقاتّالتيّتحتػؼّعمىّالسياهّخالؿّمخاحلّحفخّاآلبارّواتستغاللياّوالتخميّعشياّ،
وتحجدّىحهّالقػاعجّالفشيةّعغّشخيقّالتشطيعّ .
ّالتشطيعّالستعمقّباتستعساؿّالسػادّالكيسيائيةّفيّإشارّمسارتسةّنذاشاتّالسحخوقاتّ ،ّمخاؾبةّمصابقةّونػعيةّالسشتجاتّالشفصيةّ ،ّتصبيقّالتشطيساتّوالتػجيياتّوالسقاييذّوالسعاييخّالسعجةّعمىّاتساسّأفزلّالسسارتساتّالرشاعيةّالجوليةّ ،ّمقاييذّالغازّالصبيعيّمػاصفاتوّ،بعجّعسمياتّالسعالجةّ ،ّ-الستصمباتّالفشيةّالسصبقةّلتعجادّالسحخوقاتّ .
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الفقرة األولى :رقابة "سمظة ضبط السحروقات" لمتشغيؼ الفّشي السظبق عمى نذاطات السحروقات.
تكمفّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّبخقابةّمجػّاحتخاـّمتعامميّالسربّلمتشطيعّالفشيّالسصبقّ
عمىّنذاشاتّالسحخوقاتّالحؼّتتشػعّأحكاموّ(أوال)ّ،كساّتتشػعّاآلثارّالستختبةّعغّذلظّ(ثانيا)ّ ّ.
أوال -مزسؾن الدور الرقابي لدمظة ضبط السحروقات عمى التشغيؼ الفشي لشذاطات السحروقات:
تكمفّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّبالديخّعمىّاحتخاـّ :ّ476
 ّ تصبيق ّالقػاعج ّالفشية ّالتي ّتزسغ ّتسالمة ّآبار ّاالنتاج ّوالحقغّ ،والػقاية ّمغ ّالسخاشخ ّعمىّالرحةّوتسالمةّاألشخاصّوحسايةّالبيئةّتدييخىاّ،وكحاّحسايةّالصبقاتّالتيّتحتػؼّعمىّالسياهّ
خالؿّمخاحلّحفخّاآلبارّواتستغاللياّوالتخميّعشياّ ّ،
 ّتصبيق ّالتشطيسات ّوالتػجييات ّوالسقاييذ ّوالسعاييخ ّالسعجة ّعمى ّأتساس ّأفزل ّالسسارتساتّالرشاعيةّالجوليةّ ،
ّّ-مقاييذّالغازّالصبيعيّومػاصفاتوّبعجّعسمياتّالسعالجةّ ،
ّالستصمباتّالفشيةّالسصبقةّلتعجادّالسحخوقاتّ ّ.كسا ّتكمف ّ"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات" ّعمى ّمخاؾبة ّمجػ ّقجرة ّالستعاقج ّالتقشية ّعمى ّإنجازّ
العسمياتّالسصمػبةّمشوّفيّالعقجّأؼّالتأكجّمغّكػفّىحهّاإلمكانياتّالتقشيةّوالفشيةّلمستعيجّتدسحّلوّ
فعالّبتشفيحّكلّالعسمياتّالسشػشةّبوّوبأقلّتكمفةّمسكشةّ،وىػّاألمخّالحؼّافتزاهّالسذخعّالجدائخؼّ
صخاحة ّفي ّنز ّالسادة ّّ 5مغ ّقانػف ّالسحخوقات ّرقع ّّ "ّ :91ّ -97ال ّيسكغ ّألؼ ّكاف ّأف ّيقػـّ
بشذاشاتّالسحخوقاتّماّلعّتتػفخّؼيوّالقجراتّالفشيةّوّ/أوّالساليةّالزخوريةّألدائياّعمىّأحدغّ
وجوّ،وماّلعّيخخزّلوّمدبقاّبحلظّوفقاّألحكاـّىحاّالقانػف"ّ ّ.
ّ
ّ
ّ
ّالديخّعم ىّتصبيقّالستصمباتّالتيّيشبغيّأفّتدتػفيياّعسمياتّبشاءّوتخكيبّواتستغالؿّالتجييداتّالعاممةّتحتّالزغطّ،وكحاّالتجييداتّالكيخبائيةّالسػجيةّلإلدماجّفيّالسشذآتّالتابعةّلقصاعّالسحخوقاتّ،والسػافقةّعمىّالسمفاتّالفشيةّالتابعةّلياّ
قبلّترشيعياّوتحجدّكيؽياتّتصبيقّىحهّالفقخةّعغّشخيقّالتشطيع"ّ،مخجعّتسابقّ .
ّ476شبقاّلشزّالسادةّّ21مغّقانػفّرقعّّ91ّ-97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ،مخجعّتسابقّ ّ.
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ثانيا -األثر السترتب عؽ مراقبة "سمظة ضبط السحروقات" لمتشغيؼ الفشي لشذاطات السحروقات:
إفّرصجّمملّىحهّالسػاردّالتقشيةّيعتبخّمعياراّيعتسجّعميوّمبجئياّلقبػؿّالعارضّمغّخالؿّ
االنتقاء ّاألوليّ ،لكشو ّأيزا ّالتداـ ّمدتسخ ّيقع ّعمى ّعاتق ّالستعاقج ّحتى ّأثشاء ّتشفيح ّالعقج ّوتحتّ
مدؤوليتوّ،فيػّيمتدـّمشحّالبجايةّبتػفيخّىحهّاإلمكاناتّالتكشػلػجيةّبرفةّمصمقةّ،لتشفيحّعقػدّمحمياّ
نذاشاتّتتسيدّبصابعياّالسعقجّوالتكشػلػجياّالعاليةّ،إذّنرتّالسادةّّ 33مغّقانػف ّالسحخوقاتّرقعّ
 ّ 91ّ -97عمى ّأفّ "ّ :تمتدـ ّالسؤتسدة ّالػششية ّأو ّاألشخاؼ ّالستعاقجةّ ،حدب ّالحالةّ ،أثشاء ّأداءّ
عسميات ّالسشبع ّبتصبيق ّالسقاييذ ّوالسعاييخ ّالسقبػلة ّعسػما ّفي ّصشاعة ّالسحخوقاتّ ،بسا ّيزسغّ
السحافطةّعمىّالسكامغّواالتستخجاعّاألمملّوالسدتجاـّلمسحخوقات"ّ ّ.
كسا ّأكجت ّااللتداـ ّنفدو ّالسادة ّّ 46في ّفقختيا ّاألولى ّمغ ّالقانػف ّرقع ّّ "ّ :91ّ -97تقعّ
الشفقات ّالزخورية ّلتشفيح ّامتياز ّالسشبع ّأو ّعقج ّالسحخوقاتّ ،حدب ّالحالةّ ،عمى ّعاتق ّالسؤتسدةّ
الػششيةّأوّاألشخاؼّالستعاقجةّ.تزسغّالسؤتسدةّالػششيةّأوّاألشخاؼّالستعاقجةّتجشيجّالسػاردّالفشيةّ
والساليةّوالتجييداتّالزخورية"ّ .
مغ ّأجل ّذلظ ّعمى ّالسؤتسدة ّالػششية ّ"تسػناشخاؾ"ّ -بسػجب ّامتياز ّالسشبعّ -أو ّاألشخاؼّ
الستعاقجةّأفّتدودّبذكلّمشتطعّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات" ّبالسعمػماتّالستحرلّعميياّفيّإشارّ
أداء ّعسميات ّالسشبعّ ،وبالتقاريخ ّالسصمػبة ّفي ّالذكل ّووفق ّالجورية ّالتي ّتقخىا ّ"تسمصة ّضبطّ
السحخوقات"ّ 477.
الفقرة الثانية :رقابة "سمظة ضبط السحروقات" لمتشغيؼ في مجال الرحة
واألمؽ الرشاعي والبيئة.
يمتدـّكلّشخزّيسارسّنذاشاتّالسحخوقاتّباحتخاـّأفزلّالسسارتساتّمغّأجلّالػقايةّ
مغّأيةّمخاشخّأوّأضخارّقجّتمحقّباألشخاصّأوّباألمالؾّأوّبالسشذآتّأوّبالبيئةّ،478إذّتعتبخّ

ّ477السادةّّ50مغّقانػفّرقعّّ91ّ-97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ،مخجعّتسابقّ ّ.
ّ478السادةّّ939مغّالسخجعّنفدوّ ّ.
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مداحات ّاتستغالؿ ّالسحخوقات ّمشاشق ّذات ّأخصار ّكبخػّ ّ(أوال) ّفي ّمفيػـ ّقانػف ّرقع ّّ50ّ -02
الستعمقّبالػقايةّمغّاألخصارّالكبخػّوتدييخّالكػارثّفيّإشارّالتشسيةّالسدتجامةّّ ّ.479
مغّأجلّذلظّأقخّّالسذخعّل ػػّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّضسغّصالحياتياّالخقابيةّمخاؾبةّالتشطيعّفيّ
ّواألمغ ّالرشاعي ّوالبيئةّ ،تسػاء ّؼيسا ّيتعمق ّبالذخوط ّالتقشية ّوالتشطيسية ّالستعمقةّ
مجاؿ ّالرحة ّ
باألمغّالرشاعي ّوالشطافةّ ،أو ّماّيتعمقّبالسشذآتّالكبخػّالسخررةّلشقل ّالسحخوقاتّ ،تخديشياّ
ومعالجتياّ ،أو ّاالمالؾ ّالػاقعة ّعمى ّمدتػػ ّالسشصقة ّالرشاعيةّ ،مغ ّخالؿ ّمخاؾبة ّمجػ ّإحتخاـّ
دراتسات ّاألخصار ّالخاصة ّبقصاع ّالسحخوقات ّومحتػاىا(ثانيا)ّ ،ودراتسات ّالتأثيخ ّالبيئي ّفي ّمجاؿّ
السحخوقاتّ(ثالما)ّ .
ّباإلضافة ّإلى ّالسياـ ّالتي ّيخػليا ّقانػف ّالسحخوقات ّرقع ّّ 91ّ -97لػ ػ ّ"تسمصة ّضبطّ
السحخوقات"ّ ،ترجر ّىحه ّاألخيخة ّاألنطسة ّوالتػجيياتّ ّ ،وتعتسج ّالسعاييخ ّالستعمقة ّبرحة ّوتسالمةّ
األشخاص ّواألمغ ّالرشاعي ّوحساية ّالبيئةّ ،وفقا ّلسبجأ ّالتشسية ّالسدتجامةّ ،وتزسغ ّتبميغيا ّعغّ ّ
شخيقّالػتسائلّالسشاتسبةّ،480فيّإشارّالتشديقّمعّالييئاتّواإلداراتّالسعشيةّّ ّ.481
أوال -مراقبة "سمظة ضبط السحروقات" استغالل مشذآت نذاطات السحروقات:
تخزع ّالسشذآت ّواليياكل ّالتابعة ّلشذاشات ّالسحخوقات ّ– ّبدبب ّأىسيتيا ّواألخصار ّأوّ
التأثيخات ّالشاجسة ّعغ ّاتستغاللياّ ،لمشطاـ ّالخاص ّبتخخيز ّاالتستغالؿّ ،482كسا ّتخزع ّلجراتسةّ
ّ 479قانػف ّرقع ّّ 50ّ -02مؤرخ ّفي ّّ 53ديدسبخ ّّ ،5002يتعمق ّبالػقاية ّمغ ّاالخصار ّالكبخػ ّوتدييخ ّالكػارث ّفي ّإشارّ
التشسيةّالسدتجامةّ،جّ.ر.عّّ62صادرّفيّّ57ديدسبخّّ .5002
راجعّأيزاّ:أحكاـّالسختسػـّالتشفيحؼّرقعّّ 955ّ -03مؤرخّفيّّ 52أفخيلّّ،5003يعمغّحاتسيّمدعػدّمشصقةّذاتّأخصارّ
كبخػّ،جّ.ر.عّّ57صادرّفيّّ52أفخيلّّ،5003السعجؿّوالستسعّبالسختسػـّالتشفيحؼّرقعّّ229ّ-99مؤرخّفيّّ92ديدسبخّ
ّ،5099جّ.رّ.عّّ46صادرّفيّّ92ديدسبخّّ .5099
ّ480شبقاّلشزّالسادةّّ935مغّقانػفّرقعّّ91ّ-97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ،مخجعّتسابقّ .
ّ481السادةّّ23مغّالسخجعّنفدوّ ّّ.
ّ 482يذتخط ّلمذخوع ّفي ّاتستغالؿ ّالسشذآت ّواليياكل ّالستعمقة ّبشذاشات ّالسحخوقات ّالحرػؿ ّمدبقا ّعمى ّرخرة ّاتستغالؿّ
صادرةّعغّالػزيخّأوّعغّالػاليّالسختزّإقميسياّ،فيّحاؿّاتستيفاءّماّيميّ ّ:
ّالسػافقةّحدبّالحالةّ،عمىّدراتسةّأوّمحكخةّالتأثيخّعمىّالبيئةّوعمىّدراتسةّأوّمحكخةّاألخصارّ ،ّ-الحرػؿّعمىّتخاخيزّالذخوعّفيّاالنتاجّ ،
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التأثيخّعمىّالبيئةّودراتسةّاألخصارّأوّلسحكخةّالتأثيخّعمىّالبيئةّومحكخةّاألخصارّحدبّالحالةّ،
عمىّأفّتخزعّىحهّالجراتساتّلسػافقةّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّ ّ.
تشّز ّالسادة ّّ 90مغ ّقانػف ّالسحخوقات ّرقع ّّ 91ّ -97عمى ّأنو ّيتع ّتأدية ّنذاشاتّ
السحخوقاتّبصخيقةّتقيّمغّجسيعّالسخاشخّالستعمقةّبياّ،كساّتفخضّمسارتسةّنذاشاتّالسحخوقاتّ
احتخاـّااللتداماتّالستعمقةّبساّيأتيّ :
ّأمغّاألشخاصّوصحتيعّ ّ،ّالشطافةّوالرحةّالعسػميةّ ،ّالسيداتّاألتساتسيةّلمسحيطّالبخؼّأوّالبحخؼّالسجاورّ ،ّحسايةّالسػاردّالبيػلػجيةّ ،ّحسايةّالبيئةّواألمغّالرشاعيّواتستعساؿّالسػاردّالكيسياويةّ ،ّاالتستعساؿّالعقالنيّلمسػاردّالصبيعيةّولمصاقةّ ،ّحسايةّمػاردّالسياهّالجػؼيةّ ،ّحسايةّالتخاثّاألثخؼّ .وعميوّيجبّعمىّمدتغميّالسشذآتّوالسعجاتّالشاشصيغّفيّمجاؿّالسحخوقاتّأفّيقجمػاّلػػّ
"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات" ّالجراتسات ّالتقشية ّلمسعجات ّومخصصات ّترسيع ّالسشذآت ّوتحييشياّ،483
ليبمغّبعجىاّرأؼّالسصابقةّمغّقبلّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّإلىّالسدتغلّ ّ.484
ّنتائجّالتحقيقّالعسػميّ،عشجّاالقتزاءّ .ّّّّراجعّفيّذلظّنزّالسادةّّ934مغّقانػفّرقعّّ،91ّ-97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ،مخجعّتسابقّ ّّ.
ّ483يجبّأفّيتكفلّبخنامجّالسصابقةّالتشطيسيةّعمىّالخرػصّ،بالجػانبّالستعمقةّبساّيأتيّ :
ّتسالمةّالسشذآتّوالسعجاتّ ،ّالعسمياتّ ،ّالػقايةّمغّالسخاشخّالكبخػّ ،ّالسحافطةّعمىّصحةّالعساؿّوأمشيعّ ،ّ-الػقايةّمغّالسخاشخّالسختبصةّبالعشاصخّوالسػادّالكيسيائيةّوّ/أوّالسدتحزخاتّالخصخةّ ،
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ثانيا -مراقبة "سمظة ضبط السحروقات" الحترام دراسات األخظار الخاصة بقظاع السحروقات
ومحتؾاها:
تعسل ّ"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات" ّعمى ّاعتساد ّووضع ّحيّد ّالتصبيق ّاإلجخاءات ّلغخضّ
السخاؾبة ّالجائسة ّلدياتسة ّالػقاية ّمغ ّالسخاشخ ّوفعالية ّونطاـ ّتدييخ ّاألمغّ ،ووضع ّإجخاء ّلغخضّ ّ
التحقق ّمغ ّالديخ ّالحدغ ّلمشطاـّ ،إضافة ّإلى ّالتأكج ّمغ ّوضع ّنطاـ ّمػثق ّلمتحديغ ّالسدتسخّ
بفعالياتّتدييخّالسخاشخّونطاـّتدييخّاألمغّ .485
وعميو ّيجب ّأف ّيكػف ّكل ّتعجيل ّلسداحة ّنذاشات ّالسحخوقات ّوحجع ّالسشذآت ّوقجرةّ
السعالجة ّوّ /أو ّاإلنتاج ّأو ّالسشاىج ّالتكشػلػجية ّالستخحة ّمػضػع ّدراتسة ّأخصار ّججيجة ّيخزعياّ
السدتغل ّلسػافقة ّ"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات" ّمججدا ّشبقا ّألحكاـ ّالسختسػـ ّالتشفيحؼ ّرقع ّّ07ّ -93
الحؼّيحجدّكيؽياتّالسػافقةّعمىّدراتساتّاألخصارّالخاصةّبقصاعّالسحخوقاتّومحتػاىاّ .486
كسا ّيجب ّعمى ّالسدتغل ّتحييغ ّدراتسة ّاألخصار ّكل ّخسذ ّ(ّ )3تسشػات ّعمى ّاألقلّ ،كساّ
يجبّأفّيشجرجّتحييغّالجراتسةّىحاّفيّالحاالتّاآلتيةّ :
ّبعجّحج ّوثّحادثّكبيخّفيّمشذأتوّ ،ّبسبادرةّمشوّ ّ،ّبعجّإجخاءّالسخاؾبةّالحؼّتقػـّبوّتسمصةّضبطّالسحخوقاتّيبيغّحاالتّتقريخّ ،ّحسايةّالبيئةّفيّإشارّالتشسيةّالسدتجامةّ ،ّالفعاليةّالصاقػيةّلمسشذآتّوالسعجاتّ ّ.ّراجع ّفي ّذلظ ّنز ّالسادة ّّ 5مغ ّالسختسػـ ّالتشفيحؼ ّرقع ّّ 127ّ -92مّؤرخ ّفي ّّ 6ديدسبخ ّّ ،5092يحجد ّشخوط ّمصابقةّ
السشذآتّوالسعجاتّالتابعةّلشذاشاتّالسحخوقاتّ،جّ.رّ.عّّ51صادرّفيّّ51ديدسبخّّ ّ.5092
ّ484السادةّّ99مغّالسختسػـّالتشفيحؼّنفدوّ ّ.
 485راجعّفيّذلظّ ّ:

بػالخزخة ّنػرة"ّ ،دور ّتسمصات ّالزبط ّاالقترادؼ ّفي ّضبط ّالدػؽ ّ(دراتسة ّحالة ّتسمصة ّضبط ّالسحخّوقات)"ّ ،مغ ّأعساؿّ
السمتقى ّالػششي ّحػؿ ّأثخ ّالتحػالت ّاالقترادية ّعمى ّالسشطػمة ّالقانػنية ّالػششيةّ ،كمية ّالحقػؽ ّوالعمػـ ّالدياتسيةّ -جامعةّ

جيجلّيػميّّ30نػفسبخّوّّ1ديدسبخّّ ّ.2011

ّ486السادةّّ54مغّالسختسػـّالتشفيحؼّرقعّّ07ّ-93يحجدّكيؽياتّالسػافقةّعمىّدراتساتّاألخصارّالخاصةّبقصاعّالسحخوقاتّ
ومحتػاىاّ،مخجعّتسابقّ .
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ّ عشجماّتبخرهّوقائعّججيجةّأوّألخحّمعارؼّتقشيةّججيجةّتتعمقّباألمغّبعيغّاالعتبارّ .يجب ّأف ّيخزع ّالسدتغل ّمخة ّأخخػ ّدراتسة ّاألخصار ّالسحيّشة ّلسػافقة ّ"تسمصة ّضبطّ
السحخوقات"ّشبقاّلإلجخاءاتّالػاردةّفيّالسختسػـّالتشفيحؼّرقعّّ07ّ-93الحؼّيحجدّكيؽياتّالسػافقةّ
عمىّدراتساتّاألخصارّالخاصةّبقصاعّالسحخوقاتّومحتػاىاّ .487
ثالثا -رقابة "سمظة ضبط السحروقات" الحترام دراسات التأثير في البيئة لمشذاطات التابعة لسجال
السحروقات:
تكمفّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات" ّبسخاؾبةّومتابعةّتشفيحّمخصطّالتدييخّالبيئيّالحؼّتتزسشوّ
دراتسةّالتأثيخّفيّالبيئةّالسػافقّعميياّ،ويجبّعمىّالستعاقجيغّوالستعامميغّفيّمجاؿّالسحخوقاتّ
مػافاةّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّوبجعػةّمشياّ،بجسيعّالسعمػماتّالسصمػبةّوالستعمقةّبالبيئةّ ّ:488
ّيجبّأفّيكػفّكلّتعجيلّلسحيطّنذاشاتّالسحخوقاتّولحجعّالسشذآتّأوّلقجرةّالسعالجةّوّ/أوّاالنتاج ّأو ّلمحرؽ ّالتكشػلػجية ّالستػقعةّ ،محل ّدراتسة ّججيجة ّلمتأثيخ ّفي ّالبيئة ّيعخضيا ّصاحبّ
الصمبّالسعشيّعمىّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّ ّ.489
 ّوفي ّحالة ّادماج ّأؼ ّنذاط ّإضافي ّّ -ؼيسا ّيتعمق ّبشذاشات ّالبحث ّوالتشقيب ّفي ّمجاؿّالسحخوقاتّ -لعّيكغّمتػقعاّفيّالبجايةّ،مملّحفخّآبارّججيجةّأوّحسالتّججيجةّلمسدحّالدلداليّ،
يجب ّعمى ّصاحب ّالصمب ّتحييغ ّدراتسة ّالتأثيخ ّفي ّالبيئة ّاال ّولية ّوعخضيا ّمججدا ّلمسػافقة ّعمىّ
"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات"ّ ،وفقا ّلشفذ ّالذخوط ّالسحجدة ّفي ّالسػاد ّمغ ّّ 5إلى ّّ 4مغ ّالسختسػـّ
التشفيحؼ ّرقع ّّ 195ّ -06الحؼ ّيحجد ّشخوط ّالسػافقة ّعمى ّدراتسات ّالتأثيخ ّفي ّالبيئة ّلمشذاشاتّ
التابعةّلسجاؿّالسحخوقاتّّ ّ.490

ّ487السادةّّ55مغّالسختسػـّالتشفيحؼّرقعّّ07ّ-93يحجدّكيؽياتّالسػافقةّعمىّدراتساتّاألخصارّالخاصةّبقصاعّالسحخوقاتّ
ومحتػاىاّ،مخجعّتسابقّ .
ّ 488السادةّّ 50مغّالسختسػـّالتشفيحؼّرقعّّ 195ّ -06يحجدّشخوطّالسػافقةّعمىّدراتساتّالتأثيخّفيّالبيئةّلمشذاشاتّالتابعةّ
لسجاؿّالسحخوقاتّ،مخجعّتسابقّ ّ.
ّ489السادةّّ3مغّالسختسػـّالتشفيحؼّنفدوّ ّّ.
ّ490السادةّّ5مغّالسختسػـّالتشفيحؼّنفدوّ ّ.
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ّفيّحالةّإدماجّأؼّنذاطّإضافيّ،ؼيساّيتعمقّبالسشذآتّوالشذاشاتّالسشجدةّعمىّمدتػػّمداحةّاالتستغالؿّ-والحؼّلعّيكغّمتػقعاّفيّالبجايةّ،مملّحفخّآبارّججيجةّلمبحثّأوّالتصػيخّأوّحسالتّ
ججيجةّلمسدحّالدلداليّأوّبشاءّمشذآتّججيجةّ،يجبّعمىّصاحبّالصمبّتحييغّدراتسةّالتأثيخ ّفيّ
البيئة ّاألولية ّثع ّعخضيا ّمججد ّلمسػافقة ّعمى ّ"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات"ّ ،وفقا ّلشفذ ّالذخوطّ
السحجدةّفيّالسػادّمغّّ 5إلىّّ 4مغّالسختسػـّالتشفيحؼّرقعّّ 195ّ -06الحؼّيحجدّشخوطّالسػافقةّ
عمىّدراتساتّالتأثيخّفيّالبيئةّلمشذاشاتّالتابعةّلسجاؿّالسحخوقاتّّ ّ.491
الفقرة الثالثة :رقابة "سمظة ضبط السحروقات" لمتشغيؼ الستعمق بالشقل
بؾاسظة األنابيب والتخّمي عؽ السؾاقع.
تديخ ّ"تسمصة ّضبطّالسحخوقات" ّعمى ّحدغ ّتصبيق ّالتشطيع ّالستعمق ّبتصبيق ّالتعخيفات ّومبجأّ
االتستعساؿ ّالحخ ّمغ ّشخؼ ّالغيخ ّلسشذآت ّالشقل ّبػاتسصة ّاألنابيبّ ،واحتخاـ ّالسعاييخ ّوالذخوطّ
السصبقة ّعمى ّإنجاز ّمشذآت ّالشقل ّبػاتسصة ّاألنابيبّ ،حدبسا ّنرت ّعميو ّالسادة ّّ 21مغ ّقانػفّ
السحخوقاتّرقعّ(ّ 91ّ -97أوال)ّ،كساّتديخّعمىّمخاؾبةّعسمياتّالتخمّيّعغّالسػاقعّونعادتياّإلىّ
حالتياّاألصميةّحدبساّنرتّعميوّالسادةّّ996مغّقانػفّالسحخوقاتّرقعّ(ّ91ّ-97ثانيا)ّ ّّ.
أوال -رقابة سمظة ضبط السحروقات لسدى احترام التشغيؼ الستعمق بالشقل بؾاسظة األنابيب:
يقرج ّبسشذآت ّالشقل ّبػاتسصة ّاألنابيب ّتمظ ّاألنابيب ّوالسشذآت ّالسجمجة ّالسمحقة ّبياّ ،الّ
تسيساّمشذآتّالتخديغّالسختبصةّبقشػاتّالشقلّبػاتسصةّاألنابيبّومحصاتّالزغطّوالزخّوالتسجيجّ
األولي ّومخاكد ّالقصع ّوالتقديع ّوتجييدات ّالحداب ّالسمحقة ّباألنابيب ّالسحكػرةّ ،492تخزع ّىحهّ
السشذآت ّالتي ّتسخ ّبػالية ّواحجة ّأو ّعجة ّواليات ّإلجخاء ّالسػافقة ّمغ ّشخؼ ّ"تسمصة ّضبطّ
السحخوقات"ّ ّ.493
ّ491السادةّّ6السختسػـّالتشفيحؼّرقعّّ195ّ-06يحجدّشخوطّالسػافقةّعمىّدراتساتّالتأثيخّفيّالبيئةّلمشذاشاتّالتابعةّلسجاؿّ
السحخوقاتّ،مخجعّتسابقّ .
ّ 492حدبّالتعخيفّالػاردّفيّنزّالسادةّّ 5مغّالسختسػـّالتشفيحؼّرقعّّ 575ّ -05يحجدّإجخاءاتّالحرػؿّعمىّرخزّ
إنجازّمشذآتّالشقلّبػاتسصةّاألنابيبّوعسمياتّنقلّالسحخوقاتّبػاتسصةّاألنابيبّ،مخجعّتسابقّ ّ.
ّ493حدبساّتشزّعميوّالسادةّّ2مغّالسختسػـّالتشفيحؼّنفدوّ ّ.
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تتحققّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات" ّفيّإشارّصالحياتيا ّالخقابية ّبعجّانتياءّإنجازّالسشذأةّ،
وفقاّلمسقاييذّواإلجخاءاتّفيّىحاّالسجاؿّ،بأفّاألجيدةّتحتّالزغطّ،كانتّمػضػعّاتستالـّتقشيّ
مغّمرالحياّأوّمغّىيئةّمعتسجةّ،معيشةّمغّشخؼّالػزيخّالسكمفّبالسحخوقاتّوتباشخّبالسخاؾباتّ
قبلّشخوعياّفيّاالتستخجاـّوفقاّإلجخاءاتّاالتستالـّالتيّتحجدىاّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّ .494
يسكغ ّلػ ػ ّ"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات" ّأف ّتفػض ّكلّأو ّجدء ّمغ ّالسخاؾبات ّالسحكػرة ّّأعالهّ،
إلى ّىيئة ّأو ّعجة ّىيئات ّلمسخاؾبة ّمعتسجة ّوفقا ّلمتذخيع ّوالتشطيع ّالسعسػؿ ّبيساّ ّ ،495ويجب ّعمىّ
صاحب ّاالمتيازّ ،أف ّيزع ّتحت ّترخؼ ّالسختريغ ّالحيغ ّعيشتيع ّ"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات"ّ
والسكمفيغّبالسخاؾبةّ،خالؿّزيارتيعّ،كلّالػتسائلّالبذخيةّوالساديةّالالزمةّلتشفيحّمياميعّ .496
ضف ّإلى ّذلظ ّإذا ّلع ّيدتػؼ ّصاحب ّاالمتياز ّالذخوط ّالقانػنية ّوالتشطيسية ّالتي ّعمىّ
أتساتسيا ّمشح ّلو ّاالمتيازّ ،يسكغ ّلػ ػ"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات" ّتقجيع ّتػصية ّبدحب ّاالمتياز ّإلىّ
الػزيخّالسكمفّبالسحخوقاتّ 497.
ثانيا -مراقبة "سمظة ضبط السحروقات" لمتخّمي عؽ السؾاقع وإعادتها إلى حالتها األصمية:
ّاألنابيبّ،بسخاؾبة ّعسمياتّ
ّ
تقػـ ّ"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات" ّفي ّإشار ّامتياز ّالشقل ّبػاتسصة
التخميّعغّالسػاقعّواعادتياّإلىّحالتياّاألصميةّ 498بالتعاوف ّمعّمرالحّالػاليةّالسخترةّإقميسياّ،
إذّيقػـّصاحبّاالمتيازّعمىّنفقتوّوتحتّمدؤوليتوّ،بعسمياتّالتخمّيّعغّالسػاقعّونعادتياّإلىّ

ّ 494السادةّّ 51مغّالسختسػـّالتشفيحؼّرقعّّ ّ 575ّ -05يحجدّإجخاءاتّالحرػؿّعمىّرخزّإنجازّمشذآتّالشقلّبػاتسصةّ
األنابيبّوعسمياتّنقلّالسحخوقاتّبػاتسصةّاألنابيبّ،مخجعّتسابقّ .
ّ495السادةّّ54مغّالسخجعّنفدوّ .
ّ496السادةّّ55مغّالسخجعّنفدوّ ّ.
ّ 497السادة ّّ 09ّ /97مغّالسختسػـ ّالتشفيحؼ ّرقع ّ 125ّ -05يحدد إجراءات منح امتياز نقل المحروقات بواسطة األنابيب
وسحبهّ،مخجعّتسابقّ ّ.
ّ 498يجب ّأف ّيكػف ّبخنامج ّالتخمي ّعغ ّالسػاقع ّونعادتيا ّإلى ّحالتيا ّاألصمية ّوتكمفتو ّجدءا ّال ّيتج أد ّمغ ّمخصط ّانجازّ
واتستغالؿّنطاـّالشقلّبػاتسصةّاألنابيبّ،حدبساّتشزّعميوّالسادةّّ922مغّقانػفّرقعّّ91ّ-97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ،
مخجعّتسابقّ ّ.
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حالتياّاألصميةّ.وليحاّالغخضّ،يجبّعميوّرصجّاالعتساداتّ ،لكل ّتسشةّمجنية ّابتجاءّمغّانصالؽّ
عسميةّاالتستغالؿّ .499
يجفعّمبمغّىحهّاالعتساداتّفيّحدابّبشكيّيفتحوّصاحبّاالمتيازّالحؼّيتكفلّبتدييخهّمغّ
أجلّاالضصالعّتحتّمدؤوليتوّ،بعسمياتّالتخمّيّعغّالسػاقعّونعادتياّإلىّحالتياّاألصميةّعشجّ ّ
انقزاء ّاالمتيازّ ،500يعتبخ ّمبمغ ّاالعتسادات ّالحؼ ّيتع ّدفعو ّتكمفة ّاتستغالؿ ّلمدشة ّالساليةّ
السعشيةّ .501
الفرع الثاني :صالحيات سمظة ضبط السحروقات ذات الظابع العقابي.
نطخاّلساّتتصمبوّالشذاشاتّاالقتراديةّعسػماّمغّتسخعةّوفعاليةّوتخرزّفيّالفرلّفيّ
ػّخػؿّ
الشداعاتّ،خػؿّالسذخعّلدمصاتّالزبطّصالحيةّتػؾيعّالعقػباتّمغّجيةّ،ومغّجيةّأخخ ّ
لبعزياّصالحيةّالتحكيعّأوّالسرالحةّ ّ.
تعّاالعتخاؼّل ػػ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّّ-فيّضلّقانػفّالسحخوقاتّالججيجّرقعّّ91ّ-97
 ّبرالحيات ّعقابية ّ ّ(الفقخة ّاألولى) ّّ ،كسا ّتعّ ّاالعتخاؼ ّل ػ ّ"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات" ّ– ّعمىّعكذّوكالةّ"ألشفط"ّ -برالحيةّاإلشخاؼّعمىّالسرالحاتّفيّحالةّالشداعاتّالشاجسةّعغّتصبيقّ
التشطيع ّالستعمق ّباالتستعساؿ ّالحخّ ّمغ ّشخؼ ّالغيخ ّلشطاـ ّالشقل ّبػاتسصة ّاألنابيب ّ(الفقخة ّالمانية)ّّ.
وتخديغّالسشتجاتّالشفصيةّ،بساّفيّذلظّالشداعاتّالستعمقةّبالتعخيفاتّ،حدبساّنرت ّعميوّالسادةّ
ّ22مغّقانػفّالسحخوقاتّرقعّ(ّ91ّ-97الفقخةّالمالمة)ّ ّ.
الفقرة األولى :صالحية "سمظة ضبط السحروقات" في تؾقيع العقؾبات.
ضمّتّالجداءاتّاإلداريةّكامتيازاتّلإلدارةّالتقميجيةّلفتخةّشػيمةّ،إالّأنياّانتقمتّإلىّتسمصاتّ
الزبط ّكسطيخ ّمغ ّمطيخ ّاتداع ّالخدع ّاالدارؼ ّوانحرار ّالخدع ّالجشائيّ ،كزسانة ّقػية ّلحيادّ
ّ499السادةّّ09ّ/921مغّقانػفّرقعّّ91ّ-97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ،مخجعّتسابقّ ّّ.
ّ500السادةّّ05ّ/921مغّالسخجعّنفدوّ ّ.
ّ 501يحجدّعغّشخيقّالتشطيعّ،ؼيساّيخزّامتيازّالشقلّبػاتسصةّاألنابيبّ،كيؽياتّاحتدابّتكمفةّبخنامجّالتخميّعغّالسػاقعّ
ونعادتياّإلىّحالتوّاألصميةّوالسخاجعةّالجوريةّليحهّالتكمفةّ،وحدابّاالعتساداتّالدشػيةّوتقييدياّ .
راجعّفيّذلظّكالّمغّالسادتيغّّ01ّ/ّ921وّ923مغّالسخجعّنفدوّ ّ.
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تجخلّالجولةّفي ّالشذاطّاالقترادؼّ،فزالّعغّميداتوّفيّتجاوزّتسمبياتّالتقاضيّأماـّالسحاكعّ
الػششيةّ ّ.
عمى ّعكذ ّما ّكاف ّاألمخ ّعميو ّفي ّضل ّقانػف ّالسحخوقات ّالقجيع ّرقع ّّ ،05ّ -03تعّ
االعتخاؼ ّلدمصة ّضبط ّالسحخوقات ّبرالحيات ّعقابية ّإال ّأنيا ّتبجو ّأقل ّثقال ّمغ ّصالحياتياّ
التشطيسيةّوالخقابيةّ،إذ ّنرتّالسادةّّ 21مشوّعمىّأفّ"ّ:تكمفّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّبتصبيقّ
العقػباتّالسشرػصّعميياّفيّحالةّمخالفةّالقػانيغّوالتشطيساتّالستعمقةّبساّيأتيّ :
ّالتشطيعّالفشيّالسصبقّعمىّنذاشاتّالسحخوقاتّ ، ّالتشطيع ّالستعمق ّبتصبيق ّالتعخيفات ّوبسبجأ ّاالتستعساؿ ّالحخ ّمغ ّشخؼ ّالغيخ ّلسشذآت ّالشقلّبػاتسصةّاألنابيبّوالتخديغّ ،
ّالتشطيعّفيّمجاؿّالرحةّواألمغّالرشاعيّوالبيئةّ ّ.وعميو ّتتستعّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّبتػؾيعّعقػبات ّؼيساّيتعمقّبشذاشاتّالسرب ّتتشػعّ
بتشػعّّمخالفةّاألحكاـّالقانػنيةّالستعمقةّبيحهّالشذاشاتّ(ثانيا)ّ،إالّأنياّتمجأّقبلّتػؾيعّالعقابّإلىّ
اتخاذّتجابيخّاحت اخزيةّ(أوال)ّ ّ.
أوال -التدابير االحترازية التي تتخ ّذها "سمظة ضبط السحروقات".
تدتيجؼ ّالتجابيخ ّاالحت اخزية ّالتي ّتتخحىا ّ"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات" ّحسل ّالقائع ّعمىّ
نذاشاتّالسربّ ّعمىّتشفيحّالتداموّأوّاتستكساؿّالتداـ ّمعيغّخالؿّمجةّمعيشةّ،حيثّيسكشياّفيّ
إشارّمسارتسةّميامياّّ-متىّاعتبختّذلظّضخورياّ-أفّتصالبّكلّشخزّباتخاذّكلّترػيبّوّ/
أو ّتعجيل ّؼيسا ّيتعمق ّباألفعاؿ ّواألتساليب ّالسدتخجمة ّفي ّالؿياـ ّبشذاشات ّالسحخوقات ّفي ّجدئياّ
الستعمقّبالسربّّ ّ.502
ّ
ّ

ّ502شبقاّلشزّالسادةّّ552مغّقانػفّرقعّّ91ّ-97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ،مخجعّتسابقّ ّ.
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 -1اإلعذار بالترؾيب:
تقػـ ّ"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات" ّبإثبات ّأؼ ّانتياؾ ّلألحكاـ ّالقانػنية ّوالتشطيسية ّالستعمقةّ
بالسدائل ّالسشرػص ّعمييا ّفي ّالسادة ّّ 90مغ ّقانػف ّالسحخوقات ّرقع ّّ ،91ّ -97لتبمغ ّاعحاراّ
لمذخزّالسقرخّّبزخورةّتجارؾّوترحيحّالػضعّلتفادؼّتعميقّالخخرةّأوّتسحبياّ ّ.
مغ ّأمممة ّاالعحارات ّبالترػيب ّالتي ّتػجييا ّ"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات" ّفي ّمجاؿ ّنقلّ
السحخوقات ّبػاتسصة ّاألنابيبّ ،إذ ّتقػـ ّ"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات" ّبتبميغ ّصاحب ّاالمتياز ّبكلّ
تقريخّوّ/أوّإخفاؽّممبتيغّ،ليعخضّفيّأجلّالّتتعجػّمجتوّمائةّوثسانيغّ(ّ)960يػماّابتجاءّمغّ
تاريخ ّالتبميغّ ،التجابيخ ّالترحيحية ّالتي ّيدعع ّاتخاذىا ّوكحا ّمخصط ّتشفيحىا ّوذلظ ّقرج ّالسػافقةّ
عميياّ ّ.503
 -2اإلعذار بالتعديل:
تقػـّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات" ّكػكالةّ"ألشفط"ّبتػجيوّإعحاراتّبالتعجيلّفيّنصاؽّنذاشاتّ
السحخوقاتّالسكمفةّبزبصياّ،ؼيساّيتعمقّبسصابقةّالسشذآتّوالسعجاتّالتابعةّلشذاشاتّالسحخوقاتّ،
وفيّحالةّالؿياـّأثشاءّالسخاؾبةّبإثباتّوضعيةّتقزيّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّبأنياّتذكلّخصخاّ
ججّعاؿّأوّفيّحالةّماّإذاّأضيخّالتذخيزّوأكجّوجػدّمخاشخّغيخّمقبػلةّ،تقػـّ"تسمصةّضبطّ
السحخوقات"ّبإعحارّالسدتغلّلمذخوعّفػراّفيّاتخاذّأوّتعجيلّالتجابيخّاالمشيةّ،بساّفيّذلظّتخؽيسّ
معالعّاتستغالؿّالسشذآتّ،وذلظّمغّأجلّحسايةّالعساؿّوالسشذآتّوالبيئةّ،شبقاّلشزّالسادةّّ90مغّ
السختسػـّالتشفيحؼّرقعّّ 127ّ -92الحؼ ّيحجدّشخوطّمصابقةّالسشذآتّوالسعجاتّالتابعةّلشذاشاتّ
السحخوقاتّ.
ثانيا -أنؾاع العقؾبات التي تتخذها "سمظة ضبط السحروقات":
ىشاؾّعالقةّمدبقةّبيغّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات" ّوالستعاملّاالقترادؼ ّالسختكبّلمسخالفةّ
ألنوّأصالّكافّمحل ّرقابةّمغّشخفياّ،ولعلّاجتساع ّتسمصةّالخقابةّوتسمصةّالعقابّفيّجيةّواحجةّ

ّ503السادةّّ09ّ/50وّ05مغّالسختسػـّالتشفيحؼّرقعّّ125ّ-05يحجدّإجخاءاتّمشحّامتيازّنقلّالسحخوقاتّبػاتسصةّاألنابيبّ
وتسحبوّ،مخجعّتسابقّ ّ.
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متسممة ّفي ّ"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات" ّيجعميا ّأكمخ ّفعالية ّوتحؿيقا ّألىجافيا ّتسػاء ّالػقائية ّأوّ
الخدعيةّ ،إال ّأف ّالسذخع ّارتأػ ّأف ّيحرخ ّمعطسيا ّفي ّمجخد ّتػصيات ّتقجـ ّلمػزيخ ّالسكمفّ
بالسحخوقاتّ ّ.
 -1الغرامات السالية التي تفرضها "سمظة ضبط السحروقات":
تعجّ ّالغخاماتّالساليةّعقػباتّتالئعّالجخائعّاالقتراديةّ ،تصبق ّإماّعمىّالذخزّالصبيعيّ
أو ّعمىّالذخزّالسعشػؼّّ،مغّأجلّذلظّودوف ّاإلخالؿّبالعقػباتّوالجداءاتّالسشرػصّعميياّ
فيّالتذخيعّوالتشطيعّالدارييّالسفعػؿّ،يسكغّل ػػّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّأفّتفخضّعمىّصاحبّ
االمتيازّأوّعمىّمتعاملّالسربّغخامةّماليةّيتعّدفعياّلجػّإدارةّالزخائبّ ّ.
أ -الغرامة السقررة لسخالفة أحكام قانؾن السحروقات أو لشرؾصه التظبيكية:
دوف ّاالخالؿ ّبالعقػبات ّوالجداءات ّالسشرػص ّعمييا ّفي ّالتذخيع ّوالتشطيع ّالدارييّ
السفعػؿّ ،يسكغ ّلػ ػ ّ"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات" ّأف ّتفخض ّعمى ّصاحب ّاالمتياز ّأو ّعمى ّمتعاملّ
السربّّ ،في ّحالة ّمخالفتو ّألؼ ّحكع ّمغ ّأحكاـ ّقانػف ّالسحخوقات ّأو ّلمشرػص ّالتصبيؿية ّلوّ،
والتيّلعّيتعّتجاركياّفيّأجلّالّيقلّعغّشيخّواحجّابتجاءّمغّتاريخّالتبميغّبالسخالفةّ،غخامةّيػميةّ
قجرىاّمائةّالفّديشارّ(ّ 9000000د.ج) ّفيّاليػـّ،وتعسلّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات" ّعمىّتبميغّ
الذخزّالسقرخّالسبمغّالشيائيّلمغخامةّالتيّيجفعياّلجػّإدارةّالزخائبّ .504
بّ-الغرامة السقررة لسخالفةّأي حكؼ مؽ أحكام امتياز الشقل أو رخرة مسارسة الشذاطّ :
ّ

ّإذا ّلع ّيتجارؾ ّصاحب ّاالمتياز ّأو ّمتعامل ّالسرب ّفي ّأجل ّشيخ ّ(ّ )9واحج ّابتجاء ّمغّ

تاريخ ّتبميغو ّبسخالفتو ّألحكاـ ّامتياز ّالشقل ّأو ّرخرة ّمسارتسة ّنذاط ّمغ ّأنذصة ّالسربّ ّ ،ودوفّ
االخالؿ ّبالعقػبات ّوالجداءات ّالسشرػص ّعمييا ّفي ّالتذخيع ّوالتشطيع ّالداريي ّالسفعػؿّ ،فإنوّ
يخزع ّلغخامة ّقجرىا ّمائة ّألف ّديشار ّ(9000000د.ج) ّفي ّاليػـّ ،عمى ّأف ّتبمغو ّتسمصة ّضبطّ
السحخوقاتّبالسبمغّالشيائيّلمغخامةّالتيّيجفعياّلجػّإدارةّالزخائبّ ّ.
ّ

ّ504السادةّّ555مغّقانػفّرقعّّ91ّ-97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ،مخجعّتسابقّ ّ.
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سقررة لسخالفة التشغيؼ الستعمق بالرحة واألمؽ الرشاعي والبيئةّ :
جـ -الغرامة ال ّ
ّ

ّيشبغي ّتأدية ّنذاشات ّالسحخوقات ّبصخيقة ّتقي ّمغ ّجسيع ّالسخاشخ ّالستعمقة ّبياّ ،خاصةّ

االلتدامات ّالستعمقة ّبأمغ ّاألشخاص ّوصحتيعّ ،الشطافة ّوالرحة ّالعسػمية ّّوحساية ّالبيئة ّواألمغّ
الرشاعيّواتستعساؿّالسػاردّالكيسياويةّّ،505فيّحالةّاثباتّأؼّانتياؾّلألحكاـّالقانػنيةّوالتشطيسيةّ
الستعمقةّبيحهّالسدائلّوبعجّتػجيوّاإلعحاراتّالالزمةّ،يخزعّالذخزّالسقرّخّلغخامةّيػميةّقجرىاّ
مائةّألفّديشارّجدائخؼّ(ّ900000د.ج)ّتستجّعمىّمجةّأقراىاّثالثػفّ(ّ)10يػماّ ّ.
السرخص بها:
سقررة لحرق الغاز دون رخرة أو بكسيات كبيرة عؽ تمػ
د -الغرامة ال ّ
ّ
ّ

ّتخاقب ّ"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات" ّعسميات ّحخؽ ّالغاز ّشبقا ّلشز ّالسادة ّّ 940مغ ّقانػفّ

السحخوقاتّرقعّّ،91ّ -97ففيّحالةّحخؽ ّالغازّوتشؽيدوّدوف ّرخرةّ،تخزعّالكسياتّالسحخوقةّ
لجفعّالختسعّالسحجدّفيّالسادةّّ590مغّقانػفّالسحخوقاتّالسقجرّباثشيّعذخّألفّديشارّ(ّ950000
د.ج)ّلكلّألفّمتخّمكعبّعادؼّ(ّ)NM3مغّالغازّالسحخوؽّ،إضافةّإلىّتصبيقّندبةّخسديغّ
فيّالسائةّ(ّ)%30شبقاّلشزّالسادةّّ591مغّقانػفّالسحخوقاتّرقعّّ ّ.91ّ-97
 -2تعميق أو سحب الرخرة مؽ طرف "سمظة ضبط السحروقات":
جدءاّإدارياّيتعّتػؾيعوّعمىّ
يعتبخ ّتعميقّأوّتسحبّالخخرة ّتسػاءّبرفةّمؤقتةّأوّنيائيةّ ّا
انيغّوالتشطيسات ّوالذخوطّالستزسشةّفيياّ ،كساّيعتبخّ
كلّمغّيسارسّالشذاطّعمىّنحػّمخالفّلمقػ ّ
أقرىّالعقػباتّمقارنةّبالغخاماتّالساليةّلتجاوزهّالسداس ّبالحمةّالساليةّإلىّالحخمافّمغّمسارتسةّ
الشذاطّمػضػعّالتخخيزّ ّ.
بالشدبة ّل ػ ػ ّ"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات" ّلع ّتحطى ّبرالحيات ّكاممة ّؼيسا ّيتعمق ّبدحبّ
الخخرة ّأو ّتعميقيا ّإال ّؼيسا ّيتعمق ّبخخرة ّالذخوع ّفي ّإنتاج ّبئخّ ،أما ّما ّيتعمق ّبدحب ّرخرةّ
االتستغالؿّفتكتفيّبسجخدّتقجيعّتػصيةّلمػزيخّالسكمفّبالسحخوقاتّمغّأجلّتسحبياّ ّ.
ّ
ّ
ّ ّ505راجعّفيّذلظّنزّالسادةّّ90مغّقانػفّرقعّّ91ّ-97يشطعّنذاشاتّالسحخوقاتّ،مخجعّتسابقّ .
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أ -تعميق أو سحب رخرة الذروع في انتاج بئر:
ّتقػـ ّ"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات" ّبإثبات ّأؼ ّانتياؾ ّلألحكاـ ّالقانػنية ّوالتشطيسية ّالستعمقةّ
بالسدائل ّالسشرػص ّعمييا ّفي ّالسادة ّّ 90مغ ّقانػف ّالسحخوقات ّرقع ّّ ،91ّ -97أو ّبستصمباتّ
رخرةّالذخوعّفيّإنتاجّبئخّ .
ّ

ّبعج ّؾياميا ّباالعحارات ّالالزمة ّدوف ّنتيجةّ ،تعمق ّ"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات" ّأو ّتدحبّ

رخرةّالذخوعّفيّإنتاجّبئخّ،شبقاّلشزّالسادةّّ 556فيّفقختياّاألولىّمغّقانػف ّالسحخوقاتّ
رقعّّ ّ.91ّ-97
ب -تؾصية "سمظة ضبط السحروقات" بتعميق أو بدحب رخرة االستغالل:
عشجّانتياؾّأحكاـّرخرةّاالتستغالؿّالرادرةّعغّالػزيخّالسكمفّبالسحخوقاتّونثباتّذلظّ،
تعحر ّ"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات" ّصاحب ّالخخرة ّالسخالف ّلتجارؾ ّالػضع ّخالؿ ّمجة ّأقراىاّ
ثالثػف ّ(ّ)10يػماّ،في ّحاؿّعجـّاتستجابتوّيعمقّالػزيخّأوّيدحبّرخرةّاالتستغالؿّبشاءّعمىّ
تػصية ّمغ ّ"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات" ّشبقا ّلشز ّالسادة ّّ 556في ّفقختيا ّاألولى ّمغ ّقانػفّ
السحخوقاتّرقعّّ ّ.91ّ-97
جـ -تؾصية "سمظة ضبط السحروقات" بدحب امتياز الشقل بؾاسظة األنابيب:
تػصي ّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات" ّالػزيخّالسكمفّبالسحخوقاتّبدحبّامتيازّالشقلّبػاتسصةّ
التشطيسيةّ،أوّفيّحالةّتقريخهّ
ّ
األنابيب ّفيّحالةّعجـّاتستيفاء ّصاحبّاالمتياز ّالذخوطّالقانػنيةّو
الجديع ّومداتسو ّببشػدّدفتخّالذخوطّ،506فإذاّلعّيتخحّصاحبّاالمتياز ّالتجابيخّالزخوريةّلتجارؾّ
ىحه ّالتقريخات ّأو ّلع ّيتخح ّأؼ ّالتداـ ّفي ّىحا ّاالتجاه ّعشج ّانتياء ّاألجلّ ،تػصي ّ"تسمصة ّضبطّ
السحخوقات" ّالػزيخّالسكمفّبالسحخوقاتّبدحبّاالمتياز ّشبقاّلشزّالسادةّّ 50فيّفقختياّالمالمةّ
مغ ّالسختسػـ ّالتشفيحؼ ّرقع ّّ 125ّ -05الحؼ ّيحجد ّإجخاءات ّمشح ّامتياز ّنقل ّالسحخوقات ّبػاتسصةّ
األنابيبّوتسحبوّالسعجؿّوالستسعّ .
ّ
ّ 506السادة ّّ 05/97مغ ّالسختس ّػـ ّالتشفيحؼ ّرقع ّّ 125ّ -05يحجد ّإجخاءات ّمشح ّامتياز ّنقل ّالسحخوقات ّبػاتسصة ّاألنابيبّ
وتسحبوّ،مخجعّتسابقّ ّ.
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الفقرة الثانية :صالحية "سمظة ضبط السحروقات" في السرالحة.507
يخزعّاتستعساؿّمشذآتّنقلّالسحخوقاتّلسبجأّاالتستعساؿّالحخّمغّشخؼّالغيخّبشاءّعمىّ
عقجّنقلّنسػذجيّيبخـّبيغّصاحبّاالمتيازّالستسملّفيّالسؤتسدةّالػششيةّ"تسػناشخاؾ"ّوبيغّأؼّ
شخزّيخغبّفيّمسارتسةّنقلّالسحخوقاتّبػاتسصةّاألنابيب(ّ 508أوال)ّّ،وليحاّيسكغّألؼّشخزّ
تعخض ّلسعاممة ّتسييدية ّمغ ّصاحب ّاالمتياز ّأف ّيتقجـ ّلػ ػ ّ"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات" ّلمشطخ ّفيّ
الػقائعّونصجارّقخارّبذأنياّ(ثانيا)ّ ّ.
الحر مؽ طرف الغير لسشذآت نقل
أوال -التزامات صاحب االمتياز في تكريس مبدأ االستعسال ّ
السحروقات بؾاسظة األنابيب:

يعتبخ ّنقل ّالسحخوقات ّبػاتسصة ّاألنابيب ّمغ ّأىع ّأنذصة ّنقل ّالسحخوقاتّ ،والتي ّالزالتّ
مجعػةّإليخاـّعقجّخجماتّنقلّ
محتكخةّمغّشخؼّالسؤتسدةّالػششيةّ"تسػناشخاؾ"ّ،إالّأفّىحهّاألخيخةّ ّ
السحخوقاتّبػاتسصةّاألنابيبّ،مغّخالؿّإعجادّعقجّنسػذجيّيحجدّشخوطّوكيؽياتّخجمةّالشقلّ ّ.
 -1مزسؾن التزامات صاحب االمتياز:
ّيمدـّصاحبّاالمتيازّبالدساحّلمغيخّباالتستعساؿّالحخّلسشذآتّنقلّالسحخوقاتّبػاتسصةّاألنابيبّمقابلّتدجيجّتعخيفةّبجوف ّتسييدّشبقاّلشزّالسادة ّّ 919مغّقانػف ّالسحخوقاتّرقعّّ"ّ:91ّ -97
يزسغّحقّاتستعساؿّمشذآتّالشقلّبػاتسصةّاألنابيبّعمىّأتساسّمبجأّاالتستعساؿّالحخّمغّشخؼّ
الغيخّ،مقابلّتدجيجّتعخيفةّغيخّتسييدية"ّ ّ.509

 507راجعّفيّذلظّ :
بػالخزخةّنػرة"ّ،تسمصاتّالزبطّاالقترادؼّ:وجوّججيجّلمسرالحةّفيّالشداعاتّاالقترادية"ّ،مغّأعساؿّالسمتقىّالػششيّّ
السػتسػـ ّبػ ّآليات ّتدػية ّالسشازعات ّذات ّالصابع ّاالقترادؼ ّفي ّالجدائخّ :بيغ ّالشرػص ّوالػاقعّ ،كمية ّالحقػؽ ّوالعمػـّ

الدياتسيةّ،جامعةّدمحمّالرجيقّبغّيحيّ-جيجلّ،يػميّّ00وّّ00نػفسبخّّ ّ.2012

ّ 508صجرّبذأنوّمختسػـّتشفيحؼّرقعّّ 55ّ -92مؤرخّفيّّ 95ؼيفخؼّّ،5092يحجدّكيؽياتّضبطّمبجأّاالتستعساؿّالحخّمغّ
الغيخّلسشذآتّنقلّالسحخوقاتّبػاتسصةّاألنابيبّ،جّ.رّ.عّّ99صادرّفيّّ54ؼيفخؼّّ .5092
ّ509السادةّّ2مغّالسختسػـّالتشفيحؼّنفدوّ ّ.
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 ّيمدـّصاحبّاالمتيازّبتقجيع ّخجمات ّنقلّلجسيعّمدتعسميّشبكةّالشقلّعمىّأتساسّعجـّالتسييدّوبالذخوطّالتعاقجيةّالسكافئةّوالسػحجةّفيّالعقجّالشسػذجيّلمشقلّ ّ510.
 ّيمدـّصاحبّاالمتيازّبالشطخّفيّشمبّاتستعساؿّمشذآتّنقلّالسحخوقاتّبػاتسصةّاألنابيبّفيّأجلّمجتوّّ10يػماّلجراتسةّالصمبّونعالـّصاحبّالصمبّبق اخرهّ .511
 ّيمدـّصاحبّاالمتيازّبإبالغّصاحبّالصمبّفيّحالةّالخفسّمعّتػضيحّتسببّىحاّالخفسّ،أما ّفي ّحالة ّالسػافقة ّعمى ّالصمب ّيجعػ ّصاحب ّاالمتياز ّصاحب ّالصمب ّلمتػؾيع ّعمى ّعقجّ
الشقلّ .512
 -2مزسؾن عقد الشقل الشسؾذجي:
يقػـ ّصاحب ّاالمتياز ّبإعجاد ّعقج ّنسػذجي ّلمشقل ّيحجد ّشخوط ّوكيؽيات ّخجمة ّالشقلّ
ويعخضو ّعمى ّتسمصة ّضبط ّالسحخوقات ّلمسػافقة ّعميوّ ،يتزسغ ّىحا ّالعقج ّالشسػذجي ّعمىّ
الخرػصّماّيميّّ :513
أّ-الذروط العامة:
تحجّدّالذخوطّالعامةّعمىّالخرػصّحقػؽّوالتداماتّاألشخاؼّوالسبادغّالعامةّالتيّتشطعّ
خجمةّالشقلّ .
ب -الذروط العسمية:
تحجّد ّالذخوط ّالعامة ّعمى ّالخرػص ّوالتػقعات ّفي ّالشقل ّوقػاعج ّالبخمجة ّوالحريمةّ
اليػمية ّوتحجيجىا ّوشخؽ ّتقديع ّخدائخ ّالدائل ّالسدجمة ّخالؿ ّعسمية ّالشقل ّبػاتسصة ّاألنابيبّ
واإلجخاءاتّالعسميةّلتشفيحّعقجّالشقلّ،الّتسيساّالتشديقّوالػتسائلّوشخؽّتػصيلّالسعصياتّ .

ّ 510السادة ّّ 3مغ ّالسختسػـ ّالتشفيحؼ ّرقع ّّ 55ّ -92يحجد ّكيؽيات ّضبط ّمبجأ ّاالتستعساؿ ّالحخّ ّمغ ّالغيخ ّلسشذآت ّنقلّ
السحخوقاتّبػاتسصةّاألنابيبّ،مخجعّتسابقّ ّ
ّ511السادةّّ05ّ/7مغّالسختسػـّالتشفيحؼّنفدوّ .
ّ512السادةّّ9ّ/ّ90وّ5مغّالسختسػـّالتشفيحؼّنفدوّ ّ.
ّ513السادةّّ4مغّالسختسػـّالتشفيحؼّنفدوّ ّ.
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جـ -الذروط الخاصة:
تحجدّالذخوطّالخاصةّالعشاصخّالخاصةّبكلّمدتعسلّ،الّتسيساّتاريخّدخػؿّالعقجّحيدّ
التشفيح ّومجتو ّوؾيع ّالدعات ّالسكتتبة ّونقصة ّالجخػؿ ّونقصة ّالخخوج ّوالسػاصفات ّالتقشية ّالتعاقجيةّ
لمدائلّالػاجبّنقموّوالتعيجاتّؼيساّيخزّنػعيةّالخجمةّواتستس اخريتياّوكيؽياتّالفػتخةّوالتدجيجّ ّ.
ثانيا -صالحية "سمظة ضبط السحروقات" في الشغر في رفض صاحب االمتياز لظمب استعسال
مشذآت الشقل بؾاسظة األنابيب:
يسكغ ّصاحب ّالصمب ّأف ّيمجأ ّإلى ّ"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات" ّفي ّحالة ّعجـ ّرد ّصاحبّ
االمتياز ّفي ّاألجل ّالسحجّد ّأو ّفي ّحالة ّرفس ّشمبوّ ،وىي ّممدمة ّبجراتسة ّىحه ّالعخيزة ّونعالـّ
الصخفيغّبقخارىاّ .
 -1حاالت المجؾء إلى "سمظة ضبط السحروقات":
مغ ّأجل ّإحاشة ّ"تسمصة ّضبط ّالسحخوقات" ّبتفاصيل ّمبجأ ّاالتستعساؿ ّالحخ ّلسشذآت ّالشقلّ
بّػاتسصةّاألنابيبّ،يتعيغّعمىّصاحبّااللتداـّ،إعالمياّفيّأجلّثالثةّ(ّ)1أياـّبكلّنذخّلوّعالقةّ
بحلظّ ،514كسا ّيتعيغ ّعميو ّإعالـ ّتسمصة ّضبط ّالسحخوقات ّبق اخره ّتسػاء ّبالخفس ّأو ّالقبػؿّ ،وليحاّ
يترػر ّالعمعّالسدبقّل ػػّ"ّتسمصةّضبطّالسحخوقات"ّبسػضػعّالصعغ ّالسقجـّلياّمغّشخؼّصاحبّ
الصمبّبخرػصّإحجػّالحالتيغّالتاليتيغّ :
السحدد:
رد صاحب االمتياز في األجل
ّ
أ -حالة عدم ّ
يقػـّصاحبّاالمتيازّفػرّاتستالـّالصمبّ،515بتقجيعّإشعارّباالتستالـّلراحبوّويدمسوّالعقجّ
الشسػذجيّلمشقلّالسػافقّعميوّمغّشخؼّ"ّتسمصةّضبطّالسحخوقات"ّ،لراحبّاالمتيازّأجلّقجرهّ
ّ 514السادة ّّ 97مغ ّالسختسػـ ّالتشفيحؼ ّرقع ّّ 55ّ -92يحجد ّكيؽيات ّضبط ّمبجأ ّاالتستعساؿ ّالحخ ّمغ ّالغيخ ّلسشذآت ّنقلّ
السحخوقاتّبػاتسصةّاألنابيبّ،مخجعّتسابقّ ّ.
ّ515يقرجّبوّشمبّالتستعساؿّمشذآتّنقلّالسحخوقاتّبػاتسصةّاألنابيبّيقجـّإلىّصاحبّاالمتيازّ،ويتزسغّعمىّ
الخرػصّالسعمػماتّاآلتيةّ :
ّاتسعّصاحبّالصمبّواتسعّالذخكةّوالذكلّالقانػنيّوعشػافّمقخّالذخكةّوكحاّصفةّمسزيّالصمبّ ،ّ-الدعةّالدشػيةّوالتػقيتّالسصمػبّ ،
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ثالثػفّ(ّ)10يػماّابتجاءّمغّتاريخّتدميعّاإلشعارّباالتستالـّ،لجراتسةّالصمبّونعالـّصاحبّالصمبّ
بق اخرهّ .
إذا ّانقزى ّىحا ّاألجل ّولع ّيتمق ّصاحب ّالصمب ّردّا ّتسػاء ّبالخفس ّأو ّالقبػؿ ّيسكشو ّرفعّ
شعغ ّبحلظ ّأماـّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّشبقاّلشزّالسادةّّ 91مغّالسختسػـّالتشفيحؼّرقعّّ-92
ّ55يحجدّكيؽياتّضبطّمبجأّاالتستعساؿّالحخّمغّالغيخّلسشذآتّنقلّالسحخوقاتّبػاتسصةّاألنابيبّ ّ.
ب -حالة رفض الظمب مؽ طرف صاحب االمتياز:
في ّحالة ّرفس ّالصمبّ ،يبمغ ّصاحب ّاالمتياز ّصاحب ّالصمب ّبق اخره ّمع ّتػضيح ّتسببّ
الخفسّمغّضسغّاألتسبابّالتاليةّ :
ّنقزّممبتّلمدعةّالستػفخةّ ،ّحتسياتّمختبصةّباألداءّالحدغّلسياـّصاحبّاالمتيازّ ،ّأتسبابّتقشيةّتتعمقّبدالمةّوأمغّأنطسةّالشقلّبػاتسصةّاألنابيبّوبشػعيةّتسيخىاّ .فإذا ّصجر ّعغ ّصاحب ّاالمتياز ّق اخ ار ّبالخفس ّلع ّيتع ّتبميغو ّأو ّلع ّيتع ّتدبيبو ّوفق ّأحجّ
األتسبابّالسحكػرةّأعالهّ،يسكغّلراحبّالصمبّرفعّشعغّبحلظّأماـّتسمصةّضبطّالسحخوقاتّشبقاّ
لشز ّالسادة ّّ 91مغ ّالسختسػـ ّالتشفيحؼ ّرقع ّّ 55ّ -92الحؼ ّيحجد ّكيؽيات ّضبط ّمبجأ ّاالتستعساؿّ
الحخّمغّالغيخّلسشذآتّنقلّالسحخوقاتّبػاتسصةّاألنابيبّ ّ.

ّشبيعةّونػعيةّالدائلّالػاجبّنقموّ ،ّالتاريخّالتقجيخؼّلبجايةّالحقغّ ،ّنقصةّالجخػؿّ ،ّنقصةّالخخوجّ ،ّالسطيخّالعاـّلمتجفقّعمىّالسجػّالستػتسطّوالبعيجّ ،ّالزغطّفيّنقصةّالخخوجّ ،ّدرجةّح اخرةّالدائلّ ّ،ّراجع ّفي ّذلظ ّنز ّالسادة ّّ 6مغ ّالسختسػـ ّالتشفيحؼ ّرقع ّّ 55ّ -92يحجد ّكيؽيات ّضبط ّمبجأ ّاالتستعساؿ ّالحخ ّمغ ّالغيخّ
لسشذآتّنقلّالسحخوقاتّبػاتسصةّاألنابيبّ،مخجعّتسابقّ .
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 -2قرار "سمظة ضبط السحروقات":
إف ّالفقخة ّالمانية ّمغ ّالسادة ّّ 91مغ ّالسختسػـ ّالتشفيحؼ ّرقع ّّ 55ّ -92الحؼ ّيحجد ّكيؽياتّ
ضبطّمبجأّاالتستعساؿّالحخّمغّالغيخّلسشذآتّنقلّالسحخوقاتّبػاتسصةّاألنابيبّ ،لعّتػضحّتساماّ
شبيعةّالقخارّالرادرّعغّ"تسمصةّضبطّالسحخوقات"ّبسشاتسبةّالشطخّفيّالعخيزةّالسعخوفةّأمامياّ،
وننساّاكتفىّالسذخعّبتحجيجّأجلّالشطخّفييا ّوالسقجرّبػػّثالثيغّ(ّ)10يػماّابتجاءّمغّتاريخّاتستالـّ
العخيزةّ،وضخورةّإعالـّالصخفيغّبقخارىاّبعجّدراتستياّ،دوفّبيافّلسجػّإلداميةّىحاّالقخارّوكيؽياتّ
تشفيحه ّ ،باإلضافة ّإلى ّاآلثار ّالقانػنية ّالستختبة ّعغ ّعجـ ّاالمتماؿ ّلو ّخاصة ّمغ ّشخؼ ّالسؤتسدةّ
الػششيةّ"تسػناشخاؾ"ّصاحبةّاالمتيازّ .
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إف إصالح قصاع السحخوقات الحؼ باشختو الجولة عغ شخيق إصجار القانػف رقع 50-50
الستعمق بالسحخوقات ،ييجؼ خرػصا إلى فتح ىحا القصاع لمسشافدة واالستثسار الػششي
واألجشبي ،516وتفػيس صالحيات الجولة في الزبط االقترادؼ لييئات ضبط أكثخ حيادا
وتخررا ،إضافة إلى تحجيج الشطاـ القانػني لمشذاشات السختبصة بالبحث و /أو استغالؿ
السحخوقات.
مغ أجل ذلظ تع اإلبقاء عمى وكالتي السحخوقات " الػكالة الػششية لتثسيغ مػارد السحخوقات "
(ألشفط) و"الػكالة الػششية لسخاؾبة الشذاشات وضبصيا في مجاؿ السحخوقات" (سمصة ضبط
السحخوقات) بسػجب قانػف السحخوقات الججيج رقع  ،91 -91إذ تع تكميف ىاتيغ الػكالتيغ
برالحيات الزبط وامتيازات الدمصة العامة التي كانت تسارس سابقا مغ شخؼ اإلدارة التقميجية أو
متعامميا التاريخي "سػناشخاؾ".
إف نجاح وكالتي السحخوقات في رفع التحجيات التي تػاجييسا في ضبط نذاشات السحخوقات
وعمى رأسيا إرساء وتفعيل السشافدة ،يختكد أساسا عمى مجػ استقاللية ىاتيغ الػكالتيغ في مسارسة
مياميسا ،فخغع تشػع الرالحيات السشػشة بػكالتي السحخوقات ،إال أنيسا ترصجماف بعخاقيل وحجود
تػقف ىحه االستقاللية وتعخقل مدارىا ،إذ نجج أف الدمصة التشفيحية تحتفع بػسائل تأثيخ تسذ
باستقاللية وكالتي السحخوقات سػاء العزػية أو الػضيؽية ( السبحث األوؿ) إضافة إلى بعس
الييئات األخخػ الستجخمة في قصاع السحخوقات التي مغ شأنيا مشازعة وكالتي السحخوقات أو
االنتقاص مغ صالحياتيا (السبحث الثاني).

516

" .....وعميو فقج أصبح اليػـ تحػؿ آخخ ضخورؼ لمتكيف مغ ججيج مع الداحة الشفصية الجولية التي ىي في تصػر

مدتسخ ،فالتشافذ عمى أشجه بيغ البمجاف السشتجة لمسحخوقات لجمب رؤوس األمػاؿ ،وىحا بفتحيا ألراضييا أماـ السدتثسخيغ
األجانب بفزل إجخاءات قانػنية ومؤسداتية وجبائية ،لحا عميشا أف نحافع عمى ثقة السدتثسخيغ الحيغ يشذصػف في بالدنا
ونعسل عمى تقػية "سػناشخاؾ" وجمب السدتثسخيغ اآلخخيغ في جػ يتسيد بالتشافذ الذجيج بيغ البمجاف السشتجة." .....
مغ كمسة الديج وزيخ الصاقة في الجمدة العمشية لسشاقذة مذخوع القانػف السشطع لشذاشات السحخوقات رقع ،91 -91
مخجع سابق.
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السبحث األوؿ :مغاىخ محجودية صالحيات وكالتي السحخوقات في
مؾاجية الدمظة التشفيحية.
رغع التكخيذ القانػني الستقاللية وكالتي السحخوقات بػية تحقيق حيادىسا ومرجاقيتيسا في
ضبط نذاشات السحخوقات " :الػكالة الػششية لتثسيغ مػارد السحخوقات والػكالة الػششية
لسخاؾبة الشذاشات وضبصيا في مجاؿ السحخوقات  .......وىسا سمظتاف مدتقمتاف تشطسيسا
أحكاـ ىحا القانػف".....

517

إال أف ىحه االستقاللية ال تعج مصمقة وذلظ نتيجة التأثيخات التي تسارسيا الدمصة التشفيحية،
إذ تبقى ىحه األخيخة الحاجد األكبخ لمحرػؿ عمى الفعالية السصمػبة واالستقاللية السخجػة ؼيسا
يتعمق بػ "وكالتي السحخوقات" كغيخىسا مغ سمصات الزبط االقترادؼ ،ويطيخ ىحا التأثيخ
الدمبي سػاء مغ الشاحية العزػية (السصمب األوؿ) أو مغ الشاحية الػضيؽية عمى الدػاء
(السصمب الثاني) ،استشادا لسجسػعة مغ السؤشخات أو السعاييخ الجالة عمى ذلظ.
السظمب األوؿ :انعجاـ االستقاللية العزؾية مداس
باالستقاللية الؾعيفية لؾكالتي السحخوقات.
تتستع وكالتا السحخوقات بتذكيمة جساعية ضسانا لمسذاركة وإجخاء مجاوالت تتدع
بالسػضػعية والحياد في قصاع بحجع قصاع السحخوقات في الجدائخ ،إذ تديخ كل وكالة عغ شخيق
لجشة مجيخة مذكمة مغ رئيذ وخسدة أعزاء ،518فسغ السعاييخ الذكمية السعػؿ عمييا في تكييف

517

السادة  22مغ قانػف رقع  91 - 91يشطع نذاشات السحخوقات ،كسا أكجت ذلظ السادة  11مغ القانػف نفدو" :

يسارس .....أعزاء المجشة السجيخة
 .......مياميع بكل حياد واستقاللية.".....
518

فيسا الييئتاف الػحيجتاف السذكمتاف مغ ستة ( )50أعزاء ،مقارنة مع غيخىسا مغ سمصات الزبط االقترادؼ ،ويبجو

أف تحجيج عجد أعزاء التذكيمة الجساعية لدمصات الزبط ال يخزع ألؼ معيار مختبط باتداع أو تشػع السياـ السدشجة
إلييا ،فقصاع بحجع قصاع السحخوقات وكالتاه ب ػػدتة ( )0أعزاء ،وكحلظ األمخ بالشدبة لقصاع الكيخباء والغاز ف ػ ػ "لجشة
ضبط الكيخباء والغاز" ب ػ ػأربعة ( )0أعزاء ال غيخ.
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سمصات الزبط وإبخاز استقالليتيا العزػية ،نجج التذكيمة الجساعية ،519إال أنو ال يعتبخ معيا ار
حاسسا.
إف التذكيمة الجساعية مغ الخرائز السذتخكة بيغ ىيئات الزبط االقترادؼ في التذخيع
الجدائخؼ ،520وإف اعتبخت متسايدة في عجد أعزائيا الستخاوحيغ ما بيغ أربعة ( )50أعزاء إلى
أربعة عذخ ( )90عزػا ،521لكغ ال يسكغ التعػيل فقط عمى التذكيمة الجساعية لمتأكيج عمى
االستقاللية العزػية لػكالتي السحخوقات كغيخىا مغ سمصات الزبط األخخػ.
519

عمى خالؼ بعس الجوؿ التي تعتسج التذكيمة الفخدية لمدمصات اإلدارية السدتقمة ،راجع في ذلظ:

-Lusitania VILLABLANCA, Nouvelles formes de régulation et marchés financiers, : Etude de droit
comparé, Thèse de doctorat en droit privé, Université Panthéon Assas, Paris, 2013, p.60

- John BELL, « l’expérience britannique en matière d’autorités administratives indépendantes », in
conseil d’Etat, réflexion sur les autorités administratives indépendantes, rapport public, E. D. C .E, n°
52, 2001.
http://www.conseil-etat.fr/content/download/368/1132/version/1/file/rapport-public2001.pdf

في التذخيع الفخندي ىشاؾ بعس الدمصات ذات التذكيمة الفخدية كػ ػ "وسيط الجسيػرية" أو "حامي األشفاؿ" ،أما أغمبية
الدمصات اإلدارية السدتقمة ؼيغمب عمييا الصابع الجساعي ،راجع في ذلظ:
- Michel GENTOT, Les autorité administratives indépendantes, 2 éme éd, Montchrestien, Paris 1994,
p 53 .
- Jean -Yves CHEROT, op cit, p p 237, 239.
520

في التذخيع الجدائخؼ كانت ىشاؾ ىيئة ضبط وحيجة ذات تذكيمة فخدية ،ويتعمق األمخ بػسيط الجسيػرية ،الحؼ كيف

صخاحة بأنو سمصة إدارية مدتقمة مشح إنذائو سشة  ،9110راجع في وسيط الجسيػرية في التذخيع الجدائخؼ:
 كخاجي مرصفى " ،قخاءات أولية في ىيئة وسيط الجسيػرية " ،مجمة إدارة ،عجد .9110 ،52 عػابجؼ عسار " ،قخاءات عسمية في الصبيعة القانػنية والػضيؽية الخقابية لييئة وسيط الجسيػرية في الشطاـ الجدائخؼ"،مجمة إدارة ،عجد .9110 ،52
521

تتخاوح التذكيمة الجساعية لدمصات الزبط االقترادؼ في الجدائخ ما بيغ:

 التذكيمة الجساعية ذات  40أعزاء :نجج كل مغ " لجشة ضبط الكيخباء والغاز" ( السادة  990مغ قانػف رقع 59 -52السعجؿ ،مخجع سابق )" ،السرمحة الجيؾلؾجية لمجدائخ" ( السادة  13مغ قانػف رقع  50 -90يتعمق بالسشاجع ،مخجع سابق)
و" سمظة ضبط الخجمات العسؾمية لمسياه سابقا قبل إلغائيا سشة  ،"8402السادة  0مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع ،151 -53
مخجع سابق.
 التذكيمة الجساعية ذات  40أعزاء :ويتعمق األمخ بكل مغ "الؾكالة الؾطشية لمشذاطات السشجسية" ( السادة  13مغقانػف رقع  50 -90يتعمق بالسشاجع ،مخجع سابق) و" لجشة االشخاؼ عمى التأميشات" (السادة  251مكخر مغ قانػف رقع
 50 -10يتعمق بالتأميشات السعجؿ والستسع ،مخجع سابق).
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إف التخكيبة الجساعية لسعطع سمصات الزبط االقترادؼ -كسا وكالتي السحخوقات -ليدت
جا زمة لالعتخاؼ باالستقاللية الفعمية ألعزاء ىحه الييئات ،بل يجب أف تتجعع بذخوط مغ شأنيا
تعديد ىحه االستقاللية وإال تخمفت ىحه األخيخة برفة ندبية أو مصمقة ( الفخع األوؿ) مقارنة بغيخىا
مغ الييئات الزابصة في قصاعي الصاقة والسشاجع (الفخع الثاني).
الفخع األوؿ :مؤشخات االستقاللية الشدبية ألعزاء وكالتي السحخوقات.
تبحث االستقاللية العزػية لػػكالتي السحخوقات اعتسادا عمى تػافخ مجسػعة مغ السعاييخ
والعػامل وتكامميا ؼيسا بيشيا ،تختبط أساسا بتعجد واختالؼ أعزاء تخكيبتيا البذخية مغ جية (الفقخة
األولى) ،كيؽية التعييغ والجيات السخػلة بحلظ مغ جية ثانية (الفقخة الثانية) ،إضافة إلى نطاـ
 التذكيمة الجساعية ذات  40أعزاء :وىشا نجج كال مغ " لجشة تشغيؼ عسميات البؾرصة ومخاقبتيا " (السادة  25مغالسخسػـ التذخيعي رقع  95 -11السعجؿ والستسع ،مخجع سابق) " ،الييئة الؾطشية لمؾقاية مؽ الفداد ومكافحتو" (السادة 0
مغ السخسػـ الخئاسي رقع  091 -50السعجؿ والستسع ،مخجع سابق) ،سمظة ضبط البخيج واالتراالت اإللكتخونية (السادة 25
مغ القانػف رقع  ،50 -93مخجع سابق) و"خمية معالجة االستعالـ السالي" (السادة  95مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع -52
 920السعجؿ والستسع ،مخجع سابق).
 التذكيمة الجساعية ذات  42أعزاء :وذلظ بالشدبة لمجشة السرخفية بسػجب تعجيل نز السادة  950مغ قانػف الشقجوالقخض رقع  ،99 -51سشة .2595
 التذكيمة الجساعية ذات  40أعزاء :بالشدبة لكل مغ " مجمذ الشقج والقخض" ،ىحا األخيخ تخاوحت تذكيمتو الجساعيةما بيغ  50أعزاء في ضل القانػف رقع ( 95 -15السمغى) إلى  95أعزاء في ضل األمخ رقع  ،59-59ليدتقخ في نياية
األمخ بػ  51أعزاء برجور األمخ رقع  99-51السعجؿ والستسع" ،سمظة ضبط الدسعي البرخي"( السادة  00مغ القانػف
رقع  50 -90يتعمق بالشذاط الدسعي البرخؼ ،مخجع سابق) ،إضافة إلى "الييئة الؾطشية لمؾقاية مؽ الجخائؼ السترمة
بتكشؾلؾجيات اإلعالـ واالتراؿ ومكافحتيا" التي يتذكل مجمذ التػجيو فييا مغ ثسانية أعزاء يشتسػف لمدمصة التشفيحية
كػزراء أو مسثميغ عغ ىيئات مخكدية إضافة إلى رئيذ الجسيػرية كخئيذ ليا ( السادة  0مغ السخسػـ الخئاسي رقع -25
 931يتزسغ إعاد ة تشطيع الييئة الػششية لمػقاية مغ الجخائع السترمة بتكشػلػجيات االعالـ واالتراؿ ومكافحتيا ،مخجع
سابق).
 التذكيمة الجساعية ذات  08عزؾا :وىشا نجج " مجمذ السشافدة" الحؼ قمز عجد أعزائو مغ  92عزػا سشة 9110إلى  51أعزاء سشة  ،2551ليعػد مغ ججيج إلى  92عزػا سشة  2553برجور القانػف رقع  92 -53السعجؿ لألمخ رقع
 ،51 -51مخجع سابق.
 التذكيمة الجساعية ذات  00عزؾا :ويتعمق األمخ بػ " سمظة ضبط الرحافة السكتؾبة" (السادة  05مغ القانػف رقع 50 -92يتعمق باإلعالـ ،مخجع سابق)
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العيجة الحؼ تخزع لو ىحه التخكيبة البذخية (الفقخة الثالثة) ،فزساف االستقاللية الػضيؽية ألية
سمصة ضبط متػقف عمى استقاللية أعزائيا.
الفقخة األولى :التذكيمة الجساعية لؾكالتي السحخوقات بال تعجد وبال تخرص.
إذا كانت التذكيمة الجساعية تعتبخ مغ أىع عػامل تقػية االستقاللية العزػية لػكالتي
السحخوقات ،إال أف ذلظ يشبغي أف يقتخف بأمخيغ اثشيغ ،األوؿ يتعمق بصبيعة األشخاص السؤىميغ
ليكػنػا أعزاء في التذكيمة الجساعية لياتيغ الػكالتيغ (أوال) والثاني يختبط بالييئات التي تستمظ
حق اقتخاح ىحه التذكيمة وفق معاييخ وشخوط معيشة (ثانيا).
أوال -ال تعجد في الجيات السقتخحة ألعزاء وكالتي السحخوقات:
بالخجػع لقانػف السحخوقات رقع  91 -91نالحع أنو اكتفى بتحجيج عجد أعزاء المجشة السجيخة
لػكالتي السحخوقات ،ومشح صالحية اقتخاحيع جسيعا لمػزيخ السكمف بالسحخوقات دوف أؼ تفريل
أو حتى إشارة إلى ما يزسغ تشػعا في صفات ومخاكد ىؤالء االعزاء .
في الحؿيقة ىشاؾ تبايغ واضح في مدألة تعجد الجيات السقتخحة ألعزاء سمصات الزبط
االقترادؼ في الجدائخ ،إذ نجج بعس الحاالت التي تتعجد فييا جيات اقتخاح تعييغ أعزاء
سمصات الزبط ،522كسا نجج حاالت تقترخ عمى جية واحجة لالقتخاح.

522

مغ بيغ ىحه الدمصات التي تعخؼ تعجدا في اقتخاح أعزائيا نحكخ:

 "مجمذ السشافدة" :مغ بيغ أعزائو السعيشيغ عزػ يتع اقتخاحو مغ وزيخ الجاخمية وقاضييغ يتع اقتخاحيسا مغ وزيخالعجؿ ،إضافة إلى أعزاء يتع اختيارىع مغ ضسغ الذخريات السعخوفة بكفاءاتيا القانػنية أو االقترادية أو في مجاؿ
السشافدة والتػزيع واالستيالؾ ،حدب نز السادة  20مغ األمخ رقع  51 -51يتعمق بالسشافدة السعجؿ والستسع ،مخجع
سابق.
 "لجشة تشغيؼ عسميات البؾرصة ومخاقبتيا" :يعيغ أعزاؤىا حدب قجراتيع في السجاليغ السالي أو السرخفي أو البػرصي،أو مغ مدؤولي األشخاص السعشػييغ السرجريغ لمؿيع السشقػلة ،إضافة إلى قاض يقتخحو وزيخ العجؿ ،أستاذ جامعي يقتخحو
وزيخ التعميع العالي والبحث العمسي ،عزػ يقتخحو السرف الػششي لمخبخاء السحاسبيغ ومحافطي الحدابات والسحاسبيغ
السعتسجيغ ،وعزػ آخخ يقتخحو محافع بشظ الجدائخ ،شبقا لشز السادة  22مغ السخسػـ التذخيعي رقع  95 -11يتعمق
ببػرصة الؿيع السشقػلة السعجؿ والستسع ،مخجع سابق.
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بالشدبة لػػكالتي السحخوقات فال تعجد في الجيات السقتخحة لتذكيمتيسا ،وىػ ما ييجد
االستقاللية العزػية لياتيغ الػكالتيغ ،إذ يفتخض أف يبخز التعجد في الجية السقتخحة ألعزائيسا
ليزسغ تشػع انتساءات وتخررات ىؤالء األعزاء وؾياميع بػضائفيع بعيجا عغ أية ضغػشات أو
تجخالت مغ الدمصة التشفيحية أو مغ غيخىا.

 "لجشة اإلشخاؼ عمى التأميشات" :يعيغ أعزاؤىا كسا رئيديا ،بشاء عمى اقتخاح الػزيخ السكمف بالسالية إضافة إلى قاضييغتقتخحيسا السحكسة العميا ،راجع في تذكيمة لجشة االشخاؼ عمى التأميشات :


السادة  251مكخر مغ أمخ رقع  50-10يتعمق بالتأميشات السعجؿ والستسع " :تتكػف لجشة اإلشخاؼ عمى التأميشات مغ
خسدة ( )0أعزاء مغ بيشيع الخئيذ ،يختاروف لكفاءتيع ،ال سيسا في مجاؿ التأميغ والقانػف والسالية".



السادة  251مكخر  9مغ أمخ رقع  50-10يتعمق بالتأميشات السعجؿ والستسع " :يعيغ رئيذ لجشة اإلشخاؼ عمى
التأميشات بسػجب مخسػـ رئاسي بشاء عمى اقتخاح مغ الػزيخ السكمف بالسالية.

تتشافى وضيفة رئيذ لجشة اإلشخاؼ عمى التأميشات مع كل العيج االنتخابية أو الػضائف الحكػمية".


السادة  251مكخر  2أمخ رقع  50-10يتعمق بالتأميشات السعجؿ والستسع " :تحجد القائسة اإلسسية ألعزاء لجشة
اإلشخاؼ عمى التأميشات بسػجب مخسػـ رئاسي بشاء عمى اقتخاح مغ الػزيخ السكمف بالسالية.

وتتكػف المجشة مغ:
 قاضييغ ( )2تقتخحيسا السحكسة العميا. مسثل ( )9عغ الػزيخ السكمف بالسالية. خبيخ ( )9في ميجاف التأميشات يقتخحو الػزيخ السكمف بالسالية. ،.............مخجع سابق.
 "سمظة ضبط الرحافة السكتؾبة" :رئيذ الجسيػرية يعيغ ثالث أعزاء مغ بيشيع الخئيذ ،ويذتخؾ رئيذ السجمذالذعبي الػششي ورئيذ مجمذ األمة في اقتخاح األعزاء غيخ البخلسانييغ ،أما باقي األعزاء فيشتخبػف باألغمبية السصمقة
مغ بيغ الرحفييغ السحتخفيغ ،شبقا لشز السادة  05مغ القانػف العزػؼ رقع  50 -92يتعمق باإلعالـ ،مخجع سابق.
 "سمظة ضبط الدسعي البرخي" :يعيغ رئيذ الجسيػرية خسدة أعزاء مغ بيشيع الخئيذ ،ويذتخؾ كل مغ رئيذ السجمذالذعبي الػششي ورئيذ مجمذ األمة في تعييغ األعزاء اآلخخيغ ،حدبسا نرت عميو السادة  00مغ القانػف رقع 50 -90
يتعمق بالشذاط الدسعي البرخؼ ،مخجع سابق.
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ثانيا -ال تخرص مذتخط في أعزاء وكالتي السحخوقات:
بالخجػع إلى تذكيمة بعس سمصات الزبط نججىا تتكػف مغ أعزاء مختمفيغ في
انتساءاتيع السيشية وشبيعة تخرريع (السشافدة ،االستيالؾ ،البشػؾ ...الخ) ،523إال أف قانػف
السحخوقات الججيج رقع  91 -91كدابقو القانػف رقع ( 50 -50السمغى جدئيا) ،لع يذخ إلى معاييخ
اقتخاح أو اختيار أعزاء تذكيمة المجشة السجيخة لػػكالتي السحخوقات أو حتى اشتخاط صفة أو
تخرز معيغ أو كفاءات محجدة ،إف ىحا االمخ ال يخجـ االستقاللية العزػية ومغ ثسة الػضيؽية
لػكالتي السحخوقات ،ألنو يتخؾ الدمصة التقجيخية كاممة في يج الدمصة التشفيحية سػاء مغ حيث

523

إف تزسيغ التذكيمة الجساعية لدمصات الزبط السدتقمة بعس الفئات الخاصة مغ السيشييغ مغ شأنو أف يقيج صالحية

الدمصة التشفيحية وعمى األخز رئيذ الجسيػرية في تعييغ أعزائيا ،كسا مغ شأنو أف يبخز مجػ ججية وفعالية ىحه
الدمصات وقجرتيا عمى مسارسة صالحياتيا بكل حياد واستقاللية ،حيث نجج بعس الدمصات تحتػؼ عمى فئة القزاة ،فئة
السسثميغ لبعس ميشي القصاع أو الحخفييغ أو الستعامميغ االقترادييغ ،فئة مسثمي الييئات السيشية الػششية والجسعيات
كجسعية حساية السدتي مظ ،فئة أساتحة التعميع العالي ،فئة السػضفيغ الداميغ أو مسثميغ عغ إدارات الجولة السخكدية ،فئة
الخبخاء ،فئة الذخريات السختارة بشاء عمى كفاءاتيا في السدائل االقترادية والشقجية ....
فسثال بالشدبة ل ػػ:
 "المجشة السرخفية" :تتزسغ تذكيمتيا الجساعية قاضييغ أحجىسا يشتجب مغ السحكسة العميا ،أما بالشدبة لمقاضي الثانيفيشتجب مغ مجمذ الجولة بعج استذارة السجمذ األعمى لمقزاء ،باإلضافة إلى مسثل عغ مجمذ السحاسبة ،باإلضافة إلى
اشتخاط االحتخاؼية في ثالثة أعزاء فقط ،شبقا لشز السادة  950مغ قانػف الشقج والقخض رقع  99 -51السعجؿ والستسع،
مخجع سابق.
 "لجشة تشغيؼ عسميات البؾرصة ومخاقبتيا" :جسيع أعزائيا يتع اختبارىع مغ ضسغ الذخريات ذات القجرات فيالسجاليغ السالي والبػرصي ،شبقا لشز السادة  22مغ السخسػـ التذخيعي رقع  95 -11يتعمق ببػرصة الؿيع السشقػلة السعجؿ
والستسع ،مخجع سابق.
 "مجمذ السشافدة" :اشتخط قانػف السشافدة تعييغ عذخة أعزاء مغ أصل اثشي عذخ مغ أعزائو مغ الخبخاء ،شبقالشز السادة  20مغ األمخ رقع  ،51 -51يتعمق بالسشافدة السعجؿ والستسع ،مخجع سابق.
 سمظة ضبط الدسعي البرخي :يعيغ أعزاؤىا استشادا لكفاءتيع وخبختيع في الشذاط الدسعي البرخؼ ،شبقا لشز السادة 01مغ القانػف رقع  50 -90يتعمق بشذاط الدسعي البرخؼ ،مخجع سابق.
 وأخي اخ بالشدبة لألعزاء الدبعة ضسغ تذكيمة "سمظة ضبط الرحافة السكتؾبة" الحيغ يشتخبػف باألغمبية السصمقة مغ بيغالرحفييغ السحتخفيغ الحيغ يثبتػف  90سشة خبخة ،شبقا لشز السادة  05مغ قانػف رقع  92 -50يتعمق باإلعالـ ،مخجع
سابق.
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االقتخاح أو التعييغ ،ليكػف عمى أساس الػالء الدياسي أو الحدبي وليذ عمى أساس الكفاءة
والتخرز.
لحلظ فإف أية شخيقة لمتعييغ أو االقتخاح ال تحخر أعزاء وكالتي السحخوقات مغ كل أشكاؿ
االنتساء الدياسي أو السرمحي ،تفقج مرصمح " سمصتاف مدتقمتاف" كل مرجاؾية وتفخغو مغ
محتػاه ،ىحا ما أكجه األستاذ " زوايسية رشيج" عمى أف التذكيمة الجساعية لغ يكػف ليا معشى إال إذا
تػزعت سمصتا التعييغ واالقتخاح عمى مجسػعة مغ الييئات ،مسا يكفل عشرخؼ التعجد والتػازف في
التخكيبة البذخية ليحه الييئات ومغ ثسة استقالليتيا باعتبارىا سمصة ضبط تداىع في تحجيج الدياسة
العامة لمقصاع بسا يخجـ مرمحة الدػؽ والستعامميغ عمى الدػاء. 524
الفقخة الثانية :احتكار رئيذ الجسيؾرية لدمظة تعييؽ أعزاء وكالتي السحخوقات.
إف اآللية القانػنية التي يتع بيا تعييغ أعزاء سمصات الزبط السدتقمة أو الدمصات االدارية
السدتقمة تتسثل في السخاسيع الخئاسية الرادرة عغ رئيذ الجسيػرية سػاء في التذخيع الجدائخؼ،525
أو في أغمب التذخيعات السقارنة.526
524

Rachid ZOUAIMIA, « Déréglementation et ineffectivité des normes en droit économique Algérien
», Revue Idara, N° 21,2559, p p 126, 127.
525

يحتكخ رئيذ الجسيػرية سمصة تعييغ أعزاء معطع سمصات الزبط السدتقمة أو الدمصات االدارية السدتقمة في الشطاـ

الجدائخؼ:
 حيث يتع تعييغ السحافع كخئيذ لػ "مػػػجمذ الشقج والقخض" وأعزائو عمى التػالي بسػجب مخسػـ رئاسي يرجر فيمجمذ الػزراء ،إضافة إلى ثالثة مػضفيغ ذوؼ أعمى درجة والذخريتيغ المتيغ تختاراف بحكع كفاءتيسا في السدائل
االقترادية والشقجية والمحيغ يعيشيسا رئيذ الجسيػرية بسػجب مخسػـ رئاسي دوف أؼ اقتخاح شبقا لشز السػاد  03 ،93و01
مغ قانػف الشقج والقخض رقع  99-51السعجؿ والستسع ،مخجع سابق.
 أما أعزاء "المجشة السرخفية" ؼيعيغ أعزاؤىا الخسدة بسا فييع السحافع رئيدا بسخسػـ رئاسي شبقا لشز السادة 950مغ قانػف الشقج والقخض رقع  99 -51السعجؿ والستسع ،مخجع سابق.
 بالشدبة ألعزاء "مجمذ السشافدة" يعيغ كل مغ الخئيذ ونائب الخئيذ وستة مغ أعزائو مغ رئيذ الجسيػرية بشاءعمى اختياره السصمق والكامل بسػجب مخسػـ رئاسي ،شبقا لشز السادة  20مغ االمخ رقع  51 -51يتعمق بالسشافدة السعجؿ
والستسع ،تججر اإلشارة إلى أنو قبل تعجيل سشة  2553لع يكغ رئيذ الجسيػرية الجية الػحيجة السقتخحة والسعيشة ألعزاء
مجمذ السشافدة ،إذ كاف يحق لػزيخ الجاخمية اقتخاح عزػ واحج فقط ضسغ تذكيمتو شبقا لشز  20مغ األمخ رقع -51
 51يتعمق بالسشافدة قبل تعجيمو سشة .2553
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 "سمظة ضبط الرحافة السكتؾبة" وشبقا لشز السادة  05مغ القانػف العزػؼ رقع  50 -92يتعمق باإلعالـ ،يعيغ رئيذالجسيػرية ثالثة أعزاء ضسغ تذكيمتيا إضافة إلى الخئيذ برفة مباشخة ،مخجع سابق.
 أما تذكيمة "سمظة ضبط الدسعي البرخي" يعيغ األعزاء الخسدة ليحه الدمصة مغ شخؼ رئيذ الجسيػرية وباختيارهالذخري ،شبقا لشز السادة  00مغ القانػف رقع  50 -90يتعمق بالشذاط الدسعي البرخؼ ،مخجع سابق.
 "خمية معالجة االستعالـ السالي"  :لخئيذ الجسيػرية صالحية تعييغ البعس مغ أعزاء تذكيمتيا الجساعية بصخيقةمباشخة ،وىع الخئيذ وأربعة مغ أعزائيا يعيشػف بسػجب مخسػـ رئاسي شبقا لشز السادة  95مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع
 920 -52يتزسغ إنذاء خمية معالجة االستعالـ السالي وتشطيسيا وعسميا السعجؿ والستسع ،مخجع سابق.
 "الييئة الؾطشية لمؾقاية مؽ الفداد ومكافحتو" يعيغ أعزاؤىا مغ شخؼ رئيذ الجسيػرية بسػجب مخسػـ رئاسي بسغفييع رئيديا حدبسا نرت عميو السادة  50مغ السخسػـ الخئاسي رقع  091 -50يحجد تذكيمة الييئة الػششية لمػقاية مغ
الفداد ومكافحتو وتشطيسيا وكيؽيات سيخىا السعجؿ والستسع ،مخجع سابق.
 " الييئة الؾطشية لمؾقاية مؽ الجخائؼ السترمة بتكشؾلؾجيات االعالـ واالتراؿ ومكافحتيا" :كيف السذخع ىحه الييئة ب ػ ػ"الدمصة اإلدارية السدتقمة" مججدا بسػجب السخسػـ الخئاسي رقع  931-25وأصبح رئيذ الجسيػرية ىػ رئيذ مجمديا
التػجييي ،كسا يعيغ مسثميغ ( )2عغ رئاسة الجسيػرية وو ازرة الجفاع الػششي ،حدبسا نرت عميو السادة  0مغ السخسػـ
الخئاسي رقع  931 -25يتزسغ إعادة تشطيع الييئة الػششية لمػقاية مغ الجخائع السترمة بتكشػلػجيات االعالـ واالتراؿ
ومكافحتيا ،مخجع سابق.
بيشسا في ضل السخسػـ الخئاسي رقع  209 -90الحؼ يحجد تذكيمة وتشطيع وكيؽيات سيخ الييئة الػششية لمػقاية مغ
الجخائع السترمة بتكشػلػجية االعالـ واالتراؿ ومكافحتيا (السمغى) ،كاف لخئيذ الجسيػرية صالحية تعييغ بصخيقة مباشخة
لسسثميغ عغ رئاسة الجسيػرية وو ازرة الجفاع الػششي بسػجب مخسػـ رئاسي ،شبقا لشز السادة  0مشو ،كسا لخئيذ الجسيػرية
صالحية تعييغ السجيخ العاـ الحؼ يجيخ السجيخية العامة ليحه الدمصة حدبسا تشز عميو السادة  51مغ السخسػـ الخئاسي
نفدو.
أما بسػجب السخسػـ الخئاسي رقع  902 -91الحؼ يحجد تذكيمة الييئة الػششية لمػقاية مغ الجخائع السترمة
بتكشػلػجيات االعالـ واالتراؿ ومكافحتيسا وتشطيسيا وكيؽيات سيخىا (السمغى) لع يكغ لخئيذ الجسيػرية أية سمصة في
تعييغ أعزائيا أو مجيخىا العاـ أو مدتخجمييا ،وإنسا يتع تعييشيع شبقا لمتشطيع السعسػؿ بو في و ازرة الجفاع الػششي ،حدبسا
نرت عميو السادة  91مغ السخسػـ الخئاسي نفدو.
526

كالتذخيع التػندي ،راجع في ذلظ:

BEN JABBLLAH Ghada, «La rupture entre la nature des actes des autorités de régulations et le
contrôle juridictionnel», Actes de colloque sur L’évolution contrastée du recours pour excès de
pouvoir, Université de Sfax, Tunisie, 2010, p. 166

بيشسا في التذخيع األمخيكي وبعج حرػؿ رئيذ الجسيػرية عمى مػافقة أولية مغ شخؼ مجمذ الذيػخ يقػـ بتعييغ أعزاء
الػكاالت السدتقمة ،أنطخ في ذلظ:
Lusitania VILLABLANCA, op. cit, p. 79.

- 288 -

الـباب الـثاني

الفصل الثاني :محدودية صالحيات وكالتي المحروقات في ضبط قطاع المحروقات.

ال زاؿ رئيذ الجسيػرية صاحب القخار األوؿ واألخيخ في تعييغ أعزاء المجشة السجيخة
لػػكالتي السحخوقات ،فاالتجاه العاـ ىػ تخكيد صالحية التعييغ في يج رئيذ الجسيػرية إما برفة
مصمقة وبشاء عمى اختياره وتقجيخه الذخري دوف أؼ تجخل ولػ بسجخد االقتخاح ،وإما برفة غيخ
مصمقة عشجما يدتعيغ بالغيخ ،527حتى وإف كاف ذلظ داال عمى االستقاللية الشدبية ليحه الدمصات
نتيجة احتكار جية واحجة سمصة التعييغ مغ ضسغ الدمصة التشفيحية أال وىي رئيذ الجسيػرية .528
527

يدتعيغ رئيذ الجسيػرية في بعس األحياف بجيات تقتخح أعزاء بعس الدمصات االدارية السدتقمة مثل:

 سمظة ضبط الدسعي البرخي :ؼباإلضافة إلى تعييغ بعس أعزائيا مغ شخؼ رئيذ الجسيػرية برفة مباشخة ،يعيغاألعزاء اآلخخوف باقتخاح مغ شخؼ رئيذ مجمذ األمة بالشدبة لمعزػيغ غيخ البخلسانييغ ،أما العزػيغ الستبقييغ
ؼيقتخحيسا رئيذ السجمذ الذعبي الػششي شبقا لشز السادة  00مغ القانػف رقع  50 -90يتعمق بالشذاط الدسعي البرخؼ،
مخجع سابق.
 سمظة ضبط الرحافة السكتؾبة :أربعة أعزاء مغ ضسغ أعزائيا غيخ البخلسانييغ يتع اقتخاحيع مغ شخؼ رئيديغخفتي البخلساف( رئيذ السجمذ الذعبي الػششي ورئيذ مجمذ األمة) ،ويبقى اقتخاح الدبعة أعزاء اآلخخيغ مغ ضسغ
الرحفييغ السحتخفيغ شبقا لشز السادة  05مغ القانػف العزػؼ رقع  50 -92يتعمق باإلعالـ ،مخجع سابق.
 سمظة ضبط البخيج واالتراالت االلكتخونية :جسيع أعزائيا الدبعة بسغ فييع الخئيذ يعيشػف بسػجب مخسػـ رئاسي بشاءعمى اقتخاح الػزيخ األوؿ شبقا لشز السادة  25مغ القانػف رقع  50 -93يحجد القػاعج العامة الستعمقة بالبخيج واالتراالت
االلكتخونية ،مخجع سابق.
 لجشة االشخاؼ عمى التأميشات :يعيشػف أيزا مغ شخؼ رئيذ الجسيػرية بسا فييع رئيذ المجشة ،بشاء عمى اقتخاح الػزيخالسكمف بالسالية حدبسا نرت عميو السػاد  251مكخر  9و 251مكخر  2مغ القانػف رقع  50 -10يتعمق بالتأميشات
السعجؿ والستسع ،مخجع سابق.
528

صجر مخسػـ رئاسي رقع  11 -25يتعمق بالتعييغ في الػضائف السجنية العدكخية لمجولة ،والسالحع فعال ىػ عجـ الشز

صخاحة عمى تدسية الدمصات اإلدارية السدتقمة أو سمصات الزبط االقترادؼ كسجاؿ الختراص رئيذ الجسيػرية
بالتعييغ ،وإنسا اقترخ الػصف عمى "كافة الييئات العسػمية ذات الصابع الػششي" ،إذ نرت السادة األولى مغ ىحا السخسػـ
عمى أنو:

" يعيغ رئيذ الجسيػرية بسخسػـ رئاسي في الػضائف والسياـ السشرػص عمييا في الجستػر.
ويعيغ كحلظ في السشاصب والػضائف العميا لمجولة لجػ رئاسة الجسيػرية واليياكل والسؤسدات التابعة ليا ،وكحا لجػ
و ازرات الجفاع الػششي ،والذؤوف الخارجية ،العجؿ ،والجاخمية والجساعات السحمية والتييئة العسخانية ،والسالية.
كسا يعيغ مجيخؼ الجامعات ومدؤولي الجواويغ الػششية باستثشاء تمظ التابعة لقصاع الدكغ ،مثمسا يعيغ مدؤولي
السؤسدات والػكاالت والرشاديق وكافة الييئات العسػمية ذات الصابع الػششي التي نرت مخاسيع إنذائيا عمى التعييغ فييا
بسخسػـ.
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ىحا ما يؤكجه فقجاف رئيذ الحكػمة  -الػزيخ األوؿ حاليا -صالحية تعييغ أعزاء مجمذ الشقج
والقخض بسػجب أمخ رقع  99-51السعجؿ والستسع عمى عكذ ما تزسشو قانػف الشقج والقخض رقع
( 95 -15السمغى) ،529حيث أصبح رئيذ الجسيػرية الجية الػحيجة السخترة بتعييغ كل أعزاء
مجمذ الشقج والقخض مباشخة كسا تست اإلشارة إليو.
إال أنو واستثشاء عمى استفخاد رئيذ الجسيػرية بتعييغ أعزاء سمصات الزبط االقترادؼ
نجج "لجشة تشطيع عسميات البػرصة ومخاقبتيا" التي يعيغ رئيديا مغ شخؼ الػزيخ األوؿ ( رئيذ
الحكػمة سابقا) بسػجب مخسػـ تشفيحؼ يتع اتخاذه في مجمذ الحكػمة ( مجمذ الػزراء حاليا)
باقتخاح مغ الػزيخ السكمف بالسالية ،شبقا لشز السادة  2مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع ،530900 -10
أما باقي األعزاء ؼيعيشػف مغ شخؼ الػزيخ السكمف بالسالية حدب التػزيع السحجد في نز السادة
 22مغ السخسػـ التذخيعي رقع  95 -11يتعمق ببػرصة الؿيع السشقػلة السعجؿ والستسع.531

ويعيغ رئيذ الجسيػرية أيزا األمشاء العاميغ والسفتذيغ العاميغ والسجراء العاميغ بالػ ازرات وكحا في السشاصب والػضائف
العميا األخخػ غيخ تمظ السشرػص عمييا أدناه".
راجع بؿية أحكاـ السخسػـ الخئاسي رقع  11 -25مؤرخ في  2ؼيفخؼ سشة  ،2525يتعمق بالتعييغ في الػضائف
السجنية والعدكخية لمجولة ،ج .ر .ع  50صادر في  2ؼيفخؼ سشة  ،2525الحؼ ألغى السخسػـ الخئاسي رقع 205 -11
مؤرخ في  20أكتػبخ  ،9111يتعمق بالتعييغ في الػضائف السجنية والعدكخية لمجولة ،ج .ر .ع  ،00صادر في  19أكتػبخ
.9111
تع تتسيع السخسػـ الخئاسي رقع  11 -25بعج شيخيغ مغ صجوره بسػجب السخسػـ الخئاسي رقع  922 -25مؤرخ في
 90ماؼ  ،2525ج .ر .ع  15صادر في  29ماؼ.2525
529

راجع السػاد  29 ،25و 2 /01مغ القانػف رقع  95 -15يتعمق بالشقج والقخض (السمغى) ،مخجع سابق.

530

السادة  2مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  900 -10مؤرخ في  91جػاف سشة  ،9110يتزسغ تصبيق السػاد  22 ،29و21

مغ السخسػـ التذخيعي رقع  95 -11السؤرخ في  21ماؼ سشة  9111الستعمق ببػرصة الؿيع السشقػلة ،ج .ر .ع  09صادر
في  20جػاف  " :9110يعيغ رئيذ لجشة تشطيع عسميات البػرصة ومخاقبتيا لسجة نيابة تجوـ أربع ( )0سشػات بسخسػـ
تشفيحؼ يتخح في مجمذ الحكػمة ،بشاء عمى اقتخاح الػزيخ السكمف بالسالية".
531

تشز السادة  22مغ السخسػـ التذخيعي رقع  " :95 -11يعيغ أعزاء المجشة لسجة أربع ( )0سشػات ،حدب الذخوط

السحجدة عغ شخيق التشطيع ،وتبعا لمتػزيع اآلتي:
 قاض يقتخحو وزيخ العجؿ، -عزػ يقتخحو محافع بشظ الجدائخ،
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أما بالشدبة لخمية معالجة االستعالـ السالي ،يتػلى وزيخ العجؿ حافع األختاـ بعج أخح رأؼ
السجمذ األعمى لمقزاء تعييغ عزػيغ مغ بيغ أعزائيسا مغ فئة القزاة بعج تعجيل السخسػـ
التشفيحؼ رقع  920 -52الستزسغ إنذاء خمية معالجة االستعالـ السالي وتشطيسيا وعسميا سشة
 ،2553فقبل ىحا التعجيل األخيخ استحػذ رئيذ الجسيػرية عمى تعييغ كافة أعزائيا برفة
مباشخة.
الفقخة الثالثة :غسؾض تحجيج عيجة أعزاء وكالتي السحخوقات.
ال يقترخ ضساف استقاللية أعزاء وكالتي السحخوقات في مػاجية الدمصة التشفيحية عمى
شخشي التخرز والتعجد ،وإنسا يتصمب األمخ تصبيق نطاـ العيجة الحؼ يدسح بزسانة أكبخ ليحه

 عزػاف يختاراف مغ بيغ مدؤولي األشخاص السعشػييغ السرجريغ لمؿيع السشقػلة، عزػاف يختاراف لسا ليسا مغ خبخة اكتدباىا في السجاؿ السالي أو السرخفي أو البػرصي،وتشيى مياميع حدب الذخوط السحجدة عغ شخيق التشطيع".
لتعجؿ ىحه السادة سشة  2551بسػجب نز السادة  91مغ قانػف رقع  50 -51يعجؿ ويتسع السخسػـ التذخيعي رقع -11
 95الستعمق ببػرصة الؿيع السشقػلة " :تعجؿ وتتسع السادة  22مغ السخسػـ التذخيعي رقع  95 -11السؤرخ في  21مايػ سشة
 ،9111السعجؿ والستسع والسحكػر أعاله ،وتحخر كسا يأتي:
السادة  " : 22يعيغ أعزاء المجشة حدب قجراتيع في السجاليغ السالي والبػرصي ،لسجة أربع ( )0سشػات ،وفق الذخوط
السحجدة عغ شخيق التشطيع ،وتبعا لمتػزيع اآلتي:
 قاض يقتخحو وزيخ العجؿ، عزػ يقتخحو الػزيخ السكمف بالسالية، أستاذ جامعي يقتخحو الػزيخ السكمف بالتعميع العالي، عزػ يقتخحو محافع بشظ الجدائخ، عزػ مختار مغ بيغ السديخيغ لألشخاص السعشػييغ السرجرة لمؿيع السشقػلة، عزػ يقتخحو السرف الػششي لمخبخاء السحاسبيغ ومحافطي الحدابات والسحاسبيغ السعتسجيغ".أما السادة  0مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  900 -10يتزسغ تصبيق السػاد  22 ،29و 21مغ السخسػـ التذخيعي رقع
 95 -11الستعمق ببػرصة الؿيع السشقػلة فشرت عمى أنو  " :يعيغ أعزاء لجشة تشطيع عسميات البػرصة ومخاقبتيا بق اخر
مغ الػزيخ السكمف بالسالية حدب التػزيع السحجد في السادة  22مغ السخسػـ التذخيعي رقع  95 -11السؤرخ في  21مايػ
سشة  9111الستعمق ببػرصة الؿيع السشقػلة.
وتشيى مياميع بالصخيقة نفديا."......
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االستقاللية مغ خالؿ عشاصخه السسيدة كالسجة وإمكانية التججيج (أوال) ،باإلضافة إلى الحرانة ضج
العدؿ التعدفي (ثانيا) وتحجيج حاالت التشافي (ثالثا).
أوال -عجـ تحجيج عيجة أعزاء وكالتي السحخوقات:
يعتبخ تحجيج عيجة رئيذ سمصة ضبط ما وأعزائيا حجخ الداوية في إبخاز مجػ استقالليتيع،532
كسا يعتبخ بسثابة مؤشخ يجدج استقاللية سمصة الزبط مغ الشاحية العزػية ،وشخشا جػىخيا
لزساف فعالية واستس اخرية الؿياـ بػضائفيا.

533

Khelloufi Rachid, « les institutions de régulation en droit algérien », Revue Idara, n°2, 2004, p 93
533

532

بالشدبة لمسذخع الفخندي كخس نطاـ العيجة بالشدبة ألعزاء الدمصات االدارية السدتقمة لسجة زمشية تتخاوح ما بيغ ثالث

( )1سشػات وست ( )0سشػات ،راجع في ذلظ:
Loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives
indépendantes et des autorités publiques indépendantes, www.legifrance.gou.fr.

أما في التذخيع الجدائخؼ تع تكخيذ نطاـ العيجة بذكل متفاوت مغ سمصة ضبط إلى أخخػ:
 "مجمذ السشافدة" ،إذ بسػجب قانػف رقع  92 -53السعجؿ لألمخ رقع  51 -51يتعمق بالسشافدة ،كخس التججيج الجورؼكل أربع سشػات في حجود نرف عجد أعزاء كل فئة مغ الفئات السحكػرة في السادة  20مشو ،مخجع سابق.
 "المجشة السرخفية" فيتستعػف بعيجة تستج إلى خسذ ( )0سشػات شبقا لشز السادة  950مغ االمخ رقع  99-51يتعمقبالشقج والقخض السعجؿ والستسع ،مخجع سابق.
 "لجشة تشغيؼ عسميات البؾرصة ومخاقبتيا" :قخر السذخع نطاـ العيجة سػاء بالشدبة لخئيديا وأعزائيا بأربع ( )0سشػاتشبقا لشري السادتيغ  29و 22مغ السخسػـ التذخيعي رقع  95 -11يتعمق ببػرصة الؿيع السشقػلة السعجؿ والستسع ،مخجع
سابق.
 "خمية معالجة االستعالـ السالي" يسارس أعزاؤىا عيجتيع لسجة أربع ( )0سشػات شبقا لشز السادة  95مغ السخسػـالتشفيحؼ رقع  920-52الستزسغ إنذاء خمية معالجة االستعالـ السالي وتشطيسيا السعجؿ والستسع ،مخجع سابق.
 "الييئة الؾطشية لمؾقاية مؽ الفداد ومكافحتو" :عيجة أعزائيا محجدة بػ خسذ ( )0سشػات شبقا لشز السادة  0مغالسخسػـ التشفيحؼ رقع  091 -50يحجد تذكيمة الييئة الػششية لمػقاية مغ الفداد ومكافحتو وتشطيسيا وكيؽيات سيخىا السعجؿ
والستسع ،مخجع سابق.
 سمظة ضبط الدسعي البرخي :تحجد عيجة أعزائيا بدت ( )0سشػات شبقا لشز السادة  05مغ القانػف رقع 50 -90يتعمق بالشذاط الدسعي البرخؼ ،مخجع سابق.
 سمظة ضبط الرحافة السكتؾبة :أيزا حجدت مجة عيجة أعزائيا بدت ( )0سشػات بسػجب نز السادة  09مغ القانػفالعزػؼ رقع  50 -92يتعمق باإلعالـ ،مخجع سابق.
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ؼيسا يتعمق بػكالتي السحخوقات فإف السذخع لع يعتسج نطاـ العيجة رغع أىسيتو ،ال في قانػف
السحخوقات القجيع رقع  50 -50وتعجيالتو الستعاؾبة ،وال في قانػف السحخوقات الججيج رقع -91
 ،91مسا قج يسذ باستقاللية ىاتيغ الػكالتيغ في أداء مياميسا في نياية األمخ ،فعجـ تحجيج عيجة
أعزاء وكالتي السحخوقات إضافة إلى رئيدييسا يجعميع عخضة لمتبعية السصمقة لمدمصة التي
عيشتيع مغ جية ،ومغ جية أخخػ فيع عخضة لمعدؿ التعدفي في أؼ وقت مغ قبل الدمصة نفديا
صاحبة االختراص بالتعييغ ،أو عمى العكذ مغ ذلظ تججيج مجة نيابتيع وإعادة تججيجىا
وتججيجىا في حاؿ التػافق مع رؤػ وتػجيات الدمصة التشفيحية ،534فعجـ الشز عمى قابمية العيجة
لمتججيج مغ عجمو يفتح السجاؿ واسعا أماـ الدمصة التشفيحية في تججيج العيجة أكثخ مغ مخة،535
وبالتالي ندف االستقاللية العزػية لػكالتي السحخوقات.
ثانيا -غياب ضسانات العدؿ التعدفي ألعزاء وكالتي السحخوقات:
أفزل ضسانة وأفزل حساية ألعزاء ىيئات الزبط تذجعيع وتدسح ليع بأداء مياميع بعيجا
عغ أؼ ضغط مغ أؼ جية كانت ىي الحرانة السسشػحة ليع بقػة القانػف ،والتي تجعل مغ
امكانية قصع عيجتيع تعدؽيا أم اخ غيخ مسكغ قانػنا ،مع ضخورة تبخيخ إنياء ىحه العيجة إما
الرتكاب خصأ جديع أو صجور حكع قزائي باإلدانة.
 -0قظع عيجة أعزاء وكالتي السحخوقات:
يقرج بعجـ قابمية عيجة أعزاء وكالتي السحخوقات لمقصع عجـ إمكانية وضع حج ليحه العيجة
شيمة فتخة زمشية معقػلة ،خاصة في ضل سكػت السذخع عغ تحجيجىا في ضل قانػف السحخوقات

534

وىحا ما حرل فعال مع وكالة "ألشفط" إذ تعاقب عمييا إلى غاية اآلف ثالث رؤساء لمجشتيا السجيخة ،بقي رئيديا األوؿ

لسجة اثشي عذخ(  ) 92سشة مشح استحجاثيا سشة  2550إلى غاية سشة  2590حيث تع إحالتو عمى التقاعج بسػجب مخسػـ
رئاسي مؤرخ في  99جػاف  ،2590يتزسغ إنياء مياـ رئيذ المجشة السجيخة لمػكالة الػششية لتثسيغ مػارد السحخوقات ،ج.
ر .ع  10صادر في  99جػاف  ،2590ليتع تعييغ رئيذ ججيج بسػجب مخسػـ رئاسي مؤرخ في  99جػاف  ،2590يتزسغ
تعييغ رئيذ المجشة السجيخة لمػكالة الػششية لتثسيغ مػارد السحخوقات ،ج .ر .ع  10صادر في  99جػاف  ،2590الحؼ
استسخت عيجتو لسجة ثالث ( )1سشػات.
GUEDON Marie-José, op. cit, p. 75
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الججيج رقع  ،91 -91إذ اكتفى السذخع مغ خالؿ نز السادة  23في فقختيا الثانية مشو عمى أف
حالة شغػر مشرب أحج أعزاء المجشة السجيخة بدبب الػفاة ،أو االستقالة ،أو اإلقالة ،أو أؼ مانع
آخخ ،يتع استخالفو وفقا لمذخوط التي تع تعييشو بيا ،دوف أف تفرل في أسباب اإلقالة والسبخرات
السذخوعة التي تدتشج إلييا ،وكاف عمى السذخع تكخيذ مثل ىحا الزساف ،أؼ عجـ إمكانية عدؿ
أعزاء وكالتي السحخوقات خالؿ مجة معقػلة ضسانا الستقالليتيع العزػية.536
 -8إنياء عيجة أعزاء وكالتي السحخوقات:
إف أعزاء المجشة السجيخة لػػكالتي السحخوقات السعيشيغ مغ قبل رئيذ الجسيػرية ،ال تشيى
مياميع بحدب األصل إال في حالة الخخوج عغ أحكاـ التشافي السشرػص عمييا في السادة  12مغ
قانػف رقع  ،91 -91أو في حالة صجور -ضج العزػ السعشي -إدانة قزائية سالبة لمحخية" :
تتشافى مياـ أعزاء المجشة السجيخة واألميغ العاـ مع أؼ نذاط ميشي آخخ ،أو عيجة انتخابية وششية
أو محمية ،أو أية وضيفة عسػمية ،أو كل امتالؾ لسرالح في مؤسدة تابعة لقصاع السحخوقات
برفة مباشخة أو غيخ مباشخة.
وتشيى مياـ الخئ يذ أو أؼ عزػ مغ أعزاء المجشة السجيخة أو األميغ العاـ ،حدب األشكاؿ التي
تع تعييشو بيا:
 -9في حالة مسارستو إحجػ السياـ األخخػ السحكػرة أعاله،
 -2أو في حالة صجور ضجه إدانة قزائية سالبة لمحخية.

536

عمى خالؼ التذخيع الفخندي الحؼ كخس عجـ إمكانية قصع عيجة التذكيمة العزػية لكل مغ الدمصات اإلدارية السدتقمة

والدمصات العامة السدتقمة ،راجع في ذلظ:
Article 06 de la Loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités
administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, op. cit.
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الفخع الثاني :مقارنة االستقاللية العزؾية لؾكالتي السحخوقات بغيخىا مؽ
سمظات ضبط قظاعي الظاقة والسشاجؼ.
رغع التحػؿ الحؼ عخفو الشطاـ االقترادؼ الجدائخؼ مغ الشطاـ السػجو إلى الشطاـ الميبيخالي
الحؼ يقػـ عمى اندحاب الجولة مغ التدييخ السباشخ لمشذاشات االقترادية ،إال أنو في حؿيقة
األمخ فإف الجولة لع تشدحب كميا مغ ىحه األنذصة كسا ىػ الحاؿ بالشدبة لقصاعي الصاقة والسشاجع،
رغع خزػعيسا لدمصات ضبط قصاعية تتسثل في كل مغ لجشة ضبط الكيخباء والغاز ووكالتي
السشاجع عمى التػالي.
إف التقجيخ الكامل لالستقاللية العزػية لػكالتي السحخوقات والتأكج مغ مجػ ندبيتيا ال
يكتسل إال بسقارنتيا باالستقاللية العزػية لمجشة ضبط الكيخباء والغاز(الفقخة األولى) ووكالتي
السشاجع (الفقخة الثانية) ،لتقاربيع مغ حيث الشذاط أو مغ حيث الشطاـ القانػني ،إذ أف تحقيق الحياد
والقجرة عمى اتخاذ القخار بكل مػضػعية يدتػجب البحث بجاية ؼيسا يعخؼ بالحياد الذخري
ألعزاء ىحه الييئات.
الفقخة األولى :مجى االستقاللية العزؾية لمجشة ضبط الكيخباء والغاز.
تتستع لجشة ضبط الكيخباء والغاز بسجسػعة مغ الرالحيات الستشػعة ما بيغ صالحيات
تشطيسية ،رقابية ،تحكيسية وعقابية مغ أجل تحقيق وتجديج فعالية الزبط االقترادؼ لقصاع مخفقي
كقصاع الكيخباء والغاز ،إال إف السخكد القانػني لػ ػ "لجشة ضبط الكيخباء والغاز" كدمصة ضبط
مدتقمة يشبغي تجعيسو بجالئل االستقاللية العزػية والحياد الذخري الحؼ يتستع بو أعزاؤىا
مقارنة بػكالتي السحخوقات ،إذ نرت السادة  921مغ قانػف الكيخباء والغاز رقع 59 -52
السعجؿ:

" يسارس أعزاء المجشة السجيخة وأعؾاف لجشة الزبط مياميؼ بكل شفافية وحياد
واستقاللية،537" .....

537

تأكيجا لسا تزسشتو السادة  992مغ القانػف رقع  59 -52يتعمق بالكيخباء وتػزيع الغاز بػاسصة القشػات السعجؿ " :لجشة

الزبط ىيئة مدتقمة تتستع بالذخرية القانػنية واالستقالؿ السالي ،"......مخجع سابق.
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إال أف ىحه االستقاللية لع يحصيا السذخع بسا يكفي مغ الزسانات والحساية ،بل العكذ
مغ ذلظ قج مشحت الدمصة التشفيحية األدوات القانػنية السختمفة لمسداس باالستقاللية العزػية ليحه
الييئة كسا ىػ الحاؿ بالشدبة لػكالتي السحخوقات مغ حيث تعييغ أعزائيا (أوال) ،مغ حيث أحكاـ
العيجة الخاضعيغ ليا (ثانيا) إضافة إلى أحكاـ التشافي (ثالثا) ،ومغ تسة ضيػر نقائز وثغخات في
مسارسة السياـ السػكمة إلييا.
أوال -احتكار الدمظة التشفيحية لرالحية اقتخاح وتعييؽ أعزاء لجشة ضبط الكيخباء والغاز:
تتستع "لجشة ضبط الكيخباء والغاز" مثميا مثل معطع سمصات الزبط االقترادؼ بتخكيبة
جساعية تتذكل مغ أربعة أعزاء بيجؼ التعجد والدعي إلى خمق تػازف يزسغ ليحه المجشة عجـ
الػقػع تحت تأثيخ أو ضغط ،إال أف البحث في شخيقة تعييغ ىؤالء األعزاء يكذف عغ وجػد
نسط شبو مػحج ؼيسا بيغ "لجشة ضبط الكيخباء والغاز" و"وكالتي السحخوقات" ،فصبقا لشز السادة
 990مغ قانػف الكيخباء والغاز رقع  59 -52السعجؿ:

" تتذكل المجشة السجيخة مؽ رئيذ وثالثة مجيخيؽ يتؼ تعييشيؼ بسخسؾـ رئاسي بشاء عمى
اقتخاح مؽ الؾزيخ السكمف بالظاقة".
فخئيذ الجسيػرية ىػ صاحب االختراص بتعييغ أعزاء "لجشة ضبط الكيخباء والغاز"،
كسا أف سمصة االقتخاح ؼيسا يتعمق بكل األعزاء أسشجت لمػزيخ السكمف بالصاقة دوف غيخه،
فالسالحع أف السذخع الجدائخؼ قج ركد صالحية تعييغ جسيع أعزاء "لجشة ضبط الكيخباء والغاز"
و"وكالتي السحخوقات" في يج رئيذ الجسيػرية ،أما اقتخاحيع ؼيكػف مغ شخؼ الػزيخ السكمف
بالصاقة أو الػزيخ السكمف بالسحخوقات عمى التػالي ،دوف أية قيػد أو شخوط ؼيسا يتعمق بالكفاءة أو
الخبخة أو التخرز سػاء في االقتخاح أو التعييغ.
مسا يحخر الدمصة التشفيحية ويتخؾ ليا السجاؿ واسعا في اعتساد معاييخ شخرية تقػـ عمى
الػالء والتبعية والجيػية إلى غيخ ذلظ ،وىػ ما يؤكج االستقاللية العزػية الشدبية ليحه الييئات
وافخاغيا مغ محتػاىا ،مسا يشعكذ سمبا عمى مسارستيا لمػضائف السدشجة إلييا ،فال يسكغ اإلشادة
بالتذكيمة الجساعية لييئات الزبط كعشرخ مغ عشاصخ استقالليتيا ،ما لع تكغ ىحه التذكيمة
متجاندة ومتػافقة ؼيسا يتعمق بذخوط تعييشيا واستس اخريتيا في العسل.
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تججر االشارة في األخيخ إلى أف لجشة ضبط الكيخباء والغاز لجييا غخفة تحكيع مشحيا
السذخع ميسة خاصة تتسثل في الفرل في الشداعات القائسة بيغ الستعامميغ االقترادييغ مغ خالؿ
ما يعخؼ بالرالحية التحكيسية ،كسا مشحيا السذخع ميسة تدميط العقػبات عمى كل متعامل
اقترادؼ يخالف الشرػص القانػنية والتشطيسية لقصاع الكيخباء والغاز.
تتستع ىحه الغخفة بجورىا بتذكيمة جساعية تتكػف مغ ثسانية أعزاء حدبسا تشز عميو
السادة  910مغ قانػف الكيخباء والغاز رقع  59 -52السعجؿ ،يعيغ أعزاؤىا مغ شخؼ جيات
متعجدة بجال عغ رئيذ الجسيػرية ،فثالثة أعزاء مغ بيشيع رئيذ غخفة التحكيع يتع تعييشيع مغ
شخؼ الػزيخ السكمف بالصاقة ،أما الػزيخ السكمف بالعجؿ ؼيعيغ قاضييغ.538
ثانيا -ال عيجة محجدة ألعزاء "لجشة ضبط الكيخباء والغاز":
أخح السذخع الجدائخؼ بشطاـ العيجة بالشدبة لبعس أعزاء سمصات الزبط االقترادؼ ،إال
أف مجتيا تختمف مغ سمصة إلى أخخػ ،إذ لع تػحج مجة انتجاب أعزاء ىحه الييئات ،بالشدبة ل ػ
"لجشة ضبط الكيخباء والغاز" تذتخؾ مع "وكالتي السحخوقات" في التذكيمة الجساعية ،كسا تذتخكاف
أيزا في حخمانيسا مغ نطاـ العيجة ،مسا يجعل أعزاءىع بسثابة مػضفيغ يخزعػف لمدمصة
التشفيحية التي ليا أف تتخكيع في مشاصبيع لمسجة التي تذاء ،أو تعيجىع إلى مشاصبيع األصمية ،أو
تحػليع إلى مشاصب أخخػ ،أو تحيميع عمى التقاعج إذا بمغػا الدغ القانػنية ،وىػ ما يؤكج أف
االستقاللية العزػية ليحه الييئات مجخد نرػص ال تجديج ليا عمى أرض الػاقع.539

538

السادة  910مغ قانػف رقع  59 -52يتعمق بالكيخباء وتػزيع الغاز بػاسصة القشػات السعجؿ " :تزع غخفة التحكيع:

 ثالثة ( )1أعزاء مغ بيشيع الخئيذ وثالثة ( )1أعزاء إضافييغ ،يعيشيع الػزيخ السكمف بالصاقة ،لسجة ست ( )0سشػاتقابمة لمتججيج،
 قاضييغ ( )2يعيشيسا الػزيخ السكمف بالعجؿ.يعيغ األعزاء واألعزاء اإلضافيػف عمى أساس كفاءتيع في مجاؿ السشافدة ،وال يسكغ اختيارىع مغ بيغ أعزاء أجيدة
لجشة الزبط وال مغ بيغ أعػانيا" ،مخجع سابق.
539

تججر االشارة ؼيس ا يتعمق بتجديج عجـ قابمية العيجة لمقصع قانػنا تع تكخيدو بالشدبة ألعزاء سمصة ضبط الدسعي

البرخؼ ،إذ ال يسكغ عدليع مغ عزػيتيع ليحه الدمصة إال لألسباب السشرػص عمييا قانػنا شبقا لشز السادة  05مغ
قانػف رقع  50 -92يتعمق باإلعالـ ،مخجع سابق.
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أما بالشدبة لغخفة التحكيع لجػ لجشة ضبط الكيخباء والغاز فحجدت عيجة أعزائيا بدت
( )0سشػات شبقا لشز السادة  910مغ قانػف الكيخباء والغاز رقع  59 -52السعجؿ ،زيادة عمى
ذلظ فيي عيجة قابمة لمتججيج بالشدبة لألعزاء الثالثة الحيغ تع تعييشيع مغ شخؼ الػزيخ السكمف
بالصاقة ،إذ يسكغ أف ترل عيجة ىؤالء األعزاء إلى ما ال نياية وفق نز السادة  910مغ قانػف
الكيخباء والغاز رقع  59-52السعجؿ ،التي فتحت السجاؿ لمتججيج دوف أية ضػابط أو تبياف لعجد
السخات التي يسكغ التججيج فييا.540
ثالثا -حاالت التشافي ألعزاء "لجشة ضبط الكيخباء والغاز":
يختبط نطاـ التشافي بحساية أعزاء سمصات الزبط االقترادؼ مغ مرالحيع الذخرية
والدعي وراءىا أو مرمحة أحج الستعامميغ االقترادييغ ،ليتسكشػا مغ أداء مياميع بكل حياد
واستقاللية ،فاعتساد السذخع عمى إجخاء التشافي أمخ ال بج مشو لسػاجية ما يعخؼ بتشازع
السرالح ،541سػاء كاف التشافي كميا حيغ تتشافى وضيفة أعزاء التذكيمة الجساعية لدمصات الزبط

كحلظ األمخ بالش دبة لخئيذ لجشة تشطيع عسميات البػرصة ومخاقبتيا ،فال يسكغ عدلو وال قصع عيجتو إال في حالة
ارتكابو لخصأ ميشي جديع أو لطخوؼ استثشائية يتع عخضيا عمى مجمذ الػزراء حاليا( مجمذ الحكػمة سابقا) ،شبقا لشز
السادة  1مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  900 -10يتزسغ تصبيق السػاد  29و  22و  21مغ السخسػـ التذخيعي رقع 95 -11
يتعمق ببػرصة الؿيع السشقػلة ،مخجع سابق.
540

إف عجـ قابمية العيجة لمتججيج تذكل ضسانة الستقاللية أعزاء الدمصات اإلدارية السدتقمة ،فسغ شأف التججيج أف يديل

عسمية تحكع الدمصة التشفيحية في ىؤالء األعزاء والسداس باستقالليتيع وحيادىع .أنطخ في ذلظ:
-Cons. Const, Décision n° 88- 248 DC du 17 Janvier 1989, https://www.conseilconstitutionnel.fr/decision/1989/88248DC.htm

-CE, «les autorités administratives indépendantes », op. cit, p. 292
- ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique .........., op. cit, p
42.
- GUEDON Marie-José, op. cit, p 75.
541

أنطخ في تشازع السرالح ألعزاء الدمصات اإلدارية السدتقمة:

-MOLFESSIS Nicolas, « Conflits d’intérêts : vers un changement de culture », La Semaine
Juridique, n° 52, 2011, p. 1.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3817598
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مع مسارسة أية وضيفة أخخػ عسػمية كانت أو خاصة وكحا أؼ نذاط ميشي أو عيجة انتخابية أو
امتالؾ السرالح برفة مباشخة أو بػاسصة شخز قج يسذ بحياد العزػ السعشي ،أو أف يكػف ليع
مرمحة مباشخة أو غيخ مباشخة مع أحج الستعامميغ االقترادييغ.
أو أف يكػف التشافي جدئيا حيث يسشع العزػ السعشي مغ مسارسة بعس الػضائف بالتػازؼ
مع وضيفتو كعزػ ضسغ سمصة الزبط االقترادؼ ،وىػ يختمف عغ إجخاء االمتشاع الحؼ يسشع
العزػ فقط مغ السذاركة في السجاوالت الستعمقة بقزايا لو فييا مرمحة أو لو صمة قخابة مع أحج
أشخافيا.
إف تصبيق نطاـ التشافي عمى سمصات الزبط مغ السؤكج أنو يخجـ استقالليتيا وذلظ
باستبعاد تأثيخات مختمف السرالح الخارجية والتذجيج عمى حيادىا ومػضػعيتيا ،وىػ ما يشصبق
عمى "لجشة ضبط الكيخباء والغاز" ،إذ تتشافى وضيفة عزػ المجشة السجيخة مع أؼ نذاط ميشي ،أو
عيجة انتخابية وششية أو محمية أو وضيفة عسػمية أو كل امتالؾ مباشخ أو غيخ مباشخ لسشفعة في
مؤسدة ليا صفة الدبػف السؤىل".542
تكػف نتيجة مخالفة ذلظ االعالف التمقائي الستقالة العزػ السعشي شبقا لشز السادة 922
مغ قانػف الكيخباء والغاز رقع  59 -52السعجؿ:

" تعمؽ تمقائيا وبسخسؾـ رئاسي استقالة أي عزؾ في المجشة السجيخة يسارس نذاطا مؽ
األنذظة السشرؾص عمييا في السادة  080وذلػ بعج استذارة المجشة السجيخة"،
كسا يدتسخ خزػع العزػ في "لجشة ضبط الكيخباء والغاز" لمسشع عغ مسارسة أؼ نذاط
ميشي في السؤسدات الخاضعة لمزبط في قصاع الصاقة لسجة سشتيغ بعج إنياء ميامو.
وعميو تذتخؾ "لجشة ضبط الكيخباء والغاز" مع "وكالتي السحخوقات" في تشافي وضيفة
أعزائيع مع كل نذاط ميشي أو وضيفة عامة أو كل امتالؾ مباشخ أو غيخ مباشخ لسرالح في
مؤسدة تابعة لمقصاع الحؼ تذخفاف عميو أو ما يعخؼ بالتشافي الػضيفي ،543كسا تذتخكاف في

542

السادة  929مغ قانػف رقع  59 -52يتعمق بالكيخباء وتػزيع الغاز بػاسصة القشػات السعجؿ ،مخجع سابق.

543

تعخؼ البعس مغ سمصات الزبط السدتقمة نطاـ التشافي الػضيفي نحكخ مشيا:
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خزػع أعزائيع لشطاـ التشافي السالي الحؼ يسشعيع مغ امتالؾ مرالح مالية مباشخة أو غيخ
مباشخة في قصاعي الصاقة والسحخوقات عسػما ،544بخالؼ أعزاء غخفة التحكيع لجػ لجشة ضبط
الكيخباء والغاز غيخ الخاضعيغ لشطاـ التشافي عمى اإلشالؽ مسا يثيخ فعال مجػ مرجاؾية الق اخرات
الرادرة عشيا.
 "سمظة ضبط البخيج واالتراالت االلكتخونية" :فإف وضيفة أعزاء ىحه الدمصة تتشافى مع أؼ نذاط ميشي أو مشربعسػمي آخخ ،شبقا لشز السادة  21مغ القانػف رقع  50 -93يحجد القػاعج العامة الستعمقة بالبخيج واالتراالت االلكتخونية،
مخجع سابق.
 "مجمذ السشافدة" :يححر عمى أعزائو أف ال يسارسػا نذاشا ميشيا آخخ غيخ عزػيتيع في مجمذ السشافدة ،حدبساتشز عميو السادة  21مغ األمخ رقع  51 -51السعجؿ والستسع يتعمق بالسشافدة ،مخجع سابق.
 "سمظة ضبط الرحافة السكتؾبة" :تتشافى وضيفة أعزائيا مع أؼ وضيفة أخخػ عسػمية أو أؼ نذاط ميشي آخخ ،شبقالشز السادة  00مغ القانػف رقع  50 -92يتعمق باإلعالـ ،مخجع سابق.
 "سمظة ضبط الدسعي البرخي" :فإف عزػيتيا تتشافى مع أؼ وضيفة عسػمية أو مسارسة أؼ نذاط سياسي في أحجاألحداب الدياسية شبقا لشز السادة  09مغ القانػف رقع  50 -90يتعمق بشذاط الدسعي البرخؼ ،مخجع سابق.
 "لجشة تشغيؼ عسميات البؾرصة ومخاقبتيا" :يخزع رئيذ ىحه المجشة لشطاـ التشافي الػضيفي حيث تتشافى وضيفتو مع أؼوضيفة حكػمية أو أؼ وضيفة عسػمية أو أؼ نذاط حكػمي ،حدبسا تشز عميو السادة  20مغ السخسػـ التذخيعي رقع -11
 95يتعمق ببػرصة الؿيع السشقػلة السعجؿ والستسع ،مخجع سابق.
 "لجشة االشخاؼ عمى التأميشات" :تتشافى عزػيتيا مع أؼ وضيفة أو أؼ نذاط حكػمي شبقا لشز السادة  251مكخر مغالقانػف رقع  50 -10يتعمق بالتأميشات السعجؿ والستسع ،مخجع سابق.
544

كخس السذخع نطاـ التشافي السالي أماـ بعس سمصات الزبط السدتقمة ومجده حتى بالشدبة لسدتخجمييا إضافة إلى

أعزائيا:
 بالشدبة لػ ػ "سمظة ضبط البخيج واالتراالت اإللكتخونية" فإنو يسشع عمى أعزائيا الجسع بيغ عزػيتيا وامتالؾ مرالحسػاء برفة مباشخة أو غيخ مباشخة في مؤسدة تسارس نذاشا في قصاع البخيج واالتراالت االلكتخونية أف تسارس نذاشا في
قصاع الدسعي البرخؼ واالعالـ اآللي ،شبقا لشز السادة  21مغ القانػف رقع  50 -93يحجد القػاعج العامة الستعمقة بالبخيج
واالتراالت االلكتخونية ،مخجع سابق.
 بالشدبة لػ ػ "سمظة ضبط الرحافة السكتؾبة" يسشع عمى أعزائيا تسمظ مداىسة في مؤسدة مختبصة بقصاع االعالـ أومسارسة مدؤوليات داخل ىحه السؤسدات سػاء برفة مباشخة أو غيخ مباشخة ،ويستج ىحا السشع حتى ألصػليع وفخوعيع مغ
الجرجة األولى ،شبقا لشز السادة  00مغ القانػف العزػؼ رقع  50 -92يتعمق باإلعالـ ،مخجع سابق.
كسا يسشع عمى مدتخجمي "سمظة ضبط الرحافة السكتؾبة" أف يذاركػا في مؤسدات مترمة بقصاعات الرحافة السكتػبة
والرحافة االلكتخونية ومؤسدات الشذخ واالشيار سػاء برفة مباشخة أو غيخ مباشخة ،حدبسا تشز عميو السادة  03مغ
القانػف العزػؼ رقع  50 -92يتعمق باإلعالـ ،مخجع سابق.
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الفقخة الثانية :مجى االستقاللية العزؾية لؾكالتي السشاجؼ.
رغع تبشي قانػف السشاجع رقع  50-90ألغمب األحكاـ القانػنية الستعمقة بػكالتي السحخوقات
وإسقاشيا عمى وكالتي السشاجع " وكالة السرمحة الجيػلػجية لمجدائخ" و" الػكالة الػششية لمشذاشات
السشجسية" ،إال أنو جعل اختالفا بيشيسا ؼيسا يتعمق بتذكيمتيسا الجساعية ،إذ نجج "وكالة السرمحة
الجيػلػجية لمجدائخ" تتكػف لجشتيا السجيخة مغ رئيذ وثالثة ( )51أعزاء فقط يعيشػف بسػجب
مخسػـ رئاسي ،أما " الػكالة الػششية لمشذاشات السشجسية" فتتكػف لجشتيا السجيخة مغ رئيذ وأربعة
( )50أعزاء يعيشػف أيزا بسػجب مخسػـ رئاسي.545
أوال -نقائص التذكيمة الجساعية لؾكالتي السشاجؼ:
إف االستقاللية العزػية ألية ىيئة ال تكتسل إال بسجسػع الزسانات القانػنية التي تحسي
تذكيمتيا الجساعية اتجاه تجخالت الدمصة التشفيحية أو غيخىا ،بالشدبة لػكالتي السشاجع ىشاؾ بعس
السؤشخات والشقائز التي مغ شأنيا إفخاغ ىحه االستقاللية مغ محتػاىا ،إذ اكتفى السذخع في ضل
قانػف السشاجع رقع  50 -90بتعجاد تذكيمة المجشة السجيخة لكل وكالة مغ وكالتي السشاجع عمى حجة.
 -0عجـ تحجيج صفة أعزاء وكالتي السشاجؼ:
باستقخاء نز السادة  13فقخة  95مغ قانػف السشاجع رقع  50 -90الستزسشة تذكيمة
وكالتي السشاجع ،يالحع أف السذخع أغفل عشر اخ ىاما يعتبخ ركيدة أساسية لزساف االستقاللية
العزػية لمػكالتيغ والستسثل في تحجيج صفة ومخاكد أعزائيسا ،عمى الخغع مغ أف قصاع السشاجع
قصاع فشي يحتاج لحوؼ الخبخة مغ الستخرريغ والسؤىميغ ذوؼ الكفاءة ،كسا ىػ األمخ بالشدبة
لػكالتي السحخوقات.

545

شبقا لسا نرت عميو السادة  13في فقختيا  95مغ قانػف رقع  50 -90يتعمق بالسشاجع ،مخجع سابق.
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 -8عجـ تحجيج عيجة أعزاء وكالتي السشاجؼ:
تعتبخ العيجة  -كسا سبق تػضيحو -إحجػ الجعائع األساسية السعتسج عمييا في ابخاز
االستقاللية العزػية لدمصات الزبط االقترادؼ ،إال أنيا غابت عغ تذكيمة وكالتي السشاجع كسا
غابت عغ تذكيمة وكالتي السحخوقات ،مسا يؤثخ عمى أعزاء ىحه الػكاالت عشج مسارسة مياميع
لتخػفيع مغ العدؿ ألؼ سبب كاف أثشاء مجة عزػيتيع.
ورغع ذلظ قخر السذخع مبخرات معقػلة لعدؿ أعزاء ىحه الػكاالت ولػ أثشاء مسارستيع
لسياميع ،يتعمق األمخ بحالة إصجار أحكاـ قزائية سالبة لمحخية ضج أحج ىؤالء األعزاء أو
أكثخ عشج ارتكابيع لجخائع خصيخة تسذ الذخؼ ،ؼبالشدبة ألعزاء وكالتي السحخوقات شبقا لشز
السادة  12مغ قانػف السحخوقات رقع :91 -91

"  ......وتشيى مياـ الخئيذ أو أي عزؾ مؽ أعزاء المجشة السجيخة أو األميؽ العاـ ،حدب
األشكاؿ التي تؼ تعييشو بيا  )8( .........حالة صجور ضجه إدانة قزائية سالبة لمحخية".
أما بالشدبة ألعزاء الػكالتيغ السشجسيتيغ شبقا لشز السادة  13مغ قانػف السشاجع
رقع :50 -90

"  ......يعتبخ مدتكبال تمقائيا رئيذ المجشة السجيخة أو أي عزؾ فييا صجر في حقو حكؼ
قزائي نيائي في أمخ لو عالقة بشذاطو السيشي.".......
 -3غياب تحجيج أي جية مقتخحة ألعزاء وكالتي السشاجؼ:
لع يتصخؽ قانػف السشاجع رقع  50 -90لصبيعة الجيات السقتخحة ألعزاء وكالتي السشاجع،
عمى خالؼ وكالتي السحخوقات التي تقتخح تذكيمتيا الجساعية مغ شخؼ الػزيخ السكمف
بالسحخوقات ،وىحا ما يثيخ استفيامات ججية حػؿ مجػ استقاللية ىحه الػكاالت عغ الدمصة
التشفيحية مسثمة في رئيذ الجسيػرية الحؼ يدتأثخ بتعييغ جسيع األعزاء بشاء عمى اختياره
الذخري والسباشخ.
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 -0تعييؽ أعزاء وكالتي السشاجؼ مؽ طخؼ الدمظة التشفيحية:
تعتبخ شخيقة التعييغ عامال قػيا لسجػ تستع أعزاء سمصات الزبط باستقالليتيع وحخيتيع
في اتخاذ الق اخرات الستعمقة بسياميع ،ؼيسا يخز تعييغ أعزاء التذكيمة الجساعية لػكالتي السشاجع
بسػجب مخسػـ رئاسي ،يستمظ رئيذ الجسيػرية الدمصة السصمقة في تعييغ كافة أعزاء وكالتي
السشاجع دوف تجخل مغ أؼ جية كانت ،ودوف أدنى تفديخ إلقراء الػزيخ أو غيخه مغ الييئات مغ
صالحية االقتخاح كسا ىػ الحاؿ في قصاع السحخوقات.
ثانيا -تكخيذ نغاـ التشافي ألعزاء وكالتي السشاجؼ:
إذا كانت استقاللية سمصات الزبط االقترادؼ يخاد بيا عجـ خزػعيا ال لمدمصة الخئاسية
وال لمػصاية اإلدارية فإف حيادىا في أداء وضائفيا يعتبخ وجيا آخخ لتمظ االستقاللية مغ خالؿ
تكخيذ مبجأ التشافي سػاء الػضيفي أو السالي ،إضافة إلى إلداميع بفتخة الفخاغ.
 -0أعزاء وكالتي السشاجؼ خاضعؾف لشغاـ التشافي الكمي:
يخزع رئيدا المجشة السجيخة لػكالتي السشاجع أو أؼ عزػ فييسا لشطاـ التشافي ،حيث ال
يسكشيع مسارسة أؼ نذاط ميشي أو عيجة انتخابية وششية أو محمية ،كسا ال يسكشيع امتالؾ أية
مشافع في مؤسدة تابعة لقصاع الشذاشات السشجسية برفة مباشخة أو غيخ مباشخة ،حدبسا تشز
عميو السادة  13مغ قانػف السشاجع رقع :50 -90

" تتشافى وعيفة رئيذ المجشة السجيخة أو العزؾية فييا مع أي نذاط ميشي أو عيجة
انتخابية وطشية أو محمية ،وكل امتالؾ لسشافع في مؤسدة تابعة لقظاع الشذاطات السشجسية
برفة مباشخة أو غيخ مباشخة".
 -8أعزاء وكالتي السشاجؼ خاضعؾف لفتخة الفخاغ:
ال يسكغ رئيذ المجشة السجيخة وأعزاؤىا -عشج انتياء مياميع -مسارسة أؼ نذاط ميشي في
قصاع السشاجع والسقالع ،كسا أنو ال يسكشيع مسارسة أؼ نذاط ميشي استذارؼ يتعمق بالشذاشات
السشجسية سػاء في إشار ميشة حخة أو بأية صفة أخخػ وذلظ لسجة سشتيغ ،546عمى أف يبقى الخئيذ
546

شبقا لشز السادة  13مغ القانػف رقع  50 -90يتزسغ قانػف السشاجع ،مخجع سابق.
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وأعزاء المجشة السجيخة يتستعػف بالخواتب الستعمقة بالػضيفة ،التي تجفعيا ليع ،حدب الحالة ،الػكالة
السعشية خالؿ مجة الدشتيغ ( )2السحكػرتيغ.547".....
بسعشى ضخورة خزػع أعزاء وكالتي السشاجع لفتخة فخاغ ،وىي آلية يقرج بيا تحجيج مجة
زمشية معيشة يحطخ خالليا عمى عزػ مغ أعزاء وكالتي السشاجع مسارسة وضيفة ذات صمة
بسيامو الدابقة في السؤسدات الخاصة أو في أؼ قصاع اقترادؼ آخخ خاضع لمزبط ،548عمى
خالؼ أعزاء وكالتي السحخوقات ،إذ لع يكخس قانػف السحخوقات الججيج رقع  91 -91فتخة فخاغ
بالشدبة ليع بعج انتياء مجة عيجتيع ،مغ خالؿ تحجيج مجة زمشية معمػمة يحطخ عمييع أثشاءىا
مسارسة أية وضيفة ليا عالقة بقصاع السحخوقات ،وىػ ما كاف معسػال بو في ضل قانػف السحخوقات
القجيع رقع  50 -50إذ نرت السادة  92مشو عمى ضخورة امتشاع أعزاء وكالتي السحخوقات مغ
مداولة كل نذاط يخز قصاع السحخوقات أو أؼ نذاط استذارؼ يتعمق بشذاشات السحخوقات في
إشار ميشة حخة أو أؼ ميشة كانت.
في األخيخ نذيخ إلى أنو رغع الشقائز العجيجة التي تعخفيا التذكيمة الجساعية لدمصات
الزبط ؼيسا يتعمق بشطاـ التشافي أو بفتخة الفخاغ ،يسكغ تجاركيا بسػجب األمخ رقع 59 -50
الستعمق بحاالت التشافي ،إذ نرت السادة  1مشو عمى عجـ إمكانية مسارسة الفئات السعشية بيحا

 547السادة  13مغ القانػف رقع  50 -90يتزسغ قانػف السشاجع ،مخجع سابق.
548

ؼيسا يتعمق بدمصات ضبط أخخػ لع يشز السذخع عمى إلدامية خزػع أعزائيا لفتخة فخاغ بعج انقزاء عيجتيع في

الشرػص السشذئة ليا ،كسا ىػ الحاؿ بالشدبة سمصة ضبط البخيج واالتراالت االلكتخونية ،لجشة تشطيع عسميات البػرصة
ومخاقبتيا ،سمصة ضبط الرحافة السكتػبة ،لجشة اإلشخاؼ عمى التأميشات ومجمذ السشافدة.
في حيغ البعس اآلخخ مشيا يعخؼ فتخة الفخاغ بالشدبة ألعزائيا مثل:
 "سمظة ضبط الدسعي البرخي" :إذ يسشع عمى كل عزػ انقزت عيجتو فييا مداولة أؼ نذاط آخخ لو عالقة بشذاطالدسعي البرخؼ خالؿ الدشتيغ السػاليتيغ ،شبقا لشز السادة  00مغ القانػف رقع  50 -90يتعمق بشذاط الدسعي البرخؼ،
مخجع سابق.
 "مجمذ الشقج والقخض" :يسشع عمى السحافع باعتباره رئيدا لمسجمذ كسا يسشع عمى نػابو أف يداولػا بعس السيغ إال بعجمخور سشتيغ كاممتيغ مغ يػـ انتياء عيجتيع ،عمى خالؼ باقي األعزاء اآلخخيغ إذ ال يػجج نز خاص يقخر ليع فتخة
فخاغ في قانػف الشقج والقخض ،راجع نز السادة  90مغ القانػف رقع  99 -51يتعمق بالشقج والقخض السعجؿ والستسع ،مخجع
سابق.
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األمخ بعس الشذاشات فػر انتياء مياميع أماـ اإلدارة العسػمية أو أماـ الدمصات اإلدارية
السدتقمة ،إال بعج مخور فتخة زمشية مقجرة بدشتيغ كاممتيغ:

" دوف السداس بحاالت التشافي السشرؾص عمييا في التذخيع والتشغيؼ السعسؾؿ بيسا ،ال
يسكؽ أف يسارس شاغمؾ السشاصب والؾعائف السكؾروف في السادة األولى أعاله ،عشج نياية
ميشتيؼ ،ألي سبب كاف ،ولسجة سشتيؽ ( )8نذاطا استذاريا أو نذاطا ميشيا أيا كانت طبيعتو،
أو أف تكؾف ليؼ مرالح مباشخة أو غيخ مباشخة لجى السؤسدات أو الييئات التي سبق ليؼ أف
تؾلؾا مخاقبتيا أو االشخاؼ عمييا أو أبخمؾا صفقة معيا أو لجى أي مؤسدة أو ىيئة أخخى تعسل
في نفذ مجاؿ الشذاط".549
السظمب الثاني :عؾائق االستقاللية الؾعيفية لؾكالتي السحخوقات في
مؾاجية الدمظة التشفيحية.
تعتبخ سمصات الزبط االقترادؼ سمصات قصاعية ليا مغ الرالحيات الػاسعة والستشػعة
لزبط القصاع الحؼ تذخؼ عميو ،فسشيا مغ تتستع بسياـ ضبط قبمية تتسثل في رقابة الجخػؿ إلى
الدػؽ عغ شخيق وضع قػاعج تحجد شخوط مسارسة الشذاط ك ػ "مجمذ الشقج والقخض" ،في حيغ
تتستع سمصات أخخػ بسياـ ضبط بعجية تتسثل في مخاؾبة أعػاف الدػؽ ومجػ احتخاميع لمقػاعج
القانػنية التذخيعية مشيا والتشطيسية كػ ػ "مجمذ السشافدة" و"المجشة السرخؼية" ،واألكيج أف مسارسة
ىحه الرالحيات بكل فعالية وحيادية يدتجعي تجعيسيا باستقاللية عزػية ووضيؽية عمى الدػاء.
فخغع االستقاللية الػضيؽية السشرػص عمييا قانػنا بالشدبة لػكالتي السحخوقات ،إال أنيسا
ال زالتا عخضة لتجخل الدمصة التشفيحية حيغ مسارستيسا لسياميسا مغ شخؼ الػزيخ السكمف
بالسحخوقات (الفخع األوؿ) ،كسا أف تفعيل مجمذ السخاؾبة وتكميفو بسيسة مخاؾبة ومتابعة أعساؿ
الػكالتيغ زاد مغ محجودية صالحيتييسا في ضبط قصاع السحخوقات( الفخع الثاني).

549

راجع أيزا نز السادة  4مغ األمخ رقع  01 -07يتعمق بحاالت التشافي وااللتدامات الخاصة ببعس السشاصب

والػضائف ،مخجع سابق.
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الفخع األوؿ :عؾائق االستقاللية الؾعيفية لؾكالتي السحخوقات في مؾاجية
الؾزيخ السكمف بالسحخوقات.
فزال عغ الرالحيات األخخػ السدشجة لمػزيخ السكمف بالسحخوقات عغ شخيق التشطيع،550
يتػلى الػزيخ بسػجب قانػف السحخوقات رقع  ،91 -91عمى وجو الخرػص ما يمي:
 التساس مشح الدشجات السشجسية لػ ػ "الػكالة الػششية لتثسيغ مػارد السحخوقات"، شمب السػافقة عمى امتيازات السشبع ،وق اخرات تعجيميا وعقػد السحخوقات وتعجيالتيا بسػجب ىحاالقانػف،
 مشح رخز استغالؿ السشذآت التابعة لقصاع السحخوقات بشاء عمى تػصية مغ " سمصة ضبطالسحخوقات"،
 مشح امتيازات الشقل بػاسصة األنابيب ،بشاء عمى تػصية مغ "سمصة ضبط السحخوقات"، مشح رخز مسارسة نذاشات تكخيخ السشتجات الشفصية وتحػيميا وتخديشيا وتػزيعيا بشاء عمىتػصية سمصة ضبط السحخوقات" .551
يتزح مغ خالؿ مختمف استقخاء ىاتو الرالحيات التي يتستع بيا الػزيخ السكمف
بالسحخوقات ارتباشيا السباشخ أو غيخ السباشخ برالحيات وكالتي السحخوقات ،يشعكذ مغ خالؿ
تجخمو في مياـ وكالة "ألشفط" ذات الصابع التشطيسي مغ جية (الفقخة األولى) ،واعتساده الكبيخ عمى
تػصيات "سمصة ضبط السحخوقات" كييئة استذارية مغ جية أخخػ (الفقخة الثانية).
الفقخة األولى :مخافقة الؾزيخ السكمف بالسحخوقات لؾكالة "ألشفط" في مسارسة مياميا.
استحجثت وكالتا السحخوقات لتكػنا عمى مدافة بعيجة عغ الػ ازرة السكمفة بالسحخوقات وعغ
مداحسة الػزيخ ليا خريرا في صالحياتيا الزبصية ،إال أنو يالحع  -عمى العكذ مغ ذلظ-
تجخل الػزيخ السكمف بالسحخوقات ؼيسا يتعمق بالرالحيات التشطيسية لػكالة "ألشفط" ،ما يطيخ كأنو

550

مخسػـ تشفيحؼ رقع  152 -90مؤرخ في  2ديدسبخ  ،2590يحجد صالحيات وزيخ الصاقة ،ج .ر .ع  00صادر في 0

ديدسبخ  ،2590معجؿ بسػجب السخسػـ التشفيحؼ رقع  00 -93مؤرخ في  91ؼيفخؼ  ،2593ج .ر .ع  95صادر في 90
ؼيفخؼ .2593
551

السادة  29مغ قانػف رقع  91 -91يشطع نذاشات السحخوقات ،مخجع سابق.

- 306 -

الـباب الـثاني

الفصل الثاني :محدودية صالحيات وكالتي المحروقات في ضبط قطاع المحروقات.

نػع مغ التبعية اإلدارية مغ خالؿ حمػلو محميا عشج شمب الدشجات السشجسية (أوال) ،السرادقة
عمى امتيازات السشبع وعقػد السحخوقات التي ترجرىا وكالة "ألشفط" (ثانيا) ،إضافة إلى تمقي الػزيخ
تقاريخ سشػية تتعمق بشذاشات السشبع مغ شخفيا (ثالثا).
أوال -حمؾؿ الؾزيخ السكمف بالسحخوقات محل وكالة "ألشفط" عشج طمب الدشجات السشجسية:
تسارس وكالة "ألشفط" بحدب األصل صالحياتيا في ضبط نذاشات السشبع ،مغ خالؿ مشح
الخخز اإلدارية ،ق اخرات االسشاد وامتيازات السشبع دوف الخزػع ألؼ نػع مغ التجخل الدابق أو
الالحق مغ الدمصة التشفيحية مسثمة في الػزيخ السكمف بالسحخوقات ،إال أف ىحا األخيخ يحل محميا
في التساس مشحيا الدشجات السشجسية.
إذ يتػلى الػزيخ السكمف بالسحخوقات التساس مشح الدشجات السشجسية ل ػ ػ "الػكالة الػششية
لتثسيغ مػارد السحخوقات" في مجمذ الػزراء ،بحدب نز السادة  3مغ قانػف السحخوقات رقع
:91 -91

" تعؾد ممكية الدشجات السشجسية لمجولة ،وتسشح حرخيا لمؾكالة الؾطشية لتثسيؽ مؾارد
السحخوقات بسؾجب مخسؾـ رئاسي،".....
فال تدتصيع وكالة "ألشفط" مباشخة صالحياتيا في مشح امتياز السشبع أو إبخاـ عقػد
السحخوقات إال بعج الحرػؿ عمى سشج مشجسي ،وال يسكشيا الحرػؿ عمى الدشج السشجسي إال
بتجخل الػزيخ السكمف بالسحخوقات والتساسو ذلظ مغ أجميا لجػ مجمذ الػزراء.
عمى خالؼ ما كاف سائجا في ضل قانػف السحخوقات رقع  ( 50 -50السمغى) حيث كانت
وكالة "ألشفط" تصمب بشفديا الحرػؿ عمى الدشجات السشجسية ،552التي تسشح ليا بسػجب مخسػـ

552

يسشح الدشج السشجسي السصابق إلى "الػكالة الػششية لتثسيغ مػارد السحخوقات" (ألشفط) بشاء عمى شمبيا بسػجب مخسػـ

تشفيحؼ حدبسا تشز عميو السادة  51مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  930 -50يحجد شخوط تدميع الدشجات السشجسية لشذاشات
البحث و /أو استغالؿ السحخوقات ،مخجع سابق.
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تشفيحؼ ،553شبقا لإلجخاءات والذخوط السشرػص عمييا في السخسػـ التشفيحؼ رقع  930 -50الحؼ
يحجد شخوط تدميع الدشجات السشجسية لشذاشات البحث و /أو استغالؿ السحخوقات.
ما يعشي أف قانػف السحخوقات الججيج رقع  91 -91قمب السػازيغ لرالح الػزيخ السكمف
بالسحخوقات عمى حداب االستقاللية الػضيؽية لػكالة "ألشفط" ،إذ ال يسكغ ليحه األخيخة مباشخة
صالحياتيا إال بعج تجخل الػزيخ السكمف بالسحخوقات وحرػلو مغ أجميا عمى الدشجات السشجسية
بسػجب مخسػـ رئاسي ،554وىػ ما ال يجج تفدي اخ سػػ التزييق مججدا عمى ىحه الػكالة في أداء
مياميا.
 -0شخوط مشح وكالة "ألشفط" الدشج السشجسي بشاء عمى التساس الؾزيخ السكمف بالسحخوقات:
بعج االشالع عمى نتائج التحقيق التشطيسي لصمب الػزيخ بسشح وكالة "ألشفط" الدشج
السشجسي ،وبعج االشالع عمى تقاريخ السرالح السخترة التابعة لػ ازرة الصاقة وآرائيا ،وبشاء عمى
تقخيخ وزيخ الصاقة يسشح سشجا مشجسيا لشذاشات البحث و /أو استغالؿ السحخوقات ل ػ ػ "الػكالة
الػششية لتثسيغ مػارد السحخوقات" عمى مداحة واحجة أو أكثخ ،مع ضخورة تػافخ الذخوط التالية:
 احتخاـ وتصبيق أحكاـ السخسػـ التشفيحؼ رقع  920 -50والستعمق بتعييغ حجود االمالؾ السشجسيةوترشيفيا إلى مشاشق وتحجيج مداحات التشقيب والبحث واالستغالؿ،555
553

راجع في ذلظ عمى سبيل السثاؿ السخسػـ التشفيحؼ رقع  02 -93مؤرخ في  15جانفي  ،2593يتزسغ مشح الػكالة

الػششية لتثسيغ مػارد السحخوقات "ألشفط" سشجات مشجسية لشذاشات البحث و /أو استغالؿ السحخوقات ،ج .ر .ع  50صادر
في  9ؼيفخؼ .2593
554

مشحت وكالة " ألشفط" أوؿ سشج مشجسي في ضل قانػف السحخوقات الججيج رقع  91 -91بسػجب السخسػـ الخئاسي رقع

 01 -25مؤرخ في  20ؼيفخؼ سشة  ،2525يتزسغ مشح الػكالة الػششية لتثسيغ مػارد السحخوقات "ألشفط" سشجا مشجسيا
لشذاشات البحث و /او استغالؿ السحخوقات في السداحة السدساة " مػيجيخ" ،ج .ر .ع  92صادر  20ؼيفخؼ سشة .2525
555

السخسػـ التشفيحؼ رقع  920 -50السؤرخ في  0ماؼ  ،2550يتعمق بتعييغ حجود األمالؾ السشجسية وترشيفيا إلى

مشاشق وتحجيج مداحات التشقيب والبحث واالستغالؿ ،ج .ر .ع  15صادر في  1ماؼ  ،2550السعجؿ والستسع بسػجب
السخسػـ التشفيحؼ رقع  190 -53مؤرخ في  0أكتػبخ  ،2553ج .ر .ع  03صادر في  3أكتػبخ .2553
راجع أيزا:
السخسػـ التشفيحؼ رقع  920 -90مؤرخ في  0أفخيل  2590يحجد قائسة مداحات االستغالؿ الػاقعة في مشاشق ضعيفة
االستكذاؼ وذات جيػلػجية معقجة و /أو تشقريا السشذآت األساسية ،ج .ر .ع  25صادر في  0أفخيل .2590
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 احتخاـ وتصبيق أحكاـ السخسػـ التشفيحؼ رقع  931 -50الحؼ يحجد إجخاءات االنتقاء وتحجيجالسداحات مػضػع شمب فتخة االستبقاء ومداحات االستغالؿ والسداحات السخدودة مغ مداحة
البحث،556
 إرفاؽ شمب الدشج السشجسي بالخخائط والػثائق حدب الذكل والسزسػف السحجديغ بسػجب قخارصادر عغ الػزيخ السكمف بالسحخوقات ،ويجب أف تعج ىحه الخخائط والػثائق حدب شخوط تدسح
بزساف استغالليا وحفطيا.
 -8اجخاءات مشح وكالة "ألشفط" الدشج السشجسي بشاء عمى التساس الؾزيخ السكمف بالسحخوقات:
مغ أجل شمب الحرػؿ عمى الدشج السشجسي مغ الػزيخ السكمف بالسحخوقات لرالح وكالة
"ألشفط" تتبع اإلجخاءات التالية:
 عخض شمب الدشج السشجسي إلبجاء ال أخؼ عمى الػزراء السكمفيغ بالجفاع الػششي والجاخمية والساليةوالسشاجع والسػارد السائية والبيئة والفالحة والثقافة والرشاعة والدياحة ،وكحا عمى والة الػاليات التي
تقع فييا السداحة مػضػع شمب الدشج السشجسي.
 يجب عمى الدمصات السحكػرة أعاله أف تبمغ رأييا في أجل شيخيغ ( )2مغ إخصارىا ،بعجانقزاء ىحا األجل يعج ىحا الصمب مقبػال مغ شخؼ الدمصات السعشية.
 تبجأ مجة صالحية الدشج السشجسي في الدخياف ابتجاء مغ تاريخ نذخ السخسػـ الستزسغ مشحالدشج السشجسي ،وتشتيي عشج االقتزاء في حالة التخمي عغ الدشج السشجسي عشج تاريخ نذخ
السخسػـ الستزسغ التخمي عشو.

556

السخسػـ التشفيحؼ رقع  931 -50يحجد إجخاءات االنتقاء وتحجيج السداحات مػضػع شمب فتخة االستبقاء ومداحات

االستغالؿ والسداحات السخدودة مغ مداحة البحث ،السعجؿ والستسع ،مخجع سابق.
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ثانيا -السرادقة عمى أعساؿ وكالة "ألشفط" في مجمذ الؾزراء:
تقػـ وكالة "ألشفط" شبقا لشز السادة  02مغ قانػف السحخوقات رقع  ،91 -91بإيجاع امتياز
السشبع وقخار االسشاد وعقج السحخوقات وكحا تعجيالتيا لجػ الػزيخ قرج السرادقة عمييا.
لمػىمة األولى يبجو مغ خالؿ استقخاء نز السادة  02أف الػزيخ السكمف بالسحخوقات ىػ
مغ يتػلى السرادقة عمى أعساؿ وكالة "ألشفط" ،لكغ نز السادة  29مغ قانػف السحخوقات رقع
 91 -91التي عجدت صالحيات الػزيخ ؼيسا يتعمق بزبط نذاشات السحخوقات نرت السصة
الثانية مشيا عمى ما يمي:
 ............................... شمب السػافقة عمى امتيازات السشبع ،وق اخرات تعجيميا وعقػد السحخوقات وتعجيالتيا ،بسػجب ىحاالقانػف".
وىػ ما أكجتو السادة  00مغ القانػف نفدو ،إذ تتع السرادقة عمى أعساؿ وكالة "ألشفط" بسػجب
مخسػـ يتخح في مجمذ الػزراء ويجخل حيد التشفيح بتاريخ نذخ مخسػـ السرادقة في الجخيجة
الخسسية لمجسيػرية الجدائخية الجيسػقخاشية الذعبية ،557بشاء عمى شمب الػزيخ السكمف بالسحخوقات.
 -0محتؾيات ممف السرادقة عمى أعساؿ وكالة "ألشفط":
تخزع عقػد السحخوقات وتعجيالتيا ،وامتيازات السشبع وتعجيالتيا لشفذ إجخاء السرادقة.
أ -بالشدبة المتيازات السشبع :
يتزسغ ممف السرادقة قخار مشح امتياز السشبع لرالح السؤسدة الػششية "سػناشخاؾ".

557

السادة  00مغ قانػف رقع  91 -91يشطع نذاشات السحخوقات " :تتع السرادقة عمى امتيازات السشبع أو عقج السحخوقات

بسػجب مخسػـ يتخح في مجمذ الػزراء ويجخل حيد التشفيح بتاريخ نذخ مخسػـ السرادقة في الجخيجة الخسسية لمجسيػرية
الجدائخية الجيسػقخاشية الذعبية .يشبغي أف يتزسغ ممف السرادقة عمى عقج السحخوقات ،باإلضافة لعقج السحخوقات
السعشي ،قخار االسشاد السحكػر في السادة  31أدناه.
تخزع تعجيالت عقػد السحخوقات وق اخرات تعجيل امتياز السشبع لشفذ إجخاء السرادقة ،"......... ،مخجع سابق.
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ب -بالشدبة لعقج السحخوقات:
يتزسغ ممف السرادقة باإلضافة لعقج السحخوقات السعشي ،قخار اإلسشاد السشرػص عميو
شبقا لشز السادة  31مغ قانػف السحخوقات رقع  " :91 -91لغخض إبخاـ عقج محخوقات ،تسشح
الػكالة الػششية لتثسيغ مػارد السحخوقات بػاسصة قخار االسشاد ،الحق لألشخاؼ الستعاقجة في
مسارسة نذاشات البحث و /أو االستغالؿ عمى مداحة معيشة.".......
 - 8مدتثشيات إجخاء السرادقة عمى أعساؿ وكالة "ألشفط":
تدتثشى أعساؿ وكالة "ألشفط" مغ إجخاء السرادقة إذا تعمق مػضػعيا بسا يأتي:
 تغييخ التدسية أو السقخ االجتساعي ألشخاؼ عقج السحخوقات أو امتياز السشبع. التحػيالت بيغ الييئات السشتدبة لعقج السحخوقات أو امتياز السشبع. ترحيح األخصاء السادية في عقج السحخوقات أو امتياز السشبع.558في حؿيقة األمخ ىحه السدتثشيات تعبخ عغ الخؤية الحؿيؿية لمثقة السػضػعة في وكالة "ألشفط"
وفي حجسيا مقارنة بحجع القصاع الحؼ تذخؼ عميو وتعسل عمى ضبصو ،كسا تعبخ عغ التيسير
السقشغ الحؼ الزاؿ السذخع يبجع ؼيو عمى مدتػػ سمصات الزبط االقترادؼ.
ثالثا -ضخورة تبميغ وكالة "ألشفط" الؾزيخ السكمف بالسحخوقات بسخظظات نذاطات السشبع:
تكمف الػكالة الػششية لتثسيغ مػارد السحخوقات (ألشفط) بتبميغ الػزيخ السكمف بالسحخوقات
بسخصصات نذاط السشبع عمى السجييغ الستػسط والصػيل ،وذلظ خالؿ شيخ جانفي مغ كل سشة،559
وتشقدع ىحه السخصصات إلى األنػاع التالية:

558

حدبسا نرت عميو السادة  00في فقختيا الثانية مغ قانػف رقع  91 -91يشطع نذاشات السحخوقات ":تخزع تعجيالت

عقػد السحخوقات وق اخرات تعجيل امتياز السشبع لشفذ إجخاء السرادقة ،باستثشاء الحاالت التي يتعمق مػضػعيا بسا يأتي:
 تغييخ التدسية أو السقخ االجتساعي، التحػيالت بيغ الييئات السشدبة ،أو ترحيح األخصاء السادية " ،مخجع سابق.559

السادة  02مغ قانػف رقع  91 -91يشطع نذاشات السحخوقات" :

.............................................. -
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 -0مخظط التظؾيخ:
تشز السادة  00مغ قانػف السحخوقات رقع  91 -91عمى وجػب تقجيع الستعامميغ مذاريع
مخصصات التصػيخ مخفقة بتقجيخ تكاليف التصػيخ وتحجيج مداحة االستغالؿ وتحجيج الشقصة أو
الشقاط حيث يتع ؾياس حجع السحخوقات ،وال يسكغ تشفيح ىحه السخصصات إال بعج تبميغ وكالة "ألشفط"
لمسػافقة عمييا ،كسا يجب أف يكػف كل تعجيل لسخصط التصػيخ السقتخح مػضػع مػافقة مدبقة ،ال
سيسا إذا تعمق ببخامج األشغاؿ السختبصة بعسميات التصػيخ واإلنتاج واستغالؿ السحخوقات ،التخمي
عغ السػقع واعادتو إلى حالتو األصمية.
كسا يذسل مخصط التصػيخ عمى الخرػص ،تحجيج مداحة االستغالؿ التي يشبغي
تصػيخىا ،والعشاصخ التقشية ،االقترادية ،والسالية ،وتحجيج مػقع نقصة الؿياس واالجخاءات األمشية،
وإجخاءات حساية البيئة ،وكحا عشاصخ السحتػػ السحمي.560
كسا يمدـ الستعاممػف بتقجيع بخامج العسل والسيدانيات الدشػية لػكالة "ألشفط" مغ أجل السػافقة
عمييا ،مغ جية أخخػ تمتدـ وكالة "ألشفط" بالتجقيق في التكاليف الفعمية لألنذصة السختبصة
بسخصصات التصػيخ والسيدانيات التقجيخية وذلظ نط اخ ألىسيتيا في مجاؿ الترخيح عغ الجخل
الخاضع لمزخيبة.
 -8مخظط البحث:
يمتدـ متعاممػ نذاشات السشبع بتقجيع مخصط البحث لػكالة "ألشفط" لمسػافقة عميو ضسغ
صالحياتيا التشطيسية ،ويقرج بسخصط البحث بخامج األشغاؿ والسيدانية الستعمقة بعسميات
االس تكذاؼ ،ال سيسا مشيا الدلدالية ،والحفخ االستكذافي ،وحفخ التقجيخ ،والجراسات وجسيع أنػاع
األشغاؿ الزخورية الستكذاؼ السحخوقات بسػجب امتياز السشبع أو عقج السحخوقات ،561الحؼ
يكػف بجوره مػضػع تبميغ لمػزيخ السكمف بالسحخوقات.
 تبميغ الػزيخ بسخصصات نذاشات السشبع عمى السجييغ الستػسط والصػيل ،وذلظ خالؿ شيخ جانفي مغ كل سشة " ،مخجعسابق.
560

أنطخ في ذلظ التعخيف الػارد في نز السادة  2مغ رقع  91 -91يشطع نذاشات السحخوقات ،مخجع سابق.

561

حدب التعخيف الػارد في نز السادة  2مغ السخجع نفدو.
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 -3السخظط السذتخؾ لتظؾيخ السكسؽ واستغاللو:
يقرج بالسخصط السذتخؾ لتصػيخ السكسغ واستغاللو مخصط التصػيخ واالستغالؿ السذتخؾ
والقابل لمسخاجعة ،الحؼ يشبغي أف يؤدؼ إلى اتفاؽ التػحيج.

562

تججر اإلشارة إلى أف وكالة "ألشفط" ال تتحكع في وضعية مخصصات التصػيخ ألف العجيج مغ
الستعاقجيغ يبجؤوف في تشفيح مخصصاتيع الخاصة بيع قبل مػافقة وكالة "ألشفط" ،بدبب تجاوز ىحه
األخيخة آجاؿ السػافقة عمى مخصصات التصػيخ السقجرة بذيخيغ ( ،)2إضافة إلى غياب إجخاءات
مشذػرة تتعمق بإرساؿ السعصيات بالذكل السصمػب وفي اآلجاؿ السحجدة مغ شخؼ وكالة
"ألشفط".563
كسا أف التقاريخ الدشػية لػكالة "ألشفط" ال تذيخ إلى الػضعية اإلجسالية لسخصصات التصػيخ
السػافق عمييا في نياية كل سشة بالتحجيج عمى وجو الخرػص ( السخصصات الجارية في انتطار
السػافقة ،السخصصات السػافق عمييا والجارؼ تشفيحىا السخصصات السػافق عمييا والتي لع تشفح
والسخصصات السعجلة) ،بل حتى أف المجشة السجيخة لػكالة "ألشفط" لع ترادؽ عمى أؼ مخصط
لتصػيخ السكسغ واستغاللو شيمة الفتخة السستجة ما بيغ  2592و ،2590عمى الخغع مغ أف ىحا الشػع
مغ السخصصات يعكذ رؤية استذخاؼية لمقصاع ،وتذكل أداة يدتشج عمييا تحجيج األىجاؼ
االستخاتيجية مغ شخؼ الدمصات العسػمية.564

562

راجع في ىحا التعخيف السادة  2مغ قانػف رقع  91 -91يشطع نذاشات السحخوقات ،مخجع سابق.

563

أنطخ في ذلظ تقخيخ مجمذ السحاسبة لدشة  ،2593مخجع سابق ،ص ص .050 -050

564

السخجع نفدو ،ص .050
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الفقخة الثانية" :سمظة ضبط السحخوقات" ىيئة استذارية مداعجة
لمؾزيخ السكمف بالسحخوقات.
سخخ السذخع "سمصة ضبط السحخوقات" لجػ الػزيخ السكمف بالسحخوقات ونربيا – بصخيقة
غيخ مباشخة -كييئة استذارية تقجـ تػصيات (أوال) ،إضافة إلى تخػيميا بعس الرالحيات
التكسيمية السختبصة بالخخز التي يسشحيا الػزيخ (ثانيا).
أوال -استئثار الؾزيخ السكمف بالسحخوقات بسشح الخخص بشاء عمى تؾصية "سمظة ضبط
السحخوقات:
يتستع الػزيخ السكمف بالسحخوقات برالحية مشح تخاخيز تتعمق بشذاشات السرب التي
تعسل عمى ضبصيا "سمصة ضبط السحخوقات" ،مسا يعشي أف قانػف السحخوقات رقع  91 -91رجح
أيزا كفة الػزيخ ؼيسا يتعمق بشذاط نقل السحخوقات بػاسصة األنابيب ونذاط تكخيخ وتخديغ وتػزيع
السشتجات الشفصية ،وقرخ دور "سمصة ضبط السحخوقات" عمى مجخد تقجيع التػصيات بذأنيا.
 -0تؾصية "سمظة ضبط السحخوقات" لمؾزيخ السكمف بالسحخوقات بسشح امتياز الشقل بؾاسظة
األنابيب:
يقجـ شمب الحرػؿ عمى امتياز الشقل بػاسصة األنابيب إلى "سمصة ضبط السحخوقات"،
التي تقػـ برياغة تػصية بيحا الذأف تػجييا إلى الػزيخ.
أ -تقجيؼ طمب امتياز الشقل بؾاسظة األ نابيب أماـ "سمظة ضبط السحخوقات":
لقج خػؿ قانػف السحخوقات لػ "سمصة ضبط السحخوقات" الشطخ في شمبات الحرػؿ عمى
امتياز الشقل بػاسصة األنابيب وكل ما يتعمق بإنجاز مشذآت الشقل ،بسػجب السخسػـ التشفيحؼ رقع
 102 -50الحؼ يحجد إجخاءات مشح امتياز الشقل بػاسصة األنابيب وسحبو ،حيث نرت السادة 0
مشو عمى أف:
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" يسشح امتياز الشقل بقخار مؽ الؾزيخ السكمف بالسحخوقات ،بشاء عمى تؾصية مؽ سمظة
ضبط السحخوقات.".......

565

ب -دراسة طمب امتياز نقل السحخوقات بؾاسظة األنابيب مؽ طخؼ "سمظة ضبط السحخوقات":
 تقػـ "سمصة ضبط السحخوقات" بجراسة أولية لمصمب في أجل ال تتعجػ مجتو خسدة عذخ ()90يػما ابتجاء مغ تاريخ ايجاع الصمب ،عشج انقزاء ىحا األجل وفي حالة ما إذا كاف السمف كامال،
تدمع "سمصة ضبط السحخوقات" إشعا ار باالستالـ وتقجـ لراحب الصمب دفتخ الذخوط الحؼ يحجد
حقػقو والتداماتو لالكتتاب.

566

 لػ ػ "سمصة ضبط السحخوقات" أجل ال تتعجػ مجتو تدعيغ ( )15يػما ابتجاء مغ تاريخ استالـالسمف ،لجراستو وصياغة تػصية إلى الػزيخ السكمف بالسحخوقات ،خالؿ ىحه السجة يسكغ أف تصمب
"سمصة ضبط السحخوقات" أيزا معمػمات تكسيمية مغ صاحب الصمب.567
 تبمغ "سمصة ضبط السحخوقات" صاحب الصمب بالتحفطات السحتسمة التي تبجييا ،في أجل التتعجػ مجتو ثالثيغ ( )15يػما ابتجاء مغ تاريخ استالـ السمف.568
 يتعيغ عمى صاحب الصمب إجخاء التعجيالت الزخورية وإرساؿ السمف السعجؿ إلى "سمصة ضبطالسحخوقات" في أجل ال تتعجػ مجتو ثالثيغ ( )15يػما ابتجاء مغ تاريخ التبميغ.569
 في حالة عجـ وجػد تحفطات أو عشج رفعيا ،تقػـ "سمصة ضبط السحخوقات" بجعػة صاحبالصمب ليكتتب بجفتخ الذخوط ،570وتقػـ برياغة تػصية إلى الػزيخ السكمف بالسحخوقات.

565

مخسػـ تشفيحؼ رقع  102 -50يحجد إجخاءات مشح امتياز نقل السحخوقات بػاسصة األنابيب وسحبو ،مخجع سابق.

566

السادة  0مغ السخسػـ التشفيحؼ نفدو.

567

السادة  0مغ السخسػـ التشفيحؼ نفدو.

568

السادة  59 / 3مغ السخسػـ التشفيحؼ نفدو.

569

السجة  52 /3مغ السخسػـ التشفيحؼ نفدو.

570

يتزسغ دفتخ الذخوط البشػد الستزسشة في السادة  99مغ السخسػـ التشفيحؼ نفدو.
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 -8تؾصية "سمظة ضبط السحخوقات" لمؾزيخ السكمف بالسحخوقات بسشح رخص مسارسة نذاطات
تكخيخ وتخديؽ السشتجات الشفظية:
تكمف "سمصة ضبط السحخوقات" شبقا لشز السادة  00مغ قانػف السحخوقات رقع 91 -91
بتقجيع تػصية لمػزيخ السكمف بالسحخوقات مغ أجل مشح رخرة مسارسة نذاشات التكخيخ والتحػيل
والتخديغ وتػزيع السشتجات الشفصية.
أ -تؾصية "سمظة ضبط السحخوقات" بسشح رخرة مسارسة نذاطات التكخيخ والتحؾيل:
تسارس السؤسدة الػششية بسفخدىا أو بالذخاكة مع أؼ شخز جدائخؼ آخخ و /أو أؼ
شخز معشػؼ خاضع لقانػف أجشبي نذاشات التكخيخ والتحػيل بعج تخخيز مغ الػزيخ ،بشاء عمى
تػصية "سمصة ضبط السحخوقات" ،تحجد قػاعج وشخوط مسارسة نذاشات التكخيخ والتحػيل عغ
شخيق التشطيع شبقا لشز السادة  913مغ قانػف السحخوقات رقع .91 -91
ب -تؾصية "سمظة ضبط السحخوقات" بسشح رخرة تخديؽ السشتجات الشفظية وتؾزيعيا:
تسارس نذاشات تخديغ السشتجات الشفصية و /أو تػزيعيا مغ قبل أؼ شخز وفقا لمتذخيع
الدارؼ السفعػؿ مع تحجيج الحج األدنى لسذاركة الذخز الجدائخؼ ،بعج تخخيز مغ الػزيخ وبشاء
عمى تػصية مغ "سمصة ضبط السحخوقات.571
 -3تؾصية "سمظة ضبط السحخوقات" الؾزيخ السكمف بالسحخوقات بسشح رخص استغالؿ السشذآت
التابعة لقظاع السحخوقات:
تكمف "سمصة ضبط السحخوقات" أيزا بجراسة شمبات رخز استغالؿ السشذآت التابعة
لقصاع السحخوقات وتقجيع تػصية لمػزيخ السكمف بالسحخوقات ،572إذ يذتخط لمذخوع في استغالؿ
السشذآت واليياكل الستعمقة بشذاشات السحخوقات الحرػؿ مدبقا عمى رخرة استغالؿ صادرة عغ
الػزيخ أو عغ الػالي السختز اقميسيا.573

571

راجع أحكاـ السادتيغ  00و  911مغ قانػف رقع  91 -91يشطع نذاشات السحخوقات ،مخجع سابق.

 572السادة  44مغ السخجع نفدو.
573

السادة  900مغ السخجع نفدو.
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يجب أف يدتػفي مشح رخرة استغالؿ السشذآت التابعة لقصاع السحخوقات ما يمي:
 السػافقة حدب الحالة عمى دراسة أو محكخة التأثيخ عمى البيئة وعمى دراسة أو محكخة األخصار، الحرػؿ عمى تخاخيز الذخوع في االنتاج، -نتائج التحقيق العسػمي عشج االقتزاء.

574

ثانيا -صالحيات "سمظة ضبط السحخوقات" السكسمة لسياـ الؾزيخ السكمف بالسحخوقات:
يقرج بيا تمظ الرالحيات التي قخرىا السذخع لػ ػ "سمصة ضبط السحخوقات" إال أنيا
صالحيات تكسيمية مختبصة برالحيات الػزيخ بسشح امتياز الشقل بػاسصة األنابيب ومشح رخز
االستغالؿ.
 -0صالحيات "سمظة ضبط السحخوقات" في حالة امتجاد و /أو اتداع نغاـ نقل السحخوقات:

يتقجـ السعشي بصمب إلى "سمصة ضبط السحخوقات" مخفق بسمف يتزسغ مجسػعة مغ
الػثائق والسعمػمات ،عمى أف تتع إجخاءات دراسة ىحا الصمب وعسمية تدجيل ورفع التحفطات بحات
الصخيقة الستعمقة بجراسة شمب االمتياز ألوؿ مخة ،إال ؼيسا يتعمق باآلجاؿ والجية السخترة ،حيث
مشح السذخع ىحه الرالحية لػ ػ "سمصة ضبط السحخوقات" دوف ضخورة العػدة إلى مػافقة الػزيخ
السكمف بالسحخوقات ،إذ يخزع امتجاد و /أو اتداع نطاـ نقل السحخوقات بػاسصة األنابيب
لخخرة مغ "سمصة ضبط السحخوقات" وال يؤدؼ إلى مشح امتياز ججيج.575
 -8صالحيات "سمظة ضبط السحخوقات" في حالة إنجاز مشذآت نقل السحخوقات بؾاسظة
األنابيب:
تعتبخ صالحيات "سمصة ضبط السحخوقات" ؼيسا يتعمق بإنجاز مشذآت نقل السحخوقات
بػاسصة األنابيب مكسمة لسياـ الػزيخ ،بحيث يكػف شالب الخخرة قج استفاد مغ امتياز مدبق مغ
شخؼ الػزيخ السعشي ،ويبقى ما تقػـ بو "سمصة ضبط السحخوقات" إجخاءات تكسيمية لتدييل عقج
574

السادة  52 /900مغ قانػف رقع  91 -91يشطع نذاشات السحخوقات ،مخجع سابق.

575

السادة  92مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  102 -50يحجد اجخاءات مشح امتياز نقل السحخوقات بػاسصة االنابيب وسحبو،

مخجع سابق.
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االمتياز وتشفيحه ،إذ أف إنجاز ىحا الشػع مغ السشذآت ال يحتاج إلى امتياز ججيج ،بل تخزع
مذاريع إنجاز مشذآت نقل السحخوقات بػاسصة األنابيب التي تسخ بػالية واحجة أو عجة واليات
لسػافقة "سمصة ضبط السحخوقات" ،576بعج استذارة القصاعات الػ ازرية والػاليات السعشية وفي حالة
عجـ صجور أية مالحطة مغ شخفيا ،عمى ىحا السذخوع خالؿ تدعيغ ( )15يػما التالية لتاريخ
تدمسيا السمف ،بإعجاد قخار السػافقة عمى ىحا اإلنجاز وإعالـ صاحب االمتياز بحلظ.577
لكغ تججر اإلشارة إلى نز السادة  99مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  102 -50الحؼ يحجد
اجخاءات مشح امتياز نقل السحخوقات بػاسصة األنابيب وسحبو ،قخر إمكانية تقجيع شعغ لمػزيخ
السكمف بالسحخوقات ضج "سمصة ضبط السحخوقات" في حاؿ تجاوزىا أجل الخد السبيغ أعاله مغ
شخؼ صاحب الصمب ،مسا يذبو التطمع اإلدارؼ أماـ الجية الػصية ،ويبيغ السػقع الحؿيقي الحؼ
تحتمو ىحه الػكالة.
 -3صالحيات "سمظة ضبط السحخوقات" في حالة إنجاز مشذآت تكخيخ السحخوقات وتحؾيميا:
يخزع استغالؿ مشذآت تكخيخ السحخوقات أو تحػيميا إلى الحرػؿ عمى رخرة استغالؿ
صادرة عغ الػزيخ أو الػالي السختز إقميسيا ،578بيشسا يخزع كل شخوع في االنتاج الستعمق

576

عغ شخيق تقجيع ممف يعخؼ بالسمف التسييجؼ لمسػافقة عمى مذخوع إنجاز مشذأة لشقل السحخوقات بػاسصة األنابيب،

مػضحة وثائقو السكػنة لو في ممحق السخسػـ التشفيحؼ رقع  210 -50السؤرخ في  20سبتسبخ  ،2550يحجد إجخاءات
الحرػؿ عمى رخز إنجاز مشذآت الشقل بػاسصة األنابيب وعسميات نقل السحخوقات بػاسصة األنابيب ،ج .ر .ع 01
صادر في  0أكتػبخ .2550
577

السادة  0مغ السخسػـ التشفيحؼ نفدو.

578

تدمع رخرة استغالؿ مشذآت تكخيخ السحخوقات أو تحػيميا ،شبقا لمتشطيع السعسػؿ بو ،عمى أساس:

 رخرة الذخوع في االنتاج، مصابقة ىحه السشذآت لمشطاـ الستعمق بالسؤسدات السرشفة،راجع في ذلظ نري السادتيغ  90و 90مغ السخسػـ التشفيحؼ نفدو.
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بخخرة استغالؿ مشذآت تكخيخ السحخوقات أو تحػيميا ،في حاالت عسمية اإلنجاز أو االمتجاد أو
التعجيل إلى رخرة تدمسيا "سمصة ضبط السحخوقات".579
تعسل "سمصة ضبط السحخوقات" عمى دراسة الصمب وفق اإلجخاءات التالية: 580
 في حالة ما إذا كاف السمف غيخ مصابق لمذخوط السشرػص عمييا في السمف السحجد ،تقػـ"سمصة ضبط السحخوقات" بتبميغ التحفطات إلى صاحب الصمب في أجل ال تتعجػ مجتو خسدة
وأربعيغ ( )00يػما ابتجاء مغ تاريخ استالـ السمف.
 يتعيغ عمى صاحب الصمب الؿياـ بسباشخة رفع التحفطات وإرساؿ السمف السعجؿ إلى "سمصةضبط السحخوقات" ،في أجل ال تتعجػ مجتو ثالثيغ ( )15يػما ابتجاء مغ تاريخ استالـ تبميغ ىحه
التحفطات ،عشج انقزاء ىحا األجل يجب عمى صاحب الصمب أف يقجـ شمبا ججيجا.
 عشجما يكػف كمف شمب رخرة إنجاز السشذأة مصابقا تقػـ "سمصة ضبط السحخوقات" بإعالـصاحب الصمب بحلظ وتصمب مشو تقجيع ممف تكسيمي ذو شابع تقشي.581
 بعج فحز السمف التكسيمي وفي حالة ما إذا أبجيت تحفطات ،فإف "سمصة ضبط السحخوقات"تقػـ بتبميغيا إلى صاحب الصمب في أجل ال تتعجػ مجتو ثالثيغ ( )15يػما ابتجاء مغ تاريخ
االستالـ ،وتصمب مشو الؿياـ بسباشخة التعجيالت الالزمة لخفع التحفطات في أقخب اآلجاؿ.
 عشجما يشتيي األمخ بسصابقة السمف لمذخوط السشرػص عمييا في السخسػـ التشفيحؼ رقع 910 -90الحؼ يحجد إجخاءات الحرػؿ عمى الخخز السصمػبة إلنجاز مشذآت تكخيخ
السحخوقات وتحػيميا واستغالليا ،تقػـ "سمصة ضبط السحخوقات" بإعجاد رخرة إنجاز السشذأة
وتبميغيا لراحب الصمب.

579

السادة  1مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  910 -90مؤرخ في  25أفخيل  ،2590يحجد إجخاءات الحرػؿ عمى الخخز

السصمػبة إلنجاز مشذآت تكخيخ السحخوقات وتحػيميا واستغالليا ،ج .ر .ع  20صادر في  0ماؼ .2590
السادة  90مغ السخسػـ التشفيحؼ نفدو.
580

أنطخ في مختمف ىحه اإلجخاءات السػاد مغ  0إلى  3مغ السخسػـ التشفيحؼ نفدو.

581

أنطخ في محتػيات السمف التكسيمي التقشي الحؼ يسكغ أف تصمبو "سمصة ضبط السحخوقات" ،السمحق الثاني بالسخسػـ

التشفيحؼ نفدو.
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الفخع الثاني :عؾائق االستقاللية الؾعيفية لؾكالتي السحخوقات
في مؾاجية مجمذ السخاقبة.
مغ مطاىخ االستقاللية الػضيؽية لدمصات الزبط قجرة ىحه األخيخة عمى وضع القػاعج
القانػنية الستعمقة بتشطيسيا وكيؽية تدييخىا اإلدارؼ والسالي ،بالشدبة لػكالتي السحخوقات اعتخؼ
ليسا السذخع بالذخرية السعشػية واالستقالؿ السالي ،كسا خػؿ ليسا وضع تشطيسيسا الجاخمي.
إال أف ىاتو االستقاللية ليدت مصمقة إذ استبجؿ السذخع مجمذ السخاؾبة بجال عغ السجمذ
االستذارؼ لجػ وكالتي السحخوقات بسجخد تعجيل قانػف السحخوقات رقع  50-50سشة 2550
(الفقخة األولى) ،وقخر لو أحكاما ججيجة بسػجب قانػف السحخوقات الججيج رقع  91 -91مغ شأنيا
تعديد ميامو في مخاؾبة ومتابعة ىاتيغ الػكالتيغ لرالح الدمصة التشفيحية مسثمة في الػزيخ األوؿ
(الفقخة الثانية).
الفقخة األولى :التعخيف بسجمذ السخاقبة.
عػض "مجمذ السخاؾبة" "السجمذ االستذارؼ"

582

بسػجب تعجيل قانػف السحخوقات رقع

 50-50سشة  ،2550إذ نرت السادة  92السعجلة في فقختيا  20عمى أنو:

" تشذأ لجى كل وكالة محخوقات ىيئة تجعى "مجمذ مخاقبة" تكمف بستابعة مسارسة مياـ الؾكالة
في إطار تشفيح الدياسة الؾطشية في مجاؿ السحخوقات،
يبجي مجمذ السخاقبة آراء ويقجـ تؾصيات حؾؿ نذاطات المجشة السجيخة لمؾكالة ،ويخسل تقخي اخ
سشؾيا إلى الؾزيخ السكمف بالسحخوقات،
582

نرت السادة  92في فقختيا  93مغ قانػف رقع  50-50الستعمق بالسحخوقات  -في نريا األصمي -عمى أنو " :تشذأ

لجػ كل وكالة محخوقات ىيئة استذارية تجعى " السجمذ االستذاري" ،وتتكػف مغ مسثميغ اثشيغ عغ الجوائخ الػ ازرية
السعشية ،وعشج االقتزاء مغ كل األشخاؼ السيتسة (متعاممػف ،مدتيمكػف ،عساؿ) ،ويشتجب كل شخؼ مسثال أو مسثميغ عشو.
يبجؼ السجمذ االستذارؼ آراء في نذاشات المجشة السجيخة.
تذارؾ المجشة السجيخة في أشغاؿ السجمذ االستذارؼ ،وتحجد تذكيمة السجمذ االستذارؼ وسيخه عغ شخيق التشطيع".
إال أف ىحا السجمذ االستذارؼ لع يخػ الشػر ،إذ بسػجب تعجيل قانػف السحخوقات لدشة  2550تع استبجالو ب ػ ػ ػ ػ ػ " مجمذ
السخاؾبة".
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الفصل الثاني :محدودية صالحيات وكالتي المحروقات في ضبط قطاع المحروقات.

تحجد تذكيمة مجمذ السخاقبة وتشغيسو وسيخه عؽ طخيق التشغيؼ،
تذارؾ المجشة السجيخة في أشغاؿ مجمذ السخاقبة".
وبشاء عميو صجر السخسػـ التشفيحؼ رقع  231 -95الحؼ يحجد تذكيمة مجمذ السخاؾبة لجػ
وكالتي السحخوقات وتشطيسو وتدييخه.

583

أوال -مجمذ السخاقبة في عل قانؾف السحخوقات القجيؼ رقؼ :40 -40
عمى عكذ السجمذ االستذارؼ الحؼ كيف صخاحة بأنو ىيئة استذارية لجػ وكالتي
السحخوقات ،احتل مجمذ السخاؾبة مػقع متابعة ومخاؾبة وكالتي السحخوقات مغ خالؿ إبجاء اآلراء
وتقجيع التػصيات حػؿ نذاشات المجشة السجيخة لكمييسا.
 -0تذكيمة مجمذ السخاقبة في عل قانؾف السحخوقات رقؼ :40 -40
يتستع مجمذ السخاؾبة لجػ وكالتي السحخوقات بتخكيبة جساعية ومتشػعة تقجر باثشي عذخ
( )92عزػا ،يذتخط فييع الكفاءة في السيجاف الحؼ يعيشػف ؼيو ،وتكػف ليع رتبة مجيخ عمى
األقل.584
أ -التذكيمة الجساعية لسجمذ السخاقبة:
يتذكل مجمذ السخاؾبة وفق التذكيمة التالية:
 رئيذ يعيشو الػزيخ السكمف بالسحخوقات، نائب رئيذ يعيشو الػزيخ السكمف بالسحخوقات، مسثل ( )9عغ رئاسة الجسيػرية، مسثل( )9عغ وزيخ الجفاع الػششي، مسثل( )9عغ الػزيخ السكمف بالجاخمية والجساعات السحمية،583

مخسػـ تشفيحؼ رقع  231 -95مؤرخ في  90نػفسبخ سشة  ،2595يحجد تذكيمة مجمذ السخاؾبة السشذأ لجػ وكالتي

السحخوقات وتشطيسو وسيخه ،ج .ر .ع  09صادر في  20نػفسبخ سشة .2595
584

قخار مؤرخ في  15جػيمية  2593يتزسغ تعييغ أعزاء مجمذ السخاؾبة لمػكالة الػششية لتثسيغ مػارد السحخوقات

(ألشفط) ،ج .ر .ع  2صادر في  1جانفي .2591
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الفصل الثاني :محدودية صالحيات وكالتي المحروقات في ضبط قطاع المحروقات.

 مسثل( )9عغ الػزيخ السكمف بالذؤوف الخارجية، مسثل( )9عغ الػزيخ السكمف بالسالية، مسثل( )9عغ الػزيخ السكمف بالبيئة، مسثل( )9عغ الػزيخ السكمف بالتجارة، مسثل( )9عغ الػزيخ السكمف باالستذخاؼ واإلحرائيات، شخريتيغ ( )2يعيشيسا الػزيخ السكمف بالسحخوقات مغ بيغ الذخريات السعتخؼ ليا بالكفاءاتفي مجاؿ السحخوقات.
كسا يسكغ أف يدتعيغ مجمذ السخاؾبة في إشار أعسالو بكل ىيئة أو شخرية يسكشيسا نط اخ
لتجخبتيسا وخبختيسا ،السداىسة في أشغالو.585
ب -تعييؽ أعزاء التذكيمة الجساعية لسجمذ السخاقبة:
يعيغ أعزاء مجمذ السخاؾبة لجػ وكالتي السحخوقات لسجة ثالث ( )1سشػات قابمة لمتججيج،
بقخار مغ الػزيخ السكمف بالسحخوقات بشاء عمى اقتخاح مغ السؤسدات التي يتبعػنيا ،في حالة
انقصاع عزػية أحج األعزاء فإنو يجخؼ إستخالفو حدب األشكاؿ نفديا لمسجة الستبؿية مغ
العزػية.

586

بالشدبة لخئاسة مجمذ السخاؾبة ،يتخأسو رئيذ يعيغ مغ شخؼ الػزيخ السكمف بالسحخوقات،
يكمف أساسا بسا يأتي:587
 يجيخ أشغاؿ السجمذ ويقػـ بتشديقيا ويديخ عمى سيخىا الحدغ، يديخ عمى التعاوف الحدغ بيغ السجمذ والمجشة السجيخة لمػكالة السعشية، االستجعاء إلى االجتساعات العادية وغيخ العادية،585

السادة  2مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  231 -95يحجد تذكيمة مجمذ السخاؾبة السشذأ لجػ وكالتي السحخوقات وتشطيسو

وسيخه ،مخجع سابق.
586

حدبسا تشز عميو السادة  1مغ السخسػـ التشفيحؼ نفدو.

587

راجع في مختمف مياـ رئيذ مجمذ السخاؾبة ،السادة  0مغ السخسػـ التشفيحؼ نفدو.
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الفصل الثاني :محدودية صالحيات وكالتي المحروقات في ضبط قطاع المحروقات.

 إذا تعحر حزػر الخئيذ يخمفو نائب الخئيذ ويتػلى ميامو. -8تشغيؼ مجمذ السخاقبة ومجاوالتو:
يتػلى مجمذ السخاؾبة اعجاد نطامو الجاخمي ،لتحجيج األحكاـ الستعمقة بسجاوالتو ،وكيؽيو إبجاء
آرائو وإصجار تػصياتو ،بيشسا تتػلى الػكالة الػششية لتثسيغ مػارد السحخوقات (ألشفط) أمانة مجمذ
السخاؾبة.
أ -الشغاـ الجاخمي لسجمذ السخاقبة:
يعج مجمذ السخاؾبة نطامو الجاخمي ويرادؽ عميو ويعخضو عمى الػزيخ السكمف
بالسحخوقات لمسػافقة عميو ،حدبسا تشز عميو السادة  50مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع 231 -95
الحؼ يحجد تذكيمة مجمذ السخاؾبة السشذأ لجػ وكالتي السحخوقات وتشطيسو وسيخه.
ب -مجاوالت مجمذ السخاقبة:
يجتسع مجمذ السخاؾبة مختيغ في الدشة في دورة عادية ،كسا يسكغ أف يجتسع في دورة غيخ
عادية في حالة الزخورة ،بصمب مغ رئيدو أو بصمب كتابي مغ ثمث ( )1/9أعزائو ،588يدتجعى
أعزاء السجمذ كتابيا قبل خسدة عذخ يػما ( )90مغ انعقاد االجتساع.
ترح مجاوالت السجمذ بحزػر ثمثي ( )1/2األعزاء عمى األقل ،في حالة عجـ اكتساؿ
الشراب في االستجعاء األوؿ يجتسع السجمذ بقػة القانػف بعج ثسانية ( )3أياـ مغ التاريخ األوؿ
السحجد الجتساعو ،وترح حيشئح مجاوالتو ميسا يكغ عجد األعزاء الحاضخيغ.589
 -3آراء وتؾصيات مجمذ السخاقبة:
يكمف مجمذ السخاؾبة بستابعة مسارسة مياـ الػكالة الػششية لتثسيغ مػارد السحخوقات
(ألشفط) ،في إشار تشفيح الدياسة الػششية في مجاؿ السحخوقات.

588

حدبسا نرت عميو السادة  0مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  231 -95يحجد تذكيمة مجمذ السخاؾبة السشذأ لجػ وكالتي

السحخوقات وتشطيسو وسيخه ،مخجع سابق.
589

راجع أحكاـ السادتيغ  0و 3مغ السخسػـ التشفيحؼ نفدو.
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الفصل الثاني :محدودية صالحيات وكالتي المحروقات في ضبط قطاع المحروقات.

يبجؼ مجمذ السخاؾبة آراء ويقجـ تػصيات حػؿ نذاشات المجشة السجيخة لػكالتي السحخوقات،
يرادؽ عمى اآلراء والتػصيات بأغمبية ثمثي ( )1/2األعزاء الحاضخيغ.
تدجل آراء السجمذ وتػصياتو في محزخ يعج أثشاء االجتساع في سجل مخقع ومؤشخ
عميو ،يػقعو رئيذ السجمذ واألعزاء الحاضخوف.
تخسل ندخة مغ محزخ االجتساع إلى الػزيخ السكمف بالسحخوقات وأعزاء السجمذ
والػكالة السعشية في أجل مجتو ثسانية ( )3أياـ مغ انعقاد االجتساع ،590كسا يعج مجمذ السخاؾبة
تقخي اخ سشػيا حػؿ نذاشاتو ويخسمو لمػزيخ السكمف بالسحخوقات.
ثانيا -مجمذ السخاقبة في عل قانؾف السحخوقات الججيج رقؼ :03 -00
نرت السادة  20مغ قانػف السحخوقات الججيج رقع  91 -91عمى أنو لكل مغ وكالتي
السحخوقات مجمذ مخاؾبة.
 -0التذكيمة الججيجة لسجمذ السخاقبة في عل قانؾف السحخوقات رقؼ :03 -00
يتكػف مجمذ السخاؾبة مغ خسدة ( )0أعزاء ،يتع اختيارىع مغ بيغ الذخريات لكفاءتيع
في السيجاف الفشي واالقترادؼ والقانػني في مجاؿ السحخوقات ،عمى خالؼ ما كاف عميو في ضل
قانػف السحخوقات رقع ( 50 -50السمغى) ،إذ غمبت عمى تذكيمتو عزػية عذخة ( )95مسثميغ عغ
جيات و ازرية معيشة ،إضافة إلى شخريتيغ فقط يتع تعييشيسا استشادا لمكفاءة والتخرز.
 -8األحكاـ الججيجة لتعييؽ أعزاء مجمذ السخاقبة في عل قانؾف السحخوقات رقؼ :03 -00
يتع تعييغ أعزاء مجمذ السخاؾبة الخسدة بسغ فييع الخئيذ ،بسػجب مخسػـ رئاسي لسجة
ثالث ( )1سشػات قابمة لمتججيج مخة واحجة ،بشاء عمى اقتخاح مغ الػزيخ األوؿ.

590

شبقا ألحكاـ السادة  1مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  231 -95يحجد تذكيمة مجمذ السخاؾبة السشذأ لجػ وكالتي السحخوقات

وتشطيسو وسيخه ،مخجع سابق.
591

591

السادة  59 /20مغ قانػف رقع  91 -91يشطع نذاشات السحخوقات ،مخجع سابق.
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الـباب الـثاني

في حالة شغػر مشرب أحج أعزاء مجمذ السخاؾبة ،بدبب الػفاة ،أو االستقالة ،أو أؼ
مانع آخخ ،يتع استخالفو لمسجة الستبؿية مغ عيجتو ،وفقا لألشكاؿ التي تع تعييشو بيا.592
الفقخة الثانية :مغاىخ محجودية الرالحيات الؾعيفية لؾكالتي السحخوقات
في مؾاجية مجمذ السخاقبة.
تتجمى االستقاللية الػضيؽية لدمصات الزبط في عجـ تجخل الدمصة التشفيحية في وضع
الشطاـ الجاخمي ليحه الييئات أو السرادقة عميو ونذخه ،593وإنسا يتخؾ األمخ ليا مغ أجل خمق
592
593

السادة  52 /20مغ قانػف رقع  91 -91يشطع نذاشات السحخوقات ،مخجع سابق.
الججيخ بالحكخ والسالحطة أنو ىشاؾ تبايغ عمى مدتػػ سمصات الزبط أو الدمصات اإلدارية السدتقمة ؼيسا يتعمق بقجرتيا

التامة أو السشقػصة في وضعيا الشطاـ الجاخمي ،وعميو يسكغ تقديع ىحه الدمصات ؼيسا يتعمق بحخيتيا في وضع الشطاـ
الجاخمي إلى فئتيغ :الفئة األولى تسمظ الدمصة التقجيخية التامة في وضع نطاميا الجاخمي بشفديا ،أما الفئة الثانية فمع يعتخؼ
السذخع ليا بحلظ ومشحيا لمدمصة التشفيحية.
عغ الفئة األولى ،نجج كال مغ:
 " لجشة تشغيؼ ومخاقبة عسميات البؾرصة" التي تقػـ بإعجاد نطاميا الجاخمي دوف حاجة لتجخل الدمصة التشفيحية مسثمة فيالػزيخ السكمف بالسالية ،كسا تقػـ بالسرادقة عميو دوف تجخل مغ أؼ جية أخخػ وذلظ بسػجب نز السادة  20مغ السخسػـ
التذخيعي رقع  95-11يتعمق ببػرصة الؿيع السشقػلة السعجؿ والستسع " :ترادؽ المجشة عمى نطاميا الجاخمي خالؿ اجتساعيا
األوؿ".
 " سمظة ضبط البخيج والسؾاصالت اإللكتخونية" :تشز السادة  20مغ القانػف رقع  50 -93يحجد القػاعج العامة الستعمقةبالبخيج واالتراالت االلكتخونية عمى أف:
" يعج مجمذ سمصة الزبط نطامو الجاخمي الحؼ يحجد عمى الخرػص ،قػاعج عسمو وحقػؽ وواجبات أعزائو والسجيخ
العاـ.
يجب أف يشذخ الشطاـ الجاخمي لمسجمذ في الشذخة الخسسية لدمصة الزبط خالؿ الذيخيغ ( )2السػاليغ لجخػؿ ىحا
القانػف حيد التشفيح".
كسا تشز السادة  20مغ القانػف نفدو عمى أف " :يتع إعجاد القانػف األساسي والشطاـ الجاخمي لسدتخجمي سمصة
الزبط وكحا تشطيع السجيخية العامة مغ شخؼ السجيخ العاـ ،وتتع السرادقة عمييع مغ شخؼ مجمذ سمصة الزبط ونذخىع
في الشذخة الخسسية لدمصة الزبط".
 " لجشة ضبط الكيخباء والغاز" شبقا لشز السادة  920مغ القانػف رقع  59-52يتعمق بالكيخباء وتػزيع الغاز بػاسصةالقشػات السعجؿ ،التي تسشح المجشة سمصة السرادقة عمى نطاميا الجاخمي " :ترادؽ المجشة السجيخة عمى الشطاـ الجاخمي
الحؼ يحجد تشطيسيا وكيؽية سيخىا".
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الفصل الثاني :محدودية صالحيات وكالتي المحروقات في ضبط قطاع المحروقات.

قػاعج قانػنية خاصة – ال تذخيعية وال تشطيسية -تحكسيا ،أما إذا تجخمت الدمصة التشفيحية  -أو
أحج أجيدتيا -في وضع الشطاـ الجاخمي لدمصات الزبط أو السرادقة عمى نطاـ أجػر أعزائيا
ومدتخجمييا ،إضافة إلى السرادقة عمى انجازاتيا ؼيعتبخ ذلظ مداسا باستقالليتيا الػضيؽية.

 سمظة الزبط الدسعي البرخي شبقا لشز السادة  00في فقختيا األخيخة مغ القانػف رقع  50 -90يتعمق بالشذاطالدسعي البرخؼ ،مخجع سابق.
 لجشة اإلشخاؼ عمى التأميشات شبقا لشز السادة  251مغ األمخ رقع  50-10يتعمق بالتأميشات ،السعجؿ والستسع، الؾكالتاف السشجسيتاف ،ؼبعجما كاف الشطاـ الجاخمي لكمييسا يرجر بسػجب مخسػـ تشفيحؼ في ضل قانػف السشاجع رقع 95 -59السمغى ( السخسػـ التشفيحؼ رقع  11 -50مؤرخ في  59أفخيل  ،2550يتزسغ الشطاـ الجاخمي لمػكالة الػششية
لمسستمكات السشجسية (ممغى) ،والسخسػـ التشفيحؼ رقع  10 -50صادر في  59أفخيل  ،2550يتزسغ الشطاـ الجاخمي لمػكالة
الػششية لمجيػلػجيا والسخاؾبة السشجسية (ممغى) ،ج .ر .ع  25صادر في  50أفخيل ،)2550أصبح في ضل قانػف السشاجع
الججيج رقع  50-90وضع الشطاـ الجاخمي لػكالتي السشاجع مغ اختراص المجشة السجيخة حدبسا نرت عميو السادة  13مشو:
" ترادؽ المجشة السجيخة عمى نطاميا الجاخمي الحؼ يحجد التشطيع الجاخمي ،وشخيقة الديخ والقانػف األساسي لمسدتخجميغ".
أما بالشدبة لتحجيج األجػر فقج نرت السادة  13مغ قانػف السشاجع رقع  50-90عمى ما يمي " :ويحجد الشطاـ الجاخمي
لكل وكالة نطاـ األجػر لسدتخجمييا." ....
أما عغ الفئة الثانية ،فشجج:
مجمذ السشافدة :عشج استحجاث مجمذ السشافدة سشة  ،9110ؼيسا يتعمق بشطامو الجاخمي نرت السادة  10مغ أمخ رقع
( 50-10السمغى) " :يحجد الشطاـ الجاخمي لسجمذ السشافدة عمى وجو الخرػص ،قػاعج سيخ السجمذ وحقػؽ وواجبات
أعزائو وكحلظ قػاعج التشافي السذار إلييا في مسارسة مياميع .يحجد الشطاـ الجاخمي لسجمذ السشافدة بسخسػـ رئاسي بشاء
عمى اقتخاح رئيذ مجمذ السشافدة وبعج مرادقة السجمذ عميو".
أما بعج صجور أمخ رقع  51-51يتعمق بالسشافدة ،نرت السادة  19مشو عمى أف " :يحجد تشطيع مجمذ السشافدة
وسيخه بسػجب مخسػـ" ،إضافة إلى نز السادة  12التي نرت عمى أف " :يحجد القانػف األساسي ونطاـ أجػر أعزاء
مجمذ السشافدة بسػجب مخسػـ".
صجر السخسػـ التشفيحؼ رقع  209 -99يحجد تشطيع مجمذ السشافدة وسيخه ،ليعجؿ ويتسع سشة  ،2590حيث نرت
السادة  90مشو نز عمى أنو " :يعج السجمذ نطامو الجاخمي ويرادؽ عميو ويخسمو إلى الػزيخ السكمف بالتجارة .يشذخ
الشطاـ الجاخمي في الشذخة الخسسية لمسشافدة"،
راجع أيزا السخسػـ التشفيحؼ رقع  202 -99يتزسغ إنذاء الشذخة الخسسية لمسشافدة ويحجد مزسػنيا وكحا كيؽيات
اعجادىا ،مخجع سابق.
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بالشدبة لسجمذ السخاؾبة لجػ وكالتي السحخوقات لقج تع تعديد دوره وتدويجه برالحيات
رقابية معتبخة كانت بعزيا مخػلة لمػزيخ في ضل قانػف السحخوقات القجيع رقع  ،50 -50تشقدع
وتتشػع ىحه السياـ إلى متابعة ومخاؾبة وكالتي السحخوقات إما برفة سابقة(أوال) وإما برفة الحقة
(ثانيا).
أوال -الخقابة الدابقة لسجمذ السخاقبة عمى وكالتي السحخوقات:
يقرج بالخقابة الدابقة لسجمذ السخاؾبة عمى وكالتي السحخوقات ضخورة مػافقتو عمى بعس
أعساؿ وق اخرات وكالتي السحخوقات لتجخل حيد التشفيح ،يتعمق األمخ بسػافقتو عمى ميدانية وكالتي
السحخوقات وعمى تشطيسيسا الجاخمي.
 -0مؾافقة مجمذ السخاقبة عمى ميدانية وكالتي السحخوقات:
إف االستقالؿ السالي الحؼ يسكغ أف تتستع بو سمصات الزبط االقترادؼ ،يجعل ىحه
األخيخة أكثخ قجرة وحيادية في مسارسة صالحياتيا ،ليحا تتستع وكالتا السحخوقات بسيدانية مشفرمة
عغ ميدانية الجولة وعغ ميدانية و ازرة السحخوقات ،إضافة إلى تستعيسا بسػارد مالية متشػعة تديجىسا
أكثخ مخونة وفعالية أثشاء مسارسة السياـ السخػلة ليسا قانػنا ،عمى األقل مغ الشاحية الشطخية ،إال
أف السذخع قج أخزع ميدانية وكالتي السحخوقات لمسػافقة السدبقة لسجمذ السخاؾبة مسا يعتبخ شكال
مغ أشكاؿ تقييج استقالليتيسا الػضيؽية ،حيث نرت السادة  20مغ قانػف السحخوقات رقع 91 -91
عمى أف:

" يتكفل مجمذ السخاقبة بستابعة ومخاقبة مسارسة مياـ المجشة السجيخة ويتؾلى في ىحا اإلطار
ما يأتي:
 -السؾافقة عمى ......والسيدانية وحريمة اإلنجازات التي حققتيا وكالة السحخوقات."....،

أما في ضل قانػف السحخوقات القجيع رقع  ،50 -50نرت السادة  92مشو في فقختيا :50

" ......تدتسج وكالتا السحخوقات مؾاردىسا طبقا لمسادة  00مؽ ىحا القانؾف.
وليسا ذمة مالية خاصة.
- 327 -

الـباب الـثاني

الفصل الثاني :محدودية صالحيات وكالتي المحروقات في ضبط قطاع المحروقات.

تسدػ محاسبة وكالتي السحخوقات حدب الذكل التجاري .ويجب عمييسا تحخيخ حريمة
خاصة .وتخزعاف لسخاقبة الجولة طبقا لمتشغيؼ السعسؾؿ بو".
وبالتالي لع تكغ ىشاؾ أية إشارة لسػافقة وزيخ السحخوقات أو غيخه عمى ميدانية وكالتي
السحخوقات ،وإنسا تخزعاف لسخاؾبة الجولة شبقا لمتشطيع السعسػؿ بو.
 -8مؾافقة مجمذ السخاقبة عمى تشغيؼ وكالتي السحخوقات:
إف استقخاء مختمف الشرػص القانػنية السشذئة لدمصات الزبط االقترادؼ يػضح عجـ
تػحيج األحكاـ القانػنية الستعمقة باستقاللية ىحه الدمصات في اعجاد الشطاـ الجاخمي الخاص بيا،
بالشدبة لػكالتي السحخوقات تتستعاف برالحية وضع تشطيسيسا الجاخمي وكيؽية سيخىسا استشادا
لالستقاللية السسشػحة ليسا.
إذ نرت السادة  21مغ قانػف السحخوقات رقع  91 -91عمى أف:

" تتبشى المجشة السجيخة نغاما داخميا يحجد عمى وجو الخرؾص القؾاعج التي تحكؼ سيخىا
وقؾاعج الشراب القانؾني والسجاوالت".
أما في ضل قانػف السحخوقات القجيع رقع  50 -50فمقج نرت السادة  92مشو في فقختيا
 20عمى أف:

"  ......ترادؽ المجشة السجيخة عمى نغاميا الجاخمي الحي يحجد التشغيؼ الجاخمي ،وطخيقة الديخ
والقانؾف األساسي لمسدتخجميؽ.".....
عخفت ىحه الفقخة أيزا تعجيال سشة  2550لتراغ عمى الشحػ اآلتي:

" .....ويحجد الشغاـ الجاخمي لكل وكالة سمؼ أجؾر مدتخجمي كل وكالة بعج مؾافقة الؾزيخ
السكمف بالسحخوقات."....
وبالتالي يالحع زيادة نصاؽ أحكاـ التشطيع الجاخمي لػكالتي السحخوقات في ضل قانػف
السحخوقات الججيج رقع  ،91 -91إذ تػسع ليذسل عمى وجو الخرػص القػاعج التي تحكع سيخ
الػكالتيغ ،وقػاعج الشراب القانػني والسجاوالت ،مع ححؼ القػاعج الستعمقة بأجػر السدتخجميغ،
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بيشسا كاف يذسل في ضل قانػف السحخوقات القجيع رقع  50 -50عشرخيغ فقط وىسا التشطيع
الجاخمي والقانػف األساسي لمسدتخجميغ.
كسا يالحع اشتخاط السذخع في ضل قانػف السحخوقات الججيج رقع  91 -91إلدامية مػافقة
مجمذ السخاؾبة عمى تشطيع وكالتي السحخوقات السقتخح مغ شخؼ لجشتييسا السجيختيغ ،شبقا لشز
السادة  20مشو.
 -3مؾافقة مجمذ السخاقبة عمى نغاـ أجؾر وكالتي السحخوقات:
إف الحجيث عغ االستقالؿ السالي لػكالتي السحخوقات ال يكتسل دوف االشارة إلى قجرتيا
عمى تحجيج وصخؼ أجػر مدتخجمييا ،بسا يدسح ليا بتػضيف مدتخجميغ مغ ذوؼ الشخبة
وأصحاب الخبخة والتجخبة في مجاؿ تقشي وفشي يتسيد بالتعقيج كقصاع السحخوقات ،إذ يسكغ أف
تدبب قمة الحػافد السالية عجـ قجرة وكالتي السحخوقات عمى جحب مدتخجميغ مغ ذوؼ الكفاءة
وبالتالي السداس باستقالليتيا الػضيؽية ومسارسة صالحياتيا بذكل أو بآخخ.
إال أنو ومغ ضسغ األحكاـ الججيجة التي تزسشيا قانػف السحخوقات الججيج رقع 91 -91
تكميف مجمذ السخاؾبة بالسػافقة عمى نطاـ أجػر مدتخجمي وكالتي السحخوقات ،باإلضافة إلى
السػافقة عمى أجػر أعزاء المجشة السجيخة واألميغ العاـ.
أ -السؾافقة عمى أجؾر مدتخجمي وكالتي السحخوقات:
في ضل قانػف السحخوقات القجيع رقع  50 -50مشح السذخع تحجيج أجػر مدتخجمي وكالتي
السحخوقات لمجشة السجيخة بسػجب نطاميسا الجاخمي ،إذ نرت السادة  92في فقختيا الثالثيغ ()15
مشو عمى أف:

" يحجد الشغاـ الجاخمي لكل وكالة سمؼ أجؾر مدتخجمي كل وكالة".....
دوف أية إشارة لتجخل الػزيخ أو اشتخاط مػافقتو ،وىحا ما أكجتو السادة نفديا حيغ عجدت صالحيات
رئيذ المجشة السجيخة كسا يمي:

" يتؾلى رئيذ المجشة السجيخة تدييخ وكالة السحخوقات السعشية ويزظمع بكل الرالحيات
الزخورية ،وال سيسا فيسا يخص:
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 ...................... تعييؽ كل السؾعفيؽ واألعؾاف وفرميؼ، أجؾر السدتخجميؽ.".....إال أف تعجيل قانػف السحخوقات رقع  50 -50بسػجب األمخ رقع  ،95 -50الحؼ مذ
نز السادة  92اشتخط مػافقة الػزيخ السكمف بالسحخوقات عمى نطاـ أجػر مدتخجمي وكالتي
السحخوقات ،غيخ أف الفقخة الستعمقة برالحيات رئيذ المجشة السجيخة لع يسديا أؼ تعجيل.
أما في ضل قانػف السحخوقات الججيج رقع  ،91 -91فمقج تع تحػيل إجخاء السػافقة عمى
أجػر مدتخجمي وكالتي السحخوقات مغ الػزيخ السكمف بالسحخوقات إلى مجمذ السخاؾبة:

" يتكفل مجمذ السخاقبة بستابعة ومخاقبة مسارسة مياـ المجشة السجيخة ويتؾلى في ىحا اإلطار ما
يأتي:
 .............. -السؾافقة عمى نغاـ أجؾر مدتخجمي وكالة السحخوقات".

594

ب -السؾافقة عمى أجؾر أعزاء المجشة السجيخة واألميؽ العاـ لكل مؽ وكالتي السحخوقات:
إف الشطاـ القانػني ألعزاء المجشة السجيخة إضافة إلى األميغ العاـ باعتبارىع مػضفيغ
ساميغ في الجولة يحجد عغ شخيق التشطيع بسا ؼيو عشرخ األجػر ،595ىحا ما نرت عميو السادة
 92مغ قانػف السحخوقات رقع ( 50 -50السمغى):

" ......تحجد أجؾر رئيذ المجشة السجيخة وأعزائيا عؽ طخيق التشغيؼ.".....

 594السادة  27مغ قانػف رقع  13 -19يشطع نذاشات السحخوقات ،مخجع سابق.
 595مثمسا ىػ األمخ بالشدبة لسجمذ السشافدة ،راجع في ذلظ:
السخسػـ التشفيحؼ رقع  204 -12مؤرخ في  6ماؼ  ،2012يحجد نطاـ أجػر أعزاء مجمذ السشافدة واألميغ العاـ
والسقخر العاـ والسقخريغ ،ج .ر .ع  29صادر في  13ماؼ .2012
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إال أف السذخع في ضل قانػف السحخوقات رقع  91 -91أغفل الشز عمى الجية السخػلة
ليا تحجيج الشطاـ القانػني الحؼ يخزع لو أعزاء وكالتي السحخوقات ،بيشسا خػؿ صالحية السػافقة
عمى أجػرىع إضافة إلى أجخ األميغ العاـ ،لسجمذ السخاؾبة بسػجب نز السادة  20مشو:

" يتكفل مجمذ السخاقبة بستابعة ومخاقبة مسارسة مياـ المجشة السجيخة ويتؾلى في ىحا اإلطار ما
يأتي:
 ................. السؾافقة عمى أجؾر أعزاء المجشة السجيخة واألميؽ العاـ".ثانيا -الخقابة الالحقة لسجمذ السخاقبة عمى وكالتي السحخوقات:
تتجمى الخقابة الالحقة التي يسارسيا مجمذ السخاؾبة عمى وكالتي السحخوقات مغ خالؿ
مرادقتو عمى حريمة انجازات المجشة السجيخة لكل مشيسا ،إضافة إلى السػافقة عمى االستخاتيجية
والسخصصات التي تع تحؿيقيا.
 -0مؾافقة مجمذ السخاقبة عمى حريمة االنجازات التي حققتيا وكالتا السحخوقات:
مغ جػىخ مفيػـ سمصات الزبط االقترادؼ استقالليتيا عغ ىيئات الجولة الكالسيكية
واالبتعاد كل البعج عغ أشكاؿ الدمسية االدارية التقميجية ،وذلظ بغخض االستجابة لقػاعج السشافدة
التي تعخفيا مختمف القصاعات االقترادية ،وإعصاء فعالية أكبخ في مسارسة عسمية الزبط
االقترادؼ بكل مخونة.
إال أف السذخع الجدائخؼ أخح مشحى بعيج ججا عغ ىاتو الفكخة الجػىخية الستقاللية سمصات
الزبط االقترادؼ ،بتذػيو مفيػـ سمصات الزبط وجعميا تابعة بذكل أو بآخخ لمدمصة التشفيحية
وإخزاعيا لشػع مغ الػصاية ،مغ خالؿ فخض الخقابة واالشخاؼ عمييا ،فسا معشى استحجاث ىيئة
لجػ وكالتي السحخوقات يديصخ عمى اقتخاح وتعييغ تذكيمتيا العزػية الػزيخ األوؿ ورئيذ
الجسيػرية ،ميستيا السرادقة عمى حريمة أعساليسا وانجازاتيسا وارساؿ تقاريخ بحلظ لمػزيخ األوؿ؟
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ال يسكغ تبخيخ ذلظ إال بالخقابة السحكسة التي تخيج أف تسارسيا الدمصة التشفيحية مسثمة ىحه
السخة في الػزيخ األوؿ مغ خالؿ مجمذ السخاؾبة ،عمى وكالتي السحخوقات ،دوف أدنى إشارة إلى
إمكانية نذخه أو االشالع عميو مغ سمصة أخخػ كالدمصة التذخيعية مثال.
 -8مؾافقة مجمذ السخاقبة عمى استخاتيجية ومخظظات وكالتي السحخوقات:
تيجؼ االستخاتيجية الػششية لقصاع السحخوقات إلى تحقيق التشسية االقترادية ،االستغالؿ
العقالني لمثخوة الشفصية والسحافطة عمى البيئة ،ليحا يتعيغ عمى وكالتي السحخوقات في إشار
الرالحيات السعتخؼ ليسا بيا مغ تقجيع رؤية شاممة حػؿ تصػيخ قصاع السحخوقات

تذسل

مخصصات وششية ،اقميسية ودولية.
إذ تكمف الػكالة الػششية لتثسيغ مػارد السحخوقات "ألشفط" بتقييع السجاؿ السشجسي الستعمق
بشذاشات السشبع ،ال سيسا بإنجاز دراسات األحػاض واكتداب السعصيات بػسائميا الخاصة أو
بالمجػء إلى الغيخ ،إعجاد وتحييغ كذف احتياشات السحخوقات ،إضافة إلى العسل عمى تخؾية
االستثسار في نذاشات السشبع استشادا لمسعمػمات التي تمبي متعاممي قصاع السحخوقات وتمبية
السحتػػ السحمي ،وليحا فإنيا ممدمة بتبميغ الػزيخ بسخصصات نذاشات السشبع عمى السجييغ
الستػسط والصػيل في شيخ جانفي مغ كل سشة.596
أما سمصة ضبط السحخوقات فإنيا مكمفة بإعجاد – بعج التذاور مع السؤسدة الػششية-
مخصط وششي لتصػيخ مشذآت الشقل بػاسصة األنابيب ،وإعجاد مخصط وششي لتصػيخ مشذآت تخديغ
السشتجات الشفصية وتػزيعيا.597
رغع أف إعجاد ىحه السخصصات واالستخاتيجيات مغ صسيع الرالحيات السخػلة لػكالتي
السحخوقات بشز القانػف التي تسارسيا – مغ السفخوض -بكل استقاللية ،إال أف السذخع جعل مغ
مجمذ السخاؾبة شخشيا يعسل عمى متابعة ىاتيغ الػكالتيغ عشج إنجازىا ،والسػافقة عمييا بعج االنتياء
مشيا  ،ليخفع بعجىا تقخي اخ سشػبا إلى الػزيخ األوؿ يتزسغ عخض حاؿ عغ نذاشات وكالتي
السحخوقات شبقا لمفقخة األخيخة مغ نز السادة  20مغ قانػف السحخوقات رقع .91 -91
 596السادة  42مغ قانػف رقع  13 -19يشطع نذاشات السحخوقات ،مخجع سابق.
 597السادة  44مغ السخجع نفدو.
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السبحث الثاني :محجودية صالحيات وكالتي السحخوقات في مؾاجية بعض
الستجخميؽ في قظاع السحخوقات.
إف تخمي الجولة عغ عسمية الزبط االقترادؼ ال يعشي اندحابيا الكمي مغ القصاعات
االقترادية ،حيث أف الجولة ما زالت حاضخة عمى مدتػػ ىحه القصاعات مغ خالؿ مؤسداتيا
العسػمية إلى جانب الستعامميغ الخػاص ،مسا يؤدؼ – في كثيخ مغ األحياف -إلى تغييب أو
السداس بحياد سمصات الزبط االقترادؼ ،وذلظ بسفاضمة الستعامميغ التاريخييغ عمى الستعامميغ
الخػاص الػششييغ أو األجانب ،فالمجػء إلى تعػيس الجولة بيحه الدمصات ييجؼ بالجرجة األولى
إلى تحقيق معاممة مساثمة بيغ جسيع الستعامميغ االقترادييغ.
لكغ في حؿيقة األمخ فإف الجولة لع تشدحب نيائيا حتى مغ مسارسة الزبط االقترادؼ،
بل تقاسستو إلى حج كبيخ مع ىحه الدمصات السدتحجثة ،بل واالستيالء عمييا في بعس األحياف
لدبب وحيج وىػ االبقاء عمى أفزمية متعالسييا التاريخييغ أو حساية السرالح الخاصة لستعامميغ
عمى حداب السرمحة العامة.
بالشدبة لقصاع السحخوقات ،فإف وكالتي السحخوقات لجييا صعػبات وضيؽية حؿيؿية إضافة
إلى تمظ العػائق التي تػاجييا مغ شخؼ الػزيخ أو الدمصة التشفيحية ،وىي تمظ الرعػبات الرادرة
عغ الستعامل التاريخي "سػناشخاؾ" الحؼ ضل ولفتخة زمشية شػيمة ججا محتك اخ لقصاع السحخوقات
باسع الجولة (السصمب األوؿ) ،وصعػبات أخخػ ناجسة عغ تجاخل وتقاشع صالحياتيسا مع
صالحيات بعس الييئات األخخػ كالييئات السكمفة بالسياه أو الييئات السكمفة بحساية البيئة
(السصمب الثاني).
السظمب األوؿ :محجودية صالحيات وكالتي السحخوقات في مؾاجية
السؤسدة الؾطشية "سؾناطخاؾ".
إف سمصات الزبط االقترادؼ عبارة عغ آلية ججيجة تعسل عمى الؿياـ بػضائف اإلدارة
الكالسيكية برفة أكثخ مخونة في إشار التحػؿ مغ دولة متجخمة إلى دولة ضابصة ،بيجؼ تحقيق
حياد اإلدارة وعجـ التسييد بيغ الستعامميغ االقترادييغ.
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وعميو فزساف االستقاللية الػضيؽية لػكالتي السحخوقات ليذ فقط في مػاجية الدمصة
التشفيحية أو األجيدة التابعة ليا كسجمذ السخاؾبة ،بل حتى في مػاجية متعاممي قصاع السحخوقات،
عمى رأسيع نجج السؤسدة الػششية "سػناشخاؾ" التي تستعت ولفتخة شػيمة ججا بامتيازات الدمصة
العامة واالحتكار القانػني والفعمي ليحا القصاع ،ىحه الػضعية القانػنية واالقترادية غيخ الصبيعية
في تدييخ قصاع السحخوقات ،تع تغييخىا بسػجب قانػف السحخوقات القجيع رقع  50 -50مغ خالؿ
استحجاث وكالتي السحخوقات وسحب امتيازات الدمصة العامة مغ "سػناشخاؾ" وتحػيميا لياتيغ
الػكالتيغ ،لتحتفع فقط بصابعيا االقترادؼ كسؤسدة وششية تسارس نذاشات السحخوقات.
إف وكالتا السحخوقات ال زالتا إلى حج ما في ضل "سػناشخاؾ" نط اخ لحجسيا واستئثارىا بيحا
القصاع االستخاتيجي في الجدائخ لسجة شػيمة ،إضافة إلى السعاممة التسييدية والتفزيمية التي ال زالت
تحطى بيا إلى حج اآلف ،فخصخ الديصخة عمى وكالتي السحخوقات واالنحخاؼ بيسا عغ أىجافيسا ال
يترػر فقط مغ شخؼ الدمصة التشفيحية وتجاوزاتيا السحتسمة ،بل يترػر بالجرجة األولى مغ
الستعامميغ أنفديع ،فالسؤسدة الػششية "سػناشخاؾ" متعامل تاريخي تدعى لالحتفاظ بسكانتيا
وباالمتيازات التي تتستع بيا سػاء ؼيسا يتعمق بشذاشات السشبع التي تديخ عمى ضبصيا وكالة
"ألشفط" (الفخع األوؿ) ،أو نذاشات السرب التي تتػلى رقابتيا واإلشخاؼ عمييا "سمصة ضبط
السحخوقات"( الفخع الثاني).
الفخع األوؿ :التأثيخ الدمبي لػسؤسدة "سؾناطخاؾ" عمى أداء وكالة "ألشفط" لسياميا.
في البجا ية تججر اإلشارة إلى أنو في كل مخة يعيغ فييا رئيذ المجشة السجيخة لػكالة "ألشفط"
يتزح بػأنو مػضف سابق لجػ شخكة "سػناشخاؾ" أو إحجػ الفخوع التابعة ليا ،حتى في كمسة رئيذ
المجشة السجيخة لػكالة "ألشفط" السعيغ حجيثا بتاريخ  21أفخيل  ،598 2525أشار إلى أف استخاتيجية
الػكالة تختكد حػؿ السحاور التالية...:
598

أنطخ خصاب الديج رئيذ المجشة السجيخة لػكالة "ألشفط" بتاريخ  21أفخيل  ،2525مشذػر عمى مػقع وكالة "ألشفط":
http://www.alnaft.gov.dz/index.php/19-actualit%C3%A9s/7-allocution-d-installation-de-monsieurdaoudi-noureddine-,-pr%C3%A9sident-du-comit%C3%A9-de-direction
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 دعع "سػناشخاؾ" في استخاتيجيتيا لتشفيح مذاريع االستثسار في االستكذاؼ واالنتاج والتي تيجؼإلى تججيج احتياشي السحخوقات بسعجالت عالية وبتكاليف أقل......
وبالتالي عميشا أف نترػر شبيعة العالقة القائسة بيغ "سػناشخاؾ" ووكالة "ألشفط" مسثمة في
رئيديا وأعزاء لجشتيا السجيخة ،في ضل استئثار ىحه السؤسدة بالسػارد البذخية والكفاءات ذات
الخبخة (الفقخة األولى) ،مسا تختب عشو إعاقة وكالة "ألشفط" في مسارسة العجيج مغ صالحياتيا
السخػلة ليا قانػنا في ضبط قصاع السحخوقات ،مغ أبخزىا التأخخ في إنذاء بشظ السعمػمات عمى
الخغع مغ أىسيتو االستخاتيجية (الفقخة الثانية) ،واالعتساد شبو الكمي عمى "سػناشخاؾ" في تحريل
الجباية البتخولية (الفقخة الثالثة).
الفقخة األولى :استئثار "سؾناطخاؾ" بالسؾارد البذخية دوف وكالة "ألشفط".
مغ بيغ االنتقادات التي وجييا "مجمذ السحاسبة" لػكالة "ألشفط" في تقخيخه الرادر سشة
 ،2593أنيا تعخؼ – مشح إنذائيا -عج اد معتب اخ في السػارد البذخية أثخ عمى تحقيق مياميا،
فالخقابة التي قاـ بيا "مجمذ السحاسبة" أضيخت أف مياـ وصالحيات "ألشفط" غيخ متكفل بيا
برػرة كمية رغع مخور أكثخ مغ عذخ سشػات عمى إنذائيا ،وأف أكثخ مغ  % 05مغ مشاصب
االشارات العميا السقخرة بػاسصة ـيكميا التشطيسي والزخورية لؿياميا بسياميا غيخ مذغػلة ،بالخغع
مغ تػفخىا عمى مػارد مالية كاؼية وعجـ خزػعيا لقػاعج الػضيف العسػمي واإلدارة العسػمية في
مجاؿ تدييخ السػارد البذخية (أوال) ،ىحه الػضعية أثخت مباشخة عمى تشفيح السياـ السشػشة بػكالة
"ألشفط" خرػصا الستعمقة بتخؾية التشقيب عغ السحخوقات واستغالليا ومتابعة ورقابة تشفيح عقػد
السحخوقات والجباية البتخولية (ثانيا).
أوال -أجؾر ومدايا السؤسدة الؾطشية "سؾناطخاؾ" تفؾؽ مثيالتيا لجى وكالة "ألشفط":
خالفا لسا يبجو عميو األمخ مغ الشاحية الشطخية بأف وكالة "ألشفط" تتستع باستقاللية تدييخىا
السالي واإلدارؼ لعجـ خزػعيا لقػاعج القانػف اإلدارؼ ،بسا فييا تحجيج مدتػيات أجػر مدتخجمييا
كسا كاف عميو األمخ وفقا لشز السادة  92مغ قانػف السحخوقات القجيع رقع  ،50 -50حتى ولػ
اشتخشت مػافقة الػزيخ عمييا.
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فقانػف السحخوقات رقع  91 -91لع يتزسغ بياف الجية التي تتػلى تحجيج ىحه األجػر،
بل اكتفى بالشز عمى أف مجمذ السخاؾبة يخاقبيا ورئيذ المجشة السجيخة يقػـ بتشفيحىا ،مع أف
السخجح ىػ ؾياـ المجشة السجيخة بتزسيشيا ضسغ الشطاـ الجاخمي الحؼ يعخض ىػ اآلخخ عمى
مجمذ السخاؾبة لمسػافقة عميو.
ىحا ما يبخر عجد وكالة "ألشفط" عغ إتباع سياسة تػضيف مغخية وجحابة ،599وىػ ما أكجه
رئيذ المجشة السجيخة لػكالة "ألشفط" في محكختو الجػابية عمى تقخيخ "مجمذ السحاسبة" لدشة 2593
ومالحطاتو حػؿ نقز السػارد البذخية لػكالة "ألشفط" وعجـ قجرتيا عمى تػضيف األفزل مغ
اإلشارات رغع السػارد السالية السعتبخة التي تتػافخ عمييا:

" ......أنو بيجؼ إحجاث عخوؼ جحابة الستقظاب إطارات متخررة في قظاع
السحخوقات ،قجمت وكالة "ألشفط" في سشة  8408اقتخاحا لشغاـ األجؾر تؼ اعتساده مؽ قبل المجشة
السجيخة لمؾكالة ،إال أنو لؼ يحغى بسؾافقة الؾزيخ السكمف بالسحخوقات ،مسا استجعى مخاعاة
تؾجييات الؾزيخ وتعجيل نغاـ األجؾر تحت مدتؾى اقتخاح الؾكالة ،وإلى يؾمشا ىحا ال يداؿ نغاـ
األجؾر الداري السفعؾؿ في الؾكالة غيخ جحاب طالسا أنو ال يقجـ نفذ السدتؾى في األجؾر
والسدايا األخخى التي تؾفخ لمسيارات في شخكة "سؾناطخاؾ" أو ىيئات أخخى".600

 599مذ العجد عمى وجو الخرػص فئة السشاصب العميا في القدع السكمف بتخؾية األمالؾ السشجسية الستعمقة بالسحخوقات
والبحث واستغالؿ السحخوقات والتي بمغ معجؿ ىحه الفئة ؼيو  %00في سشة  2590بيشسا كاف  % 00في سشة ،2592
وعمى سبيل الجاللة فإف قدع تخؾية وتثسيغ األمالؾ السشجسية الستعمقة بالسحخوقات قج عسل خالؿ الفتخة مغ  2592إلى
 2590مغ دوف رؤساء دوائخ ،وقدع الغاز الصبيعي بخئيذ دائخة وحيج في حيغ يقخر التشطيع الييكمي عمى التػالي  95مغ
رؤساء دوائخ.
راجع في ذلظ :تقخيخ مجمذ السحاسبة لدشة  ،2593مخجع سابق ،ص .050
 600ضف إلى ذلظ عجـ تػفيخ مداحات السكاتب السشاسبة ،إذ أف وكالة "ألشفط" مشح إنذائيا سشة  2550كاف مقخىا في البخج
"ب" التابع لػ ازرة الصاقة ،إذ يؤكج رئيذ المجشة السجيخة لػكالة "ألشفط" في السحكخة الجػابية عغ تقخيخ مجمذ السحاسبة لدشة
 2593بأف" :مداحات السكاتب غيخ الكاؼية التي شغمتيا وكالة "ألشفط" حتى سشة  2591لع تدسح ليا بتذغيل السػارد
البذخية الالزمة لمتكفل بعجد معيغ مغ السياـ".
راجع في ذلظ إجابة رئيذ المجشة السجيخة لػكالة "ألشفط" ؼيسا يخز تقخيخ مجمذ السحاسبة لدشة  ،2593مخجع
سابق ،ص .095
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ثانيا -نقص السؾارد البذخية يعيق تشفيح مياـ وصالحيات وكالة "ألشفط":
غالبا ما تمجأ وكالة "ألشفط" إلى تػضيف إشارات وميشجسيغ حجيثي التخخج ودوف تجخبة،
مسا يعخقل تشفيح مياميا ومسارسة صالحياتيا عمى أكسل وجو ،خاصة تمظ التي تتصمب الكثيخ مغ
التجخبة والخبخة ،601وليحا ىشالظ العجيج مغ الرعػبات – حدبسا ورد في تقخيخ مجمذ السحاسبة
لدشة  -2593تػاجييا ىحه الػكالة لتشفيح عجد معيغ مغ العسميات التي تشجرج في إشار مسارستيا
لرالحياتيا الزبصية ،كسخاؾبة إنتاج السحخوقات ،ورقابة كسيات الغاز السحخوؽ.
 -0تأثيخ نقص السؾارد البذخية فيسا يتعمق بخقابة إنتاج السحخوقات مؽ طخؼ "ألشفط":
كذفت عسمية الخقابة التي قاـ بيا مجمذ السحاسبة ؼيسا يتعمق بػكالة "ألشفط" عغ ضعف
عجد مياـ التجقيق السشجدة سشػيا مقارنة بعجد عقػد البحث واالستغالؿ ،والتي يعػد الدبب فييا
جدئيا إلى نقز السػارد البذخية.
فعمى سبيل السثاؿ قامت وكالة "ألشفط" سشة  2590بإنجاز ثساني ( )3عسميات تجقيق مغ
أصل إحجػ عذخ ( )99عسمية مبخمجة مغ بيغ  901عقج بحث واستغالؿ سارؼ السفعػؿ خالؿ
ىحه الدشة أؼ ما يسثل  %0فقط.

602

 -8تأثيخ نقص السؾارد البذخية فيسا يتعمق بخقابة حخؽ الغاز مؽ طخؼ "ألشفط":
عخفت الخخز االستثشائية لحخؽ الغاز التي تسشحيا وكالة "ألشفط" ارتفاعا ممحػضا ما بيغ
الفتخة السستجة ما بيغ  2592و ،2590مسا حاؿ دوف تشفيح ىحه الػكالة لرالحياتيا الخقابية الستعمقة
بخقابة كسية الغاز السحخوؽ ومجػ احتخاـ الكسيات السخخز بيا.603
إذ ححفت عسمية مخاجعة الييكل التشطيسي لػكالة "ألشفط" سشة  2590السكاتب السقخرة في
الييكل التشطيسي ليحه الػكالة لدشة  ،2591والسقخر إقامتيا في مػاقع االستغالؿ مغ أجل رقابة
حجع حخؽ الغاز ،ىحه السكاتب التي تيجؼ إلى تشفيح أحدغ لمرالحيات الخقابية السخػلة قانػنا
601

راجع في ذلظ :إجابة رئيذ المجشة السجيخة لػكالة "ألشفط" ؼيسا يخز تقخيخ مجمذ السحاسبة لدشة  ،2593مخجع سابق،

ص .095
602

تقخيخ مجمذ السحاسبة لدشة  ،2593مخجع سابق ،ص .050

 603نفذ السخجع ،ص .599
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لػكالة "ألشفط" لع يتع تجديجىا بدبب غياب السخشحيغ السحتسميغ الحيغ يتستعػف بالكفاءة والخبخة
السصمػبة.604
الفقخة الثانية :دور السؤسدة الؾطشية "سؾناطخاؾ" في تعظيل إنذاء بشػ
السعظيات الؾطشي.
تشز السادة  93مغ قانػف السحخوقات رقع  91 -91عمى أنو:

" تعؾد ممكية السعظيات حرخيا لمجولة ،وتتكفل الؾكالة الؾطشية لتثسيؽ مؾارد السحخوقات
بتدييخىا والحفاظ عمييا واستعساليا ووضعيا تحت الترخؼ برفة مجانية أو بسقابل ،وكحا
بشذخىا .ويتعيؽ عمى السؤسدة الؾطشية في إطار امتياز السشبع وعمى األطخاؼ الستعاقجة وعمى
السشقب إرساؿ ىحه البيانات إلى الؾكالة الؾطشية لتثسيؽ مؾارد السحخوقات وفقا لمذخوط
ولإلجخاءات التي تحجدىا ىحه الؾكالة ،وذلػ بغض الشغخ عؽ أي نص تذخيعي مخالف".....
وعميو فسغ بيغ أىع الرالحيات االستخاتيجية التي مشحت لػكالة" ألشفط" ،تكفل ىحه األخيخة
بتدييخ قاعجة السعصيات أو ما يعخؼ بػ ػ "بشظ السعصيات الػششي" (أوال) الخاص باألمالؾ السشجسية
الجدائخية لمسحخوقات والعسل عمى تحييشيا ،605بعج أف تكػف "سػناشخاؾ" قج قامت بتحػيل كل أو
جدء مغ العشاصخ السكػنة لبشػؾ السعصيات التي تستمكيا ،والسعصيات التقشية الستعمقة بشذاشات
البحث واستغالؿ السحخوقات في األمالؾ الػششية السشجسية الستعمقة بالسحخوقات (ثانيا).
أوال -التعخيف ببشػ السعظيات الؾطشي:
يتزسغ بشظ السعصيات الػششي كل السعصيات التاريخية والحالية ،السادية واالقترادية
لألمالؾ السشجسية الستعمقة بالسحخوقات وما يتعمق بشذاط الستعامميغ في مجاؿ التشقيب والبحث
واستغالؿ السحخوقات ،فيػ يسثل وسيمة أساسية مغ أجل تجديج ووضع استخاتيجية تصػيخ

604

تقخيخ مجمذ السحاسبة لدشة  ،2593مخجع سابق ،ص .050

 605شبقا لشز السادة  19مغ قانػف رقع  13 -19يشطع نذاشات السحخوقات ،مخجع سابق.
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السحخوقات ،ومخجعا مغ أجل تخؾية االستثسارات وتحجيج بعس السعاييخ الخاصة بقصاع
السحخوقات الػششي.606
عمى الرعيج التشطيسي يحتل بشظ السعصيات الػششية أىسية كبيخة ،كسا أنو مييكل عمى
شكل قدع في الييكل التشطيسي لػكالة "ألشفط" ،يخأسو مجيخ عزػ في المجشة السجيخة ،يشقدع إلى
ثالث مجيخيات وىي مجيخية استؿباؿ وتعبئة السعصيات ،مجيخية تدييخ وؾيادة بشظ السعصيات،
ومجيخية التكشػلػجيا ونطاـ السعمػمات.607
ثانيا -مداىسة "سؾناطخاؾ" في تعظيل إنذاء بشػ السعظيات الؾطشي:
نرت السادة  955مغ قانػف السحخوقات القجيع رقع  50 -50عمى أف يتع تحػيل كل
السعمػمات الستعمقة بشذاشات البحث واستغالؿ السحخوقات مغ "سػناشخاؾ" إلى وكالة "ألشفط" دوف
تكمفة ومجانا ،في مجة أقراىا ستة ( )0أشيخ بعج تشريب ىحه الػكالة.
إلى غاية سشة  2593أكج رئيذ المجشة السجيخة ل ػػكالة "ألشفط" ،أنو قج تع التكفل فقط
بالسعصيات التقشية السكػنة لبشظ معصيات "سػناشخاؾ" عغ شخيق ادخاليا في بشظ السعصيات
الػششية ،أما ؼيسا يخز باقي السعصيات والسدساة بالسعصيات السادية والتي تسثل أكثخ مغ  05سشة
606

يعػد مذخوع بشظ السعصيات الػششية إلى سشة  2559حيث كاف مدجال في إشار حرػؿ الجدائخ بتاريخ  93أوت

 2559عمى قخض تسػيل قجره  93مميػف دوالر أمخيكي مغ شخؼ البشظ الجولي لإلنذاء والتعسيخ مػجو لسذخوع السداعجة
التقشية لقصاعات الصاقة والسشاجع السقخر مغ شخؼ الحكػمة ،ىحا السذخوع الحؼ تست ـيكمتو في شكل مكػنات عجيجة مشيا
إنذاء بشظ السعصيات الػششية الحؼ تع إشالقو في البجاية مغ شخؼ و ازرة الصاقة والسشاجع بآجاؿ تشفيح قجرىا  00شيخا ،التي
مجدت مغ شخؼ البشظ الجولي لإلنذاء والتعسيخ إلى غاية  19أوت . 2550
في سشة  2553تع تحػيل السذخوع لرالح وكالة "ألشفط" التي أبخمت عقجا مع نفذ السسػف الحؼ تع اختياره بالتسػيل
الخاص مغ ميدانيتيا لمتجييد ودخل العقج حيد التشفيح بتاريخ  51مارس  2551بآجاؿ تشفيح قجرىا  05شيخا.
لع يتع استالـ بشظ السعصيات الػششية إلى غاية تاريخ ميسة مجمذ السحاسبة في شيخ مارس مغ سشة  ،2590أؼ
بتأخخ قجرة سشتيغ وكمف السذخوع الحؼ تع التكفل بو محاسبيا مبمغ  190مميػف إلى  19ديدسيخ  ،2590وإلى غاية كتابة
ىحه األسصخ الزاؿ السذخوع لع يكتسل بعج.
راجع في ذلظ :تقخيخ مجمذ السحاسبة لدشة  ،2593مخجع سابق ،ص .010
 607راجع في ذلظ الييكل التشطيسي لػكالة "ألشفط" السػضح عمى مػقعيا اإللكتخوني:
http://www.alnaft.gov.dz/index.php/pr%C3%A9sentation/organigramme
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مغ السعخفة حػؿ األمالؾ السشجسية الػششية في مجاؿ السحخوقات فإنو لع يتع تحػيميا مغ شخؼ
شخكة "سػناشخاؾ" إلى "ألشفط" ،إذ يؤكج رئيذ المجشة السجيخة أف التأخخ في إنذاء بشظ السعصيات
الػششي بذكل أساسي يخجع إلى تعقيج السذخوع وتدايج الستجخميغ السعشييغ خاصة شخكة
"سػناشخاؾ":
 عجـ امتثاؿ شخكة "سػناشخاؾ" اللتداماتيا بسػجب االتفاؽ الثالثي السمدـ لػكالة "ألشفط"،"سػناشخاؾ" وشخكة "بي أر سي"،
 إخالؿ شخكة "سػناشخاؾ" صاحبة السبشى الحؼ يقع ؼيو بشظ السعصيات بالتداماتيا الستعمقةبتجييد وتثبيت السعجات وبتأميغ الذبكة ،إضافة إلى غياب مداحات مييئة كاؼية ومؤمشة.608
 الػقت الالزـ لذخكة "سػناشخاؾ" لشقل السعصيات مغ أجل تحسيميا في بشظ السعصيات الػششي، الػقت الالزـ ألنذصة الفيخسة ،الشدخ والتػجيو في األصػؿ السادية التي تديخىا شخكة"سػناشخاؾ" ،باإلضافة إلى الػقت الحؼ تصمبو انجاز نذاشات تشديق السعصيات وتتبع األصػؿ
السادية السديخة مغ قبل وحجات األرشيف التابعة لذخكة "سػناشخاؾ".
الفقخة الثالثة :اعتساد وكالة "ألشفط" عمى "سؾناطخاؾ" في تحجيج وجسع اإلتاوة.
إف السيسة الجبائية التي تعج مغ الرالحيات األساسية لػكالة "ألشفط" ما زاؿ متكفل بيا مغ
قبل السؤسدة الػششية "سػناشخاؾ" (أوال) ،إضافة إلى ذلظ فإف الستابعة الجبائية لمستعامميغ
والتشديق مع اإلدارة الجبائية مغ شخؼ وكالة "ألشفط" غيخ مػضػعيغ حيد التشفيح (ثانيا).
أوال" -سؾناطخاؾ" الستؾلي الفعمي لسيسة تحجيج وجسع اإلتاوة بجال عؽ وكالة "ألشفط":
تعتبخ شخكة "سػناشخاؾ" الستػلي الفعمي والحؿيقي لسيسة تحجيج وجسع اإلتاوة بجال عغ
وكالة "ألشفط".

608

حدبس ا ورد في جػاب رئيذ المجشة السجيخة لػكالة "ألشفط" الستزسغ في تقخيخ مجمذ السحاسبة لدشة  ،2593مخجع

سابق ،ص ص .010 -010
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 -0كيفية تحجيج وحدؼ كسيات السحخوقات التي تخزع لإلتاوة وطخؽ تدجيجىا:
صجر السخسػـ التشفيحؼ رقع  220 -90الحؼ يحجد كيؽيات تحجيج وحدع كسيات السحخوقات
التي تخزع لإلتاوة وشخؽ تدجيجىا ،609في ضل قانػف السحخوقات القجيع رقع  50 -50إال أنو
الزاؿ سارؼ السفعػؿ إلى غاية إصجار الشرػص التشطيسية لقانػف السحخوقات الججيج رقع -91
 ،91وعميو يسكغ تفريل ىحه األحكاـ كسا يمي:
 إف تحجيج مبمغ اإلتاوة الحؼ يقع عمى عاتق "ألشفط" شبقا ألحكاـ قانػف السحخوقات رقع 91 -91تقػـ بو "سػناشخاؾ" رغع أنيا أحج الستعامميغ الخئيدييغ السعشييغ بيحه اإلتاوة:

" تدجد إتاوة السحخوقات مؽ قبل السؤسدة الؾطشية في حالة امتياز السشبع أو عقج تقاسؼ
اإلنتاج أو عقج خجمات ذات مخاطخ ،ومؽ قبل األطخاؼ الستعاقجة في حالة عقج السذاركة".

610

 تقػـ السؤسدة الػششية "سػناشخاؾ" بتحجيج إتاوة السحخوقات والترخيح بيا لجػ إدارة الزخائبوتدجيجىا لجػ الػكالة الػششية لتثسيغ مػارد السحخوقات ،قبل اليػـ العاشخ مغ الذيخ السػالي في
حداب الخديشة السفتػح باسع "ألشفط" ،ثع تقػـ بإرساؿ جسيع الػثائق التي تثبت الجفع إلى ىحه
األخيخة.
 يتع تدجيج اإلتاوة شيخيا عيشا أو نقجا وفقا ألحكاـ العقج ،تحجد الػكالة الػششية لتثسيغ مػاردالسحخوقات "ألشفط" كسيات السحخوقات التي تػافق اإلتاوة عيشا ،عمى أساس اإلتاوة نقجا.611
 تدمع كسيات السحخوقات ىحه التي تػافق اإلتاوة عيشا كسا ىي محجدة أعاله ،لمسؤسدة الػششية"سػناشخاؾ" ،شخكة ذات أسيع ،التي يجب عمييا أف تجفع مبمغ اإلتاوة نقجا السػافقة لمكسيات نفديا
إلى الػكالة الػششية لتثسيغ مػارد السحخوقات" ألشفط".612

 609مخسػـ تشفيحؼ رقع  220 -90مؤرخ في  20أوت  ،2590يحجد كيؽيات تحجيج وحدع كسيات السحخوقات التي تخزع

لإلتاوة وشخؽ تدجيجىا ،ج .ر .ع  09صادر في  19أوت .2590

 610السادة  171مغ قانػف رقع  13 -19يشطع نذاشات السحخوقات ،مخجع سابق.

611

السادة  59 / 1مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  220 -90يحجد كيؽيات تحجيج وحدع كسيات السحخوقات التي تخزع لإلتاوة

وشخؽ تدجيجىا  ،مخجع سابق.
612

السادة  51 / 1مغ السخسػـ التشفيحؼ نفدو.
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 يتع ابخاـ اتفاؾية بيغ الػكالة الػششية لتثسيغ مػارد السحخوقات "ألشفط" والسؤسدة الػششية"سػناشخاؾ" ،شخكة ذات أسيع ،بكسيات السحخوقات التي تػافق اإلتاوة عيشا.613
 إف تحجيج االتاوة حدب وكالة "ألشفط" يتع مغ خالؿ إجخاء جبائي يحجد شخيقة الحداب والترخيحوالجفع لجسيع مكػنات الجباية البتخولية ،تع اعجاده مغ شخؼ "سػناشخاؾ" وتست السرادقة عميو مغ
شخؼ مرالح و ازرة السالية.614
 -8مبخرات عجـ تؾلي وكالة "ألشفط" لسيستيا الجبائية:
لتفديخ التأخخ في تػلي وكالة "ألشفط" صالحياتيا الجبائية السخػلة ليا قانػنا ،تحججت ىحه
الػكالة بتعجد مدتػيات التجخل بالشطخ إلى تعقيج السيسة ونقز السػارد البذخية ومداحات
السكاتب.615
في سشة  2590تع إنذاء لجشة مكمفة بإعجاد مذخوع خاص بتحجيج االتاوة عمى مدتػػ
وكالة "ألشفط" ،حيث قامت ىحه االخيخة بإنجاز عسل يتزسغ تدع خصػات تع اعتساده مغ شخؼ
المجشة السجيخة في شيخ ؼيفخؼ مغ سشة  2590ورغع ذلظ لع يتع الذخوع في تشفيح الخصػة األولى
إلى غاية سشة  2590بالخغع مغ أف آجاؿ تشفيح السذخوع قج حجدت إلى غاية شيخ جانفي
.6162593
ثانيا -ضعف الستابعة الجبائية لمستعامميؽ مؽ طخؼ وكالة "ألشفط":
أقخ السذخع إلدامية تبادؿ السعمػمات الخاصة بعقػد البحث و /أو استغالؿ السحخوقات بيغ
وكالة "ألشفط" واإلدارة الجبائية ،مغ أجل رقابة التراريح الزخيبية لمستعامميغ الحيغ يسثمػف السسػؿ
الخئيدي إليخادات الجولة والتحكع فييا جيجا.617

613

السادة  50 / 1مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  220 -90يحجد كيؽيات تحجيج وحدع كسيات السحخوقات التي تخزع لإلتاوة

وشخؽ تدجيجىا  ،مخجع سابق.
614

راجع في ذلظ تقخيخ مجمذ السحاسبة لدشة  ،2593مخجع سابق ،ص ص .051 -011

 615أنطخ جػاب رئيذ المجشة السجيخة لػكالة ألشفط الستزسغ في تقخيخ مجمذ السحاسبة لدشة  ،2018السخجع نفدو.
616

راجع في ذلظ تقخيخ مجمذ السحاسبة لدشة  ،2593السخجع نفدو ،ص ص .059 -055

 617نفذ السخجع ،ص .603
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 -0ضخورة تشديق وكالة "ألشفط" مع اإلدارة الجبائية:
لع يتع إبخاـ أؼ اتفاؽ ؼيسا بيغ وكالة "ألشفط" واالدارة الجبائية مغ أجل تجديج تبادؿ
السعمػمات عغ شخيق تحجيج شبيعة وتفاصيل السعمػمات التي يتع تبادليا ،باإلضافة إلى الصخؽ
والػسائل واآلجاؿ ويشصبق الذيء نفدو عمى االجخاءات التي تحجد شكل وآجاؿ إرساؿ الستعامميغ
لمبيانات والشتائج السحققة مغ أجل التأكج خرػصا مغ أف الستعامميغ قامػا بتدجيج الخسػـ
والزخائب ومغ أجل تجسيع البيانات الستعمقة بشذاشاتيع.618
أ -تشديق وكالة "ألشفط" فيسا يتعمق باإلتاوة الجبائية:
إف مبمغ اإلتاوة يتع حدسو مغ شخؼ الستعامميغ مغ القاعجة الجبائية مغ أجل احتداب
الخسع عمى الجخل البتخولي عشج ترخيحاتيع الجبائية ،وكشتيجة لحلظ فإف ؾياـ وكالة "ألشفط" بتبميغ
مبمغ االتاوة الحؼ تع جسعو مغ الستعامميغ إلى السرالح الجبائية ،سيدسح ليحه األخيخة بالتحقق مغ
مصابقة السبالغ التي يقػـ الستعاممػف مغ حدسيا بسشاسبة تراريحيع الجبائية ويشصبق الذيء نفدو
عمى بعس السعصيات األخخػ التي يتع أخحىا بعيغ االعتبار في تحجيج األساس الخاضع لمزخيبة
مثل حرز استثسار البحث والتصػيخ الخاضعة لمسػافقة السدبقة لػكالة "ألشفط" ولخقابتيا.619
ب -تشديق وكالة "ألشفط" فيسا يتعمق بالخسؼ عمى حخؽ الغاز:
إف السعمػمات التي تقجميا االدارة الجبائية ؼيسا يتعمق بالخسع عمى حخؽ الغاز يدسح
لػكالة "ألشفط" بالتأكج مغ أف الكسيات التي تع الترخيح بيا مغ شخؼ الستعامميغ مصابقة لتمظ
السبالغ السدمسة إلى اإلدارة الجبائية.620
الفخع الثاني :تأثيخ مؤسدة "سؾناطخاؾ" عمى أداء
"سمظة ضبط السحخوقات" لسياميا.
تتػلى "سمصة ضبط السحخوقات" ميسة ضبط نذاشات السرب السختبصة بشقل وتػزيع
وتدػيق السشتجات البتخولية ،إال أنيا سجمت تأخ اخ في تشفيح البعس مغ مياميا ومسارسة
 618راجع في ذلظ تقخيخ مجمذ السحاسبة لدشة  ،2593مخجع سابق ،ص .604
 619السخجع نفدو ،ص ص .604 -603
 620السخجع نفدو ،ص .604
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صالحياتيا في ضبط قصاع السحخوقات ،التي كانت تسارس سابقا وبرفة حرخية مغ شخؼ
الستعامل التاريخي السؤسدة الػششية – سػناشخاؾ -سػاء ؼيسا يتعمق بشذاط الشقل بػاسصة األنابيب
(الفقخة األولى) ،أو التخمي عغ مػاقع االستغالؿ (الفقخة الثانية).
الفقخة األولى :دور "سؾناطخاؾ" في تعظيل االستعساؿ الحخ لسشذآت
الشقل بؾاسظة األنابيب.
ؼيسا يخز االستعساؿ الحخ لسشذآت الشقل بػاسصة األنابيب والتخديغ يتػجب عمى "سمصة
ضبط السحخوقات" الديخ عمى مبجأ االستعساؿ الحخ مغ الغيخ ليحه السشذآت ،غيخ أف استكساؿ
اآلليات السشرػص عمييا ضسغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  00-90الحؼ يحجد كيؽيات ضبط مبجأ
االستعساؿ الحخ مغ الغيخ لسشذآت نقل السحخوقات بػاسصة األنابيب ،621الستسثمة في العقج
الشسػذجي لمشقل بػاسصة األنابيب وقانػف شبكة نقل السحخوقات بػاسصة األنابيب وتعاريف الشقل فمع
يتع استكساليا ونذخىا مغ شخؼ مؤسدة "سػناشخاؾ" إال في سشة ( 2590أوال) ،كسا أف سمصة
ضبط السحخوقات تفتقخ إلى اآلليات والػسائل التقشية التي تدسح ليا بسخاؾبة ما تقػـ باقتخاحو
مؤسدة "سػناشخاؾ" وتقجيخ مجػ نجاعتو (ثانيا) ،وما يتختب عشو مغ نداعات بيغ ىحه األخيخة
وغيخىا مغ الستعامميغ ،لعجـ تفعيل مرمحة السرالحة لجػ سمصة ضبط السحخوقات (ثالثا).
أوال -تأخخ "سؾناطخاؾ" في إعجاد العقؾد الشسؾذجية لمشقل ونغاـ الذبكة:
يجب أف يدسح صاحب االمتياز -السؤسدة الػششية سػناشخاؾ -لمغيخ باالستعساؿ الحخ
لسشذآت نقل السحخوقات بػاسصة األنابيب مقابل تدجيج تعخيفة بجوف تسييد ،622شبقا لشز السادة
مغ قانػف السحخوقات رقع  ،91-91مغ أجل ذلظ يقػـ صاحب االمتياز بإعجاد عقج نسػذجي لمشقل
يحجد شخوط وكيؽيات خجمة الشقل ويعخضو عمى سمصة ضبط السحخوقات لمسػافقة عميو.623

 621السخسػـ التشفيحؼ رقع  77 -14يحجد كيؽيات ضبط مبجأ االستعساؿ الحخ مغ الغيخ لسشذآت نقل السحخوقات بػاسصة
األنابيب ،مخجع سابق.
 622السادة  4مغ السخسػـ التشفيحؼ نفدو.
 623السادة  6مغ السخسػـ التشفيحؼ نفدو.
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وعميو فرالحية "سمصة ضبط السحخوقات" في ضبط مبجأ االستعساؿ الحخ مغ الغيخ
لسشذآت نقل السحخوقات بػاسصة األنابيب ،تبقى مجسجة إلى غاية إعجاد السؤسدة الػششية
سػناشخاؾ ليحه العقػد الشسػذجية وىػ ما حرل فعال إذ لع يرجر السخسػـ التشفيحؼ الستعمق بحلظ
إال سشة  ،2590بيشسا "سػناشخاؾ" لع تػؼ بالتداماتيا إال سشة .2590
في السحكخة الجػابية التي قجميا رئيذ المجشة السجيخة ل ػ "سمصة ضبط السحخوقات" عغ
التقخيخ الدشػؼ لسجمذ السحاسبة لدشة  ،2591ردا عمى انتقاد ىحا األخيخ لعجـ تفعيل صالحيات
"سمصة ضبط السحخوقات" في تصبيق ومخاؾبة الجخػؿ الحخ لسشذآت الشقل بػاسصة األنابيب ،أنو
باستثشاء السحيط السدسى "رورد الشػس -مدعػد شساؿ" ،لع يتع تقجيع أؼ شمب نقل قبل السرادقة
عمى العقج الشسػذجي الؿياسي ونطاـ الذبكة ونذخىسا مغ شخؼ السؤسدة الػششية "سػناشخاؾ" سشة
 ،6242590عمى الخغع مغ أنو قج تع اكتذافو سشة  2592وتع تػؾيع عقج الشقل الخاص بو سشة
 2591أؼ بتأخخ يقجر بػػدبع ( )0سشػات ،الدؤاؿ الحؼ يصخح ىشا عمى أؼ أساس قانػني كاف يتع
نقل ىحه السحخوقات شيمة ىحه الفتخة؟
كسا أضاؼ رئيذ المجشة السجيخة أف السؤسدة الػششية "سػناشخاؾ" وال غيخىا مغ مدتعسمي
شبكة نقل السحخوقات بػاسصة األنابيب لع يعانػا مغ عجـ تجديج العقج الشسػذجي خالؿ السػاعيج
السحجدة ،فعمى الخغع مغ نذخ ىحه العقػد الشسػذجية في ماؼ  2590لع يتع تػؾيع أؼ عقج نقل
حتى سشة  ،2591إذ تع ابخاـ ستة ( )0عقػد ما بيغ سػناشخاؾ وشخكائيا.625
ثانيا -ضعف القجرات التقشية الستؾفخة لجى سمظة ضبط السحخوقات لسخاقبة مؤسدة "سؾناطخاؾ":
تتكفل "سمصة ضبط السحخوقات" في إشار صالحياتيا االستخاتيجية بإعجاد السخصط
التػجييي لسشذآت التخديغ والتػزيع لمسشتجات البتخولية ،كأداة ميسة لمدياسة العسػمية القصاعية في
مجاؿ تغصية متصمبات االستثسار وتمبية الصمب الػششي.

624

إجابة رئيذ المجشة السجيخة لمػكالة الػششية لسخاؾبة الشذاشات وضبصيا في مجاؿ السحخوقات ،الستزسغ في تقخيخ

مجمذ السحاسبة لدشة ،2019مخجع سابق ،ص ص .415 -414
 625السخجع نفدو ،ص .415
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إال أنو لع يتع تحييشو ألوؿ مخة إال سشة  2590وذلظ بالتعاوف مع كل مغ "نفصاؿ" و
"سػناشخاؾ" ،626نط اخ لعجـ تػفخىا عمى الػسائل التقشية والبذخية الالزمة لحلظ ،مسا سبب في التأخخ
في وضع بشظ معمػمات خاصة بيحه الشذاشات ،كسا عجدت "سمصة ضبط السحخوقات" عمى وضع
بشظ معمػمات خاص بتكاليف الشقل بػاسصة األنابيب.
 -0تأخخ "سمظة ضبط السحخوقات" في تجديج بشػ السعمؾمات حؾؿ نذاطات السحخوقات:
إف ضبط الدػؽ الػششية ومخاؾبة متعاممي نذاشات السحخوقات يتصمب تذكيل بشظ
لمسعمػمات ،ووضع إجخاءات لالتراؿ واالعالـ االقترادؼ والسالي مغ شخؼ الستعامميغ ،إضافة
إلى نطاـ معمػماتي فعاؿ وبخمجيات لسعالجة السعمػمات والبيانات.
إال أف بشظ السعمػمات حػؿ نذاشات السحخوقات والحؼ يعج أداة ضخورية لمجراسات
السدتقبمية والتخصيط ،إضافة إلى السخاؾبة لع يتع تحجيجه وال مخكدتو كسا تست اإلشارة إليو في تقخيخ
مجمذ السحاسبة لدشة .2591

627

 -8تأخخ "سمظة ضبط السحخوقات" في تجديج بشػ السعمؾمات حؾؿ تكاليف الشقل بؾاسظة
األنابيب:
تكمف "سمصة ضبط السحخوقات" بجراسة شمبات االستثسار التي تقجميا "سػناشخاؾ"
باعتبارىا صاحبة االمتياز الػحيجة والحرخية لسباشخة نقل السحخوقات بػاسصة األنابيب ،لمتحقق مغ
مجػ نجاعتيا وفعاليتيا في تحقيق التػازف ما بيغ صاحب االمتياز -مؤسدة "سػناشخاؾ" -وباقي
السدتعسميغ لذبكة نقل السحخوقات بػاسصة األنابيب ،ؼيسا يتعمق بتكاليف الشقل.
إال أف "سمصة ضبط السحخوقات" لع تتسكغ مغ وضع بشظ السعمػمات الخاص بتكاليف
الشقل بػاسصة األنابيب عمى أساس شبيعة السمفات السػجػدة ما بيغ إمتياز وتخمي ...إال في سشة
.2590

626
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مجمذ السحاسبة لدشة  ،2019مخجع سابق ،ص .403
 627راجع في أسباب ذلظ :تقخيخ مجمذ السحاسبة لدشة  ،2019السخجع نفدو ،ص .401
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وىحا ما أكجه مجمذ السحاسبة في تقخيخه لدشة  ،2591فإلى غاية تاريخ إجخاء ىحه
الخقابة ،لع يتع تحجيج شخؽ تقجيخ تكاليف الشقل التي سيتع تصبيقيا وإجخاءات تقجيع السعمػمات
التقشية والسالية مغ شخؼ الستعامميغ لػ ػ "سمصة ضبط السحخوقات" ،حيث تعتسج ىحه األخيخة عمى
اقتخاحاتيع وليذ لجييا القجرة عمى رقابة ىحه االقتخاحات،

628

دوف االستعانة بسؤسدة "سػناشخاؾ"

رغع أنيا ىي السعشي األوؿ بيحه الخقابة.
ثالثا -مرمحة السرالحات لجى "سمظة ضبط السحخوقات" حبخ عمى ورؽ:
ال يقترخ دور "سمصة ضبط السحخوقات" في السرادقة عمى العقج الشسػذجي وقانػف
الذبكة فقط كسا تع تػضيحو أعاله ،وإنسا تعسل عمى التػسط والسرالحة في حالة وقػع خالؼ ما
بيغ "سػناشخاؾ" باعتبارىا الشاقل صاحب االمتياز ،وبيغ مدتعسمي قشػات ومشذآت "سػناشخاؾ" لشقل
السحخوقات بػاسصة األنابيب.
إذ يسكغ لراحب الصمب أف يمجأ إلى "سمصة ضبط السحخوقات" في حالة عجـ رد صاحب
االمتياز في أجل قجره ثالثػف ( )15يػما أو في حالة رفس شمبو.629
لدمصة ضبط السحخوقات أجل مجتو ثالثػف ( )15يػما ابتجاء مغ تاريخ استالـ العخيزة
بجراستيا وإعالـ الصخفيغ بقخارىا.630
إال أنو لع يتع إنذاء مرمحة السرالحة لسعالجة الخالفات الشاتجة عغ تصبيق الجخػؿ الحخ
لشطاـ الشقل بػاسصة األنابيب وتخديغ السشتجات البتخولية والتعخيفات ،بالخغع مغ استعساؿ بعس
الذخكات األجشبية لذبكة الشقل مغ أجل إرساؿ حرتيع مغ السشتػجات الشفصية إلى الخارج.

628

تقخيخ مجمذ السحاسبة لدشة  ،2019مخجع سابق ،ص .404

 629السادة  01 / 13مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  77 -14يحجد كيؽيات ضبط مبجأ االستعساؿ الحخ مغ الغيخ لسشذآت نقل
السحخوقات بػاسصة األنابيب ،مخجع سابق.
 630السادة  02 / 13مغ السخسػـ التشفيحؼ نفدو.
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أكج رئيذ المجشة السجيخة لػ ػ "سمصة ضبط السحخوقات" أنو لع يتع تقجيع أية شكػػ إلى "سمصة
ضبط السحخوقات" مغ شأنيا التذكيظ في أحكاـ العقج الشسػذجي الحؼ قامت بإعجاده السؤسدة
الػششية "سػناشخاؾ".631
كسا أكج أف "سمصة ضبط السحخوقات" لع تتمق أية عخيزة مغ قبل الستعامميغ مع
"سػناشخاؾ" بذأف نداعاتيع مع صاحب االمتياز -مؤسدة سػناشخاؾ -وعمى الخغع مغ ذلظ فسغ
السقخر إنذاء ىحه السرمحة قبل نياية عاـ  2591أؼ بعج  90سشة مغ استحجاثيا!!632

الفقخة الثانية :عجـ وفاء "سؾناطخاؾ" بالتداماتيا فيسا يتعمق بجفع مؤونة التخمي
عؽ مؾاقع االستغالؿ.
يخزع قانػف السحخوقات رقع  91 -91عشج بجاية كل سشة مجنية الستعامميغ لجفع مؤونة
التخمي عغ مػاقع استغالؿ أنابيب السحخوقات والسشذآت السمحقة في حداب الحجد ،لسػاجية تكمفة
إعادة السػاقع إلى حالتيا األصمية بعج االنتياء مغ استغالليا ،حيث أف بخنامج التخمي وإعادة
السػاقع إلى حالتيا األصمية وكحا السيدانية الستعمقة بو جدء ال يتج أد مغ مخصصات تصػيخ واستغالؿ
أنابيب نقل السحخوقات والسشذآت السمحقة ،تحجد "سمصة ضبط السحخوقات" مبمغ ىحه السؤونة عمى
أساس دراسة خبخة ،وتتػلى الػكالة التأكج مغ دفعيا مغ شخؼ الستعامميغ ،إال أنو ىشاؾ أسباب
عامة حالت دوف ذلظ (أوال) إضافة إلى أسباب خاصة تتعمق بالسؤسدة الػششية "سػناشخاؾ" دوف
غيخىا (ثانيا).
أوال -األسباب العامة لعجـ دفع مؤونة التخمي عؽ السؾاقع مؽ طخؼ متعاممي السرب:
يؤكج مجمذ السحاسبة في تقخيخه لدشة  2591أنو لع يتع إنذاء حداب الحجد لجفع مؤونة
التخمي عغ السػاقع ،وأنو لع يقع أؼ متعامل بجفع مؤونة التخمي عغ السػاقع وإعادتيا لحالتيا
األصمية ،لألسباب التالية:

631
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 غياب أؼ تحجيج لسؤونة التخمي عغ السػاقع ،ومغ أجل االمتثاؿ ألحكاـ قانػف السحخوقات،قجمت "سمصة ضبط السحخوقات" سشة  2590إلى السؤسدة الػششية "سػناشخاؾ" ،عخضا لبخنامج
يتزسغ تحجيج ىحه السؤونة لكل سائل مغ أجل السػافقة عميو.
 التػشيغ البشكي لحداب الحجد غيخ مشتج لمفػائج ،أما إرادة متعاممي قصاع السحخوقات فيخيجونوعمى العكذ مغ ذلظ مشتجا لمفائجة ،إذ أف تجسيو ىحه األمػاؿ ورصجىا لسا يديج عغ عذخيغ سشة
إلى غاية التخمي ،ال يتساشى مع مبجأ الدعي نحػ تحقيق الخبح.633
 يشز دفتخ الذخوط الستعمق بامتياز الشقل بػاسصة األنابيب عمى التػشيغ في بشظ تجارؼ ،فيحيغ تفخض التعميسة رقع  90الرادرة عغ السجيخية العامة لمسحاسبة لػ ازرة السالية عمى تػشيغ
السؤونة في حداب الخديشة.
 لع تحجد وكالة "ألشفط" مبالغ السؤف الػاجب صبيا في حدابات الحجد ،حيث يجب تحجيج مبمغالسؤونة مغ شخؼ وكالة "ألشفط" عمى أساس دراسة خبخة تدتشج إلى بخنامج التخمي وإعادة السػاقع
إلى حالتيا األصمية وكحا السيدانية الستعمقة بو والتي تذكل جدءا مغ بخنامج التصػيخ.
ثانيا -األسباب الخاصة لعجـ دفع مؤونة التخمي عؽ السؾاقع مؽ طخؼ "سؾناطخاؾ":
ندتعخض ؼيسا يمي أىع اإلجخاءات التي اتخحتيا "سمصة ضبط السحخوقات" ؼيسا يخز دفع
مؤونة التخمي مغ شخؼ السؤسدة الػششية "سػناشخاؾ" صاحبة االمتياز:634

633

في سشة  2590قجـ صاحب امتياز مغ أنابيب دولية (والتي تسمظ سػناشخاؾ فييا % 01مغ األسيع) شمبا لمحرػؿ

عمى رخرة مغ بشظ الجدائخ لفتح حداب الحجد لجفع السؤونة ،والحؼ لع يمق الخد مغ شخؼ ىحه الييئة.
أماـ ىحا الػضع بادرت "سمصة ضبط السحخوقات" بسخافقتو وىحا بتقجيع اقتخاح لبشظ الجدائخ لسشح رخرة لمبشظ الخارجي
الجدائخؼ لفتح حداب الحجد ،ولع تمق ىحه السبادرة السػافقة بالخغع مغ االىتساـ الحؼ أبجاه البشظ الخارجي الجدائخؼ.
تقخيخ مجمذ السحاسبة لدشة  ،2591مخجع سابق ،ص .050
 634راجع أيزا :اإلجخاءات الستخحة مغ شخؼ سمصة ضبط السحخوقات في مػاجية صاحب االمتياز مجغاز -أنبػب نقل
الغاز مغ بشي صاؼ إلى ألسيخيا /اسبانيا -في تقخيخ مجمذ السحاسبة لدشة  ،2019مخجع سابق ص ص .417 -416
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الفصل الثاني :محدودية صالحيات وكالتي المحروقات في ضبط قطاع المحروقات.

 عقج اجتساع بيغ "سمصة ضبط السحخوقات" و"سػناشخاؾ" لتعييغ اإلجخاء الػاجب اعتساده لتجاوزعجـ دفع مؤونة التخمي ،حيث اتفق الصخفاف عمى تػشيغ الحدابات عمى مدتػػ بشظ الجدائخ،
بتاريخ  15ما ؼ.2599
 شمبت "سػناشخاؾ" مغ "سمصة ضبط السحخوقات" أف تتقجـ بصمب لمحرػؿ عمى مػافقة بشظالجدائخ لفتح حداب حجد مغ شأنو أف يشتج فػائج ،بتاريخ  53جػاف .2599
 استفدخت "سمصة ضبط السحخوقات" مغ بشظ الجدائخ عغ االجخاء الػاجب اتخاذه مغ شخؼ"سػناشخاؾ" مغ أجل فتح حداب حجد مشتج لمفػائج ،بتاريخ  90جػاف .2599
 رد بشظ الجدائخ عمى استفدار "سمصة ضبط السحخوقات" بتػجيو "سػناشخاؾ" نحػ كل مغمجيخيتو العامة لمعالقات السالية الخارجية والبشظ الخارجي الجدائخؼ ،بتاريخ  22جػاف .2599
 شمبت "سمصة ضبط السحخوقات" مغ "سػناشخاؾ" استعخاض مختمف االجخاءات الستخحة والعخاقيلالسحتسل مػاجيتيا ،بتاريخ  51أوت .2599
 عقج اجتساع بيغ "سػناشخاؾ" ( فخع الشقل بػاسصة األنابيب وفخع السشبع) ووكالتي السحخوقات(سمصة ضبط السحخوقات ووكالة "ألشفط") حيث شمبت "سػناشخاؾ" مغ "سمصة ضبط السحخوقات"
التقخب مججدا مغ مرالح و ازرة السالية ،بتاريخ  51نػفسبخ .2599
 أعمست "سمصة ضبط السحخوقات" "سػناشخاؾ" بأف حداب الحجد بجوف فػائج مفتػح لجػ الخديشةالعسػمية وعميو دعتيا لعقج اجتساع ،بتاريخ  20ديدسبخ.2599
 عقج اجتساع تشديقي جسع وكالتي السحخوقات" مع "سػناشخاؾ" ( فخع الشقل بػاسصة األنابيب،فخع السشبع والسجيخية السخكدية لمسالية) مغ أجل رسع خصة مذتخكة ،بتاريخ  25ؼيفخؼ .2592
 ذكخت "سمصة ضبط السحخوقات" "سػناشخاؾ" بذأف ضخورة االمتثاؿ ألحكاـ قانػف السحخوقاتؼيسا يتعمق بسؤونة التخمي عغ السػاقع ،بتاريخ  50جانفي .2590
 أعمست "سػناشخاؾ" "سمصة ضبط السحخوقات" بأنيا قج كػنت مؤنا لمدشة السالية  2590وبأنياقامت بفتح حداب حجد لجػ البشظ الخارجي الجدائخؼ إليجاع ىحه السؤف ،بتاريخ  29أفخيل .2590
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 عقج اجتساع حيث شمبت "سمصة ضبط السحخوقات" مغ "سػناشخاؾ" الذخوع في اعجاد دراسةلشطاـ واحج لمشقل بػاسصة األنابيب لكل سائل ،وأف تتزسغ ىحه الجراسة بخنامجا مؿيسا لمتخمي عغ
السػاقع واعادتيا لحالتيا األصمية قبل تعسيسيا عمى جسيع األنطسة ،بتاريخ  95ماؼ .2590
 شمبت "سمصة ضبط السحخوقات" مغ "سػناشخاؾ" أف تقجـ عخضا بالسدتججات حػؿ مجػ تقجـأشغاؿ إنجاز الجراسات السصمػبة ،بتاريخ  15جانفي .2590
 عقج اجتساع بيغ "سمصة ضبط السحخوقات" ووكالة "ألشفط" لتبادؿ السعمػمات حػؿ التجابيخ التياتخحتاىا بذكل مشفرل مشح سشة  2550ال سيسا ؼيسا يخز التػشيغ ،والرخؼ ،واألجخ
السخرز لحداب الحجد ،واتفق الصخفاف عمى مػاصمة التبادالت مغ أجل ارساء الشيج السذتخؾ
الػاجب اقتخاحو في إشار مذخوع تعجيل القانػف ،بتاريخ  95جػيمية .2593
ال يدعشا – في األخيخ -سػػ التعميق عمى أف ىحه السفاوضات الساراشػنية بيغ "سمصة
ضبط السحخوقات" والسؤسدة الػششية "سػناشخاؾ" دليل عمى استيتار ىحه األخيخة وعجـ حسميا
محسل الجج لمرالحيات السخػلة لػ ػ "سمصة ضبط السحخوقات" ،واالستجابة ليا.
السظمب الثاني :محجودية صالحيات وكالتي السحخوقات في مؾاجية ىيئات أخخى.
إف االستقاللية الػضيؽية التي يسكغ أف تتستع بيا وكالتا السحخوقات تشعكذ في قجرتيا عمى
مسارسة صالحياتيا الستشػعة في ضبط قصاع السحخوقات مدتعيشة في ذلظ بامتيازات الدمصة
العامة التي لصالسا كانت حك اخ عمى االدارة التقميجية ،كاإلدارة السخكدية لػ ازرة السحخوقات ،أو اإلدارة
السخكدية السكمفة بالسياه ،أو اإلدارة السخكدية السكمفة بالبيئة.
فكاف تبعا لحلظ ضخورة إحجاث نػع مغ التػازف والتكامل بيغ صالحيات ىحه اإلدارات
التقميجية وصالحيات وكالتي السحخوقات ،لتفادؼ تشازع االختراص ؼيسا بيشيع ،نحكخ عمى سبيل
السثاؿ تقاشع صالحيات وكالة "ألشفط" مع وكالة الحػض الييجوغخافي ؼيسا يتعمق بإتاوة السياه
السدتعسمة في مسارسة نذاشات السحخوقات (الفخع األوؿ) ،وتقاشع صالحيات "سمصة ضبط
السحخوقات" مع الييئات السكمفة بحساية البيئة (الفخع الثاني).
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الفخع األوؿ :محجودية صالحيات وكالة "ألشفط" في مؾاجية وكاالت الحؾض الييجوغخافي.
تتستع وكالة "ألشفط" برالحيات رقابية بعجية عمى نذاشات السشبع ،مغ أىع مطاىخ ىحه
الخقابة التي تسارسيا مخاؾبة كسية السياه السدتعسمة مغ شخؼ متعاممي السشبع ،إال أنيا ال تحطى
برالحيات مكسمة ليحه الخقابة الستسثمة في تحريل إتاوة السياه كشػع مغ الجباية البتخولية ،بل
خػليا السذخع لػكالة الحػض الييجوغخافي التي يشبغي تعخيفيا (الفقخة األولى) ومغ ثسة بياف
العالقة القائسة ؼيسا بيشيا وبيغ وكالة "ألشفط" (الفقخة الثانية).
الفقخة األولى :التعخيف بؾكالة الحؾض الييجوغخافي.
تعتبخ السػاد السائية مغ الثخوات الػششية التي تدعى أية دولة لمحفاظ عمييا خاصة مغ
التمػث ،بالشدبة لمجدائخ كمفت ما يعخؼ بػكاالت الحػض الييجوغخافي بػصفيا مؤسدة عسػمية
ذات شابع صشاعي وتجارؼ (أوال) ،بحساية الثخوة السائية سػاء الدصحية أو الجػؼية إضافة إلى
مياـ أخخػ (ثانيا).
أوال -الظبيعة القانؾنية لؾكالة الحؾض الييجوغخافي:
وكالة الحػض الييجوغخافي ىي مؤسدة عسػمية ذات شابع صشاعي وتجارؼ تتستع
بالذخرية السعشػية واالستقالؿ السالي ،تخزع لمقػاعج السصبقة عمى االدارة في عالقاتيا مع الجولة
وتعج تاجخة في عالقاتيا مع الغيخ.635
تشذأ كل وكالة حػض ىيجوغخافي بسػجب مخسػـ يحجد مقخىا وحجود اختراصيا
االقميسي.636

635

السادة  2مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  151 -53مؤرخ في  15سبتسبخ  ،2553يتزسغ تعجيل القانػف األساسي الشسػذجي

لػكالة الحػض الييجوغخافي ،ج .ر .ع  00صادر في  0أكتػبخ .2553
636

السادة  1مغ السخسػـ التشفيحؼ نفدو.
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ثانيا -مياـ وكالة الحؾض الييجوغخافي:
تزسغ وكالة الحػض الييجوغخافي تبعات الخجمة العسػمية السػكمة إلييا مغ شخؼ الجولة
في ميجاف تدييخ السياه ،637تكمف وكالة الحػض الييجوغخافي ال سيسا بسا يأتي:638
 تصػيخ نطاـ إعالمي حػؿ الساء مغ خالؿ إعجاد وتحييغ قاعجات معصيات وأدوات االعالـالجغخافي،
 وضع مخصصات تدييخ السػارد السائية الدصحية والجػؼية وإعجاد أدوات لمسداعجة عمى اتخاذالقخار في ىحا السجاؿ،
 تدييخ نطاـ االتاوات السؤسدة بعشػاف استعساؿ األمالؾ العسػمية الصبيعية لمسياه السػكمة إلييا، تدييخ نطاـ اإلعانات السالية لمعسميات التي تيجؼ إلى اقتراد الساء والسحافطة عمى نػعيتو، تشفيح وتخؾية كل السذاريع واألعساؿ الخامية إلى عقمشة استعساؿ السػارد السائية والػقاية مغ تمػثياالفقخة الثانية :تجاخل صالحيات وكالة الحؾض الييجوغخافي وصالحيات وكالة "ألشفط".
إف الرشاعة البتخولية االستخخاجية تؤثخ عمى السياه برػرة سمبية حيث تشعكذ مباشخة
عمى السياه الجػؼية والسياه الدصحية عمى الدػاء ،نتيجة نفاياتيا التي غالبا ما تكػف مرج ار ممػثا
ولفتخات شػيمة ،فخالؿ عسميات انتاج البتخوؿ فإف السرجر الخئيدي لمتمػث ىػ السياه السشتجة التي
يجب التخمز مشيا قبل نقل الشفط إلى شبكة األنابيب ،برخفيا في السياه الدصحية أو إعادة حقشيا
في األرض.
وليحا تتقاسع كال مغ وكالة الحػض الييجوغخافي ووكالة "ألشفط" صالحية مخاؾبة استعساؿ
السياه في نذاشات السحخوقات ،ؼيسكشيسا إبخاـ اتفاؾية أو عقج يشجرج ضسغ مياميسا(أوال) ،والتعاوف
عمى تجسيع االتاوات السقخرة قانػنا(ثانيا).

637

السادة  0مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  ،151 -53مخجع سابق.

638

السادة  0مغ السخسػـ التشفيحؼ نفدو.
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أوال -إمكانية ابخاـ وكالة الحؾض الييجوغخافي عقج أو اتفاقية مع وكالة "ألشفط":
يسكغ لػكالة الحػض الييجوغخافي إبخاـ كل عقج أو اتفاؾية تشجرج ضسغ مياميا حدبسا
نرت عميو السادة  3مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  151 -53يتزسغ تعجيل القانػف األساسي
الشسػذجي لػكالة الحػض الييجوغخافي.
في ىحا اإلشار نرت السادة  01مغ قانػف السحخوقات القجيع رقع  ،639 50 -50التي
عجلت سشة  2550بسػجب األمخ رقع  95 -50عمى ما يمي:

" في حالة ما إذا كاف مخظط التظؾيخ السقتخح مؽ قبل الستعاقج والسعتسج مؽ الؾكالة الؾطشية
لتثسيؽ مؾارد السحخوقات (ألشفط) يشص عمى استعساؿ السياه لزساف استخجاع مجعؼ ،فإنو يتعيؽ
عمى الستعامل أف يدجد رسسا خاصا غيخ قابل لمحدؼ يجعى "إتاوة استعساؿ األمالؾ العسؾمية
القتظاع

الساء

بسقابل"

وتخرص

طبقا

لمتذخيع

والتشغيؼ

السعسؾؿ

بيسا...........................
تحجد اتفاقية مبخمة بيؽ الؾكالة الؾطشية لتثسيؽ مؾارد السحخوقات (ألشفط) ووكالة الحؾض
الييجوغخافي لمرحخاء أو أي ىيئة يعيشيا الؾزيخ السكمف بالسؾارد السائية عمى الخرؾص كيفيات
التشديق بيؽ الؾكالتيؽ وتؾضح كيفيات وشخوط دفع وكالة الحؾض الييجوغخافي إلى الؾكالة
الؾطشية لتثسيؽ مؾارد السحخوقات (ألشفط) أتعاب تقجيؼ الخجمات في مجاؿ عج كسيات السياه
السدتعسمة ومخاقبتيا".
تججر اإلشارة إلى أف قانػف السحخوقات الججيج رقع  91 -91لع يتزسغ نرا بالتفريل
السساثل لشز السادة  01مغ قانػف السحخوقات رقع ( 50 -50السمغى) ،بل اكتفى بالشز مغ
خالؿ نز السادة  901عمى أنو:

639

نز السادة  01مغ قانػف السحخوقات رقع ( 50 -50السمغى) في نريا األصمي:

" في حالة ما إذا كاف مخصط التصػيخ السقتخح مغ قبل الستعاقج والسعتسج مغ الػكالة الػششية لتثسيغ مػارد السحخوقات
(ألشفط) يشز عمى استعساؿ السياه الرالحة لمذخب أو السياه السخررة لمدقي لزساف استخجاع مجعع ،فإنو يتعيغ عمى
الستعامل أف يدجد رسسا خاصا حتى يكػف مصابقا لمتشطيع السعسػؿ بو ،"........مخجع سابق.
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" يسكؽ األطخاؼ الستعاقجة أو السؤسدة الؾطشية حدب مقتزى الحاؿ ،أف تأخح مؽ
األمالؾ العسؾمية لمسياه كسيات السياه الالزمة لسسارسة نذاطات السشبع ،بذخط الحرؾؿ عمى
تخخيص مؽ اإلدارة السكمفة بالسؾارد السائية وفقا لمتذخيع الداري السفعؾؿ.
ويجب أف يتزسؽ مخظط التظؾيخ السعتسج الحمؾؿ والؾسائل الالزمة لسعالجة السياه
السدتعسمة بغخض إعادة استعساليا في نذاطات السشبع".
ثانيا -عج وتقييذ وكالة ألشفط" كسيات السياه السدتعسمة لرالح وكالة الحؾض الييجوغخافي:
يشجرج عج وتقييذ وكالة "ألشفط" كسيات السياه السدتعسمة لرالح وكالة الحػض الييجوغخافي
ضسغ نذاط الخقابة البعجية التي تسارسيا ىحه الػكالة عمى مجػ احتخاـ متعاممي السحخوقات
لمقػانيغ والتشطيسات الستعمقة باستخجاـ األمالؾ العسػمية لمسياه والخزػع في ذلظ لجفع اإلتاوة
محجدة قانػنا.
 -0الجور الخئيدي لؾكالة الحؾض الييجوغخافي في تحريل إتاوة السياه:
اعتخؼ السذخع لػكالة الحػض الييجوغخافي بالجور الخئيدي في تحريل إتاوة السياه مغ
أجل حقشيا في اآلبار البتخولية أو مغ أجل حقشيا في اآلبار البتخولية أو مغ أجل استعساالت
أخخػ في مجاؿ السحخوقات.
أ -تحريل إتاوة السياه في عل قانؾف السالية التكسيمي لدشة :8440
نرت السادة  25مغ األمخ رقع  50-50الستزسغ قانػف السالية التكسيمي عمى تعجيل
السادة  955مغ القانػف رقع  99 -52الستزسغ قانػف السالية لدشة  ،2551لتكمف وكاالت
األحػاض الييجوغخاؼية كل في اقميع اختراصيا بجسع اإلتاوة السدتحقة عمى االستعساؿ بسقابل
لألمالؾ العسػمية لمسياه مغ أجل حقشيا في اآلبار البتخولية أو مغ أجل استعساالت أخخػ في
مجاؿ السحخوقات ،والسحجدة بثسانيغ ديشار ( 35د .ج) لمستخ السكعب مغ السياه السقتصعة.640

 640راجع أحكاـ نز السادة  20مغ أمخ رقع  05 -05مؤرخ في  25جػيمية  ،2005يتزسغ قانػف السالية التكسيمي لدشة
 ،2005ج .ر .ع  52صادر في  26جػيمية .2005
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ب  -تحريل إتاوة السياه في عل السخسؾـ التشفيحي رقؼ :080 -40
نرت السادة  2مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  920 -50الحؼ يحجد كيؽيات تصبيق اإلتاوة
السدتحقة عمى االستعساؿ بسقابل لألمالؾ العسػمية لمسياه مغ أجل حقشيا في اآلبار البتخولية أو
مغ أجل استعساالت أخخػ في مجاؿ السحخوقات ،641عمى أنو:

" تتؾلى وكالة الحؾض الييجوغخافي -مشظقة الرحخاء -ما يأتي:
 إحراء كل السدتعسميؽ الحيؽ يقؾمؾف باقتظاع الساء في السمػ العسؾمي لمسياه مؽ أجلحقشيا في اآلبار البتخولية أو مؽ أجل استعساالت أخخى في مجاؿ السحخوقات،
 قياس أحجاـ السياه السقتظعة مؽ طخؼ السدتعسميؽ، فؾتخة السبالغ السدتحقة بعشؾاف اإلتاوة لجى السدتعسميؽ وتحريميا".كسا يتعيغ عمى السدتعسميغ الحيغ يسمكػف ويدتغمػف السشذآت وتجييدات اقتصاع السياه مغ
السمظ العسػمي لمسياه مغ أجل حقشيا في اآلبار البتخولية أو مغ أجل استعساالت أخخػ في مجاؿ
السحخوقات:
 تقجيع قبل  19ديدسبخ مغ كل سشة مالية لػكالة الحػض الييجوغخافي "مشصقة الرحخاء"احتياجاتيع التقجيخية مغ السياه لمدشة السقبمة،
 تدييل وصػؿ أعػاف الػكالة السكمفيغ بؿياس أحجاـ السياه السقتصعة إلى مشذآت عج اقتصاعالسياه،
تكػف الفػتخة جداؼية بالشدبة لمسدتعسميغ الحيغ يسمكػف ويدتغمػف مشذآت وتجييدات اقتصاع
السياه مغ السمظ العسػمي لمسياه مغ أجل حقشيا في اآلبار البتخولية أو مغ أجل استعساالت أخخػ

641

مخسػـ تشفيحؼ رقع  126 -06مؤرخ في  27مارس  ،2006يحجد كيؽيات تصبيق اإلتاوة السدتحقة عمى االستعساؿ

بسقابل لألمالؾ العسػمية لمسياه مغ أجل حقشيا في اآلبار البتخولية أو مغ أجل استعساالت أخخػ في مجاؿ السحخوقات ،ج.
ر .ع  20صادر في  2أفخيل  ،2006الحؼ ألغى السخسػـ التشفيحؼ رقع  179 -04مؤرخ في  22جػاف 2004ػ يحجد

كيؽيات تصبيق أحكاـ السادة  100مغ القانػف رقع  11 -02والستزسغ قانػف السالية لدشة  2003والستعمقة باإلتاوة
السدتحقة عمى االستعساؿ بسقابل لألمالؾ العسػمية لمسياه مغ أجل حقشيا في اآلبار البتخولية أو مغ أجل استعساالت أخخػ

في مجاؿ السحخوقات ،ج .ر .ع  41صادر في  27جػاف .2004
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في مجاؿ السحخوقات ،642عمى أف تكػف ىحه فػتخة السبالغ السدتحقة عمى السدتعسميغ بعشػاف ىحه
اإلتاوة كل ثالثة ( )1أشيخ.643
جػ -تحريل إتاوة السياه في عل السخسؾـ التشفيحي رقؼ :340 -42
تشز السادة  0في مصتيا  1مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  151 -53الحؼ يتزسغ تعجيل
القانػف األساسي الشسػذجي لػكالة الحػض الييجوغخافي عمى أنو:

" تكمف وكالة الحؾض الييجوغخافي بتدييخ نغاـ اإلتاوات السؤسدة بعشؾاف استعساؿ األمالؾ
العسؾمية الظبيعية لمسياه السؾكمة إلييا،".....
 -8الجور الثانؾي لؾكالة " ألشفط" في تحريل إتاوة السياه في عل قانؾف السحخوقات:
تحطى وكالة "ألشفط" بجور ثانػؼ مداعج في تحريل إتاوة السياه السدتحقة عمى االستعساؿ
بسقابل لألمالؾ العسػمية لمسياه مغ أجل حقشيا في اآلبار البتخولية أو مغ أجل استعساالت أخخػ
في مجاؿ السحخوقات.
أ -دور وكالة "ألشفط" في تحريل إتاوة السياه في عل قانؾف السحخوقات القجيؼ رقؼ :40 -40
نرت السادة  01مغ قانػف السحخوقات رقع ( 50 -50السمغى) عمى أنو:

" في حالة ما إذا كاف مخظط التظؾيخ السقتخح مؽ قبل الستعاقج والسعتسج مؽ الؾكالة الؾطشية
لتثسيؽ مؾارد السحخوقات (ألشفط) يشص عمى استعساؿ السياه الرالحة لمذخب أو السياه
السخررة لمدقي لزساف استخجاع مجعؼ ،فإنو يتعيؽ عمى الستعامل أف يدجد رسسا خاص حتى
يكؾف مظابقا لمتشغيؼ السعسؾؿ بو.
يحجد ىحا الخسؼ الخاص بثسانيؽ ديشار ( 24د.ج) لكل متخ مكعب مدتعسل ،ويجفع سشؾيا
لمخديشة العسؾمية.

 642السادة  4مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  126 -06يحجد كيؽيات تصبيق اإلتاوة السدتحقة عمى االستعساؿ بسقابل لألمالؾ

العسػمية لمسياه مغ أجل حقشيا في اآلبار البتخولية أو مغ أجل استعساالت أخخػ في مجاؿ السحخوقات ،مخجع سابق.
 643السادة  5مغ السخسػـ التشفيحؼ نفدو.
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تتكفل الؾكالة الؾطشية لتثسيؽ مؾارد السحخوقات (ألشفط) بسخاقبة الكسيات السدتعسمة وتتأكج مؽ
تدجيج ىحا الخسؼ مؽ الستعامل."....
يالحع مغ خالؿ استقخاء نز السادة  01مغ قانػف السحخوقات رقع ( 50 -50السمغى) أف
وكالة "ألشفط" كاف تحطى بحات الجور الحؼ تحطى بو وكالة الحػض الييجوغخافي ،ومغ أجل رفع
ىحا التشازع في الرالحيات وبسػجب تعجيل قانػف السحخوقات رقع  50 -50بسػجب األمخ رقع
 ،64495 -50تع تعجيل نز السادة  01بإضافة فقخة أخيخة عمى الشحػ اآلتي:

"  ........تحجد اتفاقية مبخمة بيؽ الؾكالة الؾطشية لتثسيؽ مؾارد السحخوقات (ألشفط) ووكالة
الحؾض الييجوغخافي لمرحخاء أو اي ىيئة يعيشيا الؾزيخ السكمف بالسؾارد السائية عمى
الخرؾص كيفيات التشديق بيؽ الؾكالتيؽ وتؾضح كيفيات شخوط دفع وكالة الحؾض
الييجورغخافي إلى الؾكالة الؾطشية لتثسيؽ مؾارد السحخوقات (ألشفط) أتعاب تقجيؼ الخجمات في
مجاؿ عج كسيات السياه السدتعسمة ومخاقبتيا".
ب -دور وكالة ألشفط في تحريل إتاوة السياه في عل قانؾف السحخوقات الججيج رقؼ :03 -00
نرت السادة  901مغ قانػف السحخوقات رقع  91 -91عمى أنو:

" يسكؽ األطخاؼ الستعاقجة أو السؤسدة الؾطشية ،سحب مقتزى الحاؿ أف تأخح مؽ األمالؾ
العسؾمية لمسياه كسيات السياه الالزمة لسسارسة نذاطات السشبع ،بذخط الحرؾؿ عمى تخخيص
مؽ اإلدارة السكمفة بالسؾارد السائية ،وفقا لمتذخيع الداري السفعؾؿ ويجب أف يتزسؽ مخظط
التظؾيخ السعتسج الحمؾؿ والؾسائل الالزمة لسعالجة السياه السدتعسمة بغخض إعادة استعساليا في
نذاطات السشبع.
تخزع كسية السياه السأخؾذة مؽ األمالؾ العسؾمية لمسياه لجفع اإلتاوة السشرؾص عمييا
في السادة ."... 800
بيشسا نرت السادة  290السحاؿ عمييا أعاله كسا يمي:

 644أمخ رقع  10 -06يعجؿ ويتسع القانػف رقع  07 -05الستعمق بالسحخوقات ،مخجع سابق.
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" يجب عشج استخجاـ السياه في نذاطات السشبع ،عؽ طخيق استخخاج السياه مؽ األمالؾ
العسؾمية ،دفع رسؼ غيخ قابل لمخرؼ ،يدسى إتاوة السياه".
يجفع ىحا الخسؼ ،حدب الحالة ،مؽ قبل السؤسدة الؾطشية في حالة امتياز السشبع أو مؽ قبل
األطخاؼ الستعاقجة في حالة عقج السحخوقات وفقا لمتذخيع والتشغيؼ الداري السفعؾؿ".
مغ خالؿ استقخاء نز ىاتيغ السادتيغ يالحع تخاجع السذخع عغ تقخيخ أؼ دور رئيدي
لػكالة "ألشفط" في تحريل وتجسيع إتاوة السياه ،الحؼ يبقى اختراصا أصيال لػكالة الحػض
الييجوغخافي ،ليقترخ دورىا فقط عمى عج وؾياس كسيات السياه السدتعسمة في إشار صالحياتيا
الخقابية وليدت الجبائية.
الفخع الثاني :محجودية صالحيات " سمظة ضبط السحخوقات " في مؾاجية الييئات
السكمفة بحساية البيئة.
تعتبخ عسمية حفخ اآلبار واستخخاج السحخوقات مغ أىع مخاحل الرشاعة الشفصية وأكثخىا
خصػرة في ضل سعي السؤسدات إلى تحقيق أكبخ ربح دوف مخاعاة الػسط البيئي ومجػ تزخره ،ال
يقترخ التأثيخ الدمبي عمى البيئة عمى نذاشات التشقيب عغ السحخوقات واستخخاجيا ،بل يستج
أيزا لشذاشات السرب الستسثمة خرػصا في نذاط الشقل بػاسصة األنابيب ،تكخيخ السحخوقات
وتحػيميا وتخديشيا ...التي تعسل "سمصة ضبط السحخوقات" عمى ضبصيا.
لحلظ عسمت الجدائخ عمى تكخيذ العجيج مغ األحكاـ القانػنية والتشطيسية مغ أجل السحافطة
عمى البيئة أثشاء مسارسة نذاشات السحخوقات (الفقخة األولى) ،وتكميف "سمصة ضبط السحخوقات"
بالديخ عمى حسايتيا والحخص عمى االلتداـ بيا (الفقخة الثانية).
الفقخة األولى :التكخيذ القانؾني لتقييج أنذظة السحخوقات بأحكاـ البيئة.
مغ الزخورؼ استغالؿ الثخوة الشفصية وتػسيع نذاشات السحخوقات بسا يخجـ التشسية
الػششية ،لكغ دوف السداس بالسحيط البيئي ،لحلظ يشبغي تكخيذ تقييج ىحه األنذصة بأحكاـ
السحافطة عمى البيئة ،ليذ فقط في قانػف السحخوقات (أوال) ،بل في كل الشرػص القانػنية ذات
الرمة (ثانيا).
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أوال -التكخيذ القانؾني لحساية البيئة في عل قانؾف السحخوقات الججيج رقؼ :03 -00
مغ بيغ الشقاط االيجابية التي ميدت قانػف السحخوقات رقع ( 50-50السمغى) اىتسامو
بالجانب البيئي وتكخيدو ألحكاـ قانػنية وتشطيسية تعكذ ذلظ ،وىػ ما يحدب أيزا لقانػف
السحخوقات الججيج رقع  91 -91إذ تع التأكيج عمى البعج البيئي لقصاع السحخوقات وتعديد دور
"سمصة ضبط السحخوقات" في الخقابة عمى مجػ التداـ متعاممي ىحا القصاع بأحكاـ حساية البيئة.
 -0ترشيف نذاطات السحخوقات ضسؽ األنذظة السؤثخة في البيئة:
ترشف نذاشات السحخوقات ضسغ األنذصة السشصػية عمى خصػرة كبيخة وتأثيخ سمبي عمى
البيئة ،ليحا يحجد السخصط العاـ لمػقاية مغ األخصار الرشاعية والصاقػية مجسػع تختيبات وقػاعج
و /أو انبعاث الغاز والحخيق ،وكحا األخصار السترمة بسعالجة السػاد السرشفة مػاد خصخة،645
الحؼ يذتسل عمى مجسػع القػاعج واإلجخاءات السصبقة عمى السشذآت أو مجسػع السشذآت الخاصة،
وال سيسا مشيا السشاجع ومقالع الحجارة أو مشذآت أو تجييدات معالجة ونقل الصاقة وال سيسا
السحخوقات.646
وىػ ما دفع السذخع لالعتخاؼ ل ػ "سمصة ضبط السحخوقات" برالحيات معتبخة ودور ال
بأس بو في الديخ عمى مسارسة نذاشات السحخوقات في إشار احتخاـ قػاعج حساية البيئة ،إذ
نرت السادة  01مغ قانػف السحخوقات رقع  91 -91عمى أنو:

" تكمف سمظة ضبط السحخوقات بالديخ خرؾصا عمى احتخاـ:
 ...................................... التشغيؼ في مجاؿ الرحة واألمؽ الرشاعي والبيئة والؾقاية مؽ السخاطخ الكبخى وتدييخىا ،السيسا في مجاؿ االنبعاثات الجؾية وكحا في مجاؿ حساية السياه الجؾفية والظبقات التي تحتؾي

645

السادة  32مغ القانػف رقع  25 -50يتعمق بالػقاية مغ األخصار الكبخػ وتدييخ الكػارث في إشار التشسية السدتجامة،

مخجع سابق.
 646السادة  34مغ السخجع نفدو.
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عمى السياه أثشاء مسارسة الشذاطات محل ىحا القانؾف ،وىحا بالمجؾء إلى جسيع الؾسائل
القانؾنية بسا في ذلػ اإلحالة عمى الجيات القزائية السخترة،
 تظبيق القؾاعج الفشية التي تزسؽ سالمة آبار االنتاج والحقؽ ،والؾقاية مؽ السخاطخ عمىالرحة وسالمة األشخاص وحساية البيئة وتدييخىا وكحا حساية الظبقات التي تحتؾي عمى السياه
خالؿ مخاحل حفخ اآلبار واستغالليا والتخمي عشيا،
 التشغيؼ الستعمق باستعساؿ السؾاد الكيسيائية في إطار مسارسة نذاطات السحخوقات."......... -8التدامات متعاممي قظاع السحخوقات في مجاؿ الرحة والدالمة والبيئة:
إف الحاجة إلى وضع إجخاءات وتجابيخ لسعالجة مخمفات الرشاعة الشفصية ونفاياتيا لتفادؼ
تمػث البيئة عشج تأدية نذاشات السحخوقات ،فخضت مسارسة ىحه الشذاشات بصخيقة تقي مغ جسيع
السخاشخ الستعمقة بيا ،مع احتخاـ االلتدامات الستعمقة بسا يأتي:
 أمغ األشخاص وصحتيع، الشطافة والرحة العسػمية، السيدات األساسية لمسحيط البخؼ أو البحخؼ السجاور، حساية البيئة واألمغ الرشاعي واستعساؿ السػاد الكيسياوية، االستعساؿ العقالني لمسػارد الصبيعية ولمصاقة، حساية السػارد الجػؼية، -حساية التخاث األثخؼ.

647

كسا يمتدـ كل شخز يسارس نذاشات السحخوقات باحتخاـ أفزل السسارسات مغ أجل
الػقاية مغ أية مخاشخ أو أضخار قج تمحق باألشخاص أو باألمالؾ أو بالسشذآت أو بالبيئة ،في
حاؿ عجـ احتخاـ ىاتو اإلجخاءات الػقائية وإحجاث أضخار بالبيئة ،يمدـ كل شخز كاف سببا في

647

السادة  95مغ قانػف رقع  91 -91يشطع نذاشات السحخوقات ،مخجع سابق.
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حجوث ىحا الزخر نتيجة مسارسة نذاشات السحخوقات بتشفيح العسميات الالزمة لحساية البيئة وإعادة
السػاقع إلى حالتيا األصمية ،وإال التدـ بالتعػيس عشج استحالة ذلظ.648
ثانيا -التكخيذ القانؾني لحساية البيئة في عل القؾانيؽ ذات الرمة بقظاع السحخوقات:
إف حساية البيئة عشج مسارسة نذاشات السحخوقات ال يقترخ فقط عمى تمظ الشرػص
الستزسشة في قانػف السحخوقات رقع  ،91 -91بل ىشالظ العجيج مغ األحكاـ الستفخقة التي تيجؼ
إلى ذات اليجؼ وىػ الػقاية مغ الحػادث والحفاظ عمى البيئة في إشار مبجأ الحيصة

649

في كل ما

يتعمق بشذاشات السحخوقات ،نحكخ مشيا ما يمي:
 -9قانػف رقع  91 -59يتعمق بتدييخ والخقابة والتخمز مغ الشفايات،650
 -2مخسػـ تشفيحؼ رقع  913-50يزبط التشطيع السصبق عمى السؤسدات السرشفة لحساية
البيئة،

651

648

السادة  909مغ قانػف رقع  91 -91يشطع نذاشات السحخوقات ،مخجع سابق.

649

يعتبخ مبجأ الحيصة مغ أىع السبادغ العامة لحساية البيئة مغ األضخار التي يسكغ أف تشجع عغ مسارسة أؼ مذخوع،

الحؼ يقرج بو ضخورة ؾياـ السدتثسخ بجراسة سابقة لتقييع مجػ التأثيخ الدمبي لسذخوعو االستثسارؼ عمى البيئة ،وما يسكغ
أف يشجع عشو مغ أضخار بيجؼ تقجيع الحمػؿ السسكشة لمحج مغ ىحه السخاشخ السحتسمة أو تأكيج اآلثار السفيجة لحساية البيئة
والسذخوعات اإلنسائية .تع تكخيدو في القانػف الػششي بالسرادقة عمى االتفاؾيات الجولية كاتفاؾية ستػكيػلع.
راجع في ذلظ:
 مخسػـ رئاسي رقع  250 -50مؤرخ في  0جػاف  2550يتزسغ السرادقة عمى اتفاؾية ستػكيػلع بذأف السمػثاتالعزػية الثابتة ،السعتسجة بدتػكػليع في  22ماؼ  ،2559ج .ر .ع  11صادر في  90جػاف .2550
 مخسػـ رئاسي رقع  929 -50مؤرخ في  92مارس  ،2550يتزسغ الترجيق عمى القػانيغ األساسية لالتحاد الجوليلمحفاظ عمى الصبيعة وثخواتيا وعمى التشطيع ذات الرمة ،ج .ر .ع  93صادر في  22مارس .2550
 650قانػف رقع  91 -59مؤرخ في  92ديدسبخ  2559يتعمق بالتدييخ الخقابة والتخمز مغ الشفايات ،ج .ر .ع  00صادر
في  90ديدسبخ .2559
651

مخسػـ تشفيحؼ رقع  913 -50مؤرخ في  19ماؼ  ،2550يزبط التشطيع السصبق عمى السؤسدات السرشفة لحساية

البيئة ،ج .ر .ع  10صادر في  0جػاف ،2550
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 -1مخسػـ تشفيحؼ رقع  ،900 -50يحجد نصاؽ تصبيق محتػػ وشخؽ تصبيق دراسات ومػجد
التأثيخ عمى البيئة السعجؿ والستسع سشتي  2593و.2591

652

 -0مخسػـ تشفيحؼ رقع  ،119 -95يحجد حجود محيط الحساية حػؿ السشذآت واليياكل األساسية
لشقل وتػزيع السحخوقات والكيخباء والغاز.

653

الفقخة الثانية :الجور السشقؾص لػػ "سمظة ضبط السحخوقات" في حساية البيئة.
إف خرػصية نذاشات السحخوقات وتعقيجىا وتذابكيا استجعت إفخادىا بأحكاـ خاصة
تديخ عمى احتخاميا ىيئة خاصة أال وىي "سمصة ضبط السحخوقات" ،ال سيسا أشغاؿ البحث
والتشقيب عغ السحخوقات واستخخاج ومعالجة وتخديغ وتكخيخ وتحػيل السحخوقات ،والشقل بػاسصة
األنابيب.
تعسل "سمصة ضبط السحخوقات" عمى حساية البيئة عشج مسارسة نذاشات السحخوقات ،مغ
أجل ذلظ تجخؼ تأـيال أوليا لمسكاتب الستخررة السكمفة بإعجاد دراسات التأثيخ عمى البيئة،
ودراسات األخصار وكل دراسة مخاشخ أخخػ ،وكحا مكاتب الخبخة السكمفة بالخقابة التشطيسية
والتفتير الفشي.654
 652مخسػـ تشفيحؼ رقع  900 -50يحجد مجاؿ تصبيق ومحتػػ وكيؽيات السرادقة عمى دراسة ومػجد التأثيخ عمى البيئة،
معجؿ ومتسع ،مخجع سابق.
653

مخسػـ تشفيحؼ رقع  119 -95مؤرخ في  21ديدسبخ  ،2595يحجد حجود محيط الحساية حػؿ السشذآت واليياكل

األساسية لشقل وتػزيع السحخوقات والكيخباء والغاز ،ج .ر .ع  59صادر في  1جانفي .2599
راجع أيزا الشرػص القانػنية التالية ذات الرمة بحساية البيئة في قصاع السحخوقات:

 قانػف رقع  25 -59مؤرخ في  92ديدسبخ  2559يتعمق بتييئة االقميع والتشسية السدتجامة ،ج .ر .ع  00صادر في 90ديدسبخ .2559
 مخسػـ تشفيحؼ رقع  52 -50مؤرخ في  0جانفي  ،2550يزبط الؿيع القرػػ ومدتػيات اإلنحار وأىجاؼ نػعية اليػاءفي حالة تمػث جػؼ ،ج .ر .ع .59
 مخسػـ تشفيحؼ رقع  900 -50مؤرخ في  91ماؼ  ،2550يحجد قائسة السشذآت السرشفة لحساية البيئة ،ج .ر .ع 10صادر في  22ماؼ .2550
 مخسػـ تشفيحؼ رقع  110 -51مؤرخ في  25أكتػبخ  ،2551يحجد كيؽيات إعجاد وتشفيح السخصصات الجاخمية لمتجخل مغشخؼ السدتغميغ لمسشذآت الرشاعية ،ج .ر .ع  05صادر في  29أكتػبخ .2551
654

شبقا لشز السادة  00مغ قانػف رقع  91 -91يشطع نذاشات السحخوقات ،مخجع سابق.
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كسا تعسل "سمصة ضبط السحخوقات" عمى تفعيل نطاـ االبالغ وتقجيخ انبعاثات غازات
االحتباس الحخارؼ لقصاع السحخوقات ،وسغ قػاعج ومعاييخ في مجاؿ األمغ الرشاعي تتعمق
برحة وسالمة األشخاص واألمغ الرشاعي وحساية البيئة وفقا لسبجأ التشسية السدتجامة  ،655مغ
خالؿ إصجار األنطسة والتػجييات التي تزسغ تبميغيا عغ شخيق الػسائل السشاسبة.656
فخغع كل ىحا الكع الكبيخ مغ الرالحيات التي تتستع بيا "سمصة ضبط السحخوقات" في
مجاؿ حساية البيئة ،إال أنيا لع تدود بسدتخجميغ مؤىميغ لمؿياـ بالبحث وبسعايشة مخالفات األحكاـ
الستعمقة بالبيئة ذات الرمة بقانػف السحخوقات لتػؾيع عقػبات مشاسبة (ثانيا) ،وإنسا تعتسج في ذلظ
عمى بعس الييئات السكمفة بالبيئة مغ جية (أوال).
أوال -اعتساد "سمظة ضبط السحخوقات" عمى بعض الييئات السكمفة بالبيئة:
تسارس "سمصة ضبط السحخوقات" الخقابة بشػعييا الدابقة والالحقة عمى متعاممي قصاع
السحخوقات ؼيسا يتعمق بحساية البيئة ،إال أنيا مزصخة في ذلظ إلى التشديق مع الييئات واإلدارات
السكمفة بالبيئة سػاء عمى السدتػػ الػششي أو اإلقميسي ،كسا تمجأ إلى استذارتيا في بعس
األحياف.
 -0ضخورة تشديق "سمظة ضبط السحخوقات" مع الييئات السكمفة بالبيئة:
خػؿ السذخع "سمصة ضبط السحخوقات" بدمصة معالجة الجػانب السختبصة بحساية البيئة
وبرحة وسالمة األشخاص وباألمغ الرشاعي لمسشذآت واليياكل السختبصة بشذاشات السحخوقات
وكحا بدمصة التشديق مع الييئات واإلدارات السعشية.657

655

السادة  00مغ مغ قانػف رقع  91 -91يشطع نذاشات السحخوقات ،مخجع سابق.

656

السادة  902مغ السخجع نفدو.

657

السادة  00مغ السخجع نفدو.
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الـباب الـثاني

أ -التشديق فيسا يتعمق بجراسة التأثيخ عمى البيئة:
تعخض "سمصة ضبط السحخوقات" دراسة التأثيخ في البيئة مخفقة بتقخيخىا عمى الجوائخ
الػ ازرية والػالة ،مغ أجل إبجاء الخأؼ وإعادة إرسالو لػ ػ "سمصة ضبط السحخوقات" في أجل ال تتعجػ
مجتو خسدة وأربعيغ ( )00يػما مغ تاريخ إخصارىع.
يقػـ الػالي أو الػالة السختريغ إقميسيا بفحز دراسة التأثيخ في البيئة ،وبفتح تحقيق
عسػمي

658

بيجؼ دعػة الغيخ أو كل شخز شبيعي أو معشػؼ إلبجاء آرائيع في السذخوع السدمع

إنجازه وفي اآلثار الستػقعة عمى البيئة.659
ب -عجـ اختراص "سمظة ضبط السحخوقات" بجراسة مؾجد التأثيخ عمى البيئة:
تخزع إجخاءات السرادقة عمى مػجد التأثيخ عمى البيئة في مجاؿ السحخوقات إلى
األحكاـ العامة إذ لع يفخدىا قانػف السحخوقات بأحكاـ خاصة عمى خالؼ دراسة التأثيخ البيئي،
فعشجما يتعمق األمخ بسذاريع التشقيب عغ حقػؿ البتخوؿ والغاز لسجة سشتيغ ،فالجية السخترة
بالشطخ في مػجد التأثيخ عمى البيئة ليدت "سمصة ضبط السحخوقات" ،بل يػدع لجػ الػالي
السختز إقميسيا مغ شخؼ صاحب السذخوع في أربع عذخة ( )90ندخة وندختيغ ( )2رقسيتيغ
مؤش اخ عمييا مغ شخؼ مكتب الجراسات

660

.

بعج استالمو لسػجد التأثيخ يقػـ الػالي بتكميف السرالح السكمفة بالبيئة السخترة إقميسيا
لتفحز محتػػ دراسة أو مػجد التأثيخ في أجل ال يتجاوز شي اخ واحجا ابتجاء مغ تاريخ تبميغ
الصمب ،ويسكشيا أف تصمب مغ صاحب السذخوع كل معمػمة أو دراسة تكسيمية الزمة ،إال أف

658

يعتبخ التحقيق العسػمي آلية مغ آليات تصبيق مبجأ اإلعالـ والسذاركة السكخس بسػجب السادتيغ  3و 1مغ القانػف رقع

 95 -51الستعمق بحساية البيئة في إشار التشسية السدتجامة ( قانػف رقع  95 -51مؤرخ في  91جػيمية  2551يتعمق
بحساية البيئة في إشار التشسية السدتجامة ،ج .ر .ع  01صادر في  25جػيمية  ،)2551إذ يدسح لألشخاص والجسعيات
السعتسجة قانػنا والتي تسارس أنذصتيا في مجاؿ البيئة وتحديغ اإلشار السعيذي بالسذاركة والسداعجة وتقجيع الخأؼ ،شبقا

لشز السادة  90مغ السخجع الدابق.
659

السادة  9مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  145 -07يحجد مجاؿ تصبيق ومحتػػ وكيؽيات السرادقة عمى دراسة ومػجد

التأثيخ عمى البيئة السعجؿ والستسع ،مخجع سابق.
660

السادة  0مغ السخسػـ التشفيحؼ نفدو.
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السخسػـ رقع  209 -91الحؼ يعجؿ السخسػـ التشفيحؼ رقع  900 -50عجؿ ىحا األجل مغ ججيج
وجعمو شيخيغ اثشيغ ( )2بجال مغ شيخ واحج.
يسشح صاحب السذخوع ميمة شيخيغ ( )2لتقجيع السعمػمات التكسيمية السصمػبة.
عشج تجاوز ىحا األجل ،تخفس السرالح السكمفة بالبيئة دراسة أو مػجد التأثيخ إذا لع يقع
الصالب بإيجاع أؼ شمب مبخر لتسجيج األجل ،ويتع تبميغ الصالب بالخفس ،661كسا تقػـ السرالح
السكمفة بالبيئة ا لسخترة إقميسيا بسخاؾبة ومتابعة السذاريع التي كانت محل دراسة أو مػجد التأثيخ،
شبقا لشز السادة  25مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  900 - 50السعجؿ والستسع.
بعج الؿياـ بالفحز األولي وقبػؿ مػجد التأثيخ يعمغ الػالي بسػجب قخار بفتح تحقيق
عسػمي ،لجعػة الغيخ أو كل شخز شبيعي أو معشػؼ مؿيع بسشصقة الجراسة إلبجاء آرائيع في
السذخوع السدمع إنجازه وفي اآلثار الستػقعة عمى البيئة ،662وتتع بشفذ االجخاءات الستعمقة بجراسة
التأثيخ عمى البيئة.663
بعج نياية التحقيق العسػمي يخسل ممف مػجد التأثيخ الستزسغ أراء السرالح التقشية وكحلظ
نتائج التحقيق العسػمي ،مخفقا بسحزخ السحافع السحقق والسحكخة الجػابية لراحب السذخوع عغ
اآلراء الرادرة إلى السرالح السكمفة بالبيئة السخترة إقميسيا لمؿياـ بالفحز لمسخة الثانية ،واالتراؿ
بالقصاعات الػ ازرية السعشية واالستعانة بكل خبخة ،664خالؿ مجة ال تتجاوز شي اخ واحجا ابتجاء مغ
تاريخ استالـ شمب الخأؼ ،وفي حالة عجـ رد السرالح التقشية خالؿ ىحا األجل وبعج تحكيخ واحج،
يعتبخ رأؼ ىحه السرالح مػافقا ،665،يػافق الػالي السختز إقميسيا عمى مػجد التأثيخ بسػجب قخار
يبمغ إلى صاحب الصمب.666
661

السادة  3مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع  145 -07يحجد مجاؿ تصبيق ومحتػػ وكيؽيات السرادقة عمى دراسة ومػجد

التأثيخ عمى البيئة السعجؿ والستسع ،مخجع سابق.
 662السادة  9مغ السخسػـ التشفيحؼ نفدو.
663

السػاد مغ  95إلى  90مغ السخسػـ التشفيحؼ نفدو.

664

السادة  90مغ السخسػـ التشفيحؼ نفدو.

665

السادة  90مغ السخسػـ التشفيحؼ نفدو.

666

السادة  93مغ السخسػـ التشفيحؼ نفدو.

- 366 -

الـباب الـثاني

الفصل الثاني :محدودية صالحيات وكالتي المحروقات في ضبط قطاع المحروقات.

 -8ضخورة استذارة "سمظة ضبط السحخوقات" الييئات السكمفة بالبيئة:
تعسل "سمصة ضبط السحخوقات" شبقا لشز السادة  00مغ قانػف السحخوقات رقع 91 -91
عمى السػافقة عمى دراسات التأثيخ عمى البيئة ودراسات األخصار ،بعج استذارة الجوائخ الػ ازرية
والػاليات السعشية ،وكحا السػافقة عمى دراسات السخاشخ الستعمقة بشذاشات البحث.
أ -ابجاء الخأي مؽ طخؼ الييئات السكمفة بالبيئة لرالح "سمظة ضبط السحخوقات":
مغ أجل إنجاز مذاريع السشذآت السرشفة لحساية البيئة تمدـ "سمصة ضبط السحخوقات"
باستذارة بعس الييئات العامة كالػالة بػية إبجاء اآلراء كإجخاء استذارؼ إال أنو يشصػؼ عمى أىسية
بالغة في تشػيع اآلراء والييئات السكمفة بحساية البيئة.
إال أف السالحع ىػ تجاوز اآلجاؿ القانػنية في تبميغ اآلراء حػؿ دراسات التأثيخ عمى
البيئة ،إذ سسح فحز أربعة ( )0ممفات متعمقة بجراسات التأثيخ عمى البيئة أخزعتيا سمصة ضبط
السحخوقات إلى الجوائخ الػ ازرية والػالة السعشييغ تصبيقا لشز السادة  1مغ السخسػـ التشفيحؼ رقع
 192 -53إلبجاء الخأؼ ،بتدجيل تجاوز اآلجاؿ القانػنية السحجدة في  00يػما شبقا ألحكاـ السادة
 90مغ السخسػـ نفدو ،فعمى سبيل السثاؿ استغخقت بعس الجوائخ الػ ازرية أكثخ مغ أربعة ()0
أشيخ إلرساؿ آرائيا حػؿ دراسات التأثيخ عمى البيئة الخاصة بسذخوع استغالؿ محيط مدارؼ
أكابمي بػالية أدرار.667
مسا يعصل ال محالة قجرة "سمصة ضبط السحخوقات" عمى إتساـ مياميا ومسارسة صالحيات
ؼيسا يتعمق بجراسات التأثيخ عمى البيئة.
ب -استجابة "سمظة ضبط السحخوقات" آلراء الييئات السكمفة بالبيئة:
في حالة تقجيع مالحطات جػىخية مغ قبل الجوائخ الػ ازرية والػالة السعشييغ ،تبمغ "سمصة
ضبط السحخوقات" صاحب الصمب ضخورة رفع التحفطات التي أبجتيا الييئات السكمفة بحساية
البيئة ،وإرساؿ دراسة التأثيخ في البيئة السعجلة إلييا مغ ججيج في أجل ال يتعجػ ثالثيغ ( )15يػما
مغ تاريخ التبميغ.
 667تقخيخ مجمذ السحاسبة لدشة  ،2019مخجع سابق ،ص .406
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تتقػـ "سمصة ضبط السحخوقات" بإعادة نفذ اإلجخاء مغ ججيج وتقػـ بإرساؿ دراسة التأثيخ
البيئي السعجلة مججدا إلى الجوائخ الػ ازرية والػالة السعشييغ إلبجاء آرائيع مججدا وتبميغ " سمصة ضبط
السحخوقات" بيا.
إذا لع تػجج أية مالحطات أو تحفطات ججيجة تعسل "سمصة ضبط السحخوقات" عمى شمب
التأشيخة الالزمة مغ الػ ازرة السكمفة بالبيئة.
ثانيا -عجـ تستع "سمظة ضبط السحخوقات" بدمظة العقاب في مجاؿ حساية البيئة:
مغ الػاضح أف االعتخاؼ ل ػ "سمصة ضبط السحخوقات" بجورىا التشطيسي والخقابي في حساية
البيئة ،بقي مشقػصا لعجـ اقتخانو بالقجرة الكاممة ليحه الدمصة عمى تػؾيع العقاب عمى السخالفيغ
ألحكاـ حساية البيئة في قصاع السحخوقات ،إذ تبقى مػافقة "سمصة ضبط السحخوقات" عمى دراسات
التأثيخ البيئي ذات شابع وقائي ال أكثخ تقػـ عمى تقجيخ األخصار والسذاكل البيئية واقتخاح آليات
تجشبيا ،وليحا يبقى بال فعالية إذا لع يقتخف بعقػبات ردعية مالئسة ،خرػصا ؼيسا يتعمق بالتخمي
عغ السػاقع وإعادتيا لحالتيا األصمية ،ؼيسا يتعمق باستغالؿ مشذآت نذاشات السحخوقات ،وأخي اخ
ؼيسا يتعمق بحخؽ الغاز وتشؽيدو.
 -0العقؾبات الستعمقة بالتخمي عؽ السؾاقع وإعادتيا لحالتيا األصمية:
تسارس السؤسدة الػششية "سػناشخاؾ" نذاشات الشقل بػاسصة األنابيب عمى أساس امتياز
يسشح ليا بسػجب قخار مغ الػزيخ السكمف بالسحخوقات بشاء عمى تػصية مغ "سمصة ضبط
السحخوقات".668
مغ بيغ االلتدامات الستختبة عغ ذلظ في مػاجية مؤسدة "سػناشخاؾ" ،تحسميا جسيع
تكاليف التخمي عغ السػاقع وإعادتيا إلى حالتيا األصمية وفقا لمتشطيسات السعسػؿ بيا في مجاؿ
األمغ الرشاعي والبيئة ،669تتػلى "سمصة ضبط السحخوقات" رقابة التخمي عغ السػاقع وإعادتيا
لحالتيا األصمية عسػما شبقا لشز السادة  902مغ قانػف السحخوقات رقع .91 -91

668

السادة  920مغ قانػف رقع  91 -91يشطع نذاشات السحخوقات ،مخجع سابق.

669

السادة  52 /910مغ السخجع نفدو.
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أما في إشار امتياز الشقل بػاسصة األنابيب فتتػلى "سمصة ضبط السحخوقات" أيزا مخاؾبة
عسميات التخمي عغ السػاقع وإعادتيا إلى حالتيا األصمية وىحا بالتعاوف مع مرالح الػالية
السخترة إقميسيا ،ليحا يشز امتياز الشقل بػاسصة األنابيب عمى األحكاـ والذخوط التي يقػـ
بسػجبيا صاحب االمتياز بخصج االعتسادات ،أثشاء مجة امتياز الشقل بػاسصة األنابيب السػجية
لتغصية تكاليف التخمي عغ السػاقع واعادتيا إلى حالتيا األصمية.670
وىحا ما أكجتو أيزا السادة  901مغ قانػف السحخوقات رقع  91 -91بشريا عمى ما يمي:

" يقؾـ صاحب االمتياز ،عمى نفقتو وتحت مدؤوليتو بعسميات التخمي عؽ السؾاقع وإعادتيا إلى
حالتيا األصمية ،وليحا الغخض ،يجب عميو رصج االعتسادات لكل سشة مجنية ابتجاء مؽ انظالؽ
عسمية االستغالؿ،".........
لكغ دوف أدنى إشارة إلى ما يتختب عغ عقػبات خاصة في حاؿ مخالفة ذلظ ،وإنسا اكتفى
السذخع مغ خالؿ نز السادة  220مغ قانػف السحخوقات رقع  91 -91عمى تقخيخ غخامات مالية
عامة تتختب عغ مخالفة أؼ حكع مغ أحكاـ ىحا القانػف أو لمشرػص التصبيؿية لو.
 -8العقؾبات الستعمقة بخخرة استغالؿ مشذآت نذاطات السحخوقات:
يذتخط لمذخوع في استغالؿ السشذآت واليياكل الستعمقة بشذاشات السحخوقات الحرػؿ
مدبقا عمى رخرة استغالؿ صادرة عغ الػزيخ أو عغ الػالي السختز إقميسيا ،671بذخط استيفاء
مػافقة "سمصة ضبط السحخوقات" عمى دراسة السخاشخ عمى الرحة والدالمة والبيئة التي تتزسغ
خصط تدييخ ىحه السخاشخ.672
مغ أجل ذلظ يتعيغ تحجيج قائسة السشذآت واليياكل التابعة لشذاشات السحخوقات التي
تخزع بدبب أىسيتيا واألخصار أو التأثيخات الشاجسة عغ استغالليا ،لجراسة التأثيخ عمى البيئة

670

السادة  910مغ قانػف رقع  91 -91يشطع نذاشات السحخوقات ،مخجع سابق.

671

السادة  900مغ السخجع نفدو

672

السادة  900مغ السخجع نفدو.
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ودراسة األخصار أو لسحكخة التأثيخ عمى البيئة ومحكخة األخصار حدب الحالة.673
ؼيسا يتعمق بالعقػبات السقخرة عغ مخالفة رخرة االستغالؿ الرادرة عغ الػزيخ ،يسكغ ليحا
األخيخ إما بتعميق الخخرة أو سحبيا أما سمصة ضبط السحخوقات ؼيقترخ دورىا فقط عمى تقجيع
تػصية بحلظ شبقا لشز السادة  223مغ قانػف السحخوقات رقع .91 -91
 -3العقؾبات الستعمقة بسخالفة أحكاـ البيئة واألمؽ الرشاعي:
نرت السادة  223في فقختيا الخابعة مغ قانػف رقع  91 -91يشطع نذاشات السحخوقات
عمى ما يمي:

" تقؾـ السرالح السخترة إقميسيا السكمفة باألمؽ الرشاعي وحساية البيئة بإثبات أي انتياؾ
لألحكاـ القانؾنية والتشغيسية الستعمقة بالسدائل السشرؾص عمييا في السادة  04مؽ ىحا القانؾف
أو بستظمبات رخرة االستغالؿ الرادرة عؽ الؾالي ،ثؼ نبمغ إعحا ار لمذخص السقرخ لتجارؾ
الؾضع.
وإذا لؼ يقؼ الذخص السقرخ بالترحيحات الالزمة في غزؾف السيمة السحجدة في اإلعحار ،فإنو
يخزع لغخامة يؾمية قجرىا مائة ألف ديشار (044.444د.ج) يبجأ سخيانيا بشياية ىحه السيمة
بتجارؾ الؾضع ،يعمق أو يدحب الؾالي رخرة االستغالؿ".
وعميو فالسالحع أف األحكاـ الستزسشة في نز السادة  95مغ قانػف السحخوقات رقع -91
 91تعتبخ مغ صسيع الرالحيات الخقابية السخػلة لدمصة ضبط السحخوقات ،إال أف تػؾيع العقػبة
بذأنيا لع يخػؿ ليحه األخيخة وإنسا لمسرالح السخترة إقميسيا السكمفة باألمغ الرشاعي وحساية
البيئة.

673

كسا يحجد عغ شخيق التشطيع في إشار نذاشات السحخوقات ما يمي:

 ........... كيؽيات السػافقة عمى دراسات التأثيخ البيئي ،ومحتػاىا وتػاتخ تحييشيا، كيؽيات السػافقة عمى دراسات األخصار ،ومحتػاىا وتػاتخ تحييشيا، كيؽيات السػافقة عمى دراسات السخاشخ الستعمقة بشذاشات البحث ومحتػياتيا.راجع نز السادة  900مغ قانػف رقع  91 -91يشطع نذاشات السحخوقات ،مخجع سابق.
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خالصة الباب الثاني:
تتستع وكالتا السحخوقات بالعجيج مغ الرالحيات والسياـ التي تشػعت ما بيغ صالحيات
تشطيسية ،رقابية وعقابية تعكذ قجرتيسا عمى مسارسة امتيازات الدمصة العاـ في الزبط االقترادؼ
نيابة عغ الجولة ،بيجؼ تحقيق الفعالية ،السخونة والحياد كعشاصخ أساسية لحػكسة قصاع
السحخوقات ،إضافة إلى حساية السشافدة وتػازف الدػؽ.
إف االعتخاؼ لػكالتي السحخوقات برالحيات متشػعة وعجيجة ال يعج كاؼيا إذا لع يتع إقخانيا
بالػسائل والزسانات التي تكفل مسارستيا بكل استقاللية وحياد ،وتشفيحىا بعيجا عغ كل الزغػشات
التي مغ شأنيا جعل ىاتو الرالحيات محجودة وضيقة في كثيخ مغ األحياف وغيخ فعالة.
مع التأكيج عمى أف ضسانات عجـ التجخل والسداس برالحيات وكالتي السحخوقات ال
تكخس فقط في مػاجية الدمصة التشفيحية أو إحجػ أجيدتيا كسا ىػ الحاؿ بالشدبة لسجمذ السخاؾبة،
وإنسا تكخس أيزا في مػاجية متعاممي قصاع السحخوقات الخاضعيغ لمزبط وعمى أرسيع السؤسدة
الػششية "سػناشخاؾ" إذ أنيا ال زالت تحطى بالكثيخ مغ وسائل الزغط والتأثيخ عمى وكالتي
السحخوقات خاصة ؼيسا يتعمق بسػاردىسا البذخية ،باإلضافة إلى ضخورة صياغة الشرػص
القانػنية التي تتخجع تكامل صالحيات ىاتيغ الػكالتيغ مع غيخىا مغ الييئات ذات الرمة بقصاع
السحخوقات لتفادؼ إعاقة تشفيح مياميسا خاصة ؼيسا يتعمق بعالقاتيسا بالجياز السرخفي واإلدارة
الجبائية.
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الستتبع لسدار اإلصالحات القانؾنية التي عخفيا قظاع السحخوقات في الجدائخ مشح سشة
إف
ّ

 ،1986يقف عشج نقظة أساسية تتسثل في تخدد الجولة السدتسخ في التخّمي الشيائي عؽ ىحا القظاع
االستخاتيجي لرالح اآلليات الججيجة لمجولة الزابظة التي عخفتيا غالبية التذخيعات السقارنة خاصة
الغخبية مشيا تحت مدسى "الدمظات اإلدارية السدتقمة" أو "سمظات الزبط االقترادي السدتقمة".
إال أف استحجاث وكالتي السحخوقات مشح سشة  2005كاف بيجؼ البحث – عمى األقل مؽ
حل لسذاكل قظاع السحخوقات في إطار اصالح الجولة ،ومحاولة تجاوز
الشاحية الغاىخية -عؽ ّ

سمبيات اإلدارة التقميجية و ترحيح ثغخات التدييخ العسؾمي ليحا القظاع ،مؽ خالؿ االعتساد عمى

السخونة الالزمة لمكياـ بسيسة الزبط االقترادي بعيجا عؽ أساليب الجولة الستجخمة.
بل تعتبخاف شكال ججيجا مؽ أشكاؿ مسارسة امتيازات الدمظات العامة مؽ قبل ىيئات
خاصة ومتسيدة تتستع باستقاللية معتخؼ بيا قانؾنا ،فخغؼ أف تقشية الؾكاالت مدتعارة مؽ التجارب
الغخبية في األنغسة االنجمؾساكدؾنية خاصة ،فقج أصبحت اليؾـ جدء ال يتج أد مؽ السشغؾمة
القانؾنية الؾطشية التي تسارس الجولة مؽ خالليا وعيفتيا الججيجة في إطار التدييخ العسؾمي الججيج
والحؾكسة.
بعج الجراسة والتحميل لسؾضؾع " دور وكالتي الشفط في ضبط قظاع السحخوقات الجدائخي"
خمرشا إلى جسمة مؽ الشتائج ،يسكؽ تؾزيعيا عمى ثالث مدتؾيات :السدتؾى السؤسداتي ،السدتؾى
العزؾي والسدتؾى الؾعيفي.


بالنسبة للمستوى المؤسساتي:
بخرؾص تقخيخ الظبيعة التجارية لؾكالتي السحخوقات ،بعج صجور قانؾف السحخوقات الججيج

رقؼ  13 -19ورغؼ لجؾء السذخع لمتالعب بالريغة القانؾنية عشج تكييفو وكالتي السحخوقات ب ػ ػ
"السلطتين المستقلتين" وححؼ عبارة ....." :تاجرتين في عالقاتهما مع الغير" حتى ال يعظي
االنظباع باصظباغ ىاتيؽ الؾكالتيؽ بالظبيعة التجارية ،فإنيسا تبكياف مؽ أجيدة الجولة ومؽ
أشخاص القانؾف العاـ السكمفة بزبط قظاع السحخوقات ،وإف تستعتا ببعض الخرائص ذات
الظابع التجاري:
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 يدتحيل إدراج وكالتي السحخوقات ضسؽ فئة الدمظات اإلدارية السدتقمة وإضفاء الظابع اإلداريسيسا فيسا يتعمق
عمييسا ،الستبعادىسا برخيح الشص مؽ خزؾعيسا لقؾاعج القانؾف اإلداري ال ّ
بتشغيسيسا وتدييخىسا وعالقتيسا مع السدتخجميؽ ،فال اجتياد مع صخاحة الشص.

 صعؾبة إلحاؽ وكالتي السحخوقات بفئة سمظات الزبط االقترادي السعخوفة في التذخيعالجدائخي ،إذ أنيا تدتأثخ ببعض األحكاـ الخاصة واالستثشائية مقارنة بيحه الدمظات إلى غاية سشة
 2014واستحجاث وكالتي السشاجؼ ،إال أف ىحه الؾكاالت األربعة ال تخقى إلى تذكيل نغاـ قانؾني
مدتقل قائؼ بحاتّو استشادا لتدسية وكالة ،نغ اخ لفؾضى الؾكاالت التي يعخفيا التذخيع الجدائخي سؾاء
مؽ حيث تكييفيا القانؾني أو مجاالت تجخميا.
 االتجاه الستدايج مؽ السذخع نحؾ استحجاث وكاالت ججيجة في مختمف مشاحي الحياة االقترادية،الرحية كالؾكالة الؾطشية لمحبحبات ،الؾكالة الؾطشية لمظيخاف السجني والؾكالة
االجتساعية ،وحتى
ّ
كيفت بأنيا سمظات إدارية
حل ىيئات ّ
الؾطشية لألمؽ الرحي ...وما يراحبو مؽ استبعاد أو ّ
مدتقمة كالؾكالة الؾطشية لمسؾاد الريجالنية و سمظة ضبط السياه ...يتخجؼ بأف السذخع برجد
التحؾؿ نحؾ ما يعخؼ ب ػ "وكمشة التدييخ العسؾمي" كآلية ججيجة لتجخل الجولة بجال عؽ الدمظات
اإلدارية السدتقمة.


بالنسبة للمستوى العضوي:
إف تدميط الزؾء عمى مغاىخ االستقاللية العزؾية لؾكالتي السحخوقات ومقارنتيا بغيخىا مؽ

تحج مؽ درجة
سمظات الزبط الشاشظة في قظاعي الكيخباء والغاز والسشاجؼ مؽ جية ،والقيؾد التي ّ

ىحه االستقاللية مؽ جية أخخى ،يعكذ برؾرة ال تجعؾ إلى الذػ محجودية ىحه االستقاللية
العزؾية:
 التذكيمة الجساعية لؾكالتي السحخوقات وتعجد أعزائيا دوف معاييخ دقيقة ،ال تحقق اليجؼالسشذؾد في حيادية ىاتيؽ الؾكالتيؽ،
 عجـ اشتخاط قانؾف السحخوقات في أعزاء المجشة السجيخة لؾكالتي السحخوقات الذخوط الستعمقةبالكفاءة والخبخة والتخرص والتكؾيؽ العمسي الجامعي ،بسا فييؼ رجاؿ القانؾف والستخرريؽ في
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قانؾف السحخوقات ،يؤثخ سمبا عمى فعالية ىحه الدمظات عشج أدائيا لرالحياتيا الزبظية ،خاصة
عمى مدتؾى قظاع بحجؼ قظاع السحخوقات في الجدائخ،
 إف عجـ التشؾيع في جيات اقتخاح أعزاء وكالتي السحخوقات وقرخىا فقط عمى الؾزيخ السكمفبالسحخوقات ،أثّخ وبرؾرة كبيخة عمى تجديج استقاللية الؾكالتيؽ وحيادىسا مؽ الشاحية العزؾية،
 يحتكخ رئيذ الجسيؾرية دوف غيخه صالحية تعييؽ أعزاء وكالتي السحخوقات ،كسغيخ مؽمغاىخ سيظخة الدمظة التشفيحية عمى ىاتيؽ الؾكالتيؽ مؽ الشاحية العزؾية ،بسا يدسح فيسا بعج
بالتأثيخ عمى نؾعية الق اخرات الرادرة عؽ ىؤالء األعزاء،
 إف عجـ التحجيج الجقيق لألحكاـ الستعمقة بعيجة رئيذ وأعزاء المجشة السجيخة لؾكالتيالسحخوقات ،جعل ىاتيؽ الؾكالتيؽ عخضة لمتالعب مؽ طخؼ الدمظة التشفيحية بالتججيج الستكخر
لعزؾية الخئيذ أو بعض األعزاء وفقا لحدابات ال تست لالستقاللية والحيادية برّمة.


بالنسبة للمستوى الوظيفي:
وتسيد وكالتي السحخوقات تتجّمى في كؾنيسا وكالتيؽ مكمفتيؽ برالحيات
إف خرؾصية ّ

متشؾعة ،عجيجة ومتذعبة لزبط أىؼ قظاعات الشذاط االقترادي الجدائخي القائؼ عمى الخيع
البتخولي والرشاعات االستخخاجية أال وىؾ قظاع السحخوقات ،فعمى الخغؼ مؽ الجعؾات الستكخرة
لفتح ىحا األخيخ عمى السشافدة الحخة ومبادئ اقتراد الدؾؽ ،إال أف الدمظة العامة غيخ قادرة عمى
رفع يجىا عشو برفة كمية ،وما إضفاء الظابع االستخاتيجي عمى نذاطات السحخوقات بسؾجب
قانؾف السالية التكسيمي لدشة  2020إال دليل عمى ذلػ ،بعج حؾالي خسدة أشيخ فقط مؽ صجور
قانؾف السحخوقات الججيج رقؼ :13 -19
التحؾؿ مؽ الجولة الستجخمة إلى الجولة الزابظة ،يدتشج إلى خمق وضعية التؾازف في الدؾؽ
 إفّ
بيؽ متعاممي القظاع العاـ والقظاع الخاص ،وبيؽ الستعامميؽ الؾطشييؽ والستعامميؽ األجانب ،بكل

حيادية وشفافية ومخونة ،وىؾ اليجؼ السشذؾد في قظاع السحخوقات الحي احتكختو "سؾناطخاؾ" لفتخة
طؾيمة باسؼ الجولة.
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 إف وكالتي السحخوقات تشحياف إلى التبعية اإلدارية أكثخ مسا تشحياف إلى االستقاللية رغؼتكييفيسا  -برخيح العبارة -كدمظتيؽ مدتقمتيؽ ،نغ اخ لمتأثيخات والتجخالت العجيجة التي تخزعاف
ليا أثشاء تأديتيسا لمسياـ السؾكمة إلييسا قانؾنا ،مسا يعكذ تذؾه مفيؾـ االستقاللية في التذخيع
الجدائخي.
 إف االستقاللية الؾعيفية لؾكالتي السحخوقات ىي األخخىمحل نغخ ،فعمى الخغؼ مؽ تشؾع
ّ

وتعجدىا وتشؾعيا إلى ما بيؽ صالحيات تشغيسية ،رقابية وعقابية ،وتعمقيا بقظاعات
صالحياتيسا ّ
حج كبيخ
أو مجاالت مجاورة كقظاع السشاجؼ والظاقة ،البيئة والسؾارد السائية....إال أنيسا حخمتا إلى ّ

مؽ السسارسة الحكيكية ليحه الرالحيات وعجـ وضعيا مؾضع التشفيح لعجـ صجور الشرؾص
التشغيسية الستعمقة بيا.
 مؽ أىؼ التؾصيات التي قجميا مجمذ السحاسبة سؾاء في تقخيخه الدشؾي لدشة  2018في جدئوالستعمق بؾكالة "ألشفط" أو تقخيخه الدشؾي لدشة  2019في جدئو الستعمق بدمظة ضبط السحخوقات
ضخورة تفعيل مجمذ السخاقبة لعجـ حخماف الؾزيخ السكمف بالسحخوقات مؽ آلية ميسة لخقابة ىاتيؽ
تؼ تجديجه فعال بسؾجب قانؾف السحخوقات الججيج رقؼ  ،13 -19إذ نغؼ ىحا
الؾكالتيؽ ،وىؾ ما ّ
األخيخ مجمذ السخاقبة بذكل يدسح بفخض رقابة الدمظة التشفيحية عمى التدييخ السالي واإلداري
لؾكالتي السحخوقات.
مؽ أجل مؾاجية مختمف ىحه الشقائص والثغخات السذار إلييا أعاله ،والتي تؾاجو وكالة
"ألشفط" و "سمظة ضبط السحخوقات" في مسارسة دورىسا في ضبط قظاع السحخوقات الجدائخي،
وبشاء عمى مسيدات وإيجابيات أسمؾب الؾكالة ونسؾذج سمظات الزبط االقترادي في األنغسة
الغخبية القائسيؽ عمى االستقاللية بالجرجة األولى ،يسكؽ اقتخاح التؾصيات التالية:
 ضخورة تحجيج التكييف القانؾني الجقيق لؾكالتي السحخوقات ،مسا يدسح بؾضع الشغاـ القانؾنيالحي يخجـ ويعدز فعاليتيسا في ضبط قظاع السحخوقات.
 تكخيذ السزسؾف الحكيقي والفعمي لمذخرية السعشؾية لؾكالتي السحخوقات مؽ خالؿ وضعنغاميسا الجاخمي ،ومشحيسا القجر االكبخ مؽ االستقاللية في تدييخ شؤونيسا.
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 ضخورة إنياء كافة أشكاؿ تجخل الدمظة التشفيحية خاصة الؾزيخ السكمف بالسحخوقات ومجمذججية الدمظة العامة في الفرل بيؽ
السخاقبة في صالحيات وكالتي السحخوقات ،لمتأكيج عمى ّ

مسارسة الشذاط االقترادي مؽ جية وتدييخه وضبظو مؽ جية أخخى.

 ضخورة تجعيؼ مبادئ االستقاللية الؾعيفية لؾكالتي السحخوقات بسا يزسؽ عجـ تأثيخ الدمظةالتشفيحية عمى ق اخراتيسا ،وأف تخزع ىحه الق اخرات لمظعؽ القزائي أماـ الجيات القزائية السخترة
ضسانا لذخعيتيا.
 ضخورة التعجيل في إصجار الشرؾص القانؾنية التشغيسية الستعمقة بقانؾف السحخوقات الججيج رقؼ ،13 -19حتى ال يتكخر الفخاغ التذخيعي والتشغيسي الحي عخفتو الؾكاالت في عل عجـ صجور
بعض األحكاـ التشغيسية لقانؾف السحخوقات القجيؼ رقؼ  ،07 -05إذ ال يعقل أف يستج ىحا الفخاغ
عمى مجار  14سشة كسا ىؾ الحاؿ بالشدبة لسرمحة السرالحات لجى سمظة ضبط السحخوقات.
 ضخورة التأطيخ القانؾني الؾاضح لعالقة وكالتي السحخوقات بغيخىا مؽ الييئات الستجخمة فيقظاع السحخوقات كاإلدارة الجبائية واإلدارة السكّمفة بالسؾارد السائية مؽ خالؿ تحييؽ الشرؾص
القانؾنية وتعجيميا لعجـ الؾقؾع في االزدواجية أو التشاقض.
 ضخورة البحث عؽ الكفاءات السشاسبة في تذكيمة المجشة السجيخة لؾكالتي السحخوقات ،بعيجا عؽإطارات السؤسدة الؾطشية سؾناطخاؾ ،وإخزاع مدتخجمييسا لمتجريبات والجورات التكؾيشية السشاسبة
حتى ال تبقى ىاتيؽ الؾكالتيؽ تحت رحسة السؾعفيؽ الدابقيؽ لسؤسدة سؾناطخاؾ.
 ضخورة تعديد وكالتي السحخوقات بالسؾارد البذخية الالزمة لتحديؽ تشفيح مياميسا ،وتفعيلمسارستيسا لسختمف صالحياتيسا،
 ضخورة صياغة األحكاـ القانؾنية الستعمقة بعيجة أعزاء وكالتي السحخوقات وعجـ تخكيا دوفتشغيؼ أو تحجيج ،بسا يدسح لمدمظة التشفيحية مؽ استغالؿ ىحا الفخاغ التذخيعي والسداس باستقاللية
ىاتيؽ الؾكالتيؽ العزؾية والؾعيفية عمى الدؾاء.
 ضخورة وضع التشغيؼ القانؾني لحدابات الحجد الستعمقة بسؤونة التخّمي عؽ مؾاقع بحث و /أواستغالؿ السحخوقات وإعادتيا لحالتيا األصمية،
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تبقى في األخيخ وكالتا السحخوقات مؽ أكثخ السؤسدات الججيخة بالجراسة في التذخيع
الجدائخي ،لسا حسمتو مؽ أحكاـ متسيدة ومغايخة لسا ىؾ معخوؼ في الشغاـ السؤسداتي الجدائخي،
عمى أمل أف يخريسا السذخع بأحكاـ ونرؾص تعبخ عؽ ججية الدمظة العامة في تبشي اصالح
قظاع السحخوقات ،في إطار بشاء دولة السؤسدات القؾية بقؾة القانؾف الحي يفخض عمى الجسيع.
التحجي األكبخ والحكيقي يبقى في تعديد نسؾ القظاعات والشذاطات غيخ الشفظية
إال أف
ّ

وتشؾيع مرادر االقتراد الؾطشي لتحقيق معجالت إنتاجية قؾية بعيجا عؽ بخاميل الشفط.

تؼ بعؾف هللا وحسجه.
ّ
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قائمـــــة المراجــــع

الطرجع باللغة العربية.
ا
أوال -الكتب:
أ -الكتب العامة:
 .1الذمساني حسج دمحم ،امتيازات الدمظة العامة في العقج اإلداري ،دار السظبؾعات الجامعية،
اإلسكشجرية ،مرخ.2008 ،
 .2الظساوي سميسان دمحم  ،الؾجيد في القانؾن اإلداري :دراسة مقارنة ،دار الفكخ العخبي ،القاىخة،
مرخ.1974 ،

.3

بعمي دمحم الرغيخ ،تشغيؼ القظاع العام في الجدائخ ،ديؾان السظبؾعات الجامعية ،الجدائخ،
.1992

.4

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،القانؾن اإلداري :التشغيؼ اإلداري -الشذاط االداري ،دار العمؾم لمشذخ
والتؾزيع ،عشابة.2002 ،

.5

بؾضياف عسار ،الؾجيد في القانؾن اإلداري ،دار جدؾر ،الجدائخ.2003 ،

.6

خالج عبج الفتاح دمحم ،الذامل في العقؾد اإلدارية (في ضؾء أحكام السحكسة اإلدارية العميا
حتى عام  ،)2008الظبعة األولى ،السخكد القؾمي لئلصجارات القانؾنية -القاىخة.2009 ،

.7

زغجود عمي ،السؤسدة االشتخاكية ذات الظابع االقترادي في الجدائخ ،ط  ،2السؤسدة
الؾطشية لمكتاب ،الجدائخ.1987 ،

.8

سايذ جسال ،االجتياد الجدائخي في القزاء اإلداري ،ج ،2ط ،1مشذؾرات كميػ ،الجدائخ،
.2013

.9

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،االجتياد الجدائخي في القزاء اإلداري ،ج  ،3ط ،1مشذؾرات كميػ،
الجدائخ.2013 ،

 .10عبج الباسط دمحم فؤاد ،العقج اإلداري (السقؾمات -اإلجخاءات -اآلثار) ،دار الجامعة الججيجة
لمشذخ ،اإلسكشجرية.2006 ،
- 380 -

قائمـــــة المراجــــع

 .11عجة الجيبللي ،الكامل في القانؾن الجدائخي لبلستثسار ،دار الخمجونية ،الجدائخ.2006 ،
 .12ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،قانؾن السؤسدات العسؾمية االقترادية مؽ اشتخاكية التدييخ الى
الخؾصرة ،دار الخمجونية ،الجدائخ.2006 ،
 .13عؾابجي عسار ،القانؾن اإلداري ،الجدء األول ،ط  ،03ديؾان السظبؾعات الجامعية ،الجدائخ،
.2005
 .14لباد ناصخ ،القانؾن اإلداري ،الجدء الثاني :الشذاط اإلداري ،ط  ،1مظبعة  ،SARPالجدائخ
.2004

.15

محيؾ أحسج ،محاضخات في السؤسدات اإلدارية ،تخجسة دمحم عخب صاصيبل ،ديؾان

السظبؾعات الجامعية ،الجدائخ.1996 ،

.16

واضح رشيج ،السؤسدة في التذخيع الجدائخي بيؽ الشغخية والتظبيق ،ط  ،1دار ىؾمة،

الجدائخ.2003 ،
ب -الكتب الطتخصصة:
 .1بؾجسميؽ وليج ،سمظات الزبط االقترادي في القانؾن الجدائخي ،دار بمكيذ لمشذخ ،الجدائخ،
.2001
 .2صؾالحية عساد ،الدمظات اإلدارية السدتقمة في األنغسة العخبية ،الظبعة األولى ،دار أي-
كتب ،لشجن.2020 ،
 .3حشفي عبج هللا ،الدمظات اإلدارية السدتقمة ،دراسة مقارنة ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة،
.2000
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ثانيا -الرسائل والطذكرات الجامعية:
أ .رسائل الدكتوراه:

.1

آيت مشرؾر كسال ،عقج التدييخ آلية لخؾصرة السؤسدة العامة ذات الظابع االقترادي،
أطخوحة لشيل درجة دكتؾراه في القانؾن ،جامعة مؾلؾد معسخي تيدي وزو.2012 ،

.2

بعمي دمحم الرغيخ ،الشغام القانؾني لمسؤسدة العسؾمية االقترادية في التذخيع الجدائخي،
أطخوحة لشيل درجة دكتؾراه في القانؾن ،معيج العمؾم القانؾنية واإلدارية ،جامعة الجدائخ،
.1990

.3

بؾجادي عسخ ،اختراص القزاء اإلداري في الجدائخ ،أطخوحة لشيل درجة دكتؾراه في
القانؾن ،جامعة مؾلؾد معسخي -تيدي وزو.2011 ،

.4

حاحة عبج العالي ،اآلليات القانؾنية لسكافحة الفداد اإلداري في الجدائخ ،أطخوحة لشيل درجة
دكتؾراه في القانؾن ،جامعة دمحم خيزخ بدكخة.2013 ،

.5

حسميل نؾراة ،الشغام القانؾني لمدؾق السالية الجدائخية ،أطخوحة لشيل درجة دكتؾراه في
القانؾن ،جامعة مؾلؾد معسخي تيدي وزو.2014 ،

.6

خخشي إليام ،الدمظات اإلدارية السدتقمة في عل الجولة الزابظة ،أطخوحة لشيل درجة
دكتؾراه في القانؾن ،جامعة سظيف .2015 ،2

.7

دحسؾش فايدة ،امتيازات الدمظة العامة والييئات غيخ العسؾمية ،أطخوحة مقجمة لشيل درجة
دكتؾراه في القانؾن ،جامعة الجدائخ  1يؾسف بؽ خجة.2016 -2015 ،

.8

شسؾن عمجية ،مخكد سمظات الزبط السدتقمة بيؽ أشخاص القانؾن العام في القانؾن
الجدائخي ،أطخوحة لشيل درجة دكتؾراه في القانؾن ،جامعة أدمحم بؾقخة بؾمخداس.2018 ،

.9

عجلي دمحم عبج الكخيؼ ،الشغام القانؾني لمعقؾد السبخمة بيؽ الجول واألشخاص األجشبية،
أطخوحة لشيل درجة دكتؾراه في القانؾن ،جامعة أبي بكخ بمقايج – تمسدان.2011 -2010 ،
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 .10عداوي عبج الخحسان ،الخخص اإلدارية في التذخيع الجدائخي ،أطخوحة لشيل درجة دكتؾراه في
القانؾن ،جامعة الجدائخhttp://www.noorsa.net/files/file/a5c0_4.pdf .2007 ،

 .11مدردي عبج الحق ،سمظات الزبط السدتقمة في الجدائخ والسغخب (دراسة مقارنة) ،أطخوحة
لشيل شيادة دكتؾراه في القانؾن ،جامعة العخبي التبدي -تبدة.2018 -2017 ،
 .12مؾري سفيان ،آليات مكافحة الفداد االقترادي الجولي ،أطخوحة لشيل شيادة دكتؾراه في
القانؾن ،جامعة مؾلؾد معسخي تيدي وزو.2018 ،
 .13مؾساوي نبيل ،حياد الدمظات اإلدارية السدتقمة ،أطخوحة لشيل شيادة دكتؾراه في القانؾن،
جامعة عبج الخحسان ميخة -بجاية.2019 ،
ب .مذكرات الطاجستير:
.1

بؾناب عبيجات هللا ،نغخية امتيازات الدمظة العامة وتظبيقاتيا في اإلدارة الجدائخية ،محكخة
لشيل شيادة ماجدتيخ في القانؾن ،جامعة الجدائخ.2009 ،

.2

تؾاتي نريخة ،السخكد القانؾني لمجشة تشغيؼ عسميات البؾرصة ومخاقبتيا ،محكخة لشيل شيادة
ماجدتيخ في القانؾن ،جامعة مؾلؾد معسخي تيدي وزو.2005 ،

.3

جاكميؽ تحديؽ عسخية ،التعييؽ في الؾعيفة العسؾمية (دراسة مقارنة) ،محكخة لشيل شيادة
ماجدتيخ في القانؾن ،جامعة الشجاح الؾطشية -فمدظيؽ.2014 ،

.4

زوار حفيغة ،لجشة تشغيؼ ومخاقبة عسميات البؾرصة كدمظة إدارية مدتقمة ،محكخة لشيل شيادة
ماجدتيخ في القانؾن ،جامعة الجدائخ.2004 ،

.5

شاش حفيغة ،سمظات الزبط االقترادي في الجدائخ والحؾكسة ،محكخة لشيل شيادة
ماجدتيخ في القانؾن ،جامعة عبج الخحسان ميخة -بجاية.2014 ،

.6

عذايبؾ سسيخة ،تدؾية السشازعات الظبية في مجال الزسان االجتساعي ،محكخة لشيل شيادة
ماجدتيخ في القانؾن ،جامعة مؾلؾد معسخي تيدي وزو ،دون سشة مشاقذة.
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.7

ميدؾن يدسيشة ،الزبط االقترادي في قظاع الظاقة الكيخبائية ،محكخة لشيل شيادة ماجدتيخ
في القانؾن ،جامعة عبج الخحسان ميخة -بجاية.2014 -2013 ،

.8

نؾبال لدىخ ،السخكد القانؾني لمجشة ضبط الكيخباء والغاز في الجدائخ ،محكخة لشيل شيادة
ماجدتيخ في القانؾن ،جامعة قدشظيشة.2012 -2011 ،

.9

واتيكي شخيفة ،الشغام القانؾني لمعقؾد الرشاعية الجولية في قظاع السحخوقات ،محكخة لشيل
شيادة ماجدتيخ في القانؾن ،جامعة مؾلؾد معسخي تيدي وزو.2007 ،

 .10يا جسيمة ،سمظة ضبط الدسعي البرخي ،محكخة لشيل شيادة ماجدتيخ في القانؾن ،جامعة
عبج الخحسان ميخة ،بجاية.2018 ،
ثالثا -الطقاالت والطداخالت:
أ -الطقاالت:
.1

أقمؾلي ولج رابح صفية" ،مجمذ الشقج والقخض :سمظة ادارية مدتقمة لزبط الشذاط
السرخفي" ،السجمة الشقجية لمقانؾن والعمؾم الدياسية ،عجد .2013 ،2

.2

السذيجاني دمحم" ،الجواويؽ الشذأة والتظؾر في عرخ صجر االسبلم" ،مجمة التخاث ،السجمج ،9
العجد  ،4ص ص .105 -92

.3

بمظخش مشى" ،الدمظات اإلدارية السدتقمة في السجال السرخفي :وجو ججيج لمجولة" ،مجمة
إدارة ،السجمج  ،12العجد  ،2000 -2عجد  ،24ص ص .82 -57

.4

بؾالخزخة نؾرة" ،الظابع التجاري لؾكالتي السحخوقات ووكالتي السشاجؼ :آلية ججيجة لمزبط
االقترادي؟" ،السشار لمجراسات والبحؾث القانؾنية والدياسية ،السجمج  ،1العجد ،2017 ،2
ص ص .205 -189

.5

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ " ،التحكيؼ التجاري الجولي في العقؾد الشفظية :دراسة تأصيمية في قانؾن
االستثسار الججيج رقؼ  09 -16وقانؾن السحخوقات رقؼ  07 -05السعجل والستسؼ" ،مجمة
الجراسات القانؾنية ،السجمج  ،3العجد  ،2017 ،02ص ص .406 -389
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.6

حجري سسيخ" ،سمظات الزبط السدتقمة ودورىا في استقخار التذخيع والتشغيؼ الستعمق
باالستثسار" ،مجمة إدارة ،السجمج  ،2010 -2 ،20عجد  ،40ص ص .53 -35

.7

خخشي إليام" ،سمظة ضبط الدسعي البرخي في عل القانؾن رقؼ " 04-14بيؽ مقتزيات
الزبط ومحجودية الشص" ،مجمة العمؾم اإلجتساعية ،العجد  ،22جؾان .2006
https://revues.univ-setif2.dz:443/index.php?id=1774

.8

زوايسية رشيج" ،مبلحغات حؾل السخكد القانؾني لمييئة الؾطشية لمؾقاية مؽ الفداد ومكافحتو"،
السجمة الشقجية لمقانؾن والعمؾم الدياسية ،عجد  ،2008 ،01ص ص .17 -07

.9

ساحمي مبخوك " ،انييار أسعار الشفط :األسباب والتجاعيات" ،مخكد البيان لمجراسات
والتخظيط 18 ،أفخيل  ،2020مشذؾر عمى العشؾان االلكتخوني التالي:
https://www.bayancenter.org/2020/04/5847/

 .10شؾل بؽ شيخة ،ججيج حشان" ،الخخص اإلدارية كؾسيمة لزبط قظاع السحخوقات" ،دفاتخ
الدياسة

والقانؾن،

جامعة

ورقمة،

العجد

،2018،19

ص

ص

-83

.92

https://dspace.univouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/18990/1/D1906.pdf

 .11طارق عاشؾر" ،مقاربات التدييخ العسؾمي الججيج كآلية لتفعيل وتعديد تشافدية وكفاءة
السشغسات الحكؾمية" ،مجمة أداء السؤسدات الجدائخية ،العجد  ،2012 -2011 ،1ص ص
.126 -109
 .12طخبيت سعيج" ،الشغام القانؾني لييئات الزسان االجتساعي وتدؾية مشازعاتيا" ،آفاق لمعمؾم،
صادرة عؽ جامعة زيان عاشؾر بالجمفة ،السجمج  ،3العجد  ،3ص ص .79 -63
 .13طقؾش دمحم سييل "،نذأة الجواويؽ في عيج عسخ بؽ الخظاب" ،مقال مشذؾر عمى العشؾان
اإللكتخوني التاليhttps://www.islamstory.com/ar/artical/3408100 :

 .14عجة الجيبللي" ،تحخيخ قظاع السحخوقات" ،السجمة الجدائخية لمعمؾم القانؾنية االقترادية
والدياسية ،عجد  ،2007 ،1ص ص .118 -67
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 .15عؾابجي عسار" ،قخاءة عسمية في الظبيعة القانؾنية والؾعيفية الخقابية لييئة وسيط الجسيؾرية
في الشغام الجدائخي " ،مجمة إدارة ،عجد  ،1997 ،02ص ص .46 -05
 .16غخبي أحدؽ" ،سمظة ضبط الدسعي البرخي :قخاءة في السيام والربلحيات" ،حؾليات
جامعة

الجدائخ،

السجمج

،32

العجد

،3

ص

ص

-195

.214

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/63313

 .17قخيسذ عبج الحق » ،مخاقبة القزاء اإلداري لسذخوعية عسل الدمظات اإلدارية السدتقمة-
حالة مجمذ الشقج والقخض -تعميق عمى القخار رقؼ  2138الرادر في  08ماي ، « 2000
مجمة االجتياد القزائي ،كمية الحقؾق والعمؾم الدياسية ،جامعة بدكخة ،العجد ،2006 ،3
ص ص .257 -229
 .18كايذ شخيف" ،استقبللية مجمذ الشقج والقخض بيؽ الشغخية والتظبيق" ،السجمة الشقجية لمقانؾن
والعمؾم الدياسية ،عجد  ،2010 ،2ص ص .47 -31
 .19كخاجي مرظفى" ،قخاءات أولية في ىيئة وسيط الجسيؾرية " ،مجمة إدارة ،السجمج  ،06عجد
.1996 ،02
 .02لباد ناصخ" ،الدمظات اإلدارية السدتقمة" ،مجمة إدارة ،عجد  ،2001 ،21ص ص .23 -7
ب -الطداخالت:
.1

أرزيل كاىشة" ،دور لجشة االشخاف عمى التأميشات في ضبط سؾق التأميؽ" ،مجاخمة ألقيت في
السمتقى الؾطشي حؾل سمظات الزبط السدتقمة في السجال االقترادي والسالي ،جامعة عبج
الخحسان ميخة -بجاية ،يؾمي  24 -23ماي .2007

.2

بؾالخزخة نؾرة " ،تظبيق القانؾن األجشبي أمام القاضي الؾطشي في مجال السحخوقات مؽ
خبلل اتفاق التحكيؼ" ،مجاخمة ألقيت في السمتقى الجولي األول حؾل تظبيق القانؾن األجشبي
أمام القاضي الؾطشي ،كمية الحقؾق والعمؾم االجتساعية ،جامعة عسار ثميجي باألغؾاط ،أيام
 08و  09و 10أفخيل .2007
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.3

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ" ،دور سمظات الزبط االقترادي في ضبط الدؾق (دراسة حالة
سمظة ضبط السحخوقات)" ،مجاخمة ألقيت في السمتقى الؾطشي حؾل أثخ التحؾالت االقترادية
عمى السشغؾمة القانؾنية الؾطشية ،كمية الحقؾق والعمؾم الدياسية -جامعة جيجل ،يؾمي 30
نؾفسبخ و  1ديدسبخ .2011

.4

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ " ،التحكيؼ التجاري الجولي في العقؾد البتخولية" ،مجاخمة ألقيت في
السمتقى الؾطشي السؾسؾم بـ التحكيؼ التجاري الجولي ،كمية الحقؾق والعمؾم الدياسية ،جامعة
مؾلؾد معسخي تيدي وزو ،يؾمي  08و  09ماي .2013

.5

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ" ،سمظات الزبط االقترادي :وجو ججيج لمسرالحة في الشداعات
االقترادية" ،مؽ أعسال السمتقى الؾطشي السؾسؾم بـ آليات تدؾية السشازعات ذات الظابع
االقترادي في الجدائخ :بيؽ الشرؾص والؾاقع ،كمية الحقؾق والعمؾم الدياسية ،جامعة دمحم
الرجيق بؽ يحي -جيجل ،يؾمي  08و  09نؾفسبخ .2016

.6

حابت آمال" ،دور لجشة اإلشخاف عمى التأميشات في اكتذاف السخالفات" ،مجاخمة ألقيت في
السمتقى الؾطشي حؾل سمظات الزبط السدتقمة في السجال االقترادي والسالي ،جامعة عبج
الخحسان ميخة -بجاية ،يؾمي  24 -23ماي .2007

.7

شيخ ناجية" ،السخكد القانؾني لمييئة الؾطشية لمؾقاية مؽ الفداد ومكافحتو" ،مجاخمة ألقيت في
السمتقى الؾطشي حؾل سمظات الزبط السدتقمة في السجال االقترادي والسالي ،جامعة عبج
الخحسان ميخة -بجاية ،يؾمي  24 -23ماي .2007

.8

عدالي عبج الكخيؼ" ،لجشة ضبط الكيخباء والغاز" ،مجاخمة ألقيت في السمتقى الؾطشي حؾل
سمظات الزبط السدتقمة في السجال االقترادي والسالي ،جامعة عبج الخحسان ميخة -بجاية،
يؾمي  23و  24ماي .2007
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رابعا -الظصوص القانونية الوطظية:
أ -الدساتير:
.1

دستؾر الجسيؾرية الجدائخية الجيسؾقخاطية الذعبية لدشة  ،1963مشذؾر عمى مؾقع مجمذ
األمة:

http://www.majliselouma.dz/index.php/ar/2016-07-19-12-56-

20/2016-07-19-13-25-03/1018-1963
.2

أمخ رقؼ  97 -76مؤرخ في  22نؾفسبخ  ،1976يتزسؽ إصجار دستؾر الجسيؾرية الجدائخية
الجيسؾقخاطية الذعبية ،ج .ر .ع  94صادر في  24نؾفسبخ (.1976ممغى)

.3

مخسؾم رئاسي رقؼ  18 -89مؤرخ في  28فيفخي  ،1989يتعمق بشذخ نص تعجيل الجستؾر
السؾافق عميو في استفتاء  23فيفخي  ،1989في الجخيجة الخسسية لمجسيؾرية الجدائخية
الجيسؾقخاطية الذعبية ،ج .ر .ع  09صادر في  1مارس (.1989ممغى)

.4

مخسؾم رئاسي رقؼ  438-96مؤرخ في  7ديدسبخ ،1996يتعمق بإصجار نص تعجيل
الجستؾر السرادق عميو في استفتاء  28نؾفسبخ سشة  ،1996ج .ر .ع  76صادر في 08
ديدسبخ  ،1996معجل ومتسؼ بسؾجب قانؾن رقؼ  03-02مؤرخ في  10أفخيل  ،2002ج ر
ع  ،25صادر في  14أفخيل ،2002وبسؾجب قانؾن رقؼ  09-08مؤرخ في  15نؾفسبخ
 ،2008ج .ر .ع  63صادر في  16نؾفسبخ  ،2008وبسؾجب القانؾن رقؼ  01-16مؤرخ
في  6مارس  ،2016ج .ر .ع  14صادر في  7مارس .2016

ب -الظصوص التشريعية:

.1

قانؾن عزؾي رقؼ  05 -12مؤرخ في  12جانفي  2012يتعمق باإلعبلم ،ج .ر .ع 02
صادر في  15جانفي .2012

.2

قانؾن رقؼ  157 -62مؤرخ في  31ديدسبخ  ،1962الخامي إلى التسجيج حتى إشعار آخخ،
لسفعؾل التذخيع الفخندي الشافح إلى غاية  31ديدسبخ سشة  ،1962الطلغى بسؾجب أمخ رقؼ
 29 -73مؤرخ في  5جؾيمية  ،1973ج .ر .ع  62صادر في  3أوت .1973
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.3

أمخ رقؼ  156 -66مؤرخ في  8جؾان  ،1966يتزسؽ قانؾن العقؾبات السعجل والستسؼ
بسؾجب قانؾن رقؼ  06 -20مؤرخ في  28أفخيل  ،2020ج .ر .ع  25صادر في 29
أفخيل .2020

.4

أمخ رقؼ  279 -67مؤرخ في  20ديدسبخ  ،1967يتزسؽ إحجاث شخكة وطشية تدسى بـ "
الؾكالة الؾطشية لمشذخ واإلشيار" ،ج .ر .ع  2صادر في  5جانفي .1968

.5

أمخ رقؼ  09 -71مؤرخ في  24فيفخي  ،1971يرخح بسؾجبو أن الغاز السختمط بالؾقؾد
الدائل السدتخخج مؽ جسيع حقؾل الؾقؾد الكائشة بالجدائخ ىؾ ممػ لمجولة دون غيخىا ،ج .ر.
ع  17صادر في  25فيفخي .1971

.6

أمخ رقؼ  22 -71مؤرخ في  12أفخيل  ،1971يتزسؽ تحجيج اإلطار الحي تسارس فيو
الذخكات األجشبية نذاطيا في ميجان البحث عؽ الؾقؾد الدائل واستغبللو ،ج .ر .ع 30
صادر في  13أفخيل .1971

.7

أمخ رقؼ  23 -71مؤرخ في  12أفخيل  1971يتزسؽ التأميؼ الجدئي لجسيع أنؾاع األمؾال
والحرص واألسيؼ والحقؾق والفؾائج التي تحؾزىا الذخكة البتخولية الفخندية في الجدائخ
(سؾبيفال) والذخكة الفخندية لمبتخول (الجدائخ) ،ج .ر .ع  30صادر في  13أفخيل .1971

.8

أمخ رقؼ  24 -71مؤرخ في  12أفخيل  1971يتزسؽ تعجيل األمخ رقؼ  1111 -58مؤرخ
في  22نؾفسبخ  1958والستعمق بالبحث عؽ الؾقؾد واستغبللو ونقمو بؾاسظة القشؾات وبالشغام
الجبائي الخاص بيحه الشذاطات ،ج .ر .ع  30صادر في  13أفخيل .1971

.9

أمخ رقؼ  74 -71مؤرخ في  16نؾفسبخ  ،1971يتعمق بالتدييخ االشتخاكي لمسؤسدات ،ج.
ر .ع  101صادر في  13ديدسبخ ( 1971ممغى).

 .10أمخ رقؼ  35 -75مؤرخ في  29أفخيل  1975يتزسؽ السخظط السحاسبي الؾطشي ،ج .ر.
ع  37صادر في  9ماي ( 1975ممغى)
 .11أمخ رقؼ  58 -75مؤرخ في  26سبتسبخ سشة  1975يتزسؽ القانؾن السجني ،ج .ر.ع 78
صادر في  30سبتسبخ  ،1975السعجل والستسؼ.
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 .12قانؾن رقؼ  02 -78مؤرخ في  11فيفخي  ،1978يتعمق باحتكار الجولة لمتجارة
الخارجية ،ج .ر .ع  7صادر في  14فيفخي ( 1978ممغى).
 .13قانؾن رقؼ  05 -85مؤرخ في  16فيفخي  1985يتعمق بحساية الرحة وتخقيتيا ،ج .ر .ع
 08صادر في  17فيفخي  ،1985معجل ومتسؼ بسؾجب قانؾن رقؼ  13 -08مؤرخ في 20
جؾيمية  ،2008ج .ر .ع  44صادر في  03أوت ( 2008ممغى).
 .14قانؾن رقؼ  14 -86مؤرخ في  19أوت  1986يتعمق بأعسال التشقيب والبحث عؽ
السحخوقات واستغبلليا ونقميا باألنابيب ،ج .ر .ع  35صادر في  27أوت  ،1986معجل
ومتسؼ بسؾجب قانؾن رقؼ  21 -91مؤرخ في  4ديدسبخ  ،1991ج .ر .ع  63صادر في 7
ديدسبخ ( 1991ممغى).
 .15قانؾن رقؼ  01 -88مؤرخ في  12جانفي  ،1988يتزسؽ القانؾن التؾجييي لمسؤسدات
العسؾمية االقترادية ،ج .ر.ع  2صادر في  13جانفي  ،1988ملغى جزئيا بسؾجب أمخ
رقؼ  25 -95مؤرخ  25سبتسبخ  ،1995يتعمق بتدييخ رؤوس األمؾال التجارية التابعة
لمجولة ،ج .ر .ع  55صادر في  27سبتسبخ .1995
 .16قانؾن رقؼ  25 -88مؤرخ في  12جؾيمية  1988يتعمق بتؾجيو االستثسارات االقترادية
الخاصة الؾطشية ،ج .ر .ع  28صادر في  13جؾيمية ( 1988ممغى).
 .17قانؾن رقؼ  29 -88مؤرخ في  19جؾيمية  1988يتعمق بسسارسة احتكار الجولة لمتجارة
الخارجية ،ج .ر .ع  29صادر في  20جؾيمية .1988
 .18قانؾن رقؼ  12 -89مؤرخ في  05جؾيمية  1989يتعمق باألسعار ،ج .ر .ع  29صادر في
 19جؾيمية ( 1989ممغى).
 .19قانؾن رقؼ  02 -90مؤرخ في  6نؾفسبخ  1990يتعمق بالؾقاية مؽ الشداعات الجساعية في
العسل وتدؾيتيا ومسارسة حق اإلضخاب ،ج .ر .ع  6صادر في  7نؾفسبخ .1990
 .20قانؾن رقؼ  04 -90مؤرخ في  6نؾفسبخ سشة  1990يتعمق بتدؾية الشداعات الفخدية في
العسل ،ج .ر .ع  6صادر في  7نؾفسبخ سشة .1990
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 .21قانؾن رقؼ  07-90مؤرخ في  03أفخيل  1990يتعمق باإلعبلم ،ج .ر .ع  14صادر في
 04أفخيل ( 1990ممغى).
 .22قانؾن رقؼ  10-90مؤرخ في  14أفخيل  1990يتعمق بالشقج والقخض ،ج .ر .ع  16صادر
في  18أفخيل ( 1990ممغى).
 .23قانؾن رقؼ  11 -90مؤرخ في  21أبخيل  ،1990يتعمق بعبلقات العسل ،معجل ومتسؼ
بسؾجب ـقانؾن رقؼ  29 -91مؤرخ في  21ديدسبخ  ،1991ج .ر .ع  68صادر في 25
ديدسبخ  ،1991وبسؾجب مخسؾم تذخيعي رقؼ  03 -94مؤرخ في  11أفخيل  ،1994ج .ر.
ع  20صادر في  13أفخيل  ،1994وبسؾجب أمخ رقؼ  21-96مؤرخ في  09جؾيمية
 ،1996ج .ر .ع  43صادر في  10جؾيمية  ،1996وبسؾجب أمخ رقؼ  02 -97مؤرخ في
 11جانفي  ،1997ج .ر .ع  3صادر في  12جانفي .1997
 .24قانؾن رقؼ  30 -90مؤرخ في  01ديدسبخ  1990يتزسؽ قانؾن األمبلك الؾطشية ،ج .ر.
ع  52صادر في  2ديدسبخ  ،1990معجل ومتسؼ بسؾجب قانؾن رقؼ  14 -08مؤرخ في
 20جؾيمية  ،2008ج .ر .ع  44صادر في  3أوت .2008
 .25قانؾن رقؼ  08 -91مؤرخ في  27افخيل  1991يتعمق بسيشة الخبيخ السحاسب محافع
الحدابات والسحاسب السعتسج ،ج .ر .ع  20صادر في  01أفخيل ( 1991ممغى).

.26

مخسؾم تذخيعي رقؼ  10-93مؤرخ في  23ماي  ،1993يتعمق ببؾرصة الكيؼ السشقؾلة،
ج .ر.ع  34صادر في  23ماي  ،1993معجل ومتسؼ بسؾجب أمخ رقؼ  10 -96مؤرخ
في  10جانفي  ،1996ج .ر .ع  03صادر في  14جانفي  ،1996وبسؾجب قانؾن رقؼ
 ،04 -03مؤرخ في  17جانفي  ،2003ج .ر .ع  11صادر في  19فيفخي ( 2003
استجراك في ج .ر .ع  32صادر في  07ماي .)2003

 .27مخسؾم تذخيعي رقؼ  12 -93مؤرخ في  05أكتؾبخ  1993يتعمق بتخقية االستثسار ،ج .ر.
ع  64صادر في  10أكتؾبخ ( 1993ممغى).
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 .28مخسؾم تذخيعي رقؼ  13 -93مؤرخ في  26أكتؾبخ  ،1993يخص بعض أحكام قانؾن رقؼ
 07-90متعمق باإلعبلم ،ج .ر .ع  69صادر في  27أكتؾبخ .1993
 .29أمخ رقؼ  06-95مؤرخ في  25جانفي  1995يتعمق بالسشافدة ،ج .ر .ع  09صادر في
 22فيفخي ( 1995ممغى).
 .30أمخ رقؼ  07 -95مؤرخ في  25جانفي  ،1995يتعمق بالتأميشات ،ج .ر .ع  15صادر في
 08مارس  ،1995معجل ومتسؼ بسؾجب قانؾن رقؼ  04 -06مؤرخ في  20فيفخي ،2006
ج .ر .ع  15صادر في  12مارس .2006
 .31أمخ رقؼ  20 -95مؤرخ في  17جؾيمية  1995يتعمق بسجمذ السحاسبة ،ج .ر .ع 39
صادر في  23جؾيمية  ،1995معجل ومتسؼ بسؾجب أمخ رقؼ  02 -10مؤرخ في  26أوت
 ،2010ج .ر .ع  50صادر في  1سبتسبخ .2010
 .32قانؾن رقؼ  04 -98مؤرخ في  15جؾان  ،1998يتعمق بحساية التخاث الثقافي ،ج .ر .ع
 44صادر في  17جؾان .1998
 .33قانؾن رقؼ  03 -2000مؤرخ في  05أوت  2000يحجد القؾاعج العامة الستعمقة بالبخيج
والسؾاصبلت الدمكية والبلسمكية ،ج .ر .ع  48صادر في  06أوت .2000
 .34قانؾن رقؼ  06 -2000مؤرخ في  23ديدسبخ  ،2000يتزسؽ قانؾن السالية لدشة ،2001
ج .ر .ع  80صادر في  24ديدسبخ .2000
 .35أمخ رقؼ  03 -01مؤرخ في  10أوت  2001يتعمق بتظؾيخ االستثسار ،ج .ر .ع 47
صادر في  22أوت ( .2001ممغى جدئيا)
 .36أمخ رقؼ  04 -01مؤرخ في  20أوت سشة  ،2001يتعمق بتشغيؼ السؤسدات العسؾمية
االقترادية وتدييخىا وخؾصرتيا ،ج .ر .ع  47صادر في  22أوت سشة  ،2001متسؼ
بسؾجب أمخ رقؼ  01 -08مؤرخ في  28فبخايخ سشة  ،2008ج .ر .ع  11صادر في 2
مارس سشة .2008
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 .37قانؾن رقؼ  10 -01مؤرخ في  03جؾيمية  2001يتعمق بالسشاجؼ ،ج .ر .ع  35صادر في
 04جؾيمية  2001معجل ومتسؼ بسؾجب أمخ رقؼ  02 -07مؤرخ في  01مارس  ،2007ج.
ر .ع  16صادر في  07مارس ( 2007ممغى).
 .38قانؾن رقؼ  19 -01مؤرخ في  12ديدسبخ  2001يتعمق بالتدييخ الخقابة والتخمص مؽ
الشفايات ،ج .ر .ع  77صادر في  15ديدسبخ .2001
 .39قانؾن رقؼ  20 -01مؤرخ في  12ديدسبخ  2001يتعمق بتييئة االقميؼ والتشسية السدتجامة،
ج .ر .ع  77صادر في  15ديدسبخ .2001
 .40قانؾن رقؼ  01-02مؤرخ في  05فيفخي  2002يتعمق بالكيخباء وتؾزيع الغاز بؾاسظة
القشؾات ،ج .ر .ع  08صادر في  06فيفخي  2002معجل بسؾجب القانؾن رقؼ 10 -14
مؤرخ في  30ديدسبخ  2014يتزسؽ قانؾن السالية لدشة  ،2015ج .ر .ع  78صادر في
 31ديدسبخ .2014
 .41قانؾن رقؼ  03 -03مؤرخ في  17فيفخي  ،2003يتعمق بسشاطق التؾسع والسؾاقع الدياحية،
ج .ر .ع  11صادر في  19فيفخي .2003
 .42أمخ رقؼ  03-03مؤرخ في  19جؾيمية  2003يتعمق بالسشافدة ،ج .ر .ع  43صادر في
 20جؾيمية  ،2003معجل ومتسؼ بسؾجب قانؾن رقؼ  12-08مؤرخ في  25جؾان ،2008
ج .ر .ع  36صادر في  02جؾيمية .2008
 .43أمخ رقؼ  04 -03مؤرخ في  19جؾيمية  ،2003يتعمق بالقؾاعج العامة السظبقة عمى عسميات
استيخاد البزائع وترجيخىا ،ج .ر .ع  43صادر في  20جؾيمية  ،2003معجل ومتسؼ
بالقانؾن رقؼ  15 -15مؤرخ في  15جؾيمية  ،2015ج .ر .ع  41صادر في  29جؾيمية
 ،2015الستسؼ بالقانؾن رقؼ  11 -17مؤرخ في  27ديدسبخ  ،2017يتزسؽ قانؾن السالية
لدشة  ،2018ج .ر .ع  76صادر في  28ديدسبخ .2017
 .44قانؾن رقؼ  10 -03مؤرخ في  19جؾيمية  2003يتعمق بحساية البيئة في إطار التشسية
السدتجامة ،ج .ر .ع  43صادر في  20جؾيمية .2003
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 .45أمخ رقؼ  11-03مؤرخ في  26أوت  2003يتعمق بالشقج والقخض ،ج .ر .ع  52صادر في
 27أوت  ، 2003معجل ومتسؼ بسؾجب أمخ رقؼ  01 -09مؤرخ في  22يؾليؾ ،2009
يتزسؽ قانؾن السالية التكسيمي لدشة  ،2009ج .ر .ع  44صادر في  26جؾيمية ،2009
وبسؾجب أمخ رقؼ  04-10مؤرخ في  26أوت  ،2010ج .ر .ع  50صادر في  01سبتسبخ
 ،2010وبسؾجب قانؾن رقؼ  08 -13مؤرخ في  30ديدسبخ  ،2013يتزسؽ قانؾن السالية
لدشة  ،2014ج .ر .ع  68صادر في  31ديدسبخ  ،2013وبسؾجب قانؾن رقؼ 14 -16
مؤرخ في  28ديدسبخ  ،2016يتزسؽ قانؾن السالية لدشة  ،2017ج .ر .ع  77صادر في
 29ديدسبخ  ،2016وبسؾجب قانؾن رقؼ  10-17مؤرخ في  11أكتؾبخ  ،2017ج .ر .ع
 57صادر في  12أكتؾبخ .2017
 .46قانؾن رقؼ  20 -04مؤرخ في  25ديدسبخ  ،2004يتعمق بالؾقاية مؽ االخظار الكبخى
وتدييخ الكؾارث في اطار التشسية السدتجامة ،ج .ر.ع  84صادر في  29ديدسبخ .2004
 .47قانؾن رقؼ  01-05مؤرخ في  06فيفخي  2005يتعمق بالؾقاية مؽ تبييض األمؾال وتسؾيل
اإلرىاب ومكافحتيسا ،ج .ر .ع  11صادر في  09فيفخي  ،2005معجل ومتسؼ بسؾجب أمخ
رقؼ  02-12مؤرخ في  13فيفخي  ،2012ج .ر .ع  08صادر في  15أفخيل ،2012
وبسؾجب قانؾن رقؼ  06 -15مؤرخ في  15فيفخي  ،2015ج .ر .ع  08صادر في 15
أفخيل .2015
 .48أمخ رقؼ  05 -05مؤرخ في  25جؾيمية  ،2005يتزسؽ قانؾن السالية التكسيمي لدشة
 ،2005ج .ر .ع  52صادر في  26جؾيمية .2005
 .49قانؾن رقؼ  07 -05مؤرخ في  28أفخيل  ،2005يتعمق بالسحخوقات ،ج .ر .ع  50صادر
في  19جؾيمية  ،2005معجل ومتسؼ بسؾجب أمخ رقؼ  10 -06مؤرخ في  29جؾيمية
 ،2006ج .ر .ع  48صادر في  30جؾيمية  ،2006وبسؾجب قانؾن رقؼ  01 -13مؤرخ
في  20فيفخي  ،2013ج .ر .ع  11صادر في  24فيفخي  ،2013وبسؾجب قانؾن رقؼ
 10 -14مؤرخ في  30ديدسبخ  ،2014يتزسؽ قانؾن السالية لدشة  ،2015ج .ر .ع 78
صادر في  31ديدسبخ  ،2014وبسؾجب قانؾن رقؼ  18 -15مؤرخ في  30ديدسبخ ،2015
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يتزسؽ قانؾن السالية لدشة  ،2016ج .ر .ع  72صادر في  31ديدسبخ  ،2015ملغى
جزئيا بسؾجب قانؾن رقؼ  13 -19مؤرخ في  11ديدسبخ  ،2019يشغؼ نذاطات
السحخوقات ،ج .ر .ع  79صادر في  22ديدسبخ .2019
 .50قانؾن رقؼ  12-05مؤرخ في  04أوت  2005يتعمق بالسياه ،ج .ر .ع  60صادر في 04
سبتسبخ  ،2005معجل ومتسؼ بسؾجب قانؾن رقؼ  03-08مـؤرخ في  23جانفي  ،2008ج.
ر .ع  4صادر بتاريخ  27جانفي  ،2008وبسؾجب أمخ رقؼ  02-09مؤرخ في  22جؾيمية
 ،2009ج .ر .ع  44صادر في  26جؾيمية .2009
 .51قانؾن رقؼ  01-06مؤرخ في 20فيفخي  ،2006يتعمق بالؾقاية مؽ الفداد ومكافحتو ،ج .ر.
ع  14صادر في  08مارس  ،2006متسؼ بسؾجب أمخ رقؼ  05-10مؤرخ في  26أوت
 ،2010ج .ر .ع  50صادر في  01سبتسبخ  ،2010وبسؾجب قانؾن رقؼ  15-11مؤرخ
في  02أوت  ،2011ج .ر .ع  44صادر في  10أوت .2011
 .52أمخ رقؼ  03 -06مؤرخ في  15جؾيمية  ،2006يتزسؽ القانؾن األساسي العام لمؾعيفة
العسؾمية ،ج .ر .ع  46صادر في  16جؾيمية .2006
 .53أمخ رقؼ  01 -07مؤرخ في  1مارس  ،2007يتعمق بحاالت التشافي وااللتدامات الخاصة
ببعض السشاصب والؾعائف ،ج .ر .ع 16 .صادر في  07مارس .2007
 .54قانؾن رقؼ  11 -07مؤرخ في  25نؾفسبخ  ،2007يتزسؽ الشغام السحاسبي والسالي ،ج .ر.
ع  74صادر في  25نؾفسبخ  ،2007معجل بأمخ رقؼ  02 -08مؤرخ في  24جؾيمية
 ،2008يتزسؽ قانؾن السالية التكسيمي لدشة  ،2008ج .ر .ع  42صادر في  27جؾيمية
.2008
 .55قانؾن رقؼ  08 -08مؤرخ في  23فيفخي  2008يتعمق بالسشازعات في مجال الزسان
االجتساعي ،ج .ر.ع  11صادر في  2مارس .2008
 .56قانؾن رقؼ  09 -08مؤرخ في  25فيفخي  ،2008يتزسؽ قانؾن اإلجخاءات السجنية
واالدارية ،ج .ر.ع  21صادر في  23أبخيل .2008
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 .57قانؾن رقؼ  04 -09مؤرخ في  5أوت  ،2009يتزسؽ القؾاعج الخاصة لمؾقاية مؽ الجخائؼ
السترمة بتكشؾلؾجيات اإلعبلم واالترال ومكافحتيا ،ج .ر .ع  47صادر في  16أوت
.2009
 .58قانؾن رقؼ  01 -10مؤرخ في  29جؾان  2010يتعمق بسيؽ الخبيخ السحاسب ومحافع
الحدابات والسحاسب السعتسج ،ج .ر .ع  42صادر في  11جؾيمية .2010
 .59قانؾن رقؼ  04-14مؤرخ في  24فبخايخ سشة  ،2014يتعمق بالشذاط الدسعي البرخي ،ج.
ر .ع  16صادر في  23مارس سشة .2014
 .60قانؾن رقؼ  05 -14مؤرخ في  24فيفخي  ،2014يتزسؽ قانؾن السشاجؼ ،ج .ر .ع 18
صادر في  30مارس .2014
 .61قانؾن رقؼ  04-15مؤرخ في  01فيفخي  ،2015يحجد القؾاعج الستعمقة بالتؾقيع والترجيق
االلكتخونييؽ ،ج .ر.ع  06صادر في  10فيفخي .2015
 .62قانؾن رقؼ  09 -16مؤرخ في  3أوت سشة  ،2016يتعمق بتخقية االستثسار ،ج .ر .ع 46
صادر في  3أوت سشة .2016
 .63قانؾن رقؼ  11 -18مؤرخ في  2جؾيمية  ،2018يتعمق بالرحة ،ج .ر .ع  46صادر في
 29جؾيمية سشة .2018
 .64قانؾن رقؼ  04-18مؤرخ في  10ماي سشة  ،2018يحجد القؾاعج العامة الستعمقة بالبخيج
واالتراالت اإللكتخونية ،ج .ر .ع  27صادر في  13ماي .2018
 .65قانؾن رقؼ  04 -20مؤرخ في  30مارس  ،2020يتعمق باالتراالت الخاديؾية ،ج .ر .ع
 21صادر في  8أفخيل .2020
 .66قانؾن رقؼ  07 -20مؤرخ في  4جؾان  ،2020يتزسؽ قانؾن السالية التكسيمي لدشة ،2020
ج .ر .ع  33صادر في  4جؾان .2020
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جــ -الظصوص التظظيطية:
جـ 1 -الطراسيم الرئاسية:
.1

مخسؾم رقؼ  491 -63مؤرخ في  31ديدسبخ  ،1963والستزسؽ قبؾل الذخكة الؾطشية لشقل
وتدؾيق الؾقؾد الدائل والترجيق عمى قؾانيشيا األساسية ،معجل بسؾجب السخسؾم رقؼ -66
 296السؤرخ في  22سبتسبخ  1966والستزسؽ تعجيل القؾانيؽ األساسية لذخكة نقل وتدؾيق
الؾقؾد الدائل ،ج .ر .ع  83صادر في  30سبتسبخ .1966

.2

مخسؾم رقؼ  64 -71مؤرخ في  24فيفخي  1971يتعمق بشقل األمؾال السؤمسة بسؾجب
األمخيؽ رقؼ  8 -71ورقؼ  09 -71السؤرخيؽ في  24فيفخي  1971إلى الذخكة الؾطشية
لمبحث عؽ الؾقؾد وانتاجو ونقمو وتحؾيمو وتدؾيقو (سؾناطخاك) ،ج .ر .ع  17صادر في
 25فيفخي .1971

.3

مخسؾم رقؼ  64 -71مؤرخ في  24فيفخي  1971يتعمق بشقل األمؾال السؤمسة بسؾجب
األمخيؽ رقؼ  8 -71ورقؼ  09 -71السؤرخيؽ في  24فيفخي  1971إلى الذخكة الؾطشية
لمبحث عؽ الؾقؾد وانتاجو ونقمو وتحؾيمو وتدؾيقو (سؾناطخاك) ،ج .ر .ع  17صادر في
 25فيفخي .1971

.4

مخسؾم رقؼ  65 -71مؤرخ في  24فيفخي  1971يتعمق بشقل األمؾال السؤمسة بسؾجب األمخ
رقؼ  10 -71السؤرخ في  24فيفخي  1971إلى الذخكة الؾطشية لمبحث عؽ الؾقؾد وانتاجو
ونقمو وتحؾيمو وتدؾيقو (سؾناطخاك) ،ج .ر .ع  17صادر في  25فيفخي .1971

.5

مخسؾم رقؼ  66 -71مؤرخ في  24فيفخي  1971يتعمق بشقل األمؾال السؤمسة بسؾجب األمخ
رقؼ  11 -71السؤرخ في  24فيفخي  1971إلى الذخكة الؾطشية لمبحث عؽ الؾقؾد وانتاجو
ونقمو وتحؾيمو وتدؾيقو (سؾناطخاك) ،ج .ر .ع  17صادر في  25فيفخي .1971

.6

مخسؾم رقؼ  98 -71مؤرخ في  12أفخيل  1971يتزسؽ إحجاث شخكات ،ج .ر .ع 30
صادر في  13أفخيل .1971
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.7

مخسؾم رقؼ  167 -81مؤرخ في  25جؾيمية  1981يتزسؽ إنذاء السعيج الؾطشي لمسؾارد
السائية ،ج .ر .ع  30صادر في  28جؾيمية .1981

.8

مخسؾم رقؼ  163 -85مؤرخ في  11جؾان  1985يتزسؽ إنذاء الؾكالة الؾطشية لمدجود،
ج .ر .ع  25صادر في  12جؾان .1985

.9

مخسؾم رقؼ  164 -85مؤرخ في  11جؾان  ،1985يتزسؽ إنذاء وكالة وطشية لسياه الذخب
والرشاعة والتظييخ ،ج .ر .ع  25صادر في  12جؾان .1985

 .10مخسؾم رقؼ  235 -85مؤرخ في  25أوت  ،1985يتزسؽ إنذاء وكالة لتظؾيخ الظاقة
وتخشيجىا ،ج .ر .ع  36صادر في  28أوت  ،1985معجل ومتسؼ بسؾجب مخسؾم تشفيحي
رقؼ  314 -04مؤرخ في  25سبتسبخ  ،2004ج .ر .ع  62صادر في  26سبتسبخ .2014
 .11مخسؾم رقؼ  283 -86مؤرخ في  02ديدسبخ  1986يتزسؽ إعادة تشغيؼ الؾكالة الؾطشية
لمشذخ واإلشيار ،ج .ر .ع  49صادر في  3ديدسبخ .1986
 .12مخسؾم رقؼ  10 -87مؤرخ في  6جانفي  ،1987يتزسؽ إنذاء الؾكالة الؾطشية لآلثار
وحساية السعالؼ والشرب التاريخية ،ج .ر .ع  42صادر في  7جانفي ( 1987ممغى).
 .13مخسؾم رقؼ  129 -87مؤرخ في  19ماي  ،1987يغيخ تدسية السعيج الؾطشي لمسؾارد
السائية فيجعميا "الؾكالة الؾطشية لمسؾارد السائية" ،ج .ر .ع  21صادر في  20ماي .1987
 .14مخسؾم رقؼ  181 -87مؤرخ في  18أوت  1987يتزسؽ إنذاء وكالة وطشية إلنجاز لياكل
الخي األساسية وتدييخىا لمدقي وصخف السياه ،ج .ر .ع  34صادر في  19أوت .1987
 .15مخسؾم رقؼ  201 -88مؤرخ في  18أكتؾبخ  ،1988يتزسؽ الغاء جسيع األحكام التشغيسية
التي تخؾل السؤسدات االشتخاكية ذات الظابع االقترادي التفخد بأي نذاط اقترادي أو
احتكار التجارة ،ج .ر .ع  42صادر في  19أكتؾبخ .1988
 .16مخسؾم رئاسي رقؼ  252 -93مؤرخ في  26أكتؾبخ  ،1993يتعمق بالسجمذ األعمى
لئلعبلم ،ج .ر .ع  69صادر في  27أكتؾبخ .1993
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 .17مخسؾم رئاسي رقؼ  377 -95مؤرخ في  20نؾفسبخ ،1995يحجد الشغام الجاخمي لسجمذ
السحاسبة ،ج .ر .ع  72صادر في  26نؾفسبخ .1995
 .18مخسؾم رئاسي رقؼ  113-96مؤرخ في  23مارس  ،1996يتزسؽ تأسيذ وسيط
الجسيؾرية ،ج .ر .ع  20صادر في  31مارس  ،1996تؼ حمو بسؾجب مخسؾم رئاسي رقؼ
 170 -99مؤرخ في  02أوت  ،1999يتزسؽ إلغاء مؤسدة وسيط الجسيؾرية ،ج .ر .ع
 52صادر في  04أوت .1999
 .19مخسؾم رئاسي رقؼ  197-96مؤرخ في  26ماي  ،1996يتعمق بتحجيج وسائل العسل
السؾضؾعة تحت ترخف وسيط الجسيؾرية ،وكحلػ القانؾن األساسي لبعض مؾعفيو ،ج .ر.
ع  133صادر في  29ماي .1996
 .20مخسؾم رئاسي رقؼ  48 -98مؤرخ في  11فيفخي  ،1998يتزسؽ القانؾن األساسي لمذخكة
الؾطشية لمبحث عؽ السحخوقات وإنتاجيا ونقميا وتحؾيميا وتدؾيقيا "سؾناطخاك" ،ج .ر .ع 7
صادر في  15فيفخي  ،1998معجل ومتسؼ بسؾجب مخسؾم رئاسي رقؼ  152 -18مؤرخ في
 04جؾان  ،2018ج .ر .ع  33صادر في  6جؾن .2018
 .21مخسؾم رئاسي رقؼ  240 -99مؤرخ في  27أكتؾبخ  ،1999يتعمق بالتعييؽ في الؾعائف
السجنية والعدكخية لمجولة ،ج .ر .ع  ،76صادر في  31أكتؾبخ (.1999ممغى)
 .22مخسؾم رئاسي رقؼ  48 -02مؤرخ في  16جانفي  ،2002يتزسؽ إنذاء الؾكالة الفزائية
الجدائخية وتشغيسيا ،ج .ر .ع  05صادر في  20جانفي  ،2002معجل بسؾجب مخسؾم
رئاسي رقؼ  47 -16مؤرخ في  31جانفي  ،2016ج .ر .ع  06صادر في  3فيفخي
.2016
 .23مخسؾم رئاسي رقؼ  121-06مؤرخ في  12مارس  ،2006يتزسؽ الترجيق عمى القؾانيؽ
األساسية لبلتحاد الجولي لمحفاظ عمى الظبيعة وثخواتيا وعمى التشغيؼ ذات الرمة ،ج .ر .ع
 18صادر في  22مارس .2006
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 .24مخسؾم رئاسي رقؼ  206 -06مؤرخ في  7جؾان  2006يتزسؽ السرادقة عمى اتفاقية
ستؾكيؾلؼ بذأن السمؾثات العزؾية الثابتة ،السعتسجة بدتؾكؾليؼ في  22ماي  ،2001ج .ر.
ع  39صادر في  14جؾان .2006
 .25مخسؾم رئاسي رقؼ  413 -06مؤرخ في  22نؾفسبخ  ،2006يحجد تذكيمة الييئة الؾطشية
لمؾقاية مؽ الفداد ومكافحتو وتشغيسيا وكيفيات سيخىا ،ج .ر .ع  74صادر في  22نؾفسبخ
 ،2006معجل ومتسؼ بسؾجب مخسؾم رئاسي رقؼ  64 -12مؤرخ في  7فيفخي  ،2012ج.
ر .ع  8صادر في  15فيفخي .2012
 .26مخسؾم رئاسي رقؼ  65 -12مؤرخ في  7فبخايخ سشة  ،2012يحجد الشغام التعؾيزي
السظبق عمى أعزاء مجمذ اليقغة والتقييؼ وكيفية مشح مختبات السؾعفيؽ واألعؾان
العسؾمييؽ العامميؽ بالييئة الؾطشية لمؾقاية مؽ الفداد ومكافحتو ،ج .ر .ع  8صادر في 15
فيفخي .2012
 .27مخسؾم رئاسي رقؼ  247 -15مؤرخ في  16سبتسبخ  2015يتزسؽ تشغيؼ الرفقات
العسؾمية وتفؾيزات السخفق العام ،ج .ر .ع  50صادر في  20سبتسبخ .2015
 .28مخسؾم رئاسي رقؼ  261-15مؤرخ في  08أكتؾبخ  2015يحجد تذكيمة وتشغيؼ وكيفيات
سيخ الييئة الؾطشية لمؾقاية مؽ الجخائؼ السترمة بتكشؾلؾجيات االعبلم واالترال ومكافحتيا،
ج .ر .ع  53صادر في  08أكتؾبخ ( .2015ممغى)
 .29مخسؾم رئاسي رقؼ  172 -19مؤرخ في  6جؾان  2019يحجد تذكيمة الييئة الؾطشية لمؾقاية
مؽ الجخائؼ السترمة بتكشؾلؾجيات اإلعبلم واالترال ومكافحتيا وتشغيسيا وكيفيات سيخىا،
ج .ر .ع  37صادر في  9جؾان ( 2019ممغى)
 .30مخسؾم رئاسي رقؼ  317 -19مؤرخ في  26نؾفسبخ  ،2019يتزسؽ إنذاء وكالة وطشية
لتظؾيخ الخقسشة وتحجيج مياميا وتشغيسيا وسيخىا ،ج .ر .ع  74صادر في  1ديدسبخ
.2019
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 .31مخسؾم رئاسي رقؼ  39 -20مؤرخ في  2فيفخي سشة  ،2020يتعمق بالتعييؽ في الؾعائف
السجنية والعدكخية لمجولة ،ج .ر .ع  06صادر في  2فيفخي سشة  ،2020متسؼ بسؾجب
السخسؾم الخئاسي رقؼ  122 -20مؤرخ في  16ماي  ،2020ج .ر .ع  30صادر في 21
ماي.2020
 .32مخسؾم رئاسي رقؼ  42 -20مؤرخ في  11فيفخي  ،2020يتزسؽ إنذاء "الؾكالة الجدائخية
لمتعاون الجولي" مؽ أجل التزامؽ والتشسية ،ج .ر .ع  07صادر في  12فيفخي .2020
 .33مخسؾم رئاسي رقؼ  45 -20مؤرخ في  15فبخايخ  ،2020يتزسؽ تأسيذ وسيط الجسيؾرية
مؤرخ في  15فبخايخ  ،2020ج .ر .ع  09صادر في  19فبخايخ ،2020
 .34مخسؾم رئاسي رقؼ  53 -20مؤرخ في  24فيفخي سشة  ،2020يتزسؽ مشح الؾكالة الؾطشية
لتثسيؽ مؾارد السحخوقات "ألشفط" سشجا مشجسيا لشذاطات البحث و /أو استغبلل السحخوقات
في السداحة السدساة " مؾيجيخ" ،ج .ر .ع  12صادر  26فيفخي سشة .2020
 .35مخسؾم رئاسي رقؼ  103 -20مؤرخ في  25أفخيل  ،2020يتزسؽ تشغيؼ مرالح وسيط
الجسيؾرية وسيخىا ،ج .ر .ع  25صادر في  29أفخيل  ،2020معجل ومتسؼ بسؾجب مخسؾم
رئاسي رقؼ  160 -20مؤرخ في  14جؾان  ،2020ج .ر .ع  36صادر في  17جؾان
.2020
 .36مخسؾم رئاسي رقؼ  158 -20مؤرخ في  13يؾنيؾ  ،2020يتزسؽ إحجاث وكالة وطشية
لؤلمؽ الرحي ،ج .ر .ع  35صادر في  14جؾان .2020
 .37مخسؾم رئاسي رقؼ  183 -20مؤرخ في  13جؾيمية  ،2020يتزسؽ إعادة تشغيؼ الييئة
الؾطشية لمؾقاية مؽ الجخائؼ السترمة بتكشؾلؾجيات االعبلم واالترال ومكافحتيا ،ج .ر .ع
 40صادر في  18جؾيمية .2020
جـ -0 -الطراسيم التظفيذية:
.1

مخسؾم تشفيحي رقؼ  148 -91مؤرخ في  12ماي  1991يتزسؽ إحجاث وكالة وطشية
لتحديؽ الدكؽ وتظؾيخه ،ج .ر .ع  25صادر في  29ماي .1991
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.2

مخسؾم تشفيحي رقؼ  302 -92مؤرخ في  7جؾيمية  1992يتزسؽ إنذاء الؾكالة الؾطشية
لمظخق الدخيعة ،ج .ر .ع  61صادر في  13أوت .1992

.3

مخسؾم تشفيحي رقؼ  414 -92مؤرخ في  14نؾفسبخ  ،1992يتعمق بالخقابة الدابقة لمشفقات
التي يمتدم بيا ،ج .ر .ع  82صادر في  15نؾفسبخ  ،1992معجل ومتسؼ بسؾجب السخسؾم
التشفيحي رقؼ  374 -09مؤرخ في  16نؾفسبخ  ،2009ج .ر .ع  67صادر في  19نؾفسبخ
.2009

.4

مخسؾم تشفيحي رقؼ  175 -94مؤرخ في  13جؾان سشة  ،1994يتزسؽ تظبيق السؾاد ،21
 22و 29مؽ السخسؾم التذخيعي رقؼ  10 -93السؤرخ في  23ماي سشة  1993والستعمق
ببؾرصة الكيؼ السشقؾلة ،ج .ر .ع  41صادر في  26جؾان .1994

.5

مخسؾم تشفيحي رقؼ  30 -96مؤرخ في  13جانفي ،1996يحجد الذخوط والكيفيات لتظبيق
األمخ رقؼ  23 -95السؤرخ في  26أوت  1995والستزسؽ القانؾن األساسي لقزاة مجمذ
السحاسبة ،ج .ر .ع  4صادر في  17جانفي .1996

.6

مخسؾم تشفيحي رقؼ  56 -96مؤرخ في  22جانفي  ،1996يحجد انتقاليا األحكام الستعمقة
بتقجيؼ الحدابات إلى مجمذ السحاسبة ،ج .ر .ع  6صادر في  24جانفي .1996

.7

مخسؾم تشفيحي رقؼ  296 -96مؤرخ في  08سبتسبخ  ،1996يتزسؽ إنذاء الؾكالة الؾطشية
لجعؼ تذغيل الذباب وتحجيج قانؾنيا األساسي ،ج .ر .ع  52صادر في  11سبتسبخ ،1996
معجل ومتسؼ بسؾجب السخسؾم التشفيحي رقؼ  288 -03مؤرخ في  6سبتسبخ  ،2003ج .ر.
ع  54صادر في  10سبتسبخ .2003

.8

مخسؾم تشفيحي رقؼ  327 -96مؤرخ في  1أكتؾبخ  ،1996يتزسؽ إنذاء الجيؾان الجدائخي
لتخقية التجارة الخارجية ،ج .ر .ع  58صادر في  5أكتؾبخ .1996

.9

مخسؾم تشفيحي رقؼ  68 -98مؤرخ في  21فيفخي  1998يتزسؽ إنذاء " السعيج الؾطشي
الجدائخي لمسمكية الرشاعية" ويحجد قانؾنو األساسي ،ج .ر .ع  11صادر في  1مارس
.1998
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 .10مخسؾم تشفيحي رقؼ  70 -98مؤرخ في  21فيفخي  ،1998يتزسؽ إنذاء الؾكالة الؾطشية
لتشسية الدياحة وتحجيج قانؾنيا األساسي ،ج .ر .ع  11صادر في  01مارس .1998
 .11مخسؾم تشفيحي رقؼ  137 -98مؤرخ في  3ماي  ،1998يتزسؽ إنذاء الؾكالة الؾطشية
لتثسيؽ نتائج البحث والتشسية التكشؾلؾجية وتشغيسيا وسيخىا ،ج .ر .ع  28صادر في  6ماي
.1998
 .12مخسؾم تشفيحي رقؼ  170 -98مؤرخ في  20ماي  1998يتعمق باألتاوى التي تحرميا لجشة
تشغيؼ عسميات البؾرصة ومخاقبتيا ،ج .ر .ع  34صادر في  24ماي .1998
 .13مخسؾم تشفيحي رقؼ  101 -01مؤرخ في  21أفخيل سشة  ،2001يتزسؽ إنذاء الجدائخية
لمسياه ،ج .ر .ع  24صادر في  22أفخيل سشة .2001
 .14مخسؾم تشفيحي رقؼ  282 -01مؤرخ في  24سبتسبخ  ،2001يتزسؽ صبلحيات الؾكالة
الؾطشية لتظؾيخ االستثسار وتشغيسيا وسيخىا ،ج .ر .ع  55صادر في  26سبتسبخ
(.2001ممغى)
 .15مخسؾم تشفيحي رقؼ  43 -02مؤرخ في  14جانفي  ،2002يتزسؽ إنذاء بخيج الجدائخ ،ج.
ر .ع  4صادر في  16جانفي سشة .2002
 .16مخسؾم تشفيحي رقؼ  97 -02مؤرخ في  02مارس  ،2002يتزسؽ إنذاء الؾكالة الؾطشية
لمحبحبات ،ج .ر .ع  17صادر في  6مارس  ،2002متسؼ بسؾجب مخسؾم تشفيحي رقؼ -06
 195مؤرخ في  31ماي  ،2006ج .ر .ع  36صادر في  31ماي  ،2006معجل ومتسؼ
بسؾجب مخسؾم تشفيحي رقؼ  327 -15مؤرخ في  22ديدسبخ  ،2015ج .ر .ع  68صادر
في  27ديدسبخ .2015
 .17مخسؾم تشفيحي رقؼ  127-02مؤرخ في  07أفخيل  ،2002يتزسؽ إنذاء خمية معالجة
االستعبلم السالي وتشغيسيا وعسميا ،ج .ر .ع  23صادر في  07أفخيل  ،2002معجل
ومتسؼ بؾجب مخسؾم تشفيحي رقؼ  275-08مؤرخ في  06سبتسبخ  ،2008ج .ر .ع 50
صادر في  07سبتسبخ  ،2008و بسؾجب مخسؾم تشفيحي رقؼ  237 -10مؤرخ في 10
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أكتؾبخ  ،2010ج .ر .ع  59صادر في  13أكتؾبخ  ،2010وبسؾجب مخسؾم تشفيحي رقؼ
 157 -13مؤرخ في  15أفخيل  ،2013ج .ر  .ع  23صادر في  28أفخيل .2013
 .18مخسؾم تشفيحي رقؼ  175 -02مؤرخ في  20ماي  ،2002يتزسؽ إنذاء الؾكالة الؾطشية
لمشفايات وتشغيسيا وعسميا ،ج .ر .ع  37صادر في  26ماي .2002
 .19مخسؾم تشفيحي رقؼ  12 -04مؤرخ في  20جانفي  ،2004يحجد التشغيؼ الجاخمي لمؾكالة
الفزائية الجدائخية ،ج .ر .ع  06صادر في  25جانفي  ،2004معجل ومتسؼ بسؾجب
مخسؾم تشفيحي رقؼ  292 -10مؤرخ في  23نؾفسبخ  ،2010ج .ر .ع  72صادر في28
نؾفسبخ .2010
 .20مخسؾم تشفيحي رقؼ  14 -04مؤرخ في  22يشايخ  ،2004يتزسؽ إنذاء الؾكالة الؾطشية
لتدييخ القخض السرغخ وتحجيج قانؾنيا األساسي ،ج .ر .ع  06صادر في  25جانفي
.2004
 .21مخسؾم تشفيحي رقؼ  91 -04مؤرخ في  24مارس سشة  ،2004يتزسؽ إنذاء الؾكالة
الؾطشية لتخقية الحغائخ التكشؾلؾجية وتظؾيخىا ويحجد تشغيسيا وسيخىا ،ج .ر .ع  19صادر
في  28مارس  ،2004متسؼ بسؾجب السخسؾم التشفيحي رقؼ  126 -07مؤرخ في  5ماي
 ،2007ج .ر .ع  29صادر في  6ماي سشة  ،2007وبسؾجب السخسؾم التشفيحي رقؼ -20
 77مؤرخ في  28مارس  ،2020ج .ر .ع  19صادر في  2أفخيل .2020
 .22مخسؾم تشفيحي رقؼ  93 -04مؤرخ في  1أفخيل  2004يتزسؽ الشغام الجاخمي لمؾكالة
الؾطشية لمسستمكات السشجسية ،ج .ر .ع  20صادر في  4أفخيل ( 2004ممغى).
 .23مخسؾم تشفيحي رقؼ  94 -04صادر في  01أفخيل  ،2004يتزسؽ الشغام الجاخمي لمؾكالة
الؾطشية لمجيؾلؾجيا والسخاقبة السشجسية ،ج .ر .ع  20صادر في  04أفخيل( .2004ممغى)
 .24مخسؾم تشفيحي رقؼ  174-04مؤرخ في  12جؾان  ،2004يتزسؽ إنذاء الؾكالة الؾطشية
لتخقية التجارة الخارجية وتشغيسيا وسيخىا ،ج .ر .ع  39صادر في  16جؾان  ،2004متسؼ
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بسؾجب السخسؾم التشفيحي رقؼ  313-08مؤرخ في  5أكتؾبخ سشة  ،2008ج .ر .ع 58
صادر في  08أكتؾبخ .2008
 .25مخسؾم تشفيحي رقؼ  179 -04مؤرخ في  22جؾان  ،2004يحجد كيفيات تظبيق أحكام
السادة  100مؽ القانؾن رقؼ  11 -02والستزسؽ قانؾن السالية لدشة  2003والستعمقة
باإلتاوة السدتحقة عمى االستعسال بسقابل لؤلمبلك العسؾمية لمسياه مؽ أجل حقشيا في اآلبار
البتخولية أو مؽ أجل استعساالت أخخى في مجال السحخوقات ،ج .ر .ع  41صادر في 27
جؾان ( 2004ممغى).
 .26مخسؾم تشفيحي رقؼ  331-04مؤرخ في  18أكتؾبخ  2004يتزسؽ تشغيؼ نذاطات صشع
السؾاد التبغية واستيخادىا وتؾزيعيا ،السعشؾن بذخوط تدميؼ الخخرة السؤقتة واالعتساد
وسحبيا ،ج .ر.ع  66صادر في  20أكتؾبخ  ،2004معجل ومتسؼ بسؾجب مخسؾم تشفيحي
رقؼ  122 -19مؤرخ في  19أفخيل  ،2019ج .ر .ع  25صادر في  17أفخيل .2019
 .27مخسؾم تشفيحي رقؼ  127 -05مؤرخ في  24أفخيل  ،2005يعمؽ حاسي مدعؾد مشظقة ذات
أخظار كبخى ،ج .ر.ع  29صادر في  24أفخيل  ،2005معجل ومتسؼ بسؾجب السخسؾم
التشفيحي رقؼ  441 -11مؤرخ في  14ديدسبخ  ،2011ج .ر .ع  68صادر في 14
ديدسبخ .2011
 .28مخسؾم تشفيحي رقؼ  137 -05مؤرخ في  24أفخيل  ،2005يتزسؽ إنذاء وكالة وطشية
إلنجاز مدجج الجدائخ العاصسة وتدييخه ،ج .ر .ع  30صادر في  27أفخيل  ،2005معجل
بسؾجب مخسؾم تشفيحي رقؼ  317 -14مؤرخ في  12نؾفسبخ  ،2014ج .ر .ع  67صادر
في  12نؾفسبخ .2014
 .29مخسؾم تشفيحي رقؼ  183 -05مؤرخ في  18ماي  ،2005يتزسؽ تعجيل القانؾن األساسي
لمؾكالة الؾطشية إلنجاز لياكل الخي األساسية وتدييخىا لمدقي وصخف السياه ،ج .ر .ع 36
صادر في  22ماي .2005
 .30مخسؾم تشفيحي رقؼ  249-05مؤرخ في  10جؾيمية  ،2005يتزسؽ تعجيل القانؾن األساسي
لمؾكالة الؾطشية لمظخق الدخيعة ،ج .ر .ع  48صادر في  10جؾيمية .2005
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 .31مخسؾم تشفيحي رقؼ  250 -05مؤرخ في  10جؾيمية  ،2005يتزسؽ إنذاء مؤسدة "
الجدائخية لتدييخ الظخق الدخيعة لمديارات ،ج .ر .ع  48صادر في  10جؾيمية .2005
 .32مخسؾم تشفيحي رقؼ  375 -05مؤرخ في  26سبتسبخ  ،2005يتزسؽ إنذاء الؾكالة الؾطشية
لمتغيخات السشاخية وتحجيج مياميا وضبط كيفيات تشغيسيا وسيخىا ،ج .ر .ع  67صادر في
 5أكتؾبخ .2005
 .33مخسؾم تشفيحي رقؼ  447 -05مؤرخ في  20نؾفسبخ  ،2005يتزسؽ إنذاء الؾكالة الجدائخية
لئلشعاع الثقافي وكيفيات تشغيسيا وسيخىا ،ج .ر .ع  76صادر في  23نؾفسبخ .2005
 .34مخسؾم تشفيحي رقؼ  488 -05مؤرخ في  22ديدسبخ  ،2005يتزسؽ تغييخ الظبيعة
القانؾنية لمؾكالة الؾطشية لؤلثار وحساية السعالؼ والشرب التاريخية وتغييخ تدسيتيا ،ج .ر .ع
 83صادر في  25ديدسبخ .2005
 .35مخسؾم تشفيحي رقؼ  02 -06مؤرخ في  7جانفي  ،2006يزبط الكيؼ القرؾى ومدتؾيات
اإلنحار وأىجاف نؾعية اليؾاء في حالة تمؾث جؾي ،ج .ر .ع  01صادر في  8جانفي
.2006
 .36مخسؾم تشفيحي رقؼ  77 -06مؤرخ في  18فيفخي  ،2006يحجد ميام الؾكالة الؾطشية
لمتذغيل وتشغيسيا وسيخىا ،ج .ر .ع  09صادر في  19فيفخي .2006
 .37مخسؾم تشفيحي رقؼ  126 -06مؤرخ في  27مارس  ،2006يحجد كيفيات تظبيق اإلتاوة
السدتحقة عمى االستعسال بسقابل لؤلمبلك العسؾمية لمسياه مؽ أجل حقشيا في اآلبار البتخولية
أو مؽ أجل استعساالت أخخى في مجال السحخوقات ،ج .ر .ع  20صادر في  2أفخيل
.2006
 .38مخسؾم تشفيحي رقؼ  198 -06مؤرخ في  31ماي  ،2006يزبط التشغيؼ السظبق عمى
السؤسدات السرشفة لحساية البيئة ،ج .ر .ع  37صادر في  4جؾان .2006
 .39مخسؾم تشفيحي رقؼ  356 -06مؤرخ في  9أكتؾبخ  ،2006يتزسؽ صبلحيات الؾكالة
الؾطشية لتظؾيخ االستثسار وتشغيسيا وسيخىا ،ج .ر .ع  64صادر في  11أكتؾبخ ،2006
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معجل ومتسؼ بسؾجب مخسؾم تشفيحي رقؼ  100 -17مؤرخ في  5مارس سشة  ،2017ج .ر.
ع  16صادر في  8مارس سشة .2017
 .40مخسؾم تشفيحي رقؼ  369 -06مؤرخ في  19أكتؾبخ  ،2006يتزسؽ إنذاء وكالة تخقية
حغيخة الخياح الكبخى وتشغيسيا وسيخىا ،ج .ر .ع  67صادر في  28أكتؾبخ .2006
 .41مخسؾم تشفيحي رقؼ  370 -06مؤرخ في  19أكتؾبخ  ،2006يتزسؽ إنذاء الرشجوق
الؾطشي لتحريل اشتخاكات الزسان االجتساعي وتشغيسو وسيخه ،ج .ر .ع  67صادر في
 28أكتؾبخ .2006
 .42مخسؾم تشفيحي رقؼ  433-06مؤرخ في  26نؾفسبخ ،2006يحجد تذكيمة السجمذ االستذاري
لمجشة ضبط الكيخباء والغاز وسيخه ،ج .ر.ع  76صادر في  29نؾفسبخ .2006
 .43مخسؾم تشفيحي رقؼ  119 -07مؤرخ في  23أفخيل ،2007يتزسؽ إنذاء الؾكالة الؾطشية
لمؾساطة والزبط العقاري ويحجد قانؾنيا األساسي ،ج .ر .ع  27صادر في  25أفخيل
.2007
 .44مخسؾم تشفيحي رقؼ  127 -07مؤرخ في  5ماي  ،2007يتعمق بتعييؽ حجود األمبلك
السشجسية وترشيفيا إلى مشاطق وتحجيج مداحات التشقيب والبحث واالستغبلل ،ج .ر .ع
 30صادر في  9ماي  ،2007معجل ومتسؼ بسؾجب مخسؾم تشفيحي رقؼ  314 -08مؤرخ
في  7أكتؾبخ  ،2008ج .ر .ع  58صادر في  8أكتؾبخ .2008
 .45مخسؾم تشفيحي رقؼ  144 -07مؤرخ في  19ماي  ،2007يحجد قائسة السشذآت السرشفة
لحساية البيئة ،ج .ر .ع  34صادر في  22ماي .2007
 .46مخسؾم تشفيحي رقؼ  145 -07مؤرخ في  19ماي  ،2007يحجد مجال تظبيق محتؾى
وكيفيات السرادقة عمى دراسة ومؾجد التأثيخ عمى البيئة ،ج .ر .ع  34صادر في 22
ماي  2007معجل ومتسؼ بسؾجب مخسؾم تشفيحي رقؼ  255 -18مؤرخ في  9اكتؾبخ ،2018
ج .ر .ع  62صادر في  17اكتؾبخ  ،2018وبسؾجب مخسؾم تشفيحي رقؼ  241 -19مؤرخ
في  8سبتسبخ  ،2019ج .ر .ع  54صادر في  8سبتسبخ .2019
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 .47مخسؾم تشفيحي رقؼ  183 -07مؤرخ في  9جؾان  ،2007يحجد إجخاءات االنتقاء وتحجيج
السداحات مؾضؾع طمب فتخة االستبقاء ومداحات االستغبلل والسداحات السخدودة مؽ
مداحة البحث ،ج .ر .ع  40صادر في  17جؾان  ،2007معجل ومتسؼ بسؾجب مخسؾم
تشفيحي رقؼ  437 -13مؤرخ في  23ديدسبخ  ،2013ج .ر .ع  67صادر في  29ديدسبخ
.2013
 .48مخسؾم تشفيحي رقؼ  184 -07مؤرخ في  9جؾان  ،2007يحجد إجخاءات إبخام عقؾد البحث
واالستغبلل وعقؾد استغبلل السحخوقات بشاء عمى مشاقرة لمسشافدة ،ج .ر .ع  40صادر
في  17جؾان  ،2007معجل ومتسؼ بسؾجب مخسؾم تشفيحي رقؼ  425 -13مؤرخ في 18
ديدسبخ ،ج .ر .ع  65صادر في  22ديدسبخ .2013
 .49مخسؾم تشفيحي رقؼ  185 -07مؤرخ في  9جؾان  ،2007يحجد شخوط تدميؼ الدشجات
السشجسية لشذاطات البحث و /أو استغبلل السحخوقات ،ج .ر .ع  40صادر في  17جؾان
.2007
 .50مخسؾم تشفيحي رقؼ  294-07مؤرخ في  26سبتسبخ  ،2007يحجد إجخاءات وشخوط مشح
رخرة التشقيب عؽ السحخوقات ،ج .ر .ع  62صادر في  3أكتؾبخ سشة  ،2007معجل
ومتتؼ بسؾجب السخسؾم التشفيحي رقؼ  354 -13مؤرخ في  26أكتؾبخ  ،2013ج .ر .ع 54
صادر في  27أكتؾبخ .2013
 .51مخسؾم تشفيحي رقؼ  297 -07مؤرخ في  27سبتسبخ  ،2007يحجد إجخاءات الحرؾل عمى
رخص إنجاز مشذآت الشقل بؾاسظة األنابيب وعسميات نقل السحخوقات بؾاسظة األنابيب ،ج.
ر .ع  63صادر في  7أكتؾبخ .2007
 .52مخسؾم تشفيحي رقؼ  336 -07مؤرخ في  31أكتؾبخ  ،2007يحجد نسط حداب وترفية حق
تحؾيل الحقؾق وااللتدامات في عقج بحث واستغبلل أو عقج استغبلل السحخوقات ،ج .ر .ع
 70صادر في  5نؾفسبخ .2007
 .53مخسؾم تشفيحي رقؼ  342 -07مؤرخ في  7نؾفسبخ  ،2007يحجد إجخاءات مشح امتياز نقل
السحخوقات بؾاسظة األنابيب وسحبو ،ج .ر .ع  71صادر في  14نؾفسبخ .2007
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 .54مخسؾم تشفيحي رقؼ  391 -07مؤرخ في  12ديدسبخ  ،2007يحجد كيفيات وإجخاءات ضبط
سعخ بيع الغاز ،دون رسؾم ،في الدؾق الؾطشية ،ج .ر .ع  79مؤرخ في  18ديدسبخ
 ،2007معجل ومتتؼ بسؾجب السخسؾم التشفيحي رقؼ  21 -10مؤرخ في  12جانفي ،2010
ج .ر .ع  04صادر في  17جانفي .2010
 .55مخسؾم تشفيحي رقؼ  156 -08مؤرخ في  26ماي  2008يتزسؽ تظبيق أحكام القانؾن رقؼ
 11 -07مؤرخ في  25نؾفسبخ  2007يتزسؽ الشغام السحاسبي السالي ،ج .ر .ع 27
صادر في  28ماي .2008
 .56مخسؾم تشفيحي رقؼ  272 -08مؤرخ في  6سبتسبخ  ،2008يحجد صبلحيات السفتذية العامة
لمسالية ،ج .ر .ع  50صادر في  7سبتسبخ .2008
 .57مخسؾم تشفيحي رقؼ  289 -08يحجد مشيجية تدؾية سعخ البتخول الخام عشج دخؾلو السرفاة
السدتعسل في تحجيج سعخ بيع السشتجات البتخولية في الدؾق الؾطشية ،ج .ر .ع  54صادر
في  21سبتسبخ .2008
 .58مخسؾم تشفيحي رقؼ  290 -08مؤرخ في  20سبتسبخ  ،2008يتعمق بتعخيفة استعسال مشذآت
التخديؽ وبكيفيات سيخ صشجوق معادلة وتعؾيض تعخيفات نقل السشتجات البتخولية ،ج .ر .ع
 54صادر في  21سبتسبخ .2008
 .59مخسؾم تشفيحي رقؼ  303 -08مؤرخ في  27سبتسبخ  2008يحجد صبلحيات وكحا قؾاعج
تشغيؼ سمظة ضبط الخجمات العسؾمية لمسياه وعسميا ،ج  .ر .ع  56صادر في  28سبتسبخ
 ،2008ممغى بسؾجب مخسؾم تشفيحي رقؼ  163 -18مؤرخ في  14يؾنيؾ  ،2018ج .ر .ع
 36صادر في  17يؾنيؾ .2018
 .60مخسؾم تشفيحي رقؼ  304 -08السؤرخ في  27سبتسبخ  2008يتزسؽ تحؾيل الظبيعة
القانؾنية لمؾكالة الجدائخية لئلشعاع الثقافي ،ج .ر .ع  56صادر في  28سبتسبخ .2008
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 .61مخسؾم تشفيحي رقؼ  309 -08مؤرخ في  30سبتسبخ  ،2008يتزسؽ تعجيل القانؾن
األساسي الشسؾذجي لؾكالة الحؾض الييجوغخافي ،ج .ر .ع  57صادر في  5أكتؾبخ
.2008
 .62مخسؾم تشفيحي رقؼ  312 -08مؤرخ في  5أكتؾبخ  ،2008يحجد شخوط السؾافقة عمى
دراسات التأثيخ في البيئة لمشذاطات التابعة لسجال السحخوقات ،ج .ر .ع  58صادر في 8
أكتؾبخ .2008
 .63مخسؾم تشفيحي رقؼ  258 -09مؤرخ في  11أوت  ،2009يتعمق بالؾكالة الؾطشية لمجم ،ج.
ر .ع  47صادر في  16أوت .2009
 .64مخسؾم تشفيحي رقؼ  335 -09مؤرخ في  20أكتؾبخ  ،2009يحجد كيفيات إعجاد وتشفيح
السخظظات الجاخمية لمتجخل مؽ طخف السدتغميؽ لمسشذآت الرشاعية ،ج .ر .ع  60صادر
في  21أكتؾبخ .2009
 .65مخسؾم تشفيحي رقؼ  344 -09مؤرخ في  22أكتؾبخ  ،2009يتزسؽ إنذاء الؾكالة الؾطشية
لمتعسيخ ،ج .ر .ع  61صادر في  25أكتؾبخ .2009
 .66مخسؾم تشفيحي رقؼ  289 -10مؤرخ في  14نؾفسبخ سشة  ،2010يحجد تذكيمة مجمذ
السخاقبة السشذأ لجى وكالتي السحخوقات وتشغيسو وسيخه ،ج .ر .ع  71صادر في 24
نؾفسبخ سشة .2010
 .67مخسؾم تشفيحي رقؼ  331 -10مؤرخ في  29ديدسبخ  ،2010يحجد حجود محيط الحساية
حؾل السشذآت واليياكل األساسية لشقل وتؾزيع السحخوقات والكيخباء والغاز ،ج .ر .ع 01
صادر في  9جانفي .2011
 .68مخسؾم تشفيحي رقؼ  02 -11مؤرخ في  5جانفي  ،2011يتزسؽ إنذاء وكالة وطشية
لمقظاعات السحفؾعة وتحجيج تشغيسيا وسيخىا ،ج .ر .ع  01صادر في  9جانفي .2011
 .69مخسؾم تشفيحي رقؼ  137 -11مؤرخ في  28مارس  ،2011يتزسؽ إنذاء الؾكالة الؾطشية
لتييئة وجاذبية األقاليؼ ،ج .ر .ع  20صادر في  30مارس .2011
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 .70مخسؾم تشفيحي رقؼ  241 -11مؤرخ في  10جؾيمية  2011يحجد تشغيؼ مجمذ السشافدة
وسيخه ،ج .ر .ع  39صادر في  13جؾيمية  ،2011معجل ومتسؼ بسؾجب مخسؾم تشفيحي
رقؼ  79 -15مؤرخ في  8مارس  ، 2015ج . .ر .ع  13صادر في  11مارس .2015
 .71مخسؾم تشفيحي رقؼ  242 -11مؤرخ في  10جؾيمية  2011يتزسؽ إنذاء الشذخة الخسسية
لمسشافدة ويحجد مزسؾنيا وكحا كيفيات اعجادىا ،ج .ر .ع  39صادر في  13جؾيمية
.2011
 .72مخسؾم تشفيحي رقؼ  262 -11مؤرخ في  30جؾيمية  ،2011يتزسؽ إنذاء الؾكالة الؾطشية
لمتدييخ السجمج لمسؾارد السائية ،ج .ر .ع  43صادر في  3أوت .2011
 .73مخسؾم تشفيحي رقؼ  204 -12مؤرخ في  6ماي  ،2012يحجد نغام أجؾر أعزاء مجمذ
السشافدة واألميؽ العام والسقخر العام والسقخريؽ ،ج .ر .ع

 29صادر في  13ماي

.2012
 .74مخسؾم تشفيحي رقؼ  167 -12مؤرخ في  5أفخيل  2012يتزسؽ إنذاء الؾكالة الؾطشية لدرع
األعزاء وتشغيسيا وسيخىا ،ج .ر .ع  22صادر في  15أفخيل .2012
 .75مخسؾم تشفيحي رقؼ  204 -12مؤرخ في  06ماي  ،2012يحجد نغام أجؾر أعزاء مجمذ
السشافدة واألميؽ العام والسقخر العام والسقخريؽ ،ج .ر .ع  29صادر في  6ما ي .2012
 .76مخسؾم تشفيحي رقؼ  117 -13مؤرخ في  28مارس  ،2013يتزسؽ تعجيل القانؾن األساسي
لمؾكالة الجدائخية لئلشعاع الثقافي ،ج .ر .ع  18صادر في  31مارس .2013
 .77مخسؾم تشفيحي رقؼ  400 -13السؤرخ في  27نؾفسبخ  ،2013يحجد شخوط مشح الؾكالة
الؾطشية لتثسيؽ مؾارد السحخوقات (ألشفط) رخرة استثشائية لحخق الغاز والعتبة السقبؾلة
وشخوط التعخيفات الخاصة في السشاطق الشائية أو السعدولة ،ج .ر .ع  63صادر في 15
ديدسبخ .2013

- 411 -

قائمـــــة المراجــــع

 .78مخسؾم تشفيحي رقؼ  77 -14مؤرخ في  17فيفخي  ،2014يحجد كيفيات ضبط مبجأ
االستعسال الحخ مؽ الغيخ لسشذآت نقل السحخوقات بؾاسظة األنابيب ،ج .ر .ع  11صادر
في  26فيفخي .2014
 .79مخسؾم تشفيحي رقؼ  126 -14مؤرخ في  5أفخيل  2014يحجد قائسة مداحات االستغبلل
الؾاقعة في مشاطق ضعيفة االستكذاف وذات جيؾلؾجية معقجة و /أو تشقريا السشذآت
األساسية ،ج .ر .ع  20صادر في  6أفخيل .2014
 .80مخسؾم تشفيحي رقؼ  137 -14مؤرخ في  20أفخيل  ،2014يحجد إجخاءات الحرؾل عمى
الخخص السظمؾبة إلنجاز مشذآت تكخيخ السحخوقات وتحؾيميا واستغبلليا ،ج .ر .ع 25
صادر في  4ماي .2014
 .81مخسؾم تشفيحي رقؼ  227 -14مؤرخ في  25أوت  ،2014يحجد كيفيات تحجيج وحدؼ كسيات
السحخوقات التي تخزع لئلتاوة وطخق تدجيجىا ،ج .ر .ع  51صادر في  31أوت .2014
 .82مخسؾم تشفيحي رقؼ  228 -14مؤرخ في  25أوت  ،2014يحجد التعخيفة ومشيجية حداب
تعخيفة نقل السحخوقات بؾاسظة األنابيب ،ج .ر .ع  51صادر في  31أوت .2014
 .83مخسؾم تشفيحي رقؼ  349 -14مؤرخ في  8ديدسبخ  ،2014يحجد شخوط مظابقة السشذآت
والسعجات التابعة لشذاطات السحخوقات ،ج .ر .ع  73صادر في  23ديدسبخ .2014
 .84مخسؾم تشفيحي رقؼ  09 -15يحجد كيفيات السؾافقة عمى دراسات األخظار الخاصة بقظاع
السحخوقات ومحتؾاىا ،ج .ر .ع  04صادر في  29جانفي .2015
 .85مخسؾم تشفيحي رقؼ  302 -15مؤرخ في  2ديدسبخ  ،2015يحجد صبلحيات وزيخ الظاقة،
ج .ر .ع  65صادر في  6ديدسبخ  ،2015معجل بسؾجب السخسؾم التشفيحي رقؼ 66 -18
مؤرخ في  13فيفخي  ،2018ج .ر .ع  10صادر في  14فيفخي .2018
 .86مخسؾم تشفيحي رقؼ  308 -15مؤرخ في  6ديدسبخ  ،2015يحجد ميام الؾكالة الؾطشية
لمسؾاد الريجالنية السدتعسمة في الظب البذخي وتشغيسيا وسيخىا وكحا القانؾن األساسي
لسدتخجمييا ،ج .ر .ع  67صادر في  20ديدسبخ ( .2015ممغى)
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 .87مخسؾم تشفيحي رقؼ  79 -16مؤرخ في  24فيفخي  ،2016يتزسؽ إنذاء الجدائخية لمظخق
الديارة ،ج .ر .ع  12صادر في  28فيفخي .2016
 .88مخسؾم تشفيحي رقؼ  134 -16مؤرخ في  25أبخيل سشة  ،2016يحجد تشغيؼ السرالح التقشية
واإلدارية لمدمظة الؾطشية لمترجيق اإللكتخوني وسيخىا ومياميا ،ج .ر .ع  26صادر في
 28أبخيل سشة .2016
 .89مخسؾم تشفيحي رقؼ  135 -16مؤرخ في  25أبخيل سشة  ،2016يحجد طبيعة الدمظة
الحكؾمية لمترجيق االلكتخوني وتذكيميا وتشغيسيا وسيخىا ،ج .ر .ع  26صادر في 28
أبخيل سشة .2016
 .90مخسؾم تشفيحي رقؼ  52 -18مؤرخ في  30جانفي  ،2018يتزسؽ مشح الؾكالة الؾطشية
لتثسيؽ مؾارد السحخوقات "ألشفط" سشجات مشجسية لشذاطات البحث و /أو استغبلل
السحخوقات ،ج .ر .ع  06صادر في  1فيفخي .2018
 .91مخسؾم تشفيحي رقؼ  199 -18مؤرخ في  2أوت  2018يتعمق بتفؾيض السخفق العام ،ج .ر.
ع  48صادر في  5أوت .2018
 .92مخسؾم تشفيحي رقؼ  190 -19مؤرخ في  3جؾيمية سشة  ،2019يحجد ميام الؾكالة الؾطشية
لمسؾاد الريجالنية وتشغيسيا وسيخىا ،ج .ر .ع  43صادر في  7جؾيمية سشة .2019
 .93مخسؾم تشفيحي رقؼ  232 -19مؤرخ في  13أوت  ،2019يحجد ميام الؾكاالت
السؾضؾعاتية لمبحث وتشغيسيا وسيخىا ،ج .ر .ع  51صادر في  21أوت .2019
 .94مخسؾم تشفيحي رقؼ  54 -20مؤرخ في  25فيفخي  ،2020يحجد صبلحيات وزيخ السؤسدات
الرغيخة والسؤسدات الشاشئة واقتراد السعخفة ،ج .ر .ع  12صادر في  26فيفخي .2020
 .95مخسؾم تشفيحي رقؼ  110 -20مؤرخ في  5ماي  ،2020يدشج إلى وزيخ السؤسدات الرغيخة
والسؤسدات الشاشئة واقتراد السعخفة سمظة الؾصاية عمى الؾكالة الؾطشية لجعؼ تذغيل
الذباب ،ج .ر .ع  27صادر في  6ماي .2020
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 .96مخسؾم تشفيحي رقؼ  217 -20مؤرخ في  2أوت  ،2020يحجد ميام الؾكالة الؾطشية لمظيخان
السجني وتشغيسيا وسيخىا ،ج .ر .ع  46صادر في  9أوت .2020
جـ  - 3 -ق اررات وزارية مشتركة:
.1

قخار وزاري مذتخك مؤرخ في  11سبتسبخ سشة  ،1997يتزسؽ التشغيؼ الجاخمي لمجيؾان
الجدائخي لتخقية التجارة الخارجية ،ج .ر .ع  80صادر في  7ديدسبخ سشة .1997

.2

قخار وزاري مذتخك مؤرخ في  30يؾليؾ سشة  ،2005يتزسؽ تشغيؼ الؾكالة الؾطشية لتخقية
التجارة الخارجية (ألجكذ) ،ج .ر .ع  83صادر في  25ديدسبخ .2005

جـ -4 -ق اررات وزارية:
.1

قخار مؤرخ في  4جانفي سشة  ،2001يتزسؽ السرادقة عمى نغام لجشة تشغيؼ عسميات
البؾرصة ومخاقبتيا رقؼ  03 -2000السؤرخ في  28سبتسبخ سشة  2000والستزسؽ تشغيؼ
وسيخ السرالح اإلدارية والتقشية لمجشة تشغيؼ عسميات البؾرصة ومخاقبتيا ،ج .ر .ع  8صادر
في  31جانفي سشة .2001

.2

قخار مؤرخ في  30جؾيمية  2018يتزسؽ تعييؽ أعزاء مجمذ السخاقبة لمؾكالة الؾطشية
لتثسيؽ مؾارد السحخوقات (ألشفط) ،ج .ر .ع  2صادر في  9جانفي .2019

.3

قخار مؤرخ في  16سبتسبخ  ،2019يتزسؽ التشغيؼ الجاخمي لمؾكالة الؾطشية لمتذغيل ،ج .ر.
ع  05صادر في  29جانفي .2020

.4

قخار مؤرخ في  27أكتؾبخ سشة  2019يتزسؽ السؾافقة عمى التشغيؼ الجاخمي لمؾكالة الؾطشية
لمتدييخ السجمج لمسؾارد السائية وكحا االختراص االقميسي والتشغيؼ الجاخمي لؾكاالت
االحؾاض الييجوغخافية ،ج .ر .ع  09صادر في  19فيفخي سشة .2020

جـ -5-ال نظطة:
نغام رقؼ  03 -2000مؤرخ في  28سبتسبخ  ،2000يتزسؽ تشغيؼ وسيخ السرالح اإلدارية
والتقشية لمجشة تشغيؼ عسميات البؾرصة ومخاقبتيا ،تؼ السرادقة عمية بسؾجب قخار مؤرخ في 4
جانفي سشة  ،2001يتزسؽ السرادقة عمى نغام لجشة تشغيؼ عسميات البؾرصة ومخاقبتيا رقؼ
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 03 -2000السؤرخ في  28سبتسبخ سشة  2000والستزسؽ تشغيؼ وسيخ السرالح اإلدارية والتقشية
لمجشة تشغيؼ عسميات البؾرصة ومخاقبتيا ،ج .ر .ع  8صادر في  31جانفي سشة )2001
خامسا -الق اررات الفردية:
.1

مخسؾم رئاسي رقؼ  114-96مؤرخ في  23مارس  ،1996يتزسؽ تعييؽ وسيط الجسيؾرية،
ج .ر .ع  20صادر في  31مارس .1996

.2

مخسؾم رئاسي مؤرخ في  11جؾان  ،2017يتزسؽ إنياء ميام رئيذ المجشة السجيخة لمؾكالة
الؾطشية لتثسيؽ مؾارد السحخوقات ،ج .ر .ع  35صادر في  11جؾان .2017

.3

مخسؾم رئاسي مؤرخ في  11جؾان  ،2017يتزسؽ تعييؽ رئيذ المجشة السجيخة لمؾكالة
الؾطشية لتثسيؽ مؾارد السحخوقات ،ج .ر .ع  35صادر في  11جؾان .2017

سادسا -الظصوص القانونية الجظبية:
أ -الظصوص القانونية التونسية:
 .1قانؾن رقؼ  83 -2000مؤرخ في  9أوت  ،2000متعمق بالسبادالت والتجارة اإللكتخونية،
عجد الخائج  64صادر في  11أوت .2000
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2000-83-du-09-08-2000-jort2000-064__2000064000831

.2

أمخ رقؼ  2331 -2000مؤرخ في  10أكتؾبخ  ،2000متعمق بزبط التشغيؼ اإلداري
والسالي وطخق تدييخ الؾكالة الؾطشية لمسرادقة اإللكتخونية ،رائج عجد  085صادر في 24
أكتؾبخ .2000

http://www.legislation.tn/detailtexte/D%C3%A9cret-num-2000-2331-du----jort2000-

.3

أمخ رقؼ  2199لدشة  2002مؤرخ في  7أكتؾبخ  2002يتعمق بتشكيح األمخ عجد  564لدشة
 1997مؤرخ في  31مارس  ،1997الستعمق بزبط قائسة السؤسدات العسؾمية التي ال
تكتدي صبغة إدارية والتي تعتبخ مشذآت عسؾمية ،الخائج الخسسي لمجسيؾرية التؾندية11 -
أكتؾبخ  ،2002عجد .83
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http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journalofficiel/2002/2002A/083/TA200221993.pdf

 .4قانؾن رقؼ  05 -2004مؤرخ في  3فيفخي  ،2004يتعمق بالدبلمة السعمؾماتية ،عجد الخائج
 10صادر في  3فيفخي .2004
http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2004-5-du-03-02-2004-jort-2004010__2004010000051

ب -الظصوص القانونية الطغربية:

.1

مخسؾم رقؼ  2 -97 -813مؤرخ في  25فبخايخ  ،1998يتعمق بتظبيق أحكام القانؾن رقؼ
 24 -96الستعمق بالبخيج والسؾاصبلت فيسا يخص الؾكالة الؾطشية لتقشيؽ السؾاصبلت ،ج.
ر .م .م عجد  ،4564صادر في  26فبخايخ .1998

.2

عييخ شخيف رقؼ  1.11.142صادر في  17أوت  2011بتشفيح القانؾن رقؼ  38.09القاضي
بإحجاث الؾكالة الؾطشية لسحاربة األمية .الجخيجة الخسسية عجد  5980الرادرة بتاريخ 22
سبتسبخ .2011
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/175456.htm

.3

مخسؾم رقؼ  2.13.46صادر في  3جؾان  2013بتظبيق القانؾن رقؼ  38.09القاضي
بإحجاث الؾكالة الؾطشية لسحاربة األمية ،الجخيجة الخسسية عجد  6169الرادرة بتاريخ 15
جؾيمية .2013
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/184199.htm

سابعا -الجرائد الرسطية للطظاقشات:

.1

الجخيجة الخسسية لمسجاوالت ،الفتخة التذخيعية الخامدة ،الجورة العادية الدابعة ،الجمدة العمشية
السشعقجة يؾم الدبت  19مارس  2005لجراسة مذخوع القانؾن الستعمق بالسحخوقات ،الدشة
الثالثة رقؼ  149صادر في  11أفخيل .2005

.2

الجخيجة الخسسية لمسشاقذات ،الفتخة التذخيعية الثامشة ،دورة البخلسان العادية (-2019
 ،)2020الجمدة العمشية لسشاقذة مذخوع القانؾن السشغؼ لشذاطات السحخوقات السشعقجة يؾم
الثبلثاء  05نؾفسبخ  ،2019الدشة الثالثة -رقؼ  144الرادر في  12نؾفسبخ .2019
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ثامظا -االجتهاد القضائي:
قخار مجمذ الجولة رقؼ  120101مؤرخ في  01أفخيل  ،2003قزية البشػ الجدائخي الجولي ضج
محافع بشػ الجدائخ ومؽ معو ،مجمة مجمذ الجولة عجد  06لدشة  ،2005ص ص .67 -64
تاسعا -التقارير:

.1

تقخيخ التقييؼ السذتخك لسكافحة غدل األمؾال وتسؾيل اإلرىاب السقجم مؽ قبل مجسؾعة العسل
السالي لسشظقة الذخق األوسط وشسال إفخيكيا السشذؾر في  1ديدسبخ  2010عمى الخابط
اإللكتخوني التالي:

http://www.menafatf.org/ar/information-center/menafatf-publications

.2

بشػ الجدائخ ،التقخيخ الدشؾي لدشة  ،2017مشذؾر عمى الخابط االلكتخوني التالي:
https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/rapport2017arabe.pdf

.3

مجمذ السحاسبة ،التقخيخ الدشؾي سشة  ،2018مشذؾر عمى الخابط االلكتخوني التالي:

https://www.ccomptes.dz/wp-content/uploads/2019/12/RA_2018_Ar.pdf

.4

مجمذ السحاسبة ،التقخيخ الدشؾي لدشة  ،2019ج .ر .ع  75صادر في  4ديدسبخ .2019

.5

بشػ الجدائخ ،الشذخات االحرائية الثبلثية لدشة  2019رقؼ  47 ،46و 48مشذؾرة عمى
الخابط االلكتخوني التالي:
https://www.bank-of-algeria.dz/html/bulletin_statistique_2019AR.htm
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الفقرة الثالثة" :الوكالة الوطنية للذبذبات" من مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري
إلى سلطة إدارية 146 ...........................................................
المبحث الثاني :وكالتا المحروقات ما بين التسيير العمومي والضبط االقتصادي 147 ............
المطلب األول :وكالتا المحروقات آلية من آليات التسيير العمومي؟ 148 .........................
الفرع األول :تمييز وكالتي المحروقات عن أنظمة مشابهة لها150 ............................. .
الفقرة األولى :وكالتا المحروقات ووكاالت إدارة المهمة151 ......................................
أوال -تعريف إدارة المهمة 151 .................................................................
 -1الوكالة الوطنية للطرق السريعة 152 .......................................................
 -2الوكالة الوطنية إلنجاز مسجد الجزائر العاصمة وتسييره 153 ................................
ثانيا -أوجه االختالف بين "وكالتا المحروقات" و"وكاالت إدارة المهمة" 154 ......................
 -1طبيعة النص المنشئ لهما 154 ............................................................
 -2التخصص في المهام154 .................................................................
 -3الخضوع للوصاية 155 ....................................................................
الفقرة الثانية :وكالتا المحروقات والدواوين 155 ..................................................
أوال -تعريف الديوان 155 ......................................................................
 -1الديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغاللها156 ...........................
 -2الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية 157 ................................................
ثانيا -أوجه االختالف بين وكالتي المحروقات والدواوين 159 ....................................
 -1من حيث المهام 160 .....................................................................
 -2من حيث استقاللية التسيير المالي 160 ....................................................
 -3من حيث احترافية وتخصص المستخدمين 160 .............................................
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الفرع الثاني :مبررات تكريس أسلوب "الوكالة" في قطاع المحروقات الجزائري 160 ................
الفقرة األولى :استجابة وكالتي المحروقات لمتطلبات الحوكمة 161 ...............................
أوال -وكالتا المحروقات وعدم التحيز 161 ......................................................
ثانيا -وكالتا المحروقات والفعالية 162 .........................................................
التكيف 163 ......................................
ثالثا -وكالتا المحروقات والمرونة والقدرة على ّ

الفقرة الثانية :تكريس مبدأ المنافسة الحرة في قطاع المحروقات 163 .............................
أوال -خصوصية قطاع المحروقات في الجزائر164 .............................................
ثانيا -قطاع المحروقات في الجزائر ما بين المنافسة والحماية 165 ..............................
 -1مظاهر تكريس المنافسة الحرة في قطاع المحروقات 165 ...................................
 -2مظاهر تكريس حماية قطاع المحروقات االستراتيجي 166 ..................................
أ -ملكية الدولة للموارد البترولية وإلزامية المحافظة عليها 167 ...................................
ب  -المعاملة التمييزية للمؤسسات الجزائرية 168 ...............................................
جـ -ملكية الدولة لألصول المرتبطة بنشاطات المحروقات 168 ..................................
د -شروط شغل األراضي الالزمة لممارسة نشاطات المحروقات 169 ............................
ه -الحصول على الترخيص لمباشرة نشاطات المحروقات 169 .................................
المطلب الثاني :التردد التشريعي في تكييف وكالتي المحروقات كسلطتي ضبط 169 ..............
الفرع األول :وكالتا المحروقات وكالتان وطنيتان ذات طابع تجاري في ظل قانون المحروقات
رقم 170 ............................................................... 07 -05
الفقرة األولى :خصائص وكالتي المحروقات في ظل قانون المحروقات رقم 170 ....... .07 -05
أوال -الطابع الوطني لوكالتي المحروقات 171 ..................................................
ثانيا -وكالتا المحروقات وكالتان مستقلتان 171 .................................................
ثالثا -التمتع بالشخصية القانونية واالستقالل المالي 172 ........................................
رابعا -الطابع الالإداري لوكالتي المحروقات 172 ...............................................
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الفقرة الثانية :وكالتا المحروقات خاضعتان للقواعد التجارية في عالقاتهما مع الغير في ظل قانون
المحروقات رقم 172 ................................................................ 07 -05
أوال -اعتماد وكالتي المحروقات مبدأ حرية التعاقد مع الغير 173 ................................
موردين 173 ..........................
ممولين أو ّ
 -1المتعاقدون مع وكالتي المحروقات بصفتهم ّ
 -2المتعاقدون مع وكالتي المحروقات بصفتهم خبراء أو هيئات متخصصة 174 .................
فض منازعاتهما مع الغير174 .............
ثانيا -خضوع وكالتي المحروقات للقانون الخاص في ّ

 -1خضوع وكالة "ألنفط" للمصالحة المسبقة وفق شروط العقد 175 ..............................
 -2خضوع وكالة "ألنفط" للتحكيم التجاري الدولي 176 ..........................................
 -3خضوع وكالة "ألنفط" لتحكيم الوزير المكلف بالمحروقات 176 ...............................
الفرع الثاني :وكالتا المحروقات سلطتان مستقلتان في ظــل قانون المحروقات الجديد
رقم 177 .......................................................... . 13 -19
الفقرة األولى :الطابع السلطوي لوكالتي المحروقات 179 .........................................
أوال -المفهوم الضيق لـ " السلطة" في قانون المحروقات رقم 179 ...................... 13 -19
ثانيا -مظاهر الطابع السلطوي لوكالتي المحروقات في ظل قانون المحروقات رقم 180 . 13 -19
 -1الطابع السلطوي لوكالة "ألنفط" 180 ........................................................
 -2الطابع السلطوي لـ ـ "سلطة ضبط المحروقات" 181 ..........................................
الفقرة الثانية :استقاللية وكالتي المحروقات 182 .................................................
أوال -مدلول فكرة استقاللية وكالتي المحروقات في ظل قانون المحروقات رقم 182 ..... 13 -19
ثانيا -مظاهر استقاللية وكالتي المحروقات 183 ................................................
 -1مظاهر االستقاللية العضوية لوكالتي المحروقات 183 ......................................
أ -التشكيلة الجماعية لوكالتي المحروقات 183 .................................................
ب -مراعاة مبدأ الحياد من طرف أعضاء وكالتي المحروقات 183 ...............................
 -2مظاهر االستقاللية الوظيفية لوكالتي المحروقات 184 .......................................
أ -تمتع وكالتي المحروقات بالشخصية المعنوية 184 ...........................................
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ب -االستقالل المالي لوكالتي المحروقات 184 .................................................
جـ -النظام الداخلي لوكالتي المحروقات 184 ...................................................
خالصة الباب األول 185 ......................................................................
الباب الثاني :صالحيات وكاليت احملروقات يف ضبط قطاع احملروقات186 . .
الفصل األول :حتديد الصالحيات املنوطة بوكاليت احملروقات يف ضبط قطاع احملروقات189 .... .

المبحث األول :اختصاصات وكالة "ألـنفط" في ضبط نشاطات المنبع 190 .......................
المطلب األول :الرقابة السابقة لوكالة "ألنفط" على نشاطات المنبع 191 ..........................
الفرع األول :الرخص اإلدارية التي تمنحها وكالة "ألنفط" لممارسة نشاطات المنبع 191 ............
الفقرة األولى :رخصة التنقيب الممنوحة من طرف وكالة "ألنفط" 192 .............................
أوال -التعريف برخصة التنقيب وبيان خصائصها 192 ..........................................
ثانيا -شروط وإجراءات الحصول على رخصة التنقيب 194 .....................................
الفقرة الثانية :رخص إدارية أخرى تمنحها وكالة "ألنفط 195 .....................................
أوال -رخصة حرق الغاز الممنوحة من طرف وكالة "ألنفط" 195 .................................
ثانيا -الترخيص بكل إحالة في إطار عقود المحروقات من طرف وكالة ألنفط196 .............. .
 -1أشخاص اإلحالة في إطار عقود المحروقات196 ...........................................
أ -المحيل196 ............................................................................ .
ب -المحال له 197 ...........................................................................
 -2محل اإلحالة في إطار عقود المحروقات 197 ..............................................
 -3شروط اإلحالة في عقود المحروقات197 ...................................................
ثالثا -الترخيص بكل إنتاج مسبق من طرف وكالة "ألنفط"198 ................................. .
الفرع الثاني :امتيازات المنبع وق اررات االسناد التي تمنحها وكالة "ألنفط" 198 .....................
الفقرة األولى :امتيازات المنبع التي تمنحها وكالة "ألنفط" 199 ....................................
أوال -أشخاص ومضمون امتياز المنبع 199 ....................................................
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 -1أشخاص امتياز المنبع 200 ...............................................................
 -2مضمون امتياز المنبع200 ................................................................
ثانيا -اآلثار القانونية المترتبة عن منح امتياز المنبع 202 .......................................
 -1في مواجهة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط" 202 ............................
 -2في مواجهة متعامل المنبع المؤسسة الوطنية "سوناطراك" 202 ...............................
الفقرة الثانية :ق اررات االسناد التي تمنحها وكالة "ألنفط" إلبرام عقود المحروقات 203 ..............
أوال -أشكال عقود المحروقات في ظل قانون المحروقات رقم203 ...................... 13 -19
 -1عقد المشاركة 205 ........................................................................
 -2عقد تقاسم االنتاج 206 ....................................................................
 -3عقد خدمات ذات مخاطر207 ........................................................... .
ثانيا -آليات تدخل وكالة ألنفط إلبرام عقود المحروقات209 .................................... .
 -1منح قرار االسناد209 .................................................................... .
 -2إجراءات منح قرار االسناد210 ........................................................ ....
أ -منح وكالة ألنفط شهادة االنتقاء األولي210 ............................................... .
أ -1 -كيفية منح شهادة االنتقاء األولي210 .................................................
أ -2-تسليم شهادة االنتقاء األولي211 ..................................................... .
ب -إعالن المنافسة من طرف وكالة ألنفط212 .............................................. .
ب 1 -مضمون إعالن المنافسة وتقديم العروض212 ................................ .........
ب 2 -إجراءات تقييم العروض وإبرام العقود213 ............................................. .
المطلب الثاني :الرقابة البعدية لوكالة "ألنفط" على نشاطات المنبع 213 ..........................
الفرع األول :الصالحيات الرقابية لوكالة " ألنفط" 214 ...........................................
الفقرة األولى :رقابة وكالة "ألنفط" مدى احترام المحافظة على المكامن 214 .......................
أوال -رقابة وكالة "ألنفط" التفاقات توحيد المكامن 215 ..........................................
ثانيا -رقابة وكالة "ألنفط" على امتداد المكامن 216 .............................................
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الفقرة الثانية :م ارقبة وكالة "ألنفط" تنفيذ األشغال 216 ............................................
أوال -رقابة وكالة "ألنفط" ألشغال التنقيب 217 ..................................................
ثانيا -رقابة وكالة "ألنفط" ألشغال عقد المحروقات وامتياز المنبع 217 ...........................
 -1رقابة وكالة "ألنفط" للمتعامل المتحصل على شهادة االنتقاء األولي218 ......................
لرد المساحات بعد انتهاء األشغال 219 ..................................
 -2رقابة وكالة "ألنفط" ّ
الحد من إنتاج المحروقات 220 ...............
الفقرة الثالثة :رقابة وكالة "ألنفط" لمخطط التطوير و ّ

أوال -مراقبة "ألنفط" لمخطط التطوير ومراجعته الدورية 220 .....................................
الحد من انتاج المحروقات 220 ......................................
ثانيا -مراقبة وكالة "ألنفط" ّ
الفرع الثاني :صالحيات أخرى لوكالة "ألنفط" 221 ..............................................
الفقرة األولى :الصالحيات الجبائية لوكالة "ألنفط" 221 ..........................................
أوال -تسديد إتاوة المحروقات لدى وكالة "ألنفط" 222 ............................................
 -1أشخاص إتاوة المحروقات 222 ............................................................
أ -المؤسسة الوطنية "سوناطراك"222 ............................................ ..............
ب -األطراف المتعاقدة222 .................................................................. .
 -2تحديد إتاوة المحروقات 223 ...............................................................
 -3اجراءات تسديد إتاوة المحروقات لدى وكالة "ألنفط" 223 ....................................
 -4إعادة تسديد إتاوة المحروقات من طرف وكالة "ألنفط" 224 ..................................
ثانيا -تحديد وكالة "ألنفط" لمبالغ الوحدات في الرسم المساحي 224 ..............................
 -1كيفية تحديد مبلغ الرسم المساحي 224 .....................................................
 -2اجراءات تسديد الرسم المساحي 225 .......................................................
ثالثا -تحديد وكالة "ألنفط" كيفية تسديد حق التحويل للخزينة العمومية 225 .......................
 -1المقصود بحق التحويل 227 ...............................................................
 -2إجراءات تسديد حق التحويل للخزينة العمومية من طرف وكالة "ألنفط" 227 ..................
الفقرة الثانية :الصالحيات العقابية لوكالة " ألنفط" 228 ..........................................
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أوال -اتخاذ تدابير إحت ارزية من طرف وكالة "ألنفط" 228 ........................................
 -1اإلعذار بالتصويب 229 ...................................................................
 -2اإلعذار بالتعديل 229 .....................................................................
ثانيا -أنواع الجزاءات االدارية التي توقعها وكالة "ألنفط" 230 ....................................
 -1الغرامات المالية التي توقعها وكالة "ألنفط" 230 .............................................
أ -غرامة حرق الغاز بدون رخصة 231 ........................................................
ب -غرامة حرق الغاز بكميات تفوق الكميات المرخص بها 231 ................................
 -2العقوبات السالبة أو المقيدة للحقوق التي توقعها وكالة "ألنفط" 231 ...........................
أ -تعليق وكالة "ألنفط" رخصة التنقيب أو امتياز المنبع أو قرار االسناد235 ................... ..
ب -سحب وكالة "ألنفط" رخصة التنقيب أو امتياز المنبع أو قرار االسناد232 .................. .
ب -1-سحب وكالة "ألنفط" رخصة التنقيب 233 ...............................................
ب -2 -سحب وكالة "ألنفط" قرار االسناد أو امتياز المنبع 235 .................................
ب -3 -سحب وكالة "ألنفط" االنتقاء األولي236 ...............................................
المبحث الثاني :صالحيات " سلطة ضبط المحروقات" في ضبط نشاطات المصب 237 ...........
المصب 238 ...........
المطلب األول :الرقابة السابقة ل ـ "سلطة ضبط المحروقات" على نشاطات
ّ
الفرع األول :صالحية "سلطة ضبط المحروقات" في منح الرخص وإصدار الق اررات الفردية238 .. .

الفقرة األولى :الرخص اإلدارية التي تمنحها "سلطة ضبط المحروقات"239 .......................
أوال -منح "سلطة ضبط المحروقات" رخص الشروع في اإلنتاج والتوصيل بالتوتر لهياكل
المحروقات ومنشآتها 239 .....................................................................
ثانيا -منح التراخيص االستثنائية لحرق الغاز من طرف "سلطة ضبط المحروقات239 .......... .
المصب239 .............................
 -1أحكام الترخيص بحرق الغاز فيما يتعلق بنشاطات
ّ
المصب 240 .............................
 -2الرسم الخاص بحرق الغاز المطبق على نشاطات
ّ

الفقرة الثانية :الق اررات الفردية التي تصدرها "سلطة ضبط المحروقات" في مجال الصحة واألمن

وحماية البيئة241. ............................................................................
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أوال -موافقة "سلطة ضبط المحروقات "على دراسات األخطار 241 ..............................
 -1إجراءات طلب موافقة "سلطة ضبط المحروقات" على دراسات األخطار242 ................ .
 -2اصدار قرار الموافقة على دراسات األخطار من عدمه 243 .................................
ثانيا -موافقة "سلطة ضبط المحروقات "على دراسات التأثير البيئي 244 .........................
 -1ايداع دراسة التأثير على البيئة لدى سلطة ضبط المحروقات 245 ............................
 -2فحص دراسة التأثير على البيئة وقبولها من عدمه 246 .....................................
الفرع الثاني :تحديد "سلطة ضبط المحروقات" لألسعار ومسك صندوق المعادلة والتعويض248 .. .
الفقرة األولى :تحديد "سلطة ضبط المحروقات" ألسعار المنتجات النفطية وأسعار الغاز الطبيعي
في السوق الوطنية248 ...................................................................... .
أوال -تحديد "سلطة ضبط المحروقات" سعر بيع المنتجات النفطية في السوق الوطنية249 ....... .
 -1أساس تحديد "سلطة ضبط المحروقات" لسعر بيع المنتجات النفطية 249 ....................
 -2معايير تحديد "سلطة ضبط المحروقات" لسعر بيع المنتجات النفطية249 ....................
أ -سعر البترول الخام عند دخوله المصفاة 250 ................................................
ب -أجر نشاط التكرير251 ...................................................................
جـ -أجر منشأة التخزين 251 ..................................................................
د -أجر نشاط التوزيع بالجملة 252 ............................................................
ه  -أجر نشاط التسويق بالتجزئة252 .........................................................
ثانيا -تحديد "سلطة ضبط المحروقات" سعر بيع الغاز الطبيعي في السوق الوطنية252 ......... .
 -1أساس تحديد "سلطة ضبط المحروقات" لسعر بيع الغاز الطبيعي في السوق الوطنية253 .....
 -2معايير تحديد "سلطة ضبط المحروقات" لسعر بيع الغاز الطبيعي في السوق الوطنية253 ... .
الفقرة الثانية :مسك "سلطة ضبط المحروقات" لصندوق معادلة وتعويض تعريفات نقل المنتجات
البترولية254 ................................................................................ .
أوال -تقرير التعويضات كأثر لتحديد التعريفات من طرف " سلطة ضبط المحروقات254 ........ .
ثانيا -المستفيدون من صندوق المعادلة والتعويضات 255 .......................................
- 443 -

فهرس المحتويات

ثالثا-عملية تسجيل الموزع المؤهل للتسديد في إطار التعويض 256 ..............................
رابعا -إجراءات التسديد في إطار التعويض من طرف "سلطة ضبط المحروقات257 ............ .
المصب 258 ..........
المطلب الثاني :الرقابة البعدية ل ـ "سلطة ضبط المحروقات" على نشاطات
ّ
الفرع األول :صالحيات "سلطة ضبط المحروقات" ذات الطابع الرقابي 259 ......................

الفني المطبق على نشاطات المحروقات260.
الفقرة األولى :رقابة "سلطة ضبط المحروقات" للتنظيم ّ

أوال -مضمون الدور الرقابي لسلطة ضبط المحروقات على التنظيم الفني لنشاطات المحروقات260.
ثانيا -األثر المترتب عن مراقبة سلطة ضبط المحروقات للتنظيم الفني لنشاطات المحروقات261....
الفقرة الثانية :رقابة "سلطة ضبط المحروقات" للتنظيم في مجال الصحة واألمن الصناعي والبيئة261.
أوال -مراقبة "سلطة ضبط المحروقات" استغالل منشآت نشاطات المحروقات 262 ................
ثانيا -مراقبة "سلطة ضبط المحروقات" الحترام دراسات األخطار الخاصة بقطاع المحروقات
ومحتواها264 ................................................................................ .
ثالثا -رقابة "سلطة ضبط المحروقات" الحترام دراسات التأثير في البيئة للنشاطات التابعة لمجال
المحروقات265 ............................................................................. .
الفقرة الثالثة :رقابة "سلطة ضبط المحروقات" للتنظيم المتعلق بالنقل بواسطة األنابيب والتخلي عن
المواقع266 ...................................................................................
أوال -رقابة سلطة ضبط المحروقات لمدى احترام التنظيم المتعلق بالنقل بواسطة األنابيب266 ... .
ثانيا -مراقبة "سلطة ضبط المحروقات" للتخّلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها األصلية267 .... .
الفرع الثاني :صالحيات سلطة ضبط المحروقات ذات الطابع العقابي 268 .......................
الفقرة األولى :صالحية "سلطة ضبط المحروقات" في توقيع العقوبات 268 .......................
أوال -التدابير االحت ارزية التي تتخ ّذها "سلطة ضبط المحروقات" 269 .............................
 -1اإلعذار بالتصويب 270 ...................................................................
 -2اإلعذار بالتعديل 270 .....................................................................
ثانيا -أنواع العقوبات التي تتخذها "سلطة ضبط المحروقات" 270 ................................
 -1الغرامات المالية التي تفرضها "سلطة ضبط المحروقات" 271 ...............................
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أ -الغرامة المقررة لمخالفة أحكام قانون المحروقات أو لنصوصه التطبيقية271 ................. .
ب -الغرامة المقررة لمخالفة أي حكم من أحكام امتياز النقل أو رخصة ممارسة النشاط271 ..... .
جـ -الغرامة المقررة لمخالفة التنظيم المتعلق بالصحة واألمن الصناعي والبيئة272 .............. .
د -الغرامة المقررة لحرق الغاز دون رخصة أو بكميات كبيرة عن تلك المرخص بها272 ........ .
 -2تعليق أو سحب الرخصة من طرف "سلطة ضبط المحروقات" 272 ..........................
أ -تعليق أو سحب رخصة الشروع في انتاج بئر273 ...........................................
ب -توصية "سلطة ضبط المحروقات" بتعليق أو بسحب رخصة االستغالل273 ................ .
جـ -توصية سلطة ضبط المحروقات بسحب امتياز النقل بواسطة األنابيب273 ................. .
الفقرة الثانية :صالحية "سلطة ضبط المحروقات" في المصالحة 274 ............................
الحر من طرف الغير لمنشآت نقل
أوال -التزامات صاحب االمتياز في تكريس مبدأ االستعمال ّ
المحروقات بواسطة األنابيب274 ............................................................. .

 -1مضمون التزامات صاحب االمتياز 274 ...................................................
 -2مضمون عقد النقل النموذجي 275 .........................................................
أ -الشروط العامة 275 ........................................................................
ب -الشروط العملية 275 .....................................................................
جـ -الشروط الخاصة 276 .....................................................................
ثانيا -صالحية "سلطة ضبط المحروقات" في النظر في رفض صاحب االمتياز لطلب استعمال
منشآت النقل بواسطة األنابيب276 ........................................................... .
 -1حاالت اللجوء إلى "سلطة ضبط المحروقات" 276 ..........................................
المحدد 276 .......................................
رد صاحب االمتياز في األجل
ّ
أ -حالة عدم ّ

ب -حالة رفض الطلب من طرف صاحب االمتياز 277 ........................................
 -2قرار "سلطة ضبط المحروقات"278 ........................................................
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الفصل الثاني :حمدودية صالحيات وكاليت احملروقات يف ضبط قطاع احملروقات279
المبحث األول :مظاهر محدودية صالحيات وكالتي المحروقات في مواجهة السلطة التنفيذية281.
المطلب األول :انعدام االستقاللية العضوية مساس باالستقاللية الوظيفية لوكالتي المحروقات281 .
الفرع األول :مؤشرات االستقاللية النسبية ألعضاء وكالتي المحروقات283 ...................... .
تعدد وبال تخصص284 ............... .
الفقرة األولى :التشكيلة الجماعية لوكالتي المحروقات بال ّ

تعدد في الجهات المقترحة ألعضاء وكالتي المحروقات 284 ............................
أوال -ال ّ
تخصص مشترط في أعضاء وكالتي المحروقات 286 ..................................
ثانيا -ال
ّ

الفقرة الثانية :احتكار رئيس الجمهورية لسلطة تعيين أعضاء وكالتي المحروقات 287 .............
الفقرة الثالثة :غموض تحديد عهدة أعضاء وكالتي المحروقات 291 ..............................
أوال -عدم تحديد عهدة أعضاء وكالتي المحروقات 291 .........................................
ثانيا -غياب ضمانات العزل التعسفي ألعضاء وكالتي المحروقات 293 .........................
 -1قطع عهدة أعضاء وكالتي المحروقات 293 ................................................
 -2إنهاء عهدة أعضاء وكالتي المحروقات 294 ................................................
الفرع الثاني :مقارنة االستقاللية العضوية لوكالتي المحروقات بغيرها من سلطات ضبط قطاعي
الطاقة والمناجم295 ............................................................. .
الفقرة األولى :مدى االستقاللية العضوية للجنة ضبط الكهرباء والغاز 295 .......................
أوال -احتكار السلطة التنفيذية لصالحية اقتراح وتعيين أعضاء لجنة ضبط الكهرباء والغاز 296 ...
ثانيا -ال عهدة محددة ألعضاء "لجنة ضبط الكهرباء والغاز" 297 ...............................
ثالثا -حاالت التنافي ألعضاء "لجنة ضبط الكهرباء والغاز" 298 ................................
الفقرة الثانية :مدى االستقاللية العضوية لوكالتي المناجم301 ....................................
أوال -نقائص التشكيلة الجماعية لوكالتي المناجم 301 ...........................................
-1عدم تحديد صفة أعضاء وكالتي المناجم 301 ...............................................
 -2عدم تحديد عهدة أعضاء وكالتي المناجم 302 ..............................................
 -3غياب تحديد أي جهة مقترحة ألعضاء وكالتي المناجم 302 .................................
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 -4تعيين أعضاء وكالتي المناجم من طرف السلطة التنفيذية 303 ...............................
ثانيا -تكريس نظام التنافي ألعضاء وكالتي المناجم303 ........................................
 -1أعضاء وكالتي المناجم خاضعون لنظام التنافي الكّلي 303 ..................................
 -2أعضاء وكالتي المناجم خاضعون لفترة الفراغ 303 ..........................................
المطلب الثاني :عوائق االستقاللية الوظيفية لوكالتي المحروقات في مواجهة السلطة التنفيذية 305 .
الفرع األول :عوائق االستقاللية الوظيفية لوكالتي المحروقات في مواجهة الوزير المكلف
بالمحروقات 306 ..............................................................................
الفقرة األولى :مرافقة الوزير المكلف بالمحروقات لوكالة "ألنفط" في ممارسة مهامها306 ...........
أوال -حلول الوزير المكلف بالمحروقات محل وكالة "ألنفط" عند طلب السندات المنجمية 307 .....
 -1شروط منح وكالة "ألنفط" السند المنجمي بناء على التماس الوزير المكلف بالمحروقات308 ...
 -2اجراءات منح وكالة "ألنفط" السند المنجمي بناء على التماس الوزير المكلف بالمحروقات309 .
ثانيا -المصادقة على أعمال وكالة "ألنفط" في مجلس الوزراء 310 ...............................
 -1محتويات ملف المصادقة على أعمال وكالة "ألنفط" 310 ....................................
أ -بالنسبة المتيازات المنبع 310 ..............................................................
ب -بالنسبة لعقد المحروقات 311 .............................................................
 - 2مستثنيات إجراء المصادقة على أعمال وكالة "ألنفط" 311 ..................................
ثالثا -ضرورة تبليغ وكالة "ألنفط" الوزير المكلف بالمحروقات بمخططات نشاطات المنبع311 ....
 -1مخطط التطوير 312 ......................................................................
 -2مخطط البحث 312 .......................................................................
 -3المخطط المشترك لتطوير المكمن واستغالله 313 ...........................................
الفقرة الثانية" :سلطة ضبط المحروقات" هيئة استشارية مساعدة للوزير المكلف بالمحروقات 314 ..
أوال -استئثار الوزير المكلف بالمحروقات بمنح الرخص بناء على توصية "سلطة ضبط
المحروقات" 314 ..............................................................................
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 -1توصية "سلطة ضبط المحروقات" للوزير المكلف بالمحروقات بمنح امتياز النقل بواسطة
األنابيب 314 .................................................................................
أ -تقديم طلب امتياز النقل بواسطة األنابيب أمام "سلطة ضبط المحروقات" 314 .................
ب-

دراسة

طلب

امتياز

نقل

بواسطة

المحروقات

األنابيب

من

طرف

"سلطة ضبط المحروقات" 315 .................................................................
 -2توصية "سلطة ضبط المحروقات" للوزير المكلف بالمحروقات بمنح رخص ممارسة نشاطات
تكرير وتخزين المنتجات النفطية 316 ..........................................................
أ -توصية "سلطة ضبط المحروقات" بمنح رخصة ممارسة نشاطات التكرير والتحويل316 ........
ب -توصية "سلطة ضبط المحروقات" بمنح رخصة تخزين المنتجات النفطية وتوزيعها316 .......
 -3توصية "سلطة ضبط المحروقات" الوزير المكلف بالمحروقات بمنح رخص استغالل المنشآت
التابعة لقطاع المحروقات 316 .................................................................
المكملة لمهام الوزير المكلف بالمحروقات 317 .......
ثانيا -صالحيات "سلطة ضبط المحروقات"
ّ
 -1صالحيات "سلطة ضبط المحروقات" في حالة امتداد و /أو اتساع نظام نقل المحروقات 317 .
 -2صالحيات "سلطة ضبط المحروقات" في حالة إنجاز منشآت نقل المحروقات
بواسطة األنابيب 317 .........................................................................
-3

صالحيات

"سلطة

ضبط

المحروقات"

في

حالة

إنجاز

منشآت

تكرير

المحروقات وتحويلها 318 .....................................................................
الفرع الثاني :عوائق االستقاللية الوظيفية لوكالتي المحروقات في مواجهة مجلس المراقبة 320 .....
الفقرة األولى :التعريف بمجلس المراقبة 320 ....................................................
أوال -مجلس المراقبة في ظل قانون المحروقات القديم رقم 321 ........................ 07 -05
 -1تشكيلة مجلس المراقبة في ظل قانون المحروقات رقم 321 ........................ 07 -05
أ -التشكيلة الجماعية لمجلس المراقبة321 ................................................... :
ب -تعيين أعضاء التشكيلة الجماعية لمجلس المراقبة 322 .....................................
 -2تنظيم مجلس المراقبة ومداوالته 323 .......................................................
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أ -النظام الداخلي لمجلس المراقبة 323 ........................................................
ب -مداوالت مجلس المراقبة 323 ..............................................................
 -3آراء وتوصيات مجلس المراقبة 323 ........................................................
ثانيا -مجلس المراقبة في ظل قانون المحروقات الجديد رقم 324 .......................13 -19
 -1التشكيلة الجديدة لمجلس المراقبة في ظل قانون المحروقات رقم 324 ............... 13 -19
 -2األحكام الجديدة لتعيين أعضاء مجلس المراقبة في ظل قانون المحروقات رقم 324 . 13 -19
الفقرة الثانية :مظاهر محدودية الصالحيات الوظيفية لوكالتي المحروقات في مواجهة مجلس
المراقبة 325 ..................................................................................
أوال -الرقابة السابقة لمجلس المراقبة على وكالتي المحروقات 327 ...............................
 -1موافقة مجلس المراقبة على ميزانية وكالتي المحروقات 327 .................................
 -2موافقة مجلس المراقبة على تنظيم وكالتي المحروقات 328 ..................................
 -3موافقة مجلس المراقبة على نظام أجور وكالتي المحروقات 329 .............................
أ -الموافقة على أجور مستخدمي وكالتي المحروقات329 .......................................
ب -الموافقة على أجور أعضاء اللجنة المديرة واألمين العام لكل من وكالتي المحروقات 330 .....
ثانيا -الرقابة الالحقة لمجلس المراقبة على وكالتي المحروقات 331 ..............................
 -1موافقة مجلس المراقبة على حصيلة االنجا ازت التي حققتها وكالتا المحروقات 331 ............
 -2موافقة مجلس المراقبة على استراتيجية ومخططات وكالتي المحروقات 332 ..................
المبحث الثاني :محدودية صالحيات وكالتي المحروقات في مواجهة بعض المتدخلين في
قطاع المحروقات 333 ........................................................
المطلب األول :محدودية صالحيات وكالتي المحروقات في مواجهة المؤسسة الوطنية
"سوناطراك" 333 ..............................................................................
الفرع األول :التأثير السلبي لـمؤسسة "سوناطراك" على أداء وكالة "ألنفط" لمهامها 334 ............
الفقرة األولى :استئثار "سوناطراك" بالموارد البشرية دون وكالة "ألنفط" 335 .......................
أوال -أجور ومزايا المؤسسة الوطنية "سوناطراك" تفوق مثيالتها لدى وكالة "ألنفط" 335 ............
- 449 -

فهرس المحتويات

ثانيا -نقص الموارد البشرية يعيق تنفيذ مهام وصالحيات وكالة "ألنفط" 337 ......................
 -1تأثير نقص الموارد البشرية فيما يتعلق برقابة إنتاج المحروقات من طرف "ألنفط" 337 ........
 -2تأثير نقص الموارد البشرية فيما يتعلق برقابة حرق الغاز من طرف "ألنفط" 337 ..............
الفقرة الثانية :دور المؤسسة الوطنية "سوناطراك" في تعطيل إنشاء بنك المعطيات الوطني 338 ....
أوال -التعريف ببنك المعطيات الوطني 338 ....................................................
ثانيا -مساهمة "سوناطراك" في تعطيل إنشاء بنك المعطيات الوطني 339 ........................
الفقرة الثالثة :اعتماد وكالة "ألنفط" على "سوناطراك" في تحديد وجمع اإلتاوة 340 .................
المتولي الفعلي لمهمة تحديد وجمع اإلتاوة بدال عن وكالة "ألنفط" 340 ..........
أوال" -سوناطراك" ّ
 -1كيفية تحديد وحسم كميات المحروقات التي تخضع لإلتاوة وطرق تسديدها 341 ..............
 -2مبررات عدم توّلي وكالة "ألنفط" لمهمتها الجبائية 342 ......................................
ثانيا -ضعف المتابعة الجبائية للمتعاملين من طرف وكالة "ألنفط" 342 ..........................
 -1ضرورة تنسيق وكالة "ألنفط" مع اإلدارة الجبائية 343 ........................................
أ -تنسيق وكالة "ألنفط" فيما يتعلق باإلتاوة الجبائية 343 ........................................
ب -تنسيق وكالة "ألنفط" فيما يتعلق بالرسم على حرق الغاز 343 ...............................
الفرع الثاني :تأثير مؤسسة "سوناطراك" على أداء "سلطة ضبط المحروقات" لمهامها 343 .........
الحر لمنشآت النقل بواسطة األنابيب344 ....
الفقرة األولى :دور سوناطراك" في تعطيل االستعمال ّ

أوال -تأخر "سوناطراك" في إعداد العقود النموذجية للنقل ونظام الشبكة 344 ......................
ثانيا -ضعف القدرات التقنية المتوفرة لدى سلطة ضبط المحروقات لمراقبة مؤسسة
"سوناطراك" 345 .............................................................................
 -1تأخر "سلطة ضبط المحروقات" في تجسيد بنك المعلومات حول نشاطات المحروقات346 ....
 -2تأخر "سلطة ضبط المحروقات" في تجسيد بنك المعلومات حول تكاليف النقل بواسطة
األنابيب 346 .................................................................................
ثالثا -مصلحة المصالحات لدى "سلطة ضبط المحروقات" حبر على ورق 347 ..................
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الفقرة الثانية :عدم وفاء "سوناطراك" بالتزاماتها

فيما يتعلق بدفع مؤونة التخّلي عن مواقع

االستغالل 348 ...............................................................................
المصب 348 ......
أوال -األسباب العامة لعدم دفع مؤونة التخّلي عن المواقع من طرف متعاملي
ّ
ثانيا -األسباب الخاصة لعدم دفع مؤونة التخّلي عن المواقع من طرف "سوناطراك" 349 ..........
المطلب الثاني :محدودية صالحيات وكالتي المحروقات في مواجهة هيئات أخرى 351 ...........
الفرع األول :محدودية صالحيات وكالة "ألنفط" في مواجهة وكاالت الحوض الهيدوغرافي 352 ....
الفقرة األولى :التعريف بوكالة الحوض الهيدوغرافي352 .........................................
أوال -الطبيعة القانونية لوكالة الحوض الهيدوغرافي 352 .........................................
ثانيا -مهام وكالة الحوض الهيدوغرافي 353 ....................................................
الفقرة الثانية :تداخل صالحيات وكالة الحوض الهيدوغرافي وصالحيات وكالة "ألنفط" 353 ........
أوال -إمكانية ابرام وكالة الحوض الهيدوغرافي عقد أو اتفاقية مع وكالة "ألنفط"354 ...............
عد وكالة ألنفط" كميات المياه المستعملة ومراقبتها لصالح وكالة الحوض
ثانياّ -

الهيدوغرافي 355 ..............................................................................
 -1الدور الرئيسي لوكالة الحوض الهيدوغرافي في تحصيل إتاوة المياه355 ......................
أ -تحصيل إتاوة المياه في ظل قانون المالية التكميلي لسنة 355 ......................... 2005
ب -تحصيل إتاوة المياه في ظل المرسوم التنفيذي رقم 356 ..........................126 -06
جـ -تحصيل إتاوة المياه في ظل المرسوم التنفيذي رقم 357 .......................... 309 -08
 -2الدور الثانوي لوكالة ألنفط في تحصيل إتاوة المياه في ظل قانون المحروقات 357 ............
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:مـــلخص
 "الدلطات:إن التحهل من الدولة الستدخلة إلى الدولة الزابطة كرس أنعسة مؤسداتية جديدة للزبط االقترادي
، قطاع البريد والسهاصالت االلكترونية،االدارية السدتقلة" التي ظهرت في مختلف القطاعات االقترادية كالقطاع البشكي
...  وقطاع السشاجم،قطاع الكهرباء والغاز
تم استحداث وكالتي السحروقات لزبط قطاع
ّ -00 -02  وبردور قانهن السحروقات رقم- 5002 سشة
،" " الهكالة الهطشية لتثسين مهارد السحروقات" و "الهكالة الهطشية لزبط نذاط السحروقات:السحروقات في الجزائر
جادا حهل الطبيعة
ّ  مسا أثار تداؤال،الستسيزتين بأحكام قانهنية غير مألهفة مقارنة بغيرها من سلطات الزبط االقترادي

 خاصة بعد،ونية السذرع في استحداث فئة قانهنية جديدة لدلطات الزبط ذات طابع تجاري
ّ القانهنية لهاتين الهكالتين
 أو أن األمر ال يعدو أن يكهن وجها آخر للتدخل العسهمي في، يشعم نذاطات السحروقات91 -91 صدور قانهن رقم
.قطاع استراتيجي كقطاع السحروقات في الجزائر
 الهكاالت- الهكاالت السدتقلة- سلطات الزبط االقترادي- الدولة الزابطة- قطاع السحروقات:الكلمات المفتاحية
. التدخل العسهمي، سلطة ضبط السحروقات-" وكالة "ألشفط-التشفيذية
Résumé
Le passage de l’Etat providence à l’Etat régulateur a été l’occasion de la mise en place
un nouveau type d’organismes ayant pour appellation : les autorités administratives
indépendantes et ce, dans différents secteurs économiques tels que le secteur bancaire, le
secteur des postes et des télécommunications électroniques, le secteur de l’électricité et du
gaz, le secteur des mines…
Cependant, en 2005, après la promulgation de la loi relative aux hydrocarbures n° 0507, deux agences ont étaient créées pour veiller sur la régulation du domaine des
hydrocarbures en Algérie : “l’agence nationale pour la valorisation des ressources en
hydrocarbures (ALNAFT)” et “l’autorité de régulation des hydrocarbures(ARH)”, et qui
ont été soumises à des dispositions légales singulières de sorte qu’a été soulevée la question
de leur véritable nature juridique et de l’intention du législateur quant à la création d’une
nouvelle catégorie juridique : celle des autorités de régulation à caractère commercial.
L’interrogation demeure surtout après la promulgation de la loi n° 19-13 régissant les activités
d’hydrocarbures, à moins qu’il ne s’agit là que d’une autre visage de la gouvernance
publique dans un secteur stratégique comme le secteur des hydrocarbures en Algérie.
Mots clés : Secteur des hydrocarbures, Etat régulateur, Autorités de régulation
économique, Agences indépendantes, Agences exécutives, ALNAFT, Autorité de régulation
des hydrocarbures, Gouvernance publique.

