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الملخص:

اجلزائربربر م رب
تعتربربا اامربرباق ااقتةربرباد ة م ربربد م ربربيت اامربرباق اجلرب للّربربا شربربا اجلربربزا اجلربربذ اجل ّ ربربع
ااس ربربت حي ،زرب رب ن ربربارن ب ربربا اجلم ز ربربة اجلتوتز ربربة مرب رب مة ربربا مرب ربزار و ربربر  ،ربربا ة اجلةرب رب ا ا
اجل ّد ا زّة اجلعسكر ة واجللذجستزة ،ز مد اجلتوذا اإل د ذجلذجزة اجل نمدهتا اجل ّدوجلة اجلزائر ة ،واجل
مثربربر لا ربلا ل رب ممربرباق اجلربربزا اجلربربذ اجل ّ ربربع  ،ترلزربربز اجلذلزيربربة ااقتةربرباد ة جلل ربربزا اجلربربذ اجل ّ ربربع
جلةرب رب ا زّة اجل ّد ا زّ ربربة ،وذجل ربربا ا سرب رب اما م رب رب مع ز ربربا اا رب رب ا اجلعس ربربكري ،اجل رب رب ي
ملا ربربر اجلذلزي ربربة ا ّ
جلةرب ا ر واجلت رباري
تذجمت حنذه اجل ّدوجلة اجلزائر ربة ،واجلرب ي ماّلربت زربؤ ااتسسربا اجلع ذمزربة ذا اجل ّرباب ا ّ
اجلتابعة جلل ربا ااقتةربادي جلل ربزا اجلربذ اجل ّ ربع اجلرلزربزس ا،ساسربزة ،جلرب جلا لربان ت ربذر اجل ينرباق اجل ربا ذ
هل ه ااتسسا سل بااذازاس م ت ذر ا اجلت اجلعل ر واجلع لر ،وذجلا م رب صربدور اجل ربا ذن ا،ساسربر
اجل رب ربربذذجر جلل تسسرب ربربا ااقتةرب ربرباد ة اجلعسرب ربربكر ة س رب رب ة  ،1982غا رب ربربة صرب ربربدور اجل رب ربربا ذن ا،ساسرب ربربر
جلةرب ا ر واجلت ربرباري اجلتابعربة جلل ربربا ااقتةربربادي جلل ربربزا
اجل ربذدجر جلل تسسربربا اجلع ذمزربربة ذا اجل ّرباب ا ّ
اجل ربربذ اجل ّ ربربع سرب رب ة  .2008و لرب رب رب ا ا،س ربرباس ،ربربد اوجل ربربت رب ه اجل ّدراس ربربة اجلتع ربربر جلل ربربا مني
اجلعض ربربذي وااذ ربربذ ر هلرب رب ه ااتسس ربربة مرب رب زاو رب ربة خمتلي ربربة ،مرب رب ب ربربحي اإلجاب ربربة لرب رب ن ربربكاجلزة اجل مزع ربربة
اجلت ينز زّة واجلرقابزّة اجل ختض هلا ه ااتسسا اجلع ذمزّة.
الكلمات المفتاحية :ااتسسا اجلع ذمزة؛ اجلزا اجلذ اجل ّ ع ؛ اجل ا ذن ا،ساسر اجل ذذجر؛
اجلرقابة؛ اإلدارس ،ااستخدمذن.
Abstract :
Economic tasks are considered one of the most important tasks
assigned to the People's National Army (PNA) in Algeria since independence, as
it participated in building the infrastructure of farms and roads factories, in
addition to the military and logistical defense industries, as the ideological
changes witnessed by the Algerian state, which greatly affected the tasks of the
national authority, the economic function of the PNA's was concentrated more in
the industrial defense function, in line with the data of military professionalism
for which the Algerian state was Directed, and represented by public institutions
of a character. The industrial and commercial sector of the economic sector of
the PNA's, the foundation, the main pillar. Therefore, the development of the
legal system of these institutions was proceeding in parallel with their technical
and practical development, since the issuance of the Model Basic Law for
Military Economic Institutions in 1982, until the issuance of the Model Basic
Law for public institutions of an industrial and commercial nature affiliated with
the economic sector of the PNA's in 2008. On this basis, this study attempted to
address the organic and substantive aspects of this institution from a different
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angle, by answering the problem of the organizational and supervisory nature to
which these public institutions are subject.
Keywords: Public Institutions; People's National Army (PNA); Basic Model
Law; Supervision; Administration; Personnel.

مق ّدمة:

جل ربربد لم ربربر اجلرب رب ّدور ااقتة ربربادي جلل ربربزا اجل ربربذ

اجل ّ ربربع

اجلزائ ربربر وا ربربوا وقذ ربربا م رب رب ااس ربربت حي ،وذجل ربربا

ا سرب اما مرب اجلتذجربربؤ اانرب الر اجل رب ي ا تم تربربؤ اجل ّدوجلربربة اجلزائر ربّربة ز مربربا ،ز رب ريلرب ذجلربربا وا ربربوا دسربرباتل تلربربا
اار ل رب ربربة ،رب ربربد رب رب دس رب ربربتذر  1963د ماجت رب ربربؤ ل رب رب مس رب ربربالة اجل رب ربربزا اجل رب ربربذ اجل رب ربربع " ...قام رب ربربة اهلزال رب رب
ااجت ا زربربة وااقتةربرباد ة اجلد ربربدس جللربربمحد" ،و يربربص اجلسربربزا ةربربت ااربربادس  02/08م رب يربربص اجلدسربربتذر من اجلربربزا
ربربا ا ربربز " ،وسربلا يربربص
اجلربربذ اجل ع  ":سربربا يت م ربربا ر اجل ربرباي اجلسزاسربربر وااقتةربربادي وااجت ربربا ر
مزاا اجلزائر جلس ة  1964ل ه ا،دوار ب ذجلؤ ":ن اجلزا اجلذ اجل ع ربذ مداس بدمربة
اجل مج د
اجل عب ور نارس ا كذمة و ذ قم ل نر مدرسربة ااربذا واا ا رب  ،وبربب لرب اجلربزا اجلربذ اجل ربع من
ا وصربزا ة اهلزالرب اجلتوتزربة اجلد ربدس .وابربد من تينمربر وجمتربؤ ااجت ا زربة باخلةربذ
سا يت اإل تاج و
مم ربربا اجلتكربربذ ومسربربا دس سربربكان اا ربربا ااعربربذزس اجل اقةربربة اجلت مزربربز ،".ممربربا دسربربتذر  ،1976ربربد ةربربت ااربربادس
 03/82م ؤ ل م ْن ":سا يت اجلزا اجلذ اجل ع  ،با تماره مداس اجلاذرس ت زة اجلربمحد وت ربززد اانرب الزة" ،ممربا
لرب هد ربربد م ربربدا اخلدمربربة اجلذ زربربة ب ةربربما ":تأسسربربت اخلدمربربة اجلذ زربربة ،تلمزربربة ات لمربربا
ااربربادس  84ربربد جربربا
اجلربد ا اجلربذ وتربأمني اجل قزربة ااجت ا زربة واجلا ا زربة ،لربا ربدد ممكرب  ،وجلل سربالة ت زربة اجلربمحد .".وجل ربد رب
اازاا اجلذ جلس ة  1976بابؤ اجلراب ل اا اربة اجل املة اجل ا ت دهتا اجلدوجلة ذي مسربأجلة اجلربد ا اجلربذ مرب
بحي دراج اجلمعد ااجت ربا ر وااقتةربادي زرب جربا زربؤ م ّربؤ ":بربب من كربذن اجلربد ا اجلربذ نربامح متكربامح
دائ ا ومت ذرا مت امزا با س اق م سزاسة اجلمحد ااقتةاد ة وااجت ا زة .".مما بعد اجلتوربذي اجللزربااا اجلرب ي نربمدتؤ
اجل ّدوجلربربة اجلزائر ربّربة ،ربربد اقتةربربر اجل رب ّدور ااقتةربربادي جلل ربربزا اجلربربذ اجل ّ ربربع ل رب اجلة رب ا ا اجلعسربربكر ة ،ممربربا ربربدب
جماي ت ذ ر اجل اقة اجلد ا زة جلألمة ،وذجلا ا سرب اما مرب ااربادس  24ربرس  01مرب دسربتذر  ،1989واجلرب ترب م ّربؤ":

1
ربادس اجلرب ا تيينربت برب يص
ت تينيت اجل اقة اجلد ا زة جلألمة ،ود ما ،وت ذ ر ا ،ذي اجلزا اجلذ اجل ع  ، ".ه اا ّ
ربادس  30م رب رب اجلتع ربربد اجل ّدس ربربتذري جلس رب رب ة
احملت ربربذد دس ربربتذر  1996ولرب رب تعد حت ربربؤ ،اجلرب رب ل ربربان بر ربربا رب رب اا رب ّ
.2020
جلةرب ا ر واجلت ربرباري ،اجلتّابعربربة جلل ربربا ااقتةربربادي جلل ربربزا اجلربربذ
واربّا لا ربربت ااتسسربربا اجلع ذمزربربة ذا اجل ربّرباب ا ّ
جلةرب ا ر واجلت رباري ،وذجلربا ب زرباس مربذاد اارسربذق اجلرئاسربر رقربيت
اجل ّ ع  ،تربدب رب اهلزتربا اجلع ذمزّربة ذا اجل ّرباب ا ّ
جلةرب ا ر واجلت ربرباري اجلتابعربربة
 ،102/08ااتضرب اجل ربربا ذن ا،ساسربربر اجل ربربذذجر جلل تسسربربا اجلع ذمزّربربة ذا اجل ّربرباب ا ّ
جلةرب رب ا ر
جلل ربربا ااقتة ربربادي جلل ربربزا اجل ربربذ اجل ّ ربربع  ،لرب رب اخلة ربربائ اا ز ربربزس جللمزت ربربا اجلع ذمزّ ربربة ذا اجل ّربرباب ا ّ
واجلت ربرباري اجل ربذاردس اا ربذاد  ،45 ،44و 46م رب اجل ربربا ذن رقربربيت  ،01/88ااتض رب اجل ربربا ذن اجلتربربذجزمر جلل تسسربربا

اجلع ذمزّربربة ااقتةربرباد ّة .واربربا لا ربربت رب ه اهلزتربربا
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جمربربة ،و ربربر لرب جلا م ربربد م ربربيت اجلذسربربائ جلتو زرب اات لمربربا اجلعسربربكر ة جلل ربربزا اجلربربذ

اجل ّ ربربع

الربرباا اجلت ذ زربربة،

واجللذجس ربربتزّة ،وم ربربا ربربكلؤ ذجل ربربا م رب رب ا ة جللوي ربربا رب ااس ربربت حي واجلس ربربزادس اجلذ زّربربة ،واجلذ ربربدس اجل ابز ربربة جلل ّدوجل ربربة
اجلزائر ة .م ا اا ل لان جلزاما لز ا من تسا ي اجل مزعة اجلت ينز زّة واجلرقابزّة اجل ختض هلا رب ه ااتسسربا
اجلع ذمزّة؟

جلةربربلة ،و رب مرب مج
وجلإلجابربربة لرب رب ه اإلنربربكاجلزّة ،سربربتت ّر رب ه اجل ّدراسربربة ل ربربذ اجل ةربربذ اجل ا ذ زّربربة ذا ا ّ
هلز رب ااض رب ذن ،وذجلربربا اسربربت ماي جم ربربذ ا ،كربرباق ااتعلّ ربربة باجلا ربربب اجلت ينز ربربر جلل تسسربربا اجلع ذمزّربربة ذا اجل ربّرباب
جلةرب ا ر واجلت ربرباري ،اجلتّابعربربة جلل ربربا ااقتةربربادي جلل ربربزا اجلربربذ اجل ّ ربربع  ،وذجلربربا مربربا سزتضرب ؤ اامورب ا،وي ،ممربربا
ا ّ
اامورب اجلاّربربا سربربزت اوي جلزربا اجلرقابربربة اجلرب تضرب تما اجلت ربر عا واجلت ينز ربربا ااتعلّ ربربة شرب ه ااتسسربربا  .وذجلربربا ل ربربا
لر:

الصهاعي والتجاري التّابعة للقطاع االقتصادي
المبحث األول :تهظيم المؤسسة العمومية ذات الطّابع ّ

شعبي
للجيش الوطهي ال ّ
جلل زا اجلذ

جلة رب ا ر واجلت ربرباري ،اجلتّابعربربة جلل ربربا ااقتةربربادي
جل ربربد ن رب ّكلت ااتسسربربا اجلع ذمزربربة ذا اجل ّربرباب ا ّ
اجل ّ ع استا ا ً رب برباقر ااتسسربا اجلع ذمزربة ااقتةرباد ّة ااد زربة ،سربذا مرب ا زّربة اجل ّ ربك اجل ربا ذ

اجل رب ي تتخ رب ه رب ه اجلكزا ربربا  ،ز رب اخت رب نربربكح باصربربا خمتليربربا رب اجل ربربرلا اجلت ارّربربة 2،اات اّلربربة نربربرلا
ااس ربربالة مو اجل ربربرلا ذا ااس ربربتوجلزة احمل ربربدودس ،واجلرب رب ي تتخرب رب ه ااتسس ربربا اجلع ذمزّ ربربة ااقتة ربرباد ّة 3،ولرب رب جلا ربربا
ختتلربربا رب بربرباقر ااتسسربربا ااقتةربرباد ة اجلع ذمزّربربة م رب بربربحي امربربتحن اجل ّدوجلربربة جلك رب مصربربذهلا ورمماهلربربا ،م رب مكا زربربة

قزاممربربا بك رب مس ربربالة مو ن ربرالة ترا ربربا ميز ربربدس جلتلمزربربة اجزربربا اجل ربربزا اجلربربذ اجل ّ ربربع  ،وذجل ربربا بعربربد ا ةربربذي ل رب
ااخةةربة ومذ ربذ ااتسسربة جللخ ربر بأ ّربة صربية
تربز مسربم مرب قمرب وز ربر اجلرب ّد ا اجلربذ  ،دون تعربر ا،مربحن
ّ
جلةيا  4 .و ل ا ّجلرغيت مما ذلر رباه مرب اابتح ربا  ،ا من اإلسربتا ائارب ْني اجلرئزسربزني جلل تسسربا اجلع ذمزربة ذا
م ا ّ
جلة ا ر واجلت اري اجلتّابعة جلل ا ااقتةادي جلل ربزا اجلربذ اجل ّ ربع  ،رب ااتسسربا اجلع ذمزّربة ااقتةرباد ّة
اجل ّاب ا ّ
ضحن ل اجلتذاا :اجلت ينزيت اهلزكلر جلل تسسة ،ا ة
ما ستمزّ ؤ ه اجل ّدراسة ل ا لر:

اجل يناق اجل ا ذ جلل ستخدمني

رب ه ااتسسربا  .و رب ا

الصهاعي والتجاري التّابعة للقطاع االقتصادي
المطلب األول :هياكل المؤسسة العمومية ذات الطّابع ّ

شعبي
للجيش الوطهي ال ّ

ا حقربربا م رب ا ،ربربدا اجل رب ربربدد ا اا رب ّربر اجلزائربربري هل رب ه ااتسسربربا
جلة رب ا ا اجلعسربربكرّة ،و رب ان رب اجلتك ذجلذجزربربا اجل ّد ا زّربربة وترقزّتمربربا ،م رب بربربحي اا ت ربرباد ل رب اجلمو رب اجلعل ربربر
ا ّ
ااذجمة جلل زا اجلذ اجل ّ ع واجلسربذ اجلذ زّربة واجل ّدوجلزّربة ،باا ت رباد لرب تعز ربز دمرباج
هد اا ت ا واخلدما
ّ
جلةرب ا ر اجلربربذ  5 .وجلتو ز رب ل رب رب ه ا ،ربربدا  ،وبح ربربا جلل تسسربربا اجلع ذمزربربة
اجلةرب ا ا اجلعسربربكرّة اجل سربربزج ا ّ
ااقتةربرباد ة ،س ربذا اجل رب تعربربدد زم ربربا ااسربربالذن ،مو ااكلّي ربربة بتسربربزل مس ربربالا اجل ّدوجلربربة 6،ربربد اقتة ربربر ااتسس ربربا
اجمللد السادش ــ العدد الثاني ــ السنت جوان 0202

جمربرباي ااسربربالة

ت ربربذ ر

312

اإلطار التّنظيمي والرّقابي للمؤسّست العموميّت ذاث الطّابع الصّناعي والتّجاري التّابعت للجيش الوطين الشّعيب أمحودة حمّ مد البشري ،حسّاني حمّمد منري

اجل ّ ربربع

جلة رب ا ر واجلت ربرباري ،اجلتّابعربربة جلل ربربا ااقتةربربادي جلل ربربزا اجلربربذ
اجلع ذمزربربة ذا اجل ّربرباب ا ّ
جلتذجزؤ ،و ذ جملربص اإلدارس؛ وثا زم ربا جللتسربزّل واجلت يزرب  ،و ت اّرب
زكلني مساسزني ،م دلا جلإلدارس وا ّ
ستت اوهل ا ه اجل ّدراسة ل ا لر:

ت ينز مربربا ل رب
ااربد ر اجلعرباق.

أوال :مجل س س س س ا دارة :و رب رب رب ربربذ زك رب رب رب رب داري ذو ت رب رب رب ربربكزلة ا زّرب رب رب ربربة ،مرب رب رب ربربد
7
جلس رب ة ب ربربا ل رب
وااس رب اتز زا  ،ول رب جلا اجل رباامج وا ،ربربدا ااتعلّ ربربة بااتسسربربة .وبت رب دورتربربني ربرباد ّتني ا ّ
دورس غربل اد ّربة ب لربب مرب رئزسربؤ
استد ا وز ر اجل ّد ا اجلذ مو م مياّلؤ ،با تماره رئزسا ،ل ا ميك من ريت
مو م رب رب ثلا رب ربربر م ض رب ربربا ه ،وذجل رب ربربا جلدراس رب ربربة ج رب ربربدوي ا ،رب ربرباي اجلرب رب رب ي ع رب رب ّده رئزس رب ربربؤ ،ب رب ربربا لرب رب رب اق رب رب اح اا رب ربربد ر اجلع رب ربرباق
هد رب رب رب ربربد اجلسزاسرب رب رب ربربزا اجلعامرب رب رب ربربة

جلل تسس ربربة8.وس ربربتت ر اجلدراس ربربة لل ربربص اإلدارس م رب ب ربربحي ة ربربر مساس ربربزني :م ربربدلا ض ربربذي ،ت ا رب هد ربربد
ت ربربكزلة جملربربص اإلدارس رب ه ااتسسربربا  ،وثا زم ربربا مذ ربربذ ر ،واات ارب هد ربربد مذا ربربز تربربداوي اللربربص .وذجلربربا
ل ا لر:

جلة رب رب ا ر
 -1تشس سسكيلة مجل س س ا دارة :ختتلرب ربربا ت ربربكزلة جم رب رباجلص اإلدارس ااتسس ربربا اجلع ذمز ربربة ذا اجل ّ ربرباب ا ّ
واجلت ربرباري ،اجلتّابع ربربة جلل ربربا ااقتة ربربادي جلل ربربزا اجل ربربذ اجل ّ ربربع  ،واات اّل ربربة مخ ربربص ربربر متسس ربربة ،ز رب ه ربربدد
ربادس  06مرب رب ااراس ربربزيت اجلرئاس ربربزّة ااتعل ربربة بتوذ رب رب رب رب ه ااتسس ربربا  ،مرب رب
ت ربربكزلة رب رب ه ااتسس ربربا
لرب رب مرب رب  :اا رب ّ
ذمزّربربة ذا ربرباب ص رب ا ر وري ربرباري ،واارق ربربة باجل تز ربربب م رب /09
متسسربربا اقتة ربرباد ّة سربربكرّة ،متسس ربربا

ربادس  08مرب ااراسربربزيت اجلرئاسربربزّة رقربربيت  ،222/09و ،223/09و337/09؛
142 /09 ،132؛ ربربا ة اارب ّ
9
ااادس  09جلل رسذق اجلرئاسر رقيت .312/11
ومبلا ّ
جلةربربلة اارب لذرس م ربربحه ،ربربد من ت ربربكزلة جملربربص اإلدارس ،و ن ت رب ّربل لرب متسسربربة
و ربربد اجل ينربربر ااربذاد ذا ا ّ
جلةرب ا ر واجلت رباري ،اجلتّابعربة جلل ربا ااقتةربادي جلل ربزا اجلربذ اجل ّ ربع  ،ا
م ااتسسربا اجلع ذمزّربة ذا اجل ّرباب ا ّ
 ا ة م ضا بر  -ا ميك من ختلذ م مماّلِني برتمة ائب مربد ر اإلدارس اارلزّربة جلربذزارس اجلرب ّد ا اجلربذ موما عادجلؤ اهلزتا اآلتزة:
 مرلان اجلزا اجلذ اجل ّ ع ؛جلة ا ا اجلعسكرّة بذزارس اجل ّد ا اجلذ ؛
 مد ر ة ا ّ مد ر ة ااةاحل اااجلزّة بذزارس اجل ّد ا اجلذ ؛ مد ر ة ااستخدمني بذزارس اجل ّد ا اجلذ ؛ -ااد ر ة اارلزّة جللعتاد بذزارس اجل ّد ا اجلذ ؛

 دائرس ااستعحق وا،م  :ز مت تعذ ضؤ بعربد رب10
اجلزا اجلذ اجل ّ ع .
ل رب من تعز ربربني جمل ربربص اإلدارس ربربتيت نيذج ربربب ق ربرار ة ربربدر رب وز ربربر اجل رب ّد ا اجلربربذ  ،ا رب ّدس ث ربربح س رب ذا قابل ربربة
11
جللت د د ب ا ل اق اح م اجلسل ة اجل ت ذن جلزما.
 -2مهام مجل

ا دارة :وتت ا مماق
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اجلتداوي خبةذ

ذ ني م ااسائ  ،ر:
312

اإلطار التّنظيمي والرّقابي للمؤسّست العموميّت ذاث الطّابع الصّناعي والتّجاري التّابعت للجيش الوطين الشّعيب أمحودة حمّ مد البشري ،حسّاني حمّمد منري

العامسة والمسوارد البشسرية :و ينمربر ذجلربا مرب بربحي اجلتربداوي ز ربا صرب :
أ -التخطيط والتهظيم المتعلّق بالوسائل ّ
اجل ين ربرباق اجلرب رب ّدابلر جلل تسس ربربة ،ملي ربربا ص ربربر اجلعت ربرباد مرب رب اخلدم ربربة و ادت ربربؤ ،واجلت ربربازي رب رب اجلذس ربربائ اا ربربزس ب ربربا،مذاي
اخلاصة ،بر امج اجل اي اجلت د ري و ةزلة احملاسمة جلة دو اخلدما ااجت ا زّربة ،خم ربا تذلزربا ااسربتخدمني
ّ
ااربربد ّزني وتربربرقزتميت وتكربربذ ميت ،اا تزاجربربا مرب ااسربربتخدمني اجلعسربربكر ني ،ت ينربربزيت ااتسسربربة وسربربل ا ،ربربا ة ينربرباق
د رواتب ااستخدمني ااد زني؛

للمؤسسسة :بدا ربة باجلت ذ رب  ،اإل ترباج ،و رب اجلتسربذ  ،وذجلربا
المتعلق بالعمليّسة ا نتاجيّسة
ب -التخطيط والتهظيم ّ
ّ
م بحي اجلتداوي ل ما ص  :مززا ز ااستا ار وااست حي ول ا خم ا اجلت ذ  ،بربرامج تذلزربا اجليربائ
ااتسسربربة ،ب ربرامج اجلمو رب واجلت ربربذ ر ،سزاس ربة ت ربربذ ر
جلس رب ذي جل ربرباي ّ
ااربرباا ،ةربربائ احملاسربربمة واجلما ربربة ول رب ا اجلت ربربد ر ا ّ
ااتسسربربة ،م ربربار اتياقربربا اجل ّ ربرالة ،مليربربا ربربادس زكلربربة ااتسسربربة ،ختةربربز اجل تربربائج ،ب ربرامج اجلتةربربد ر ،سزاسربربزة
ااذجمربة هلزالرب
اجلتسربذ جلل تسسربة وهد ربد سربب اهلربذاما ومليربا ااةربادقة لرب مسربعار بزرب اا ت ربا واخلربدما
ّ
12
اجلزا اجلذ اجل ّ ع  ،ا ة مسائ اجل رو جلدد اهلزتا اااجلزّة اجلذ زّة.

عني نيذجب مرسذق رئاسر ب ا ل اق اح م وز ر اجل ّد ا اجلذ  ،وت مر ممامربؤ با،نربكاي
ثانيا :المديسسر الع سسامّ :
يسربربما ،وميك رب من سربربا ده ممارسربربة ممامربربؤ مربربد ر ربرباق مسربربا د ،عربربني م ربربا جلإلج ربرا ا اجلت ينز زّربربة ااع ربربذي شربربا.
ز تت ا مماق ااد ر اجلعاق ز ا لر:

 -1المشاركة في إعداد جدول أعمال مجل

ا دارة وتهفيذ مقرراته :وذجلا م بحي :داد م ربرو اجل ينرباق

اجل رب ّدابلر ،هضربربل ااززا زربربا اجلت د ر ربربة ،ربربداد ا ةربربزلة احملاسربربمزّة واجلمائزّربربة ،بعربربد ر رب اجلتويينربربا اجل ربذاردس م رب
ا سابا  ،ا ة اإل داد واامادرس بك دراسة هلا صلة ب اي ااتسسة؛

ربربا

ربذا تسربربزل ااربذارد اجلم ربرّة واااد ربّربة واااجلزّربربة جلل تسسربربة،
 -2التسسيير المسسالي والتقهسسي للمؤسسسسة :وذجلربربا مرب بربحي :ترب ّ
جلسل زّة لرب جم ربذ مسربتخدمر ااتسسربة ،بربراق وتذقزرب اجل لمزّربا واجلع ربذد واجلةربي ا وااتياقزربا ،
جلسل ة ا ّ
ممارسة ا ّ
ااجلترب ربزاق باجلّي ربربا وتة ربربيزّتما وا،م ربربر بة ربربر ما ،اجلتعاق ربربد ب ربربااق ا جل ربربدد اهلزت ربربا اااجلزّ ربربة اجلذ زّ ربربة ،اجل ز ربرباق بتذلز ربربا
ااسربربتخدمني ااربربد زني وتربربرقزتميت وتسربربر ميت ،ربربتج مي سربربا جربربار ب كربربر مو بر ربربدي ،و ع رب ل رب تسربربزله و قياجلربربؤ،
جلس رب دا اجلت ار ربّربة باان رب ان م رب مسربربتوي اااجلزّربربة واحملاسربربمة ،ربربا ة از رب
اجلتذقز رب واجل مربربذي واإللمربربار وتائربربة ل رب ا ّ
13
ااتسسة مماق اهلزتا اجل ضائزّة و ز م اي ا زاس ااد زّة.
الصهاعي والتجاري التّابعة للقطاع االقتصادي
المطلب الثّاني :مستخدمو المؤسسة العمومية ذات الطّابع ّ

شعبي
للجيش الوطهي ال ّ

جل ربربد ا ت ربربد اجلربربزا اجلربربذ اجل ّ ربربع م رب ااسربربت حي ل رب اجلع ةربربر اجلم ربربري احمل رب  ،با تمربرباره را ربربدا
مساسزا م روا د اجلتيذ اجلعسربكري ،جلربزص ربن مرب بربحي اا رب ا اجلعسربكري اجلع لزّربايت ،و منربا لرب جلا مرب بربحي
ااسربربالة ه زرب اجلربربتوكيت الرباي اجلةرب ا ر واجلتك ذجلربربذجر ،و رب اجلرؤ ربربة اجل ّ ربرباملة جلل ّدوجلربربة اجلزائرّربة ،واجلرب ريعرب م رب
صربلب
جلة ا ر واجلتّ اري ،اجلتّابعربة جلل ربا ااقتةربادي جلل ربزا اجلربذ اجل ّ ربع
ااتسسا اجلع ذمزّة ذا اجل ّاب ا ّ
ّ
جلسربذا  ،وسربذا لربان
اجلمذد ،حنذ ه ز اجلت زة ااقتةاد ّة واالتيا اجل ّ ايت الاي اجلعسكري وا ّ
جلة ا ر ل رب ّد ا ّ
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ااسربربتخدق

رب ه ااتسسربربا

سربربكر ا مو مربربد زاّ ،ربربؤ م رب اجلرلزربربزس ا،ساسربربزة جللع لزربربة اإل تاجزربربة ،دون من س رب

ااتسس ربربا  ،وذجل ربربا ا حق ربربا مرب رب اام ربرباد
اجلذا ربربب اجلتكذ ز ربربة وااجت ا زّرب ربة اجلرب رب س ربربتيزد م م ربربا ااس ربربتخدق رب رب ه ّ
اجلدستذرّة اجل ست د لزما اجلزا اجلذ اجل ّ ع  ،وم ذجلا ما ةت لزؤ ااربادس  02/08مرب يربص اجلدسربتذر من
جلسزاسربربر وااقتةربربادي وااجت ربربا ر  ،"...جل رب جلا رب ن تا ربربني
اجلربربزا اجلربربذ اجل ع  ":سربربا يت م ربربا ر اجلّ ربرباي ا ّ

جلة رب ا ر
تسسربربا اجلع ذمزّربة ذا اجل ّربرباب ا ّ
اجل ربربدرا اجلم ربربرّة واجلت زّربربة واجلتك ذجلذجزربربة عتربربا م ربربد م ربربيت اامربرباق ااذللربربة جلل ّ
واجلت ربرباري اجلتّابعربربة جلل ربربا ااقتةربربادي جلل ربربزا اجلربربذ اجل ّ ربربع  .14رب ه اجليتربربة مرب ااسربربتخدمني اجلرب نرب ّكلت اسربربتا ا
ر دا باقر ااذليني واجلع اي ااتسسا اجلع ذمزّة ااد زّربة اإلدار ربة مو ااقتةرباد ة ،سربذا مرب ا زّربة اجلت ينز زّربة،
اجلذسربن اامرب  .ذجلربا من
مو م ا زّة اإل ار اجل ا ذ اا ينيت جللو ذ واجلذاجمربا  ،واجلعحقربا اام زّربة ،واا از ربا
رب ه ااتسسربربا قربربد رب ّ ت مزبربربا مرب ااسربربتخدمني اجلعسربربكر ّني وااربربد زّني ،و رب صربربزل خمتليربربة ،وم ربربر قا ذ زّربربة متعرب ّددس،
ستمزّ ميت ه اجل ّدراسة ز ا لر:
أوال :المس سستخدمون العس سسكريون :وميك رب تعر ربربا ااس ربربتخدمني اجلعسربربكر ني ب ربربأ ّ يت م ربذان اجلدوجل ربربة اخلا ربربعني جل ين ربرباق

قربربا ذ ب ربربا صتل ربربا رب ينربرباق اجلذلزي ربربة اجلع ذمزّربربة ،15و تس ربربمذن م ربربد مسربربحن اجل ربربزا اجل ربربذ اجل ّ ربربع  ،س ربذا
لع ربرباملني ،متعاق ربربد  ،م ربربتد جللخدم ربربة اجلذ زّ ربربة ،مو لا تز ربربا زني و ربربعزة اجل ربرباي 16،ت ل ربربدون رتم ربربة اجلس رب ربلّيت
17
باصة مز ما اجل ا ذن.
اا
اجلعسكري اجلعاق ،م رورس اجلتزامميت بارتدا اجللماس اجلعسكري ،ا
ّ
 -1المسستخدمون العسسكريّون فسي وّسعيّة الخدمسة :و ربيت اجلعسربكرّذن اجلرب كذ ربذن و ربعزّة اخلدمربة اجليعلزّربربة،
م رب كربربذن ااسربربتخدمذن اجلعسربربكر ذن رب لذن م اصربربمميت اا اسربربمة جل ربرتمميت اجلعسربربكرّة ،رب ااتسسربربا ذا اجل ّربرباب
جلة ا ر واجلتّ اري اجلتّابعة جلل ا ااقتةادي جلل زا اجلذ اجل ّ ع  ،و يت ثحثة مص ا ر:
ا ّ

جلض رب ربماي ااذج ربربذدون
أ -ال ّ
ض س سبّاط :و ربربيت ا ّ
استد ا يت

ار ماّي اا تزاي.

ربرباي اخلدم ربربة ،باس ربربتا ا موجلت ربربا اا ربربتدون جللخدم ربربة اجلذ زّ ربربة مو ااع ربرباد

18

جلةربربا اجلعربرباملني ،مو اجلرب
بّ -سسباط ّ
الصسسف :و ربربيت ربربمّاي ا ّ
با ل

لمميت ،مو ااعاد استد ا يت

ار اا تزاي.

الصف :و ذ ااذا ذن اجلزائر ذن اجل
ج -رجال ّ

19

ع لربربذن نيذجربربب ربربد ،ومت ربرباقميت بربرباجلزا اجلعام رب

ابتاروا ذ ا اخلدمة

صيذ اجلربزا اجلربذ
20

ر هذ لميت م بني رجاي اجلةا ااتد جللخدمة اجلذ زّة.
نيذجب د ري زد ،مو
 -2المسسستخدمون العسسسكريّون المسسؤ ّدون للخدمسسة الوطهيّسسة :و ربربر و ربربعزّة اخلدمربربة اإلجمار ربّربة

اجل ّ ربع ل ربذد
صربربيذ اجلربربزا

جلةوزّة اجلسلز ة بلربذغميت سرب  19سرب ة لاملربة،
اجلذ اجل ّ ع  ،اجل لزق نيذجمما ااذا ذن اجلزائرّذن ذوو ا اجلة ا ّ
جلة رب ا ر واجلت ربرباري اجلتّابعربربة
بااجلتوربربا بأ ربربد اهلزال رب مو ا،سربربحن ،واجل رب م مربربا ااتسسربربا اجلع ذمزّربربة ذا اجل ّربرباب ا ّ
21
جلل ا ااقتةادي جلل زا اجلذ اجل ّ ع  ،وذجلا ادس  12نمرا.
ثانيسسا :المسسستخدمون المسسدنيون، :ج رب ه ز رب م لرب قربربدر مرب تيرب ّربرغ اجلع اصربربر اجلعسربربكرّة جلل مربرباق اجل تاجلزّربة ،ربربد ربربت
ااسربربتعا ة بااسربربتخدمني ااربربد زّني الربرباا ااك ّ لربربة جل ربربا اجل رب ّد ا اجلربربذ  ،اسربربز ا اجل ربربا ااقتةربربادي اجلتربرباب
جلذزارس اجل ّد ا اجلذ  ،غل من اجل يناق اجل ا ذ هل ه اجليتة م ااستخدمني قربد م ّربر بعرب ّدس مرا رب  :زرب لربا ذا اجلمدا ربة
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صضعذن جل يناق اجل ا ذن ا،ساسر جلل ذلّيني اجلع ذمزّني؛ و س ة  ،1974مت ربا ربار بربا ّ بربااذليني ااربد زني
اجلرب ربربزا اجلرب ربربذ اجل ّ رب ربربع مّرب رب اربر برب رب رب "اارب ربربذليني اجل رب ربربمزمني برب ربربااذليني اجلعسرب ربربكر ني وزارس اجل رب رب ّد ا اجلرب ربربذ " ،ز رب رب
س رب ذن جلرب رب تت ربني لربربا :تربربة اجلربربدائ ني و تربربة ااتعاقربربد ؛ 22و س رب ة  2018مت ربربا ربربار جد ربربد بااسربربتخدمني
اا ربربد ّزني جل ربربذزارس اجلرب رب ّد ا اجل ربربذ

االقتصاديّيم".23

متسس ربربا اجل ربربا ااقتة ربربادي اجلتّ ربربابعني هل ربربا ،م ربربذ ب رب رب "المس سستخدميم الم سسدنيّيم
ّ

شبيهون بالموظفيم العسكرييم :و ذ ار قا ذ با
 -1المستخدمون المدنيّون ال ّ

تكذن م تتني ،لا:

شسسبيهيم الس ّدائميم :وتتكربربذن رب ه اجليتربربة مرب ثربربح م ربربا رئزسربربزّة ،زرب تت ربربك لرب
أ -المسسوظّفيم ال ّ
جم ذ ربربا  ،وذجلربربا سربربب ااربربت ح اجلعل زربربة واجلت زربربة اجلرب تربربذ ر لزمربربا اجل ّ ربربمزؤ ،ت ارب رب اجل م رب ربربة ا،وجلرب رب رب رب اجل ّ مزربمرب ربزرب رب رب رب
م ربربة مرب

جلةزرب رب ربرباغة ذا اجل رب رب ربرباب اجلعل ربربر ،ااقتةربربادي ،اجل ربربا ذ  ،اإلداري ،مو اجلت رب  ،وتتكربربذن
اجل رب رب رب رب سز ل رب ربربذن ول رب ربربائا ا ّ

اجل ّ ربمزمني اجلرب ي رب لذن

بدور ا م مخص جم ذ ا ؛ ومما اجل م ة اجلاّا زة تتكذن م جم ذ تني ن ،ز ت رب
ولربائا اجلتّ مزرب ذا اجل ّرباب اجلعل ربربر ،ااقتةربادي ،اجل ربربا ذ  ،اإلداري ،مو اجلت رب ؛ ومبربلا اجل ّم ربربة اجلاّاجلاربة تتكرب ّربذن مرب
24
ستّة جم ذ ا  ،لذن بع ولائا اجلت مز اجلمسزن مو اجلت يز .
و ربربتيت ااجلتوربربا ش رب ه اجليتربربة رب ر رب اجلتعزربربني س ربذا رب ر رب اإلدمربرباج ،س ربذا باجلّسربربمة جلل ربربذلّيني اجلع ربربذمزّني
ربادوا جللوزرباس
ربا رب ا اإل ربار سرب ة  ،1974مو ب دمرباج اجلعسربكر ني اجلرب
اجل مُ ذا بربذزارس اجلرب ّد ا اجلربذ قمرب

ار اجل ّ مزمني باجلعسكر ني اجل ّدائ ني؛ ل ربا قربد كربذن ااجلتوربا شرب ه اجليتربة رب ر رب
ااد زّة ،سما غل تأد مزّة
اجلتذلزربربا ،سربذا ً رب ر رب اجل ّ ربربمادس ،مو رب ر ربربة اجل ّ ربربمادس واابتمربربارا  ،مو رب ر رب اامتوربربان اامرب  ،باجلّسربربمة
جلسلس ا زربدس ،نربري اجلكيربا س اا لذبربة
جلل ذا ني اجل تتذ ر زميت نري اجل سزّة اجلزائر ة ،اجلت ت با ذ ااد زّة وا ّ

ا ارسة اجلذلزية اا لذبة ،ومبلا بلذغ س ا ّجلرند اجل ربائر 25،لرب ما ت رباوز اات رب ّدق جل رب اجلذلزيربة سرب  40سرب ة
26
باجلّسمة جلل ّم ة ا،و  ،وس  35س ة باجل سمة جلل م تني اجلاّا زة واجلاّاجلاة.

ش سسبيهيم المتعاق سسديم :و ربربتيت ااجلتو ربربا شرب رب ا اإل ربربار رب رب
ب -الم سسوظّفيم ال ّ

ر رب رب

ربربذد باص ربربة ارب رب ّدس سرب رب ة قابل ربربة

جلسربربلس ا زربربدس،
جللت د ربربد ا ّ
جلضرب جلألنربربخا اجلرب تتربربذ ر ربربزميت نربربري اجل سربربزّة اجلزائر ربربة ،اجلت ترب بربربا ذ ااد زّربربة وا ّ
نربربري اجلكيربربا س اا لذبربربة ا ارسربربة اجلذلزيربربة اا لذبربربة ،ومبربلا بلربربذغ سرب ا ّجلرنربربد اجل ربربائر 27،ل ربربا ميكرب ربربا يربربص اجلع ربربذد
رب ربربا رب ا اإل رب رب ربربار س رب رب ربربة  ،1974واجلرب
دمربرباج ااربربذليني اجلع ربربذمزّني اجلرب مُ ربذا بربربذزارس اجلرب ّد ا اجلذ رب ربربر قمرب
ربربادوا جللوز ربرباس ااد زّربربة
ربربار اا ربربذلّيني اجل ّ ربربمزمني اجلرب رب ّدائ ني ،ولرب رب جلا باجلّس ربربمة جللعس ربربكرّني اجلرب رب
ربربتيت دمرب رب رب رب ربرباجميت
ربربار اجل ّ ربربمزمني اجل رب ّدائ ني ،مو

جلس رب اجل ربحّزق جلإلدمربرباج
،سربربما غربربل تأد مزّربربة ،و تتربربذ ر ربربزميت نربربري ا ّ
28
ل اا اصب اااجلزة اادرجة ااززا زّة.
وس ربذا لربربان ااربربذليني اجل ّ ربربمزمني باجلعسربربكر ني دائ ربربني مو متعاقربربد  ،رب يت تسربربمذن اجلة رب دو اجلعسربربكري
جللض ان ااجت ا ر واا تزاي ،و ت ا ذن ت ا د يت م ص دو اجلتّ ا ربدا اجلعسربكر ة ،وصضربعذن جلأل كرباق ذا
ّ
29
اجل ّاب اجلت ر عر واجلت ينز ر اا مّ ة ل ااذليني اجلعسكرّني ز ا ص اجلع ز واجلت ا د ورمس ماي اجلذ اس.
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 -2المس سستخدمون الم سسدنيّون االقتص سساديون :و ربربيت ااس ربربتخدمذن اا ربربد زّذن ااتسس ربربا اجلع ذمزّ ربربة ذا اجل ّربرباب
جلةرب رب ا ر واجلتّ ربرباري اجلتّابع ربربة جلل ربربا ااقتة ربربادي جلل ربربزا اجل ربربذ اجل ّ ربربع  ،ربربا ة ااس ربربتخدمني اا ربربد زّني غ ربربل
ا ّ
اجل مزمني ااتسسا اجلعسكرّة جلإل تاج واخلدما وا،ن اي جلل زا اجلذ اجل ّ ع  ،ز رتم ذن بااتسسربا
ااسربتخدمة رب ر رب ربذد رب ّددس مو غربل رب ّددس اارب ّدس ،وبربدواق لامرب مو جزئربر .ل ربا سربيت ااسربتخدمذن ااربربد زذن
ااقتةاد ذن ثح تا
م ااستخدمني ل ا لر:

ر :تة اإل ربارا  ،تربة اجلربتو ّكيت ،و تربة اجلت يزرب .

30

زرب تت زربز رب ه اجليتربة رب غل ربا

شسسبيهيم :و ترب ربز رب ربّربز ااسربربتخدمذن ااربربد زذن
أ -المست سسخدمون الم سسدنيّون االقتصسساديّون متميّسزون عس سسم الموظّفي سسم ال ّ

ااقتةربرباد ذن رب ااربربذليني اجل ربربمزمني ،باقتةربربار تذاجربربد يت اجل
ول رب جلا باجل مزعربربة اجلتعاقد ربّربة اجلاابتربربة جلعحقربربتميت نيرا رب اجلربربزا اجلربربذ
زت ترب ااسربربتخدمذن ااربربد زذن ااقتةرباد ذن بضرب ا ا ملاربربر ،تت
جلربربدد جلربربان اجل ع رب ااتسسربربة ،ل ربربا م ربّربؤ ميك رب ل رب جلا اجل ّع رب

31

ربربا ااقتةربربادي اجلتّربرباب جلل ربربزا اجلربربذ اجل ّ ربربع ،
اجل ّ ربربع  32،ممربربا جذا ربربب اا ضربربماي واجلتأد ربربب
مكا زربربة اجل ّعرب لرب قربرارا جلربربان اجلتأد ربربب،
ارب
اجلع ذبربربا م رب اجل ّدرجربربة اجلاّاجلاربربة ،واجل رب تامتمربربا جل ربربة

33
جلةربادرس رب قائربد اجل ا زّربربة
اجل ّعرب جلربدد جل ربة اجلتوكربزيت ،بح ربا جلل ربذلّيني اجل ّ ربمزمني ،م رب تكربذن قربرارا اجلع ذبربا ا ّ
ةرب ة وغربربل قابلربة ،ي ر رب
اجلعسربربكر ة بااسربربت اد رمي جملربربص اجلتأد ربربب اا ربربأ لرب مسربربتذد اجلّا زّربربة اجلعسربربكر ةّ ،
34
م ر اجل ع .

جلض رب ان ااجت ربربا ر،
وممربربا م رب اجلّا زّربربة ااجت ا زّربة رب ن ااسربربتخدمني ااربربد زّني ااقتةربرباد ّني زخضربربعذن جل ينربرباق ا ّ
35
واجلت ا د يسؤ باجل سمة جللع ّ اي وااذليني اجل ا ا ااد زّة جلل ّدوجلة.
ب -المس سستخدمون الم سسدنيون االقتص سساديون متمي سسزون ع سسم العم سسال :ل رب اجل ربربرغيت م رب موجربربؤ اجلت ربربابؤ اجل رب ري رب
ااسربربتخدمني ااربربد زني ااقتةربرباد ني واجلع ربرباي ،اسربربز ا باجلّسربربمة جللعحقربربة اجلتعاقد ربربة اجلرب ري رب ااسربربتخدق بااتسسربربة ،غربربل
م ّؤ باا اب ن ز ادس لرب ابربتح اجل ينرباق اجل ربا ذ اجلرب ي صضرب جلربؤ ااسربتخدمذن ااربد زذن ااقتةرباد ذن رب اجل ينرباق
اجل ربربا ذ جللع ربرباي ،رب ّ يت ت زربربزون رب ميت جمربرباي ا ربربذ وا ر ربّربا  ،اسربربز ا ني رب ااسربربتخدمني ااربربد زّني ااقتةربرباد ّني
جلسزاسربربر ،ومرب ممارسربربة مي ربرباي سزاسربربر ،ل ربربا ُ رب
مرب اااربراي ا ،ربزا اجلسزّاسربربزة واجل عزربربا ذا اجل ربّرباب ا ّ
لزربربؤ ،ل ربربا ختضرب م ربربارلتميت اجل عزربربا غربربل
رب ه اجليتربربة مرب رب اجل زربرباق باإل ربرا مو اا ربربارلة زربربؤ مو اجلتوربربر
جلس ربلّ زة؛ 36و عتربربا اجل ربربا ذن ا،ساسربربر جلل سربربتخدمني ااربربد زني اجلتّربربابعني
جلسربربل ة ا ّ
اجلسزاسربربزّة اجل بربربز ااسربربم م رب ا ّ
اتسسربربا اجل ربربا ااقتةربربادي جلل ربربزا اجلربربذ اجل ّ ربربع من اخلدمربربة اجلذ زّربربة و ربربعزّة قا ذ زّربربة جلل سربربتخدمني اا ربربد زني

ااقتةرب ربرباد ني بح رب ربربا جل رب ربربا ذن اجلع رب رب ؛ 37وممرب ربربا جمرب ربرباي اا از رب ربربا اجليرد رب ربربة رب ربربح ختض رب رب م از رب ربربا اجلع رب رب اجليرد ّرب ربربة
جلل س ربربتخدمني اا ربربد زني ااقتة ربرباد ّني ا ابتة ربربا ميت ربربزّا اجلع رب  ،وا ابتة ربربا اجل ض ربربا ااجت ربربا ر،
ااتسس ربربة ااس ربربتخدمة؛ 38و ل رب مس ربربتذد اخل ربربدما
بح ربربا جللع ّ ربرباي ،و من ربربا ختض رب إلج ربرا ا
ّ
باص ربة لرب رب مس ربربتذد ّ
جلةربربوزّة ،زسربربتيزد ااسربربتخدمذن ااربربد زذن ااقتةربرباد ذن م رب اهلزال رب اإلست ربربيائزّة وااجت ا زّربربة اجلتّابعربربة
ااجت ا زربربة وا ّ
جلل زا اجلذ

اجل ّ ع .

39
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الصهاعي التّابعة للقطاع االقتصادي
المبحث الثّاني :آليات الرقابة على المؤسسة العمومية ذات الطّابع ّ

شعبي
للجيش الوطهي ال ّ

جل ربربد ن ربربمد

رب رب ه ااتسس ربربا ه ربربذا لمرب ربلا

جم ربرباي اجلرقاب ربربة ،وذجل ربربا م رب رب هذهل ربربا مرب رب متسس ربربا

سكرّة ذا رباب اقتةربادي ختضرب جلل ربا ذن ا،ساسربر اجل ربذذجر ،اا ربرر نيذجربب اارسربذق اجلرئاسربر رقربيت ،56/82
جلسربل ة اجلذصربزّة اايذ ربة ،اجلرب تمز مربا
ز قةر
ّ
ااادس  13م ربؤ لزّربة اجلرقابربة لرب جمرباز ااراقمربة اجلعامربة جلل ربزا وا ّ
ذمزّ ربربة ذا ّربرباب صرب رب ا ر وري ربرباري تابع ربربة جلل ربربا ااقتة ربربادي
مراس ربربزيت ربربا رب رب ه ااتسس ربربا  ،متسس ربربا
ااادس  28م قا ذ ربا ا،ساسربر
جلل زا اجلذ اجل ّ ع  ،م مبضعما اا ّر جلك مساجلزب اجلرقابة ااعت دس ،ةت ّ

اارسربربذق اجلرئاسربربر رقربربيت  ،102/08م ّربربؤ" :ختض رب ااتسسربربة خمتلربربا منربربكاي اجلرقابربربة اجل رب
اجلّ ربربذذجر ،ا
ااتض رب ّ
ارسربربما ا،جمربربزس اات لربربة اجلتّابعربربة جللذصربربا ة" ،زرب ربربتج بربربا اجلرقابربربة جلكرب ا،جمربربزس وااربربد ر ا اارلز ربّربة اات لربربة جلربربذزارس
اجل ّد ا اجلذ  ،م غل جماز ااراقمة اجلعامة جلل زا ،ل ا زاد اارسذق اجلرئاسر رقربيت  102/08مسربأجلة اإلنربماد لرب
ربادس  29م ربربؤ ل رب م ْ ربؤ" تربربذ اإلنربربماد ل رب سربربابا
سربربابا ااتسسربربة م رب قم رب ربربا
ةربربت اارب ّ
سربربابا ّ ،
سربربابا ع ّربني م ربربا جللتّ ينربزيت ااع ربربذي بربؤ" .ممربربا بعل ربا ممربرباق ربذ ني مساسربربزني مرب جلزربربا اجلرقابربة لرب
ااتسسربة ربا
ه ااتسسا  ،ستمزّ م ا اجل ّدراسة ز ا لر:
المطلب األول :آليات الرقابة الوصائيّة
جلسربربل ة اارلز ربّربة اجلعاصرب ة،
و سرب زما بعرب اجلي مربربا بربرب"اجلرقابة اإلدار ربّربة" ،و ربربر اجلرقابربربة اجلرب ارسربربما ا ّ
جلةرب ا ر اجلتّابعربة جلل ربا ااقتةربادي جلل ربزا اجلربذ اجل ّ ربع
واات الة باجلّسمة جلل تسسا اجلع ذمزة ذا اجل ّرباب ا ّ
لسل ة اارلزّربة ،واات الربني باجلّسربمة
وزارس اجل ّد ا اجلذ  ،مو م د ممالزما ا،قاجلزيت ل ااستذد اهلزال اجل ل ممرلزس جل ّ

هل رب ه ااتسسربربا

قربربادس اجل ربذا ر اجلعسربربكر ة .ز رب تت زربربز رب ه اجلرقابربربة بأ ربربا رقابربربة م ربربرو زّة تسربربت د

اجل ة ربذ

اجلتو رب مرب م اب ربربة اجلتةربربر ا اجل ا ذ زربربة واااد ربّربة جلل ةربربذ اجل ا ذ زربربة ،اسربربت ادا
اجل ا ذ زربة واجلت ينز زّربربة  ،ل ربربا هتربربد
40
جلةربربادرس رب رب ه ااتسسربربا ،
ممربدم اا ربربرو زّة ،ل ربربا م ربربا رقابربربة ّامربربة ت رب اهلزتربربا  ،ا،نربربخا  ،وا ،ربرباي ا ّ
س ربذا ً ل ربربان س ربرباب ا ،مو ا ربربا رب رب اجلتة ربربر ا اجل ا ذ زّربربة واااد ّربربة 41،لرب رب من رب ه اجلرقاب ربربة ج ربربا تز ربربة ترب رب رب رب ه
ااتسسربربا باجل ّ خةربربزّة ااع ذ ربّربة وااسربربت حي ااربرباا ،ممربربا ت لمربربا من تربربدب رب اجلحمرلز ربّربة اار زّربربة 42.ز رب ت رب
جلةرب رب ا ر واجلت ربرباري
اا رب ّ
ربادس  02مرب رب اارس ربربذق اجلرئاس ربربر رق ربربيت  102/08لرب رب م ّن ااتسس ربربا اجلع ذمزّربربة ذا اجل ربرباب ا ّ
اجلتّابعربربة جلل ربربا ااقتةربربادي جلل ربربزا اجلربربذ اجل ّ ربربع  ..":تذ رب هربربت وصربربا ة وز ربربر اجلرب ّد ا اجلربربذ " 43.ممربربا بعرب وز ربربر

اجلرب ّد ا اجلربذ ربربذ اجلمربة ذا اابتةربربا ا،صربلر اجلرقابربربة اجلذصربائزّة لرب رب ه ااتسسربا  ،زرب ضرب ل وز ربربر
ر اإل ح اآل وقم ا دو جلك اات لا واجلت ربذرا وا ،ربدا وا ،رباي
اجل ّد ا اجلذ برقابة ممانرس
اجلرب تتعلرب ب رباي ااتسسربربة و حقاهتربا ،و ربا ا ا ،ربراد اجلعربرباملني شربا 44.زرب تت سربد رب ه اجلرقابربة با،سرباس مرب
بحي ما لر:
أوال :سلطة التصديق على مداوالت مجل
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عر ربؤ اجلي ربؤ اإلداري بأ ّربؤ ا ةربذي
اجلرقابة اجلذصائزة اجلرب ارسربما اهلزالرب اارلز ربة جلل ّدوجلربة لرب اجلكزا ربا اجلحمرلزّربة ،ذ ّ
جلسل ة اجلذصزّة ل ااداوا دون اجل درس ل اجلتعد زما مو جل ا ا ،و منا وةر مثربر اجلتةربد
ل مرا ة ا ّ
45
جلة رب ا ر واجلتّ ربرباري اجلتّابع ربربة
ي ربرباذ ااداوجل ربربة .ز رب م ّن م ربربداوا جمرب رباجلص دارس ااتسس ربربا اجلع ذمزّربربة ذا اجل ّربرباب ا ّ
جلل ا ااقتةادي جلل زا اجلذ اجل ّ ع  ،ا تكربذن قابلربة جللت يزرب ا بعربد مذا ربة وز ربر اجلرب ّد ا اجلربذ  ،بعربد رسرباهلا

جلربربؤ بربربحي  08م ربرباق ااذاجلزّربربة جلتربربار د ااربربداوا  .لرب من تكربربذن رب ه ااذا ربربة صربربر ة باجل سربربمة جلل سربربائ اآلتزّربربة :مزربزا ز
ااسربربتا ارا وااسربربت حي اجلت ربربد ر تني ول رب ا خم ربربا اجلت ذ رب  ،ب ربرامج اجلمو رب واجلت ربربذ ر ،سزاسربربة ت ربربذ ر ااتسسربربة،
م ار اتياقا اجل ّ رالة ،مليا ادس زكلة ااتسسة،برامج اجلتةربد ر ،سزاسربة اجلتسربذ جلل تسسربة وهد ربد سربب
ااذجمربربة هلزالرب اجلربربزا اجلربربذ اجل ّ ربربع  ،ولرب جلا
اهلربذاما ومليربربا ااةربربادقة لرب مسربربعار بزرب اا ت ربربا واخلربربدما
ّ
باجلّسمة جلل رو جلدد اهلزتا اااجلزّة اجلذ زّة .ل م ْن تتيت ااذا ة بحي  30ذما اجل تلر ربدا احملضربر جلربدد وز ربر
46
اجل ّد ا اجلذ  ،ل من عتا رياوز ه اا ّدس م قم وز ر اجل ّد ا اجلذ مذا ة زّة ل ااداوجلة.
ثانيا :آليات الرقابة الوصائيّة المباشسرة :زرب ربذق وز ربر اجلرب ّد ا اجلربذ باجل زرباق بز ربارا تي د ّربة ماجمربة مو ائزّربة

جلة رب رب ا ر واجلتّ رب ربرباري اجلتّابعرب ربربة جلل رب ربربا
جللذ رب ربربدا اإل تاجزرب ربربة مو اا رب ربربار اإلدار ربّ ربربة جلل تسسرب ربربا اجلع ذمزّرب ربربة ذا اجل ّرب ربرباب ا ّ
ار ممامربؤ اازدا زّربة ،ل ربا ميك ربؤ رسرباي ممالربني جلربؤ مرب ربارا اجلربذزارس
ااقتةادي جلل زا اجلذ اجل ّ ع  ،وذجلا
جللرقابربربة اجل رب تمانربربر ا ااد رّربة اارلزّربة
جلل زربرباق بااراقمربربة ا ّ
جلعامربربة مو ااتخةةربربة هل رب ه ااتسسربربا  .ول رب جلا ا ربرباي باجل سربربمة ّ
جللةرب ا ا اجلعسربربكرّة ،وقزربربادس اجل ربذا اجلرب تتمعمربربا ااتسسربربة ،ربربا ة قزربربادس اجلّا زّربربة اجلعسربربكرّة اجلرب ربربدب رب
ّ
دائربربرس ابتةاصربربما اإلقلز ربربر مذق رب ااتسسربربة ااع زّربربة ،وذجلربربا م رب بربربحي اجلز ربربارا اجلتي ّد ربّربة ،واجلرقابربربة اجل ملزّربربة ،اخلحجلزّربربة
47
لزا ااذا ة ،ااةادقة ،واجلتع زب ،ل ا ،اي اااد ّة واجل ا ذ زة هل ه ااتسسا .
ر
واجلمعد ّة،
المطلب الثّاني :آليات الرقابة المتخصصة

ز ادس لرب اجلرقابربة اجلذصربائزّة اجلرب ارسربما وزارس اجلرب ّد ا اجلربذ و زاللمربا اجل ربل ممرلربزس لرب ااتسسربا
جلة ا ر واجلت اري ،اجلتابعة جلل ا ااقتةادي جلل زا اجلربذ اجل ّ ربع  ،رب ن ربان من ربا بربر
اجلع ذمزة ذا اجل اب ا ّ
مرب اجلرقابربة اجلرب تمانربر ا بعرب ااربربد ر ا اارلزّربة جلربذزارس اجلرب ّد ا اجلربذ لرب رب ه ااتسسربا  ،رب ه اجلرقابربربة اجلرب تت زربربز
باجلدميذمربربة وااسربربت رار م رب جمربربة ،وم رب جمربربة مبربربرد مربربر رقابربربة متخةةربربة وم وةربربرس ابتةربربا اجلمربربة ااراقمربربة.
جلعامربربة جلل ربربزا ،مد رّربة ااسربربتخدمني ،ومد رّربة ااةربرباحل اااجلزربربة.
زرب ميربارس رب ا اجلربّ ن مرب ا ّجلرقابربربة لرب مرب  :ااراقمربربة ا ّ
ا ة اجلرقابة اجل تذا ا ا ا سابا  ،48وذجلا و ذ ني م اجلرقابة ،تذردلا اجل ّدراسة ل ا لر:

أوال :آليسسات الرقابسسة علسسى المسسوارد الماليسسة :وتعتربربا اجلرقابربربة اااجلزّ ربة م ربربد م ربربيت م ربربذ اجلرقابربربة اجل رب ربربتيت ممان ربرهتا ل رب
جلة ا ر واجلت اري ،اجلتابعة جلل ا ااقتةادي جلل زا اجلذ اجل ّ ربع  ،ذجلربا م ربا
ااتسسا اجلع ذمزّة ذا اجل اب ا ّ
اجلرقابة اجل تير ما مجمزس اجل ّدوجلة لرب اارباي اجلعرباق ،وذجلربا م عربا إل ربداره مو جلسربذ اسربتع اجلؤ ،زرب م ّربؤ
تدب
جلسربلّ زّة
جلسربل ة ا ّ
باإل ا ة اجلرقابربة اجل ّدابلزّربة اجلرب تير ربما مجمربزس ااتسسربة ذاهتربا لرب تةربر اهتا ،وذجلربا مرب بربحي ا ّ
اجلرب ميارسربربما ااربربد ر اجلعربرباق ،ولرب جلا مرب بربربحي اجلتذقزرب اا رب ن اجلرب ي رب ؤ اا رب ّربر لرب وثربربائ احملاسربربمة وسرب دا
ربار
اجل ّد  ،بني ااد ر اجلعاق واإل ار اااا واحملاس  ،باإل ا ة م رباي جملربص اإلدارس ،واجلرب تربدب مغلممربا
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ااسل 49.باإل ا ة
اجلرقابة ل ا ،اي اااد ّة واجل ا ذ زة جلل ماز ّ

زت ش ه اجلرقابة ،واات اّلة ز ا لر:
اجل ّد ا اجلذ
اجل ةربذ
العامسة للجسيش :50برباجلرجذ
 -1المراقبة ّ

لرب ذجلربا ربد ُوِجرب اد مجمربزس باصربة

وزارس

جلعامربة
اجلعامربة اخلاصربة بت ينربزيت زالرب اجلربذزارا  ،رب ن ااراقمربة ا ّ

جلل زا با تمار ا جمازا جللتيتزا واجلرقابة واجلت ززيت ،تكلّربا ني ذ ربة مرب اامرباق ،مرب ملمربا اجلذقا ربة مرب م ربذا اجلت ةربل

اجلتسربربزل ااربرباا واإلداري هل رب ه ااتسسربربا  ،ربربا ة تذجزربربؤ ااسرب ّربل  ،و رنربرباد يت س ربربمز كز رب ميت م رب اجل زربرباق
نيمربامميت لرب م سرب وجربربؤ ممكرب  ،نيرا ربرباس اجل ربذا ني واجلت ينز ربربا سربربار ة اايعربربذي ،مرب ا ربربر لرب ااسربربتع اي احملكربربيت
جلعامربربة
وا،مارب جللذسربربائ  ،وااربذارد ااذ ربربذ ة هربربت تةربربر ااتسسربربة ،واهلزتربربا اجلتابعربربة هلربربا ،ل ربربا ضرب جمربرباز ااراقمربربة ا ّ

جلل ربربزا ريسربربزد م لربربب اجلة ربرامة وا كامربربة اجلتسربربزل وباصربربة ااربرباا 51،ذ عتربربا رب ا اجلمربرباز امتربربدادا امربرباق جملربربص
احملاسربربمة ل رب مسربربتذد وزارس اجل رب ّد ا اجلربربذ  ،و ربربذ اجلمربرباز ااكلّربربا باجلت سربربز بربربني وزارس اجل رب ّد ا وبربربني جملربربص احملاسربربمة.
لزربربا ااراقمربربة اااجمربربة واجلي ائزّربربة ،واجلت ربربار ر ،واجل رب تتعلرب باجلذ ربربعزا واجلمزا ربربا اجل ّدور ربّربة
زرب تربربتلخ ممامربربؤ
جللتسزل ذا اجل ّاب احملاس واااا واإلداري ،واات اّلة :
 مراقمة اجلتذاز ا اااجلزّة جلل تسسة واجل زاق بع لزا اجلتدقز اااا هلا؛ مراقمة اسمة ونروي تسزل ا،محن؛ -مراقمة يا ااذارد اااجلزّة اا ذ ة م مززا زّة اجل ّدوجلة جلل تسسة؛

 مراقمة مدد ت مز اجل ةذ اجل هكيت اجل ا ااقتةادي؛ مراقمة نروي براق وت يز اجلع ذد؛ مراقمة مدد ت مز اجلت ينزيت ااتعلّ بةر اجلذسائ واجلت مززا م اخلدمة.تر رب ربربد ا ربربة لزّربا ااراقمربربة ت ربربار ر ميةربربلة جلربربذز ر اجل رب ّد ا اجلربربذ  ،تتض رب ّ اجلّتربربائج وااح ينربربا  ،ول رب جلا
52
اجلتّدابل واجلتّذصزا اا ة م قم جلان ااراقمة.

 -2مديريّة المصالح الماليّة :53و ر مد رّة مرلزّة بربذزارس اجلرب ّد ا اجلربذ  ،مكلّيربة بكرب مربا تعلّرب بااززا زّربة ،اااجلزّربة،
جلةي ا اجلع ذمزّة جللذزارس ،ول جلا اهلزال وا،جمزس اخلا عة جللذصا ة .ز تعتا ااتسسربا اجلع ذمزّربة
احملاسمة ،وا ّ
اجل ّ ربربع  ،م رب بربربني م ربربيت اهلزال رب اجل رب

جلة رب ا ر واجلتّ ربرباري ،اجلتابعربربة جلل ربربا ااقتةربربادي جلل ربربزا اجلربربذ
ذا اجل ّرباب ا ّ
ختض هل ه ااد رّة الاا اآلتزّة:
 مراقمة ا سابا واجلتسزل اااا واجلتدقز ؛ اجل زاق بااماق اجلتيتز زّة اجل ّدورّة  ،و داد اجلت ار ر واجلتحبز  ،واق اح لا ّة اجلتّدابل ا ّجلرامزّة متابع ربربة س ربربابا اخلز ربربة ،ا س ربربابا اجلا د ّربربة ،وا س ربربابا اجلم كزّربربة؛ تملز ربربل وتي ربربذاستمحلما؛
جلساب ة جلإلجلتزاق باجلّي ا ؛
 -اا ارلة من اي ا از مززا ز اجلتسزل واجلت مزز؛ ااراقمة ا ّ

تدارن اجلّ ائ ؛
ا ت ربربادا اجل رب ّد ومتابع ربربة

 ا ر ل ت مز اجلتّ ر اااا واحملاس وا ،كاق اجل ا ذ زّة مو اجلتّ ينز زّة اجل هلا اثر ل اجلتّسزل اااا؛ااتسسة؛
 ان مما ة جلان ا ّجلةي ا اجلع ذمزّة ل مستذد ّ
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وباصة ا،سعار.
جلةي ا ااامة واجلمزا ا ااقتةاد ّة ااتعلّ ة شا
ّ
 متابعة ت يز ا ّجلعامة جلل زا ،رب ن اجلرقابربة
أوال :آليات الرقابة على الموارد البشريّة :باإل ا ة اجل ّدور اجل ي ت ذق بؤ ااراقمة ا ّ

جلةرب ا ر واجلتّ ربرباري ،اجلتّابعربربة جلل ربربا ااقتةربربادي
جمربرباي تسربربزل ااربذارد اجلم ربربرّة لرب
ااتسسربربا اجلع ذمزّربربة ذا اجل ّرباب ا ّ
ّ
جلل ربربزا اجلربربذ اجل ّ ربربع -با تمار ربربا زك رب امرلربربزي تربرباب جلربربذزارس اجل رب ّد ا اجلربربذ  ،-تذّل رب اد ر ربربة ااسربربتخدمني جلربربذزارس
اجل ّد ا اجلذ  ،واجل ت ّلز مم ّ تما م اجلّا زّة اجلتّ ينز زّة :
جلسمر ل ت مز اجلت ر واجلت ينزيت ااتعل ني باجل ذا ني ا،ساسزّة جلل ستخدمني اجلعسكرّني وااد زّني اجل ّ مزمني؛
ا ّجلس ذي جلتّذلزا ااد زّني اجل ّ مزمني وتكذ ميت؛
 داد واق اح ااخ ن ا ّاجلتّكذ ؛

 داد اجل ذا د ااتعلّ ة ب روي قمذي ااستخدمني ااد زّني اجل ّ مزمنيّمما م اجلّا زّة اجلتّ يز ّة تتلخ مم ّ تما :
 دارس وتسزل ااستخدمني اجلعسكرّني وااد زّني اجل ّ مزمني ،ومتابعة زاهتيت اام زّة؛اخلاصة بااستخدمني؛
 اجل زاق جب ل ااع زا اإل ةائزّة ّجلتعر
ا ّخاتمسة:

ل ا تزاجا ااتسسا واهلزال ومتابعة ا از ا وت زز ما.
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جلة رب رب ا ر واجلتّ رب ربرباري ،اجلتّابعرب ربربة جلل رب ربربا
تسسرب ربربا اجلع ذمزّ رب ربة ذا اجل ّرب ربرباب ا ّ
بعرب ربربد هد رب ربربد اجل ّمزعرب ربربة اجل ا ذ زّرب ربربة جلل ّ
ذمزّربربة ذا ّربرباب ص رب ا ر وري ربرباري ،ربربد اوجل ربربت رب ه
ااقتةربربادي جلل ربربزا اجل ربربذ اجل ّ ربربع  ،با تمار ربربا زت ربربا
اجل ّدراسربربة من تت رب ّربر جلإل ربربار اجلعضربربذي هل رب ه ااتسسربربا  ،س ربذا ً م رب اجل ا زربربة اجلت ينز زّربربة اهلزكلزّربربة ،مو م رب ا زّربربة ينربرباق
جلتوذا اجل رب ربرم ل رب جلزّ ربا ا ّجلرقابربربة اجل رب
ااسربربتخدمني اجل رب ي تعت ربربد لزربربؤ ،ول رب جلا ربربد اوجلربربت اإل ا ربربة ب ربا ّ
ااتخةة ربربة اختل ربربا مجم ربربزس وم ربربد رّا وزارس اجل رب رب ّد ا اجل ربربذ  .رب رب ه اآلجلز ربربا اجل رب رب
ختضرب رب هل ربربا ،س رب ربذا ً اجلذص ربربائزّة مو
ّ
زرب

ااتسسربا جلأل ربدا اجلرب م ربأ مرب مجلمربا ،سربذا مرب
استودثت ب زة اارا ربة ،واجلتو ّرب مرب وصربذي رب ه ّ
اجلكي ربربا س اجلتس ربربزلّة واجل ربربدود ااقتة ربرباد ّة ،مو م رب ز رب اجل ربربدرس ل رب اجلذص ربربذي م ل رب درج ربربا االتي ربربا اجل رب ّ ايت
جلة ا ا اجلعسكرّة.
اجلذ  ،ومسا دهتا بلذغ مر لة اجلتةد ر جماي ا ّ

ادس ،اجل مززهتا رب
اجل ا زّة اجلت ينز زة زز
جلسلّ زّة ا ّ
ه ااتسسا باجلةم ة اجلةارمة واجل ّمزعة ا ّ
مرب رب ااتسس ربربا اجلتّابع ربربة جلل ا ربربا ااد زّ ربربة ،وذجل ربربا ان ربربزا مرب رب اا ض ربربماي اجلرب رب ي م ربربر من تت مّرب رب ب ربربؤ اجل
اجلعسربربكرّة ذمربربا ،ذ ت ل رب ذجلربربا باا عربربداق اجلكام رب جللتّ از رب اجلع ّ ربرباا ل رب مسربربتذد جم رباجلص اإلدارس ،واجل رب
ااتسسربا  ،برباجلّينر جلل ربذا ني ا،ساسربزّة اجلرب
لزما اب اجلتّعزني ،ل جلا اا عداق اجلتّاق جللّ اي اجلّ ايب
ه ّ

غل ربا
ا ربربا
سربربز ر
تس ّربل

ااتسسا اجلع ذمزّربة
ااتسسا
ّ
ّ اهلا ،سذا سكرّني مو مد زّني نممزني مو اقتةاد ني .ول جلا ما ميزز ه ّ
ااقتةاد ّة ،ذ ا عربداق زكرب مساسربر اجل ربرلا  ،و ربذ "اجل عزّربة اجلعامربة" ،واسربتمداهلا باجل مزعربة اجلحئوزّربة تعزربني
تسسربربة ،وغربربل يت م رب
مسربربل ما ،س ربذا ً باجلّسربربمة جلل ربربد ر اجلعربرباق ،ااربربد ر اجلعربرباق ااسربربا د ،مو اإل ربربار ااربرباا واحملاس رب جلل ّ
اإل ارا .
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وسربائ اجلرقابربة اجل ّدابلزّربة-

ااتسسربا  -ربا ة
مما م اجل ا زة ا ّجلرقابزّربة ربد مبضرب اا ربر اجلزائربري رب ه ّ
وس ربربائ رقاب ربربة وص ربربائزّة :ام ربربة ،مو متخةة ربربة؛ دورّربربة مو مس ربربت ّرس .تمان ربربر ا م ربربد ر ا ومجم ربربزس وزارس اجلرب رب ّد ا اجل ربربذ
تسسربربة؛ ول رب جلا اجلذا ربربب اااجلزّربربة ،بااسربربت اد
اارلز ربّربة .ز رب ت رب رب ه اجلرقابربربة لربربح م رب اجلذا ربربب اجلت ينز زّربربة جلل ّ
اجل ّمزعربربة اجلت ار ربّربة حملاسربربماهتا ،وو ربربا جللت ربربر عا واجلت ينز ربربا ااع ربربذي شربربا ،ربربا ة جلزامزّربربة اإلنربربماد لرب سربرباباهتا

م قم

ا ينر سابا  ،تيت تعزز ميت م ا جللتّ ينزيت ااع ذي بؤ.
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 مرسذق رئاسر رقيت  ،139/09ااترخ  27م ر  ،2009ا ّ 03م رب ربرباي  ،2009ااتض رب هذ رب متسسربربة اجل ّما ربربة اجل ّ ربربعمزّة جلل ربربزا متسسربربة ذمزّربربة ذا ربرباب ص رب ا ر وريربرباري تابعربربة جلل ربربا ااقتةربربادي
جلل زا اجلذ اجل ّ ع .

جلةربادرس
جلةادر اجلر دس اجلرمزة جلل مذر ة اجلزائر ربة اجلدمي را زربة اجل ربعمزة ،اجلعربدد  ،26ا ّ
 مرسذق رئاسر رقيت  ،140/09ااترخ  27م ر  ،2009ا ّمتسسربربة ذمزّربربة ذا ربرباب ص رب ا ر وريربرباري تابعربربة جلل ربربا
 03مرب ربرباي  ،2009ااتض رب هذ رب ااتسسربربة اارلزّربربة جللم ربربا جلل ربربزا اجلربربذ اجل ّ ربربع
ااقتةادي جلل زا اجلذ اجل ّ ع .
جلةربادرس
جلةادر اجلر دس اجلرمزة جلل مذر ة اجلزائر ربة اجلدمي را زربة اجل ربعمزة ،اجلعربدد  ،26ا ّ
 مرسذق رئاسر رقيت  ،141/09ااترخ  27م ر  ،2009ا ّمتسسربة ذمزّربة ذا رباب صرب ا ر وريرباري تابعربة جلل ربا ااقتةربادي جلل ربزا
 03م ربرباي  ،2009ااتض هذ متسسربة ريد ربد اجلعترباد اخلربا
اجلذ اجل ّ ع .
جلةادرس
جلةادر اجلر دس اجلرمزة جلل مذر ة اجلزائر ة اجلدمي را زة اجل عمزة ،اجلعدد  ،26ا ّ
 مرسذق رئاسر رقيت  ،142/09ااترخ  27م ر  ،2009ا ّ 03م ربرباي  ،2009ااتض هذ اجل ّد ذان اجلذ جلل ذاد ااتي ّ رس متسسة ذمزّة ذا اب صرب ا ر وريرباري تابعربة جلل ربا ااقتةربادي جلل ربزا
اجلذ اجل ّ ع .
جلة ربربادر اجلر ربربدس اجلرمز ربربة جلل مذر ربربة اجلزائر ربربة اجلدمي را ز ربربة اجل ربربعمزة ،اجلع ربربدد ،39
 -مرس ربربذق رئاس ربربر رق ربربيت  ،222/09اا ربربترخ  29جرب ربذان  ،2009ا ّ

دا متسسة جلت ذ ر ص ا ا اجلسزّارا بتزار .
جلةادرس  01جذ لزة  ،2009ااتض
ا ّ
جلة ربربادر اجلر ربربدس اجلرمز ربربة جلل مذر ربربة اجلزائر ربربة اجلدمي را ز ربربة اجل ربربعمزة ،اجلع ربربدد ،39
 مرس ربربذق رئاس ربربر رق ربربيت  ،223/09اا ربربترخ  29جرب ربذان  ،2009ا ّدا متسسة قا دس اا ينذما اإلجلك و زّة بسزدي بلعمّاس.
جلةادرس  01جذ لزة  ،2009ااتض
ا ّ
جلة ربربادر اجلر ربربدس اجلرمز ربربة جلل مذر ربربة اجلزائر ربربة اجلدمي را ز ربربة اجل ربربعمزة ،اجلع ربربدد ،61
 مرسربربذق رئاس ربربر رق ربربيت  ،337/09اا ربربترخ  21ملت ربربذبر  ،2009ا ّاز م ين ة ااراقمة بذاس ة اجليزد ذ.
جلةادرس  25ملتذبر  ،2009ااتض
ا ّ
جلة ربربادر اجلر ربربدس اجلرمز ربربة جلل مذر ربربة اجلزائر ربربة اجلدمي را ز ربربة اجل ربربعمزة ،اجلع ربربدد ،50
 مرس ربربذق رئاس ربربر رق ربربيت  ،312/11اا ربربترخ  06س ربربمت ا  ،2011ا ّدا جم ترقزّة اجلة ا ة اازكا زكزّة.
جلةادرس  11سمت ا  ،2011ااتض
ا ّ
10
جلةربربادر اجلر ربربدس اجلرمزربربة جلل مذر ربربة اجلزائر ربربة اجلدمي را زربربة اجل ربربعمزة،
 اارب ّربادس  ،02مرسربربذق رئاسربربر رقربربيت  ،199/17ااربربترخ  15جذ لزربربة  ،2017ا ّ
جلةرب ا ر واجلت رباري اجلتّابعربة جلل ربا
جلةادرس  29جذ لزة  ،2017ااتض تعد ت كزلة جماجلص دارس ااتسسا اجلع ذمزّربة ذا اجل ّرباب ا ّ
اجلعدد  ،38ا ّ
ااقتةادي جلل زا اجلذ اجل ّ ع .
11
ااادس  ،11يص اارسذق اجلرئاسر.
 ّ12
ااادس  ،12يص اارسذق اجلرئاسر.
 ّ -13ااذاد  ، 17 ،16و ،18يص اارسذق اجلرئاسر.
14
ااادس  ،06يص اارسذق اجلرئاسر.
 ّ15
جلةربربادر اجلر ربربدس اجلرمزربربة جلل مذر ربربة اجلزائر ربربة اجلدمي را زربربة اجل ربربعمزة ،اجلعربربدد ،46
 اارب ّربادس  ،02ممربربر رقربربيت  ،03/06ااربربترخ  16جذ لزربربة  ،2006ا ّ
جلةادرس  16جذ لزة  ،2006ااتض اجل ا ذن ا،ساسر اجلعاق جللذلزية اجلع ذمزّة.
ا ّ
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16
ربادس ااو  ،ممربربر رقربربيت  ،02/06ااربربترخ
 اارب ّجلةادرس  01مارس  ،2006ااتض اجل ا ذن ا،ساسر اجلعاق جلل ستخدمني اجلعسكر ني.
ا ّ
17
جلةربربادر اجلر ربربدس اجلرمزربربة جلل مذر ربربة اجلزائر ربربة اجلدمي را زربربة اجل ربربعمزة ،اجلعربربدد ،34
 اارب ّربادس  ،04مرسربربذق رقربربيت  ،60/74ااربربترخ  20زيربربري  ،1974ا ّ
ا ار م ااذليني ااربد زني اجل ّ ربمزمني بربااذليني اجلعسربكر ني وزارس اجلرب ّد ا اجلربذ وهد ربد قذا ربد اجل ربا ذن
جلةادرس  26م ر  ،1974ااتض
ا ّ
ا،ساسر اا م ل اجل ّ مزمني اجل ّدائ ني باجلعسكر ني.
18
ااادس  ،110ممر رقيت  ،02/06ااتض اجل ا ذن ا،ساسر اجلعاق جلل ستخدمني اجلعسكر ني.
 ّ19
ااادس  ،137يص ا،مر.
ااادس  ،113و ّ
 ّ20
ااادس  ،140يص ا،مر.
 ّ -21ااربذاد مرب  ،05 03قربربا ذن  ،06/14ااربربترخ  09مو  ،2014اجلةربربادر اجلر ربربدس اجلرمزربربة جلل مذر ربربة اجلزائر ربربة اجلدمي را زربربة اجل ربربعمزة ،اجلعربربدد
 ،48اجلةادرس  10مو  ،2014ااتعل باخلدمة اجلذ زّة.
 -22مرسربربذق رقربربيت  ،60/74ااربربترخ  20زيربربري  ،1974اجلةربربادر اجلر ربربدس اجلرمزربربة جلل مذر ربربة اجلزائر ربربة اجلدمي را زربربة اجل ربربعمزة ،اجلعربربدد  ،34اجلةربربادرس
ربربا ربار مرب ااربربذليني ااربد زني اجل ّ ربربمزمني بربربااذليني اجلعسربكر ني وزارس اجلرب ّد ا اجلربربذ وهد ربد قذا ربربد اجل ربربا ذن ا،ساسربربر
 26م ر رب  ،1974ااتضرب

جلةربربادر
 28زيربربري  ،2006ا ّ

اجلر ربربدس اجلرمزربربة جلل مذر ربربة اجلزائر ربربة اجلدمي را زربربة اجل ربربعمزة ،اجلعربربدد ،12

اا م ل اجل ّ مزمني اجل ّدائ ني باجلعسكر ني.
 مرسذق رقيت  ،61/74ااترخ  20زيري  ،1974اجلةادر اجلر دس اجلرمزة جلل مذر ربة اجلزائر ربة اجلدمي را زربة اجل ربعمزة ،اجلعربدد  ،34اجلةربادرس 26م ر  ،1974ااتض هد د اجل ذا د اا مّ ة ل ااذليني اجل مزمني باجلعسكر ني وااتعاقد بذزارس اجل ّد ا اجلذ .
 -23مرس ربربذق رئاس ربربر رق ربربيت  ،145/18اا ربربترخ  27م ربرباي  ،2018اجلة ربربادر اجلر ربربدس اجلرمز ربربة جلل مذر ربربة اجلزائر ربربة اجلدمي را ز ربربة اجل ربربعمزة ،اجلع ربربدد ،34
اجلةادرس  30ماي  ،2018ااتض هد د اجل ا ذن ا،ساسر جلل ستخدمني ااد زني اجلتّابعني اتسسا اجل ا ااقتةادي جلل زا اجلذ اجل ّ ع .
ربربا ربربار مرب ااربربذليني ااربربد زني اجل ّ ربربمزمني بربربااذليني اجلعسربربكر ني وزارس اجلرب ّد ا اجلربربذ
 -24ااربذاد مرب  ،18 08مرسربربذق رقربربيت  ،60/74ااتضرب
وهد د قذا د اجل ا ذن ا،ساسر اا م ل اجل ّ مزمني اجل ّدائ ني باجلعسكر ني.
ربربدق اجلتربربذري خماجليربربا اةربرباحل اجلربربذ بربّربان ا ربربر
 -25وجل ربربد م ربربا اارسربربذق رقربربيت  60/74نربربر ا لر زربربا بربربر جلحجلتوربربا شرب ا اإل ربربار اجلربربذلزير ارب
اجلاذرس اجلتور ر ة.
اجلتور ر ة ،ا اجل ري اجل ي عد باإلمكان تذ ره با تمار ت ادق اجلزم
 -ااذاد م  ،43 31يص اارسذق.

26
ااادس  ، 41يص اارسذق.
 ّربربدق اجلتربربذري خماجليربربا اةربرباحل اجلربربذ بربّربان ا ربربر
 -27وجل ربربد م ربربا اارسربربذق رقربربيت  61/74نربربر ا لر زربربا بربربر جلحجلتوربربا شرب ا اإل ربربار اجلربربذلزير ارب
اجلاذرس اجلتور ر ة.
اجلتور ر ة ،ا اجل ري اجل ي عد باإلمكان تذ ره با تمار ت ادق اجلزم
 ااذاد  ،07مرسذق رقيت  ،61/74ااتض هد د اجل ذا د اا مّ ة ل ااذليني اجل مزمني باجلعسكر ني وااتعاقد بذزارس اجل ّد ربربا اجلذ .28
ااادس  ،08يص اارسذق.
 ّ29
ا ار م ااذليني ااد زني اجل ّ مزمني بااذليني اجلعسكر ني وزارس اجل ّد ا اجلذ وهد ربد قذا ربد
ااادس  ،140مرسذق رقيت  ،60/74ااتض
 ّاجل ا ذن ا،ساسر اا م ل اجل ّ مزمني اجل ّدائ ني باجلعسكر ني.
ااادس  ،14مرسذق رقيت  ،61/74ااتض هد د اجل ذا د اا مّ ة ل ااذليني اجل مزمني باجلعسكر ني وااتعاقد بذزارس اجل ّد ا اجلذ .
ااادس  ،13و ّ
 ّ ،04مرسربربذق رئاسربربر رقربربيت  ،145/18ااتض رب هد ربربد اجل ربربا ذن ا،ساسربربر جلل سربربتخدمني ااربربد زني اجلتّربربابعني اتسسربربا اجل ربربا
 -30اا ربذاد م رب ا،و
ااقتةادي جلل زا اجلذ اجل ّ ع .
31
ااادس  ،02يص اارسذق اجلرئاسر.
ااادس ا،و  ،و ّ
 ّ32
ااادس  ،03يص اارسذق اجلرئاسر.
 ّااادس  ،126يص اارسذق اجلرئاسر.
 -33ااذاد م 116
ّ
ا ار م ااذليني ااد زني اجل ّ مزمني بااذليني اجلعسكر ني وزارس اجلرب ّد ا اجلربذ
 -34ااذاد م  ،130 126مرسذق رقيت  ،60/74ااتض
وهد د قذا د اجل ا ذن ا،ساسر اا م ل اجل ّ مزمني اجل ّدائ ني باجلعسكر ني.
35
ربادس  ،129مرسربربذق رئاسربربر رقربربيت  ،145/18ااتض رب هد ربربد اجل ربربا ذن ا،ساسربربر جلل سربربتخدمني ااربربد زني اجلتّربربابعني اتسسربربا اجل ربربا ااقتةربربادي
 اارب ّجلل زا اجلذ اجل ّ ع .

اجمللد السادش ــ العدد الثاني ــ السنت جوان 0202

332

اإلطار التّنظيمي والرّقابي للمؤسّست العموميّت ذاث الطّابع الصّناعي والتّجاري التّابعت للجيش الوطين الشّعيب أمحودة حمّ مد البشري ،حسّاني حمّمد منري
36
ااادس  ،17يص اارسذق اجلرئاسر.
ااادس  ،16و ّ
ّ -

37
ااادس  ،87يص اارسذق اجلرئاسر.
 ّ -38ااذاد م  ،126 116يص اارسذق اجلرئاسر.
39
ااادس  ،132يص اارسذق اجلرئاسر.
ااادس  ،130و ّ
 ّ -40ر دس قةل مز ا  ،اجل ا ذن اإلداري ،اجلز ا،وي ،م معة صخري ،اجلذادي ،اجلزائر ،اجل معة ا،و .134 -133 ،2011 ،
41
جلة رب ل بعلربربر ،اجل ربربا ذن اإلداري "اجلت ينربربزيت اإلداري اجل ربرباي اإلداري" ،دار اجلعلربربذق جلل ربربر واجلتذز رب ّ ،ابربربة ،اجلزائربربر ،بربربدون معربربة،2013 ،
 ربربد ا ّ.73
42
ربادس  ،01/02مرسربربذق رئاسربربر رقربربيت  ،145/18ااتضرب هد ربربد اجل ربربا ذن ا،ساسربربر جلل سربربتخدمني ااربربد زني اجلتّربربابعني اتسسربربا اجل ربربا ااقتةربربادي
 اارب ّجلل زا اجلذ اجل ّ ع .
43
ااادس  ،02/02يص اارسذق اجلرئاسر.
 ّ44
جلساب .40 ،
 مد ا زد ّ ا  ،اارج ا ّ45
جلعامة جلل ا ذن اإلداري ،دار اجلامعة اجلد دس ،ااسك درّة ،مةر ،بدون معة.148 ،2012 ،
 د ر عت مد اجلذ ا  ،اجل ينرّة ا ّ46
ااادس  ،15مرسذق رئاسر رقيت  ،145/18ااتض
 ّاجلذ اجل ّ ع .
47
جلساب .39 ،
 مد ا زد ّ ا  ،اارج ا ّ48
ااادس  ،29مرسذق رئاسر رقيت  ،145/18ااتض هد د اجل ا ذن ا،ساسر جلل ستخدمني ااد زني اجلتّابعني اتسسربا اجل ربا ااقتةربادي جلل ربزا
 ّاجلذ اجل ّ ع .
49
اادس  ،27يص اارسذق اجلرئاسر.
ااادس  ،17ا ّ
 ّاجلر دس اجلرمزّة ني اسمة تعزني ااراقب اجلعرباق جلل ربزا ،اسربز ا اارسربذق
 -50م أ ا اجلماز نيذجب قرار وزاري غل م ذر س ة  ،1981ز لمر
اجلرئاسر ااترخ  13مو  ،2005اجلةادر اجلر دس اجلرمزة جلل مذر ة اجلزائر ة اجلدمي را زة اجل عمزة ،اجلعدد  ،58اجلةادرس  25مو .2005
ااذق اجلرمر جلذزارس اجلد ا اجلذ :
https://www.mdn.dz/site_principal/sommaire/presentation/ministere_ar.php

هد د اجل ا ذن ا،ساسر جلل ستخدمني ااد زني اجلتّابعني اتسسربا اجل ربا ااقتةربادي جلل ربزا

جلسا ة .13:22
تار د اإل ح  09 :زيري  ،2021ل ا ّ
51
جلةادر اجلر دس اجلرمزة جلل مذر ة اجلزائر ة اجلدمي را زة اجل عمزة ،اجلعدد
 ّااادس  ،17مرسذق ت يز ي رقيت  ،188/90ااترخ  23جذان  ،1990ا ّ
جلةادرس  27جذان  ،1990ااتض هد د زال اإلدارس اارلزّة ومجمزهتا اجلذزارا .
 ،26ا ّ
52
جلساب .41 ،
 مد ا زد ّ ا  ،اارج ا ّاجلر دس اجلرمزّة ني اسمة تعزني مربد ر ااةرباحل اااجلزّربة ،اسربز ا اارسربذق اجلرئاسربر ااربترخ
 -53م أ ا اجلماز نيذجب قرار وزاري غل م ذر ،ز لمر
 13مو  ،2005اجلةادر اجلر دس اجلرمزة جلل مذر ة اجلزائر ة اجلدمي را زة اجل عمزة ،اجلعدد  ،58اجلةادرس  25مو .2005
54
جلساب .42-41 ،
 مد ا زد ّ ا  ،اارج ا ّ -55يص اارج .43-42 ،
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