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:ملخص
 بالىظغ لظػف طماهات،تهضف هظه الضعاؾة لحلُُم ثجغبة الؿلؼات إلاصاعٍة املؿحللة في الجؼاتغ
 باإلطافة الى الحدوٌ مً الظبؽ بواؾؼة ؾلؼة اصاعٍة مؿحللة الى الظبؽ،الاؾحلاللُة وغموض الحىُُف اللاهووي لها
 هل ٌػحبة هظا الحدوٌ مئكغا:بواؾؼة الضولة في الػضًض مً اللؼاغات في آلاوهة لازرة ومى ػغخد إلاكيالُة آلاثُة
غلى ثسلي الجؼاتغ غلى مفهوم الؿلؼة إلاصاعٍة املؿحللة؟
 بالىظغ لالؾحمغاع في اوشاء،فياهد الىخُجة أه ال ًمىً الجؼم بحسلي الجؼاتغ غً فىغ الظبؽ املؿحلل بشيل مؼلم
 اليشاغ املحػلم بمػالجة املػؼُات الصخصُة واليشاغ،هظه الؿلؼات في كؼاغات أزغى غلى غغاع كؼاع املحغوكات
ٌ لىً ثبلى مصضاكُة هظه الؿلؼات في الجؼاتغ مدل جؿاإ،الىووي
 ؾلؼة اصاعٍة مؿحللة؛ طبؽ؛ اؾحلاللُة؛ مئؾؿة غمومُة؛ وصاًة:الكلماث املفخاحيت
Abstract:
This study aims to evaluate the experience of independent administrative authorities in
Algeria, in view of the weak guarantees of independence and the ambiguity of their legal
nature, especially after the transition from regulation by an independent administrative
authority to the traditional state regulating in many sectors in recent times. From it, the
following problem was raised: Is this transformation considered an indication that Algeria has
abandoned the concept of independent administrative authority?
The result was that it could not be certain that Algeria abandoned the idea of
independent control absolutely, given the continuation of establishing these authorities in
other sectors such as the hydrocarbon sector, the activity related to the processing of personal
data and nuclear activity, but the credibility of these authorities in Algeria remains
questionable.
Keywords : independent administrative authority; regulation ; independence; public
institution; tutelage.
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مقذمت:
أصى اوسحاب الضولة مً الحلل الاكحصاصي الى ثدوٌ صوعها مً الضولة املحضزلة الى الضولة الظابؼة ،صاخ هظا
الحدوٌ ظهوع هموطج الؿلؼات إلاصاعٍة املؿحللة وواهد بضاًات ظهوع هظه الؿلؼات في صوٌ الغغب وثبػد ههجها
الجؼاتغ غلى غغاع باقي الضوٌ الىامُة ،بالىظغ للظغوف التي مغت بها في أوازغ ؾىوات الثماهُيُات ،والتي مؿد املجاالت
الاكحصاصًة والاححماغُة
وكض كمل هموطج الؿلؼات إلاصاعٍة املؿحللة كؼاغات وشاغ واؾػة واهد بضاًتها في ؾىوات الخؿػُيُات جػللد
بمجاٌ الاغالم واللؼاع الاكحصاصي واملالي وإلاصاعي واؾحمغت الى غاًة ؾىة  ،2909خُث كهضت خغهة اوشاء هظه
الهُئات وثرة مخؿاعغة ومحىوغة فمؿد مجاٌ الاغالم مغ أزغى االؿميي البصغي والححافة املىحوبة ،،اليشاغ املحػلم
بالحوكُؼ والحصضًم الالىتةوهُرن ،كؼاع البةًض والاثصاالت الالىتةوهُة ومػالجة املػؼُات طات الؼابؼ الصخص ي بػض
صزوٌ الجؼاتغ مػتةن الغكمىة وأزرةا مجاٌ اليشاغ الىووي
وكض ثدلى هظا الىوع مً الهُئات في الجؼاتغ بسصوصُات مرزث غً الىموطج الغغبي االفغوس ي بالخصوص ،،ثيبؼ
هظه لازرة مً الثلافة الؿُاؾُة ،اللاهوهُة وإلاصاعٍة فيها ،بالغغم مً اكحباؽ املشغع الجؼاتغي ملػظم لاخيام املحػللة
بخىظُم هظه الؿلؼات مً الىصوص الفغوؿُة مما ًضغو الى الخؿاإٌ غً صضق اعاص املشغع في اوشاء ؾلؼة اصاعٍة
مؿحللة باملػنى الحلُلي للػباع واملئكغ غلى طلً ثدوٌ هظا لازرة في آلاوهة لازرة مً الظبؽ بواؾؼة ؾلؼة اصاعٍة
مؿحللة الى الظبؽ بواؾؼة الضولة في الػضًض مً مجاالت اليشاغ
ثحػلم أهمُة الضعاؾة بحوطُذ مضى أهمُة وحضًة وحوص الؿلؼات إلاصاعٍة املؿحللة في الىظام املئؾؿاجي في
الجؼاتغ ،بالىظغ لؼبُػتها اللاهوهُة وػغٍلة ثىظُمها ،زصوصا في ظل الحدوٌ في الػضًض مً اللؼاغات الى الظبؽ
بواؾؼة الضولة
ومى ثؼغح إلاكيالُة آلاثُة :هل ٌػحبة الحدوٌ مً الظبؽ بواؾؼة ؾلؼة اصاعٍة مؿحللة الى الظبؽ بواؾؼة
الضولة  ،مئكغا غلى ثسلي الجؼاتغ غً مفهوم الؿلؼة إلاصاعٍة املؿحللة ،في ظل طػف طماهات الاؾحلاللُة التي ثمرز
هظه الهُئات ؟
لإلحابة غلى هظه إلاكيالُة ثم ثلؿُم الضعاؾة الى غىصغًٍ أؾاؾُرن:
أوال :الخصوصُات التي ثمرز الؿلؼات إلاصاعٍة املؿحللة اما برن الحللُض الفغوس ي وزصوصُة الثلافة الؿُاؾُة،
اللاهوهُة وإلاصاعٍة الجؼاتغٍة
راهُا :الحدوٌ مً الظبؽ بواؾؼة ؾلؼة اصاعٍة مؿحللة الى الظبؽ بواؾؼة الضولة
الهجاػ هظه الضعاؾة ثم الاغحماص غلى املىهج الوصفي والحدلُلي ،باغحباع الضعاؾة ثدحاج الى ثوطُذ ػبُػة وثىظُم
هظه الهُئات بىاءا غلى لاخيام الواعص في هصوص اوشائها ،وثدلُل هظه لازرة للوصوٌ الى الىحاتج فُما ًحػلم بمآٌ
مفهوم الؿلؼة إلاصاعٍة املؿحللة في الجؼاتغ
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 -0الخصىصياث التي جميز السلطاث إلاداسيت املسخقلت في الجضائش :ما بين الخقليذ الفشوس ي
وخصىصيت الثقافت السياسيت ،القاهىهيت وإلاداسيت الجضائشيت
ظهغت فىغ الظبؽ املؿحلل في الجؼاتغ مؼ بضاًة ؾىوات الخؿػُيُات بالىظغ للظغوف التي مغت بها مؼ أوازغ
ؾىوات الثماهُيُات ،والتي أصت الى اصعاج الؿلؼات إلاصاعٍة املؿحللة في الىظام املئؾؿاجي فيها ،وكض ثم اغحماص املشغع
الجؼاتغي في طلً غلى الىموطج الفغوس ي بشيل هبرة ،هما وصف لاؾحاط ػواًمُة ب ""macro mimétismeا ،1ومً صون
كً واهد اللؼاغات املػىُة ثلً التي مؿتها الحدوالت املػحمض في الىظام الاكحصاصي ،واملحػللة بضزولها غالم
الاؾخثماع والخوصصةا ،2واملىافؿةا ،،3ملا ثوفغه مً خُاص ومغوهة وفػالُة عجؼت أحهؼ إلاصاع الىالؾُىُة الغاعكة في
الفؿاص والبرةوكغاػُة غً ثلضًمهاا،4
لىً هصوص اوشاء هظه الؿلؼات بُيد ان املشغع الجؼاتغي بلي محمؿيا ببػع املباصة التي لها غالكة مباكغ مؼ
الثلافة الؿُاؾُة ،اللاهوهُة وإلاصاعٍة في الجؼاتغ ،أو بمػنى ازغ بالىظام الؿُاس ي املحجظع فيها مىظ الاؾحلالٌ الى غاًة
ًومىا هظا واملحمرز بشض ثغهرز الؿلؼة لضى عتِـ الجمهوعٍة ،وطلً غلى مؿحوى الؼبُػة اللاهوهُة وثىظُم هظه
الهُئاتا، 5
فما هي ابغػ الخصوصُات التي ثمرز هظه الؿلؼات ،غل مؿحوى ػبُػتها اللاهوهُة وثىظُمها
 -1.1الخصوصُات املحػللة بالؼبُػة اللاهوهُة للؿلؼات إلاصاعٍة املؿحللة.
مً برن الخصوصُات التي ثحػلم بالؼبُػة اللاهوهُة للؿلؼات إلاصاعٍة املؿحللة التةصص الواضح للمشغع خوٌ
اؾلاغ ثىُُف صكُم وموخض غلى حمُؼ الهُئات امليشؤ طمً هظه الفئة ،مما أصى الى الخشىًُ في صحة هظا الحىُُف.
وبالغغم مً اصعاج املشغع الجؼاتغي في الػضًض مً هصوص اوشاء الؿلؼات إلاصاعٍة املؿحللة ثىُُف صغٍذ بظلً ،لىى
ًثرة بػباعات أزغى ما ٌشىً في هظا الحىُُف وثحمثل فُما ًلي:

1

) (R. Zouaimia, les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie, éd.
Houma, Alger, 2005, p.17.
)2(B.Filali et F.Fettat et A.Boucenda, « les perspectives économiques de la loi de privatisation en
Algérie », Idara, v.8, n°1-1998, pp.121-130.
)3(Ch. Bennadji, « le droit de la concurrence en Algérie », RASJEP, n°44, 3-2000, pp. 143-159.
)4(R. Zouaimia, « de l’Etat intérventionniste a l’Etat régulateur: l’exemple Algerien», revue critique
des sciences juridiques et politiques, n°1, 2008, pp. 8-12; M.Ch.Belmihoub, « la problématique
générale de la gestion des services publics de réseaux a la lumière de la déréglementation », les cahiers
de CREAD, n°46/2003, pp.40-44.
( )5عاحؼ بحفصُل أهثة الهام زغش ي ،الؿلؼات الاصاعٍة املؿحللة في ظل الضولة الظابؼة ،أػغوخة ملضمة لىُل كهاص صهحوعاه غلوم في اللاهون الػام،
ولُة الحلوق والػلوم الؿُاؾُة ،حامػة ؾؼُف ،2905-2902 ،2ص ص 099-88
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اؾحػمال للػضًض مً الػباعات لحىُُف الهُئة مثل،هُئة مؿحللة ،ؾلؼة مؿحللة ،حهاػ مؿحلل ،ؾلؼة طبؽمؿحللة و ؾلؼة اصاعٍة ثحمحؼ باالؾحلالٌ املالي وإلاصاعيا،1؛غلى زالف املشغع الفغوس ي الظي وخض مئزغا ثىُُف "ؾلؼة
اصاعٍة مؿحللة" و"ؾلؼة غمومُة مؿحللة" طمً اللاهون الػظوي عكم  52-2907املحػلم بالؿلؼات إلاصاعٍة املؿحللة
والؿلؼات الػمومُة املؿحللة واللاهون عكم  55-2907املئعر في  2907/90/29املحظمً الىظام الاؾاس ي الػام للؿلؼات
إلاصاعٍة املؿحللة والؿلؼات الػمومُة املؿحللةا ،،2وأعفم اللاهون بملحم ثظمً كاتمة بالؿلؼات إلاصاعٍة املؿحللة
والؿلؼات الػمومُة املؿحللة وثغث غلى صضوع هظا اللاهون الجضًض احغاء جػضًالت غلى اللواهرن امليشئة للػضًض مً
الؿلؼات لححوافم مؼ أخيام ا.،3
 وحوص غباع "ثوطؼ لضى عتِـ الجمهوعٍة"" ،ثوطؼ لضى الوػٍغ لاوٌ" أو "ثوطؼ لضى الوػٍغ امليلف باللؼاع فيالىص الظي ًىُف فُ الهُئة بالؿلؼة إلاصاعٍة املؿحللة؛

()1فالبػع مً الهُئات فلؽ هي التي خظُد بحىُُف صغٍذ مً املشغع هؿلؼة اصاعٍة مؿحللة عاحؼ املواص آلاثُة :ملاص  65مً كاهون املُاه عكم 02-95
املئعر في  2995/98/92املحظمً كاهون املُاه،اج ع عكم  69بحاعٍش ،2995/99/92؛ املاص  9مً اللاهون عكم 02/98املئعر في  2998/96/25املحػلم
باملىافؿة املػضٌ لألمغ عكم  90-90املئعر في  ،2990/97/09اج ع عكم  06بحاعٍش ،2998/97/92؛ املاص  0-070مً اللاهون عكم  00-98املئعر في
 2998/97/29املػضٌ واملحمم لألمغ عكم  95-85املئعر في  0985/92/06املحػلم بدماًة الححة وثغكُتها ،اج ع غضص  22مئعزة في ،2998/98/90؛ املاص 2
مىغع مً اللاهون عكم  90-95املئعر في  2995/92/96املحػلم بالوكاًة مً ثبُِع لامواٌ وثموٍل إلاعهاب وميافدتهما املػضٌ واملحمم باألمغ عكم 92-02
املئعر في  ،2902/92/00اج ع غضص  8مئعزة في ،2902/92/05؛ املاص  07مً اللاهون عكم  90-96املحػلم بالوكاًة مً الفؿاص وميافدح  ،اج ع غضص 02
مئعزة في ،2996/90/98؛املاص  22مً اللاهون عكم  97-08مئعر في ً 2908/96/09حػلم بدماًة لاشخاص الؼبُػُرن في مجاٌ مػالجة املػؼُات طات
الؼابؼ الصخص ي ،اج ع غضص  02مئعزة في ،2908/96/09؛ املاص  5مً اللاهون عكم  95-09املحػلم باالوشؼة الىووٍة ،اج ع غضص  27مئعزة في
،2909/97/25
( )2راجع الموقعين االلكترونيين:
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033897475/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033897475/
)3( F.Chaltiel, la loi relative aux autorités administratives indépendantes : apport et limittes, https://www.actujuridique.fr/administratif/la-loi-relative-aux-autorites-administratives-independantes-apports-et-limites/ ,publier
le 30/04/2018, ( 20/05/2020).
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 اخالح للحىظُم بسصوص ثىظُم وؾرة الػمل صازل الؿلؼةا ،1غلى زالف املشغع الفغوس ي الظي مىذالازحصاص الحصغي لللاهون لحدضًض الخشىُلة والصالخُات واملباصة لاؾاؾُة املحػللة بؿرة هظه الؿلؼاتا،2
 مىد الصخصُة املػىوٍة لجمُؼ الؿلؼات إلاصاعٍة املؿحللة ،التي جػض في لاصل مؿحللة مً صونها ،مما أصىبالىثرةا ،3الى الخشىًُ في الؼبُػة اللاهوهُة الحلُلُة التي أعاصها املشغع لهظه الهُئات وثغصصه ما برن اوشاء ؾلؼات
اصاعٍة مؿحللة باملػنى لاصلي والحلُلي لليلمة أم ثمؿى باملفهوم الحللُضي للمئؾؿة الػمومُة
 -2.1ثىظُم ًحمرز بحظبظب و طػف طماهات الاؾحلاللُة
ارغ ثغصص املشغع الجؼاتغي خوٌ ثدضًض الؼبُػة اللاهوهُة للؿلؼات إلاصاعٍة املؿحللة ثدضًضا وافُا ووافُا بشيل
مباكغ غلى ثىظُم هظه الؿلؼات ،املحمرز بحظبظب طماهات الاؾحلاللُة غلى مؿحواه
لحجؿُض الاؾحلاللُة التي ثحمحؼ بها الؿلؼات إلاصاعٍة املؿحللة ًج ان ثىغؽ مجموغة مً الظماهات في الىظام
لاؾاس ي املظمً في هص اوشاء هظه لازرة ثحػلم بخشىُلة هظه الؿلؼات ،كغغ الحسصص ،هظام الػهض  ،خاالت
الحىافي لىً هصوص اوشاء الؿلؼات إلاصاعٍة املؿحللة في الجؼاتغ ثباًيد فُما بُنها خوٌ ثىغَـ هظه الظماهات
-الخشىُلة الجماغُة :هغؽ املشغع الجؼاتغي الخشىُلة الجماغُة باليؿبة لجمُؼ الؿلؼات إلاصاعٍة املؿحللة

ا ،1إلاخالة بسصوص جشىُلة وثىظُم الهُئة الوػىُة للوكاًة مً الفؿاص وميافدح للحىظُم ،وصضع بظلً املغؾوم الغتاس ي عكم  200-96املئعر في
 ،2996/00/22اج ع غضص  72مئعزة في ،،2996/00/22ورلك ما اعخبر ججاهال لىص املادة  125من الذسخىس والتي جمىح اخخصاص جطبيق القاهىن
للىصيشألاول وجذخال في اخخصاص مىكىل لهزا ألاخيرمن طشف سئيس الجمهىسيت أهظغ:
R.Zouaimia, les autorités de regulation indépendantes face aux exigences de la gouvernance, éd.Belkeise, Alger,
2013, pp.235-238.
……/

 /إلاخالة بسصوص ؾلؼة طبؽ املُاه ااملاص  65مً اللاهون عكم  ،،02-95فُما ًسص ؾلؼة الىلل ػبلا لىص املاص  092مً كاهون املالُة لؿىة
 ،2990فُما ًحػلم بؿلؼة طبؽ ؾوق الحبغ ااملاص  298مً اللاهون عكم ، ،96-2999التي لم ثدضص جشىُلتها وال ثىظُمها ال في اللاهون وال في الحىظُم،
ولم ثغ هظه الؿلؼة الىوع مىظ ؾىة  2990الى غاًة صضوع كاهون املالُة الحىمُلي لؿىة  2999والظي حغصها مً صالخُاتها لصالح وػٍغ املالُة وهفـ لامغ
باليؿبة لخلُة مػالجة الاؾحػالم املالي و الووالة الوػىُة للمواص الصُضالهُة طات الاؾحػماٌ الؼبي البشغي ،خُث أخاٌ اللاهون امليص ئ لهما للحىظُم
بشؤن ثىظُمهما ،وطلً ػبلا لىص املاص  09مىغع مً لامغ عكم  ، 92-02خُث صضع املغؾوم الحىفُظي عكم  027-92املئعر في  2992/92/97املػضٌ
واملحمم باملغؾوم الحىفُظي عكم  057-00املئعر في  ،2900/92/05اج ع غضص  6مئعزة في  ،،2900/92/26وػبلا لىص املاص 0-070مً اللاهون عكم 00-98
املئعر في  2998/97/29املحػلم بدماًة الححة وثغكُتها املػضٌ واملحمم لللاهون عكم  95-85املئعر في  ،0985/92/06لىً لم ًصضع الحىظُم املحػلم
بالووالة الوػىُة للمواص الصُضالهُة الى غاًة ؾىة  2905بموح املغؾوم الحىفُظي عكم  ،098 -05وهظلً الؿلؼة الوػىُة للحصضًم الالىتةووي ،خُث
أخاٌ اللاهون عكم  92-05بشؤن ثىظُمها وؾرةها للحىظُم ،وبالفػل صضع املغؾوم الحىفُظي عكم  002-06املئعر في ً ،2906/92/25دضص ثىظُم املصالح
الحلىُة وإلاصاعٍة للؿلؼة الوػىُة للحصضًم الالىتةووي وؾرةها ومهامها ،ج ع غضص  26مئعزة في 2906/92/28
( )2بموح املاص لاولى مً اللاهون الػظوي عكم 52-2907

)3( R.Khelloufi, « les institutions de regulations», RASJP, v.41, n°1, 2003, pp 89-136; R.Zouaimia, les autorités
administratives indépendantes et la regulation--, Op.Cit., p.27
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اهلام خرشي /ـــــــــــــ
وٍتةاوح غضص أغظاء مسحلف الؿلؼات إلاصاعٍة املؿحللة ثلغٍبا ما برن 92و 02صون أن ًسظؼ ملػُاع موخضا ،1مؼ
اخحياع عتِـ الجمهوعٍة جػُرن أغظاء هظه الهُئات ،مما ًضٌ غلى الحبػُة املؼللة للؿلؼة لهظا لازرة بِىما هجض املشغع
الفغوس ي كض هغؽ مبضأ الحواػن برن الؿلؼات الثالذ في غظوٍة الؿلؼات إلاصاعٍة املؿحللة أو الؿلؼات الػمومُة
املؿحللة
 كغغ الحسصص :ثمرز املشغع الجؼاتغي باغفال لشغغ الحسصص الػلمي للػظوٍة في بػع الؿلؼاتا،،2ثىغَؿ لهظا الشغغ باليؿبة لبػع لاغظاء مً صون الباكرنا ،3وهُمىة ثمثُل اللؼاغات الوػاعٍة املخحلفة صازل
جشىُلة الؿلؼةا،4
 هظام الػهض  :اغحبة الفل امللاعن أن مض ؾدا ،6ؾىوات هي لاهثة اهخشاعا برن مسحلف الؿلؼات املؿحللة ،وهيالتي ػبلها املشغع الجؼاتغي غىض اوشات ألوٌ ؾلؼة مؿحللة وهي املجلـ لاغلى لإلغالما ،،5ولىى مرز بػض طلً برن
الؿلؼات ،خُث هغؽ هظام الػهض باليؿبة لجمُؼ لاغظاءا ،،6و مرز برن لاغظاء في اػاع بػع الؿلؼات ،خُث فغض
باليؿبة لبػظهم هظام الػهض وؾىد بسصوص الباقيا ،7مً صون امياهُة ثلضًم مبةعا لظلً ،هما اهمل هظام الػهض
ثماما باليؿبة لبػع الؿلؼات لازغىا،8
اً ،1حيون مجلـ ؾلؼة طبؽ البةًض والاثصاالت الالىتةوهُة مً رماهُةا ، 8أغظاء بما فيهم املضًغ الػام؛ زلُة مػالجة الاؾحػالم املالي ؾبػة ا،7
أغظاء؛ الؿلؼة الوػىُة لألمً ولامان الىووٍرن زمؿة ا ،5أغظاء؛ لجىة ثىظُم ومغاكبة غملُات البوعصة ؾبػة ا ،7أغظاء ،ؾلؼة طبؽ الؿميي
البصغي جؿػةا ،9أغظاء؛ الؿلؼة الوػىُة للحصضًم الالىتةووي زمؿة ا ،5أغظاء؛ لجىة طبؽ الىهغباء والغاػا ،2أعبػة أغظاء؛ الؿلؼة الوػىُة
لحماًة املػؼُات الصخصُة ا ،06ؾحة غشغ غظوا؛ ؾلؼة طبؽ الخضمات الػمومُة للمُاه ا ،2أعبػةأغظاء؛ لجىة الاكغاف غلى الحؤمُىات ا ،5زمؿة
أغظاء؛ اللجىة املصغفُة رماهُةا ،8أغظاء؛ مجلـ الىلض واللغض جؿػةا ،9أغظاء؛ مجلـ املىافؿة ارىا غشغا ،02غظوا
ا ،2لؿلؼتي طبؽ املُاه كبل الغائها ااملاص  7مً املغؾوم الحىفُظي عكم ،090-98؛ لجىة طبؽ الىهغباء والغاػ ااملاص 007مً اللاهون عكم ،90-92؛
الووالحرن املىجمُحرن ااملاص  08مً اللاهون عكم ،95-02؛ لجىة إلاكغاف غلى الحؤمُىات ااملاص  299مً اللاهون عكم  ،،92-96و لاغظاء الؿبػة طمً
جشىُلة ؾلؼة طبؽ الححافة املىحوبة و لاغظاء الخؿػة ا ،9في جشىُلة ؾلؼة طبؽ الؿميي البصغي ػبلا لىص املاص  57مً اللاهون عكم 92-02؛
أغظاء الؿلؼة الوػىُة لألمً ولامان الىووٍرن ااملاص  7مً اللاهون عكم ،95-09
ا ،3باليؿبة ملجلـ الىلض واللغض ااملاص  58مً الامغ عكم  00-90املػضٌ واملحمم،؛ اللجىة املصغفُة ااملاص  096مً الامغ عكم  00-90املػضٌ واملحمم،؛
مجلـ املىافؿة ااملاص  09مً اللاهون عكم ،02-98؛ زلُة مػالجة الاؾحػالم املالي ااملاص  09مً املغؾوم الحىفُظي عكم  027-92املػضٌ واملحمم باملغؾوم
الحىفُظي ،207-09؛ ؾلؼة طبؽ الححافة املىحوبة ااملاص  59مً اللاهون الػظوي عكم ،95-02؛ الؿلؼة الوػىُة لحماًة املػؼُات طات الؼابؼ
الصخص ي ا املاص  20مً اللاهون عكم ،97-08
( )4باليؿبة للؿلؼة الوػىُة لحماًة املػؼُات طات الؼابؼ الصخص ي ااملاص  20مً اللاهون عكم  ،97-08وؾلؼة طبؽ الحبغ ااملاص  2مً املغؾوم
الحىفُظي عكم ،070-20
( )5بموح املاص  70مً اللاهون املحػلم باإلغالم ،غلى أن املض غرة كابلة ال للحجضًض وال للػؼٌ
ا ،6باليؿبة ألغظاء مجلـ املىافؿة ااملاص  09مً اللاهون عكم ،02-98؛ أغظاء اللجىة املصغفُة ااملاص  096مً اللاهون عكم ،00-90؛ أغظاء لجىة
ثىظُم ومغاكبة غملُات البوعصة ااملاصثرن  20و 22مً املغؾوم الخشغَيي عكم  09-90املػضٌ واملحمم،؛ أغظاء زلُة مػالجة الاؾحػالم املالي ا املاص  09مً
املغؾوم الحىفُظي عكم  027-92املػضٌ واملحمم،؛ أغظاء الهُئة للوكاًة مً الفؿاص وميافدح ااملاص  5مً املغؾوم الغتاس ي عكم 208-96؛ اغظاء
الؿلؼة الوػىُة للحصضًم الالىتةووي ااملاص  09مً اللاهون عكم ،92-05؛ أغظاء ؾلؼتي طبؽ الححافة املىحوبة ااملاص  50مً اللاهون الػظوي عكم
 ،05-02وطبؽ الؿميي البصغيا املاص  69مً اللاهون عكم ،92-02؛ أغظاء ؾلؼة طبؽ البةًض والاثصاالت الالىتةوهُة املاص  29مً اللاهون عكم -08
،92؛ اغظاء الؿلؼة الوػىُة لحماًة املػؼُات طات الؼابؼ الصخص ي ااملاص  20مً اللاهون عكم .،97-08
ا ،7باليؿبة ألغظاء مجلـ املغاكبة للووالحرن املىجمُحرن ااملاص  26مً اللاهون عكم  ،00-09مً صون أغظاء اللجىة املضًغ الظًً ال ًحمحػون بػهض
بموح املاص  28مً اللاهون هفؿ .،
( )8باليؿبة ألغظاء لجىة طبؽ الىهغباء ،ؾلؼة طبؽ الىلل ،لجىة الاكغاف غلى الحؤمُىات والؿلؼة الوػىُة لألمً ولامان الىووٍرن
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اهلام خرشي /ـــــــــــــ
 خاالت الحىافي :بالغغم مً أهمُة اصعاج خاالت الحىافي مؼ الػضًض مً املىاص لظمان الحُاص واملوطوغُة فيالحضزل ،لىً املشغع الجؼاتغي اظهغ ثباًىا في ثىغَـ خاالت الحىافي ،فؤخُاها هجضه ًىغؽ الحىافي املؼلم بمػنى الوظُفي
واملالي في هصوص اوشاء بػع الؿلؼاتا ،1وأخُاها أزغى ًخىاػٌ غى ثماماا ،2او ًىغؽ الحىافي اليؿبي 3ولىً املؿلً
إلاًجابي أن املشغع الجؼاتغي كض ثضاعن لامغ ببصضاعه لامغ عكم 90-97ا ،4والظي كملد املاص لاولى مى أغظاء ؾلؼات
الظبؽ ،لىى ًحظمً الحىافي املالي مً صون الحىافي الوظُفي

 -2راهُا :الحدوٌ مً الظبؽ بواؾؼة ؾلؼة اصاعٍة مؿحللة الى الظبؽ بواؾؼة الضولة
مما ًضغم التةصص الواضح املبرن ؾابلا للمشغع الجؼاتغي خوٌ ثجؿُض فىغ الؿلؼات إلاصاعٍة املؿحللة ،ثغاحػ في
الػضًض مً اللؼاغات غً الُة الظبؽ املؿحلل،وكض مـ هظا التةاحؼ كؼاع املحغوكات واملىاحم واليشاغ املحػلم
بالحصضًم الالىتةووي ،الصىاغة الصُضالهُة ،املُاه والىلل  ،وثدول هدو بضاتل أزغى ثىضعج في اػاع الخؿُرة املئؾس ي
الػمومي الحللُضي فهل ًمىً ان وػحبة طلً مئكغا غلى ثسلي املشغع الجؼاتغي غً مفهوم الظبؽ املؿحلل؟ زصوصا
بػض جػضًل املاص  20مً الحػضًل الضؾحوعي لؿىة  2906التي واهد ثىص في الفلغ الثالثة غلى ما ًلي ":ثىفل الضولة
طبؽ الؿوق " ،والتي ًيون امللصوص منها أن الضولة ثحىفل باوشاء ؾلؼات طابؼة للؿوق بواؾؼة اللواهرن ،خُث
الغُد بموح املاص  60مً الحػضًل الضؾحوعي لؿىة 2929ا ،،5وفي طلً اكاع الى ثسلي الضولة غً هظا املُياهرزم وهو
ؾلؼات الظبؽ والتةاحؼ غً مفهوم الظبؽ الاكحصاصي لصالح الظبؽ إلاصاعي الحللُضي
 -1.2البذائل التي كشسها املششع في القطاعاث التي مسها الخحىل
ثحمثل اللؼاغات أو اليشاػات التي مؿها الحدوٌ في كؼاع املحغوكات واملىاحم ،اليشاغ املحػلم بالحوكُؼ
والحصضًم الالىتةوهُرن ،كؼاع الصىاغة الصُضالهُة ،كؼاع املُاه ،كؼاع الحبغا ،6وكض ثم هظا الحدوٌ بؤكياٌ مسحلفة
مسحلفة ثمثلد في ثدوٍل الهُئة الظابؼة لللؼاع مً ؾلؼة اصاعٍة مؿحللة الى ووالة وػىُة،مئؾؿة غمومُة طات ػابؼ
اصاعي ،مئؾؿة غمومُة طات جؿُرة زاص ،اصماج هُئة خيومُة طمً الهُئات الظابؼة لللؼاع أو هلل ازحصاصات
الؿلؼة إلاصاعٍة املؿحللة الى الوػاع
ا ،1باليؿبة للػظوٍة في لجىة طبؽ الىهغباء والغاػ ااملاص  020مً اللاهون عكم ،90-92؛ ؾلؼة طبؽ الححافة الىحوبة ا املاصثرن  56و 57مً اللاهون
الػظوي عكم  ،95-02وؾلؼة طبؽ الؿميي البصغي ااملاص  60مً اللاهون عكم ،92-02؛ ووالتي املحغوكات ااملاص  02مً اللاهون عكم -09 / /
،00؛ اغظاء مجلس ي اصاع الووالحرن املىجمُحرن ااملاص  08مً اللاهون عكم ،95-02؛ أغظاء ؾلؼة طبؽ البةًض والاثصاالت الالىتةوهُة ااملاص  20مً
اللاهون عكم ،92-08؛ أغظاء الؿلؼة الوػىُة لألمً والامان الىووٍرن ااملاص  9مً اللاهون عكم ،95-09
( )2باليؿبة للصخصِحرن اللحرن ٌػُنهما عتِـ الجمهوعٍة في مجلـ الىلض واللغض؛ أغظاء اللجىة املصغفُة مً صن املحافظ واللاطُرن
ا ،3باليؿبة ألغظاء مجلـ املىافؿة ااملاص  29مً اللاهون عكم ،02-98؛ املحافظ وهواب الثالرة في مجلـ الىلض واللغض ا املاص  02مً الامغ عكم -90
،00؛ أغظاء الؿلؼة الوػىُة لحماًة املػؼُات طات الؼابؼ الصخص ي ااملاص  26مً اللاهون عكم ،97-08
( )4مئعر في  2997/90/90املحظمً خاالت الحىافي والالتزامات الخاصة ببػع املىاص والوظاتف ،ج ع غضص  06بحاعٍش  ،2997/90/97خُث مىػد املاص
املاص الثالثة أن ًماعؽ كاغلي املىاص والوظاتف املظووع في املاص لاولى غىض نهاًة مهمتهم وملض ؾيحرن وشاػا اؾخشاعٍا أو مهىُا أًا واهد ػبُػح أو
ًمحليوا مصالح مباكغ أو غرة مباكغ لضى املئؾؿات أو الهُئات التي ؾبم لهم وأن عاكبوها أو اكغفوا غليها
( )5هصد املاص  60مً الحػضًل الضؾحوعي لؿىة  2929غلى ما ًلي ":خغٍة الحجاع والاؾخثماع وامللاولة مظموهة وثماعؽ في اػاع اللاهون"
( )6مغؾوم ثىفُظي عكم  070-20مئعر في ٌ 2920/92/28ػضٌ وٍحمم املغؾوم الحىفُظي عكم  92000مئعر في  2992/09/08واملحظمً ثىظُم وشاػات
صىؼ املواص الحبغُة واؾحرةاصها وثوػَػها ،ج ع غضص  00مئعزة في 2920/95/95
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اهلام خرشي /ـــــــــــــ
 كؼاع املحغوكاتثم طبؽ اليشاغ املحػلم باملحغوكات باللاهون عكم 97-95ا ،1الظي أوشؤ ووالتي املحغوكات وهُفهما بالووالحرن
الوػىِحرن املؿحللحرن هما :الووالة الوػىُة ملغاكبة اليشاػات وطبؼها في مجاٌ املحغوكات وثضعى "ؾلؼة طبؽ
املحغوكات" وووالة وػىُة لحثمرن مواعص املحغوكات وثضعى "الىفؽ" ،بموح املاص  02مى بػض طلً صضع اللاهون عكم
90-00ا ،2الظي خوٌ الووالحرن مً ؾلؼحرن مؿحللحرن الى وكالخين وطىيخين بموح املاص  02مى لىً بػض صضوع
اللاهون الجضًض وهو اللاهون عكم 00-09ا ،،3اؾحػاصت الووالحان ػبُػتهما اللاهوهُة هؿلؼحرن مؿحللحرن بموح املاص
 22مً هظا اللاهون وهو ما ًئهض ثغصص املشغع في لازظ بىموطج الؿلؼات املؿحللةا،4
 كؼاع املىاحمثم طبؽ اليشاغ املىجمي بموح اللاهون عكم 09-90ا ،،5الظي اوول مهمة طبؽ اليشاغ املىجمي لووالحرن هما
الووالة الوػىُة للممحليات املىجمُة والووالة الوػىُة للجُولوحُا واملغاكبة املىجمُة ،في اػاع الفصل لاوٌ بػىوان:
إلاصاع ولاحهؼ امليلفة باملىاحم مً الباب الغابؼ بػىوان :أحهؼ الضولة وكض هُفهما املشغع بالسلطخين الاداسجين
املسخقلخين( )6لىً املشغع ثغاحؼ غً هظا الحىُُف في ظل اللاهون الجضًض الظي صضع ؾىة  2902وهو اللاهون عكم -02
95-02ا ،،7الظي الغى الووالحرن الؿابلحرن وغوطهما بووالة املصلحة الجُولوحُة للجؼاتغوالووالة الوػىُة لليشاػات
املىجمُة ثباغا بموح هص املاص  07مى في اػاع الفصل لاوٌ بػىوان :الووالحان املىجمُحان ،مً الباب الغابؼ بػىوان:
الاػاع املئؾؿاجي ملماعؾة اليشاػات املىجمُة ،وهُفهما بالىكالخين الىطىيخين ثحمحػان بالصخصُة اللاهوهُة
والاؾحلالٌ املالي
 اليشاغ املحػلم بالحوكُؼ والحصضًم الالىتةووي:ًحم طبؽ اليشاغ املحػلم بالحوكُؼ والحصضًم الالىتةوهُرن في الجؼاتغ بواؾؼة اللاهون عكم  ،892-05الظي وطؼ
اللؼاع ثدد اكغاف رالذ ؾلؼات :ؾلؼحرن اصاعٍحرن مؿحللحرن هما الؿلؼة الوػىُة للحصضًم الالىتةووي والؿلؼة
الاكحصاصًة للحصضًم الالىتةووي وؾلؼة خيومُة للحصضًم الالىتةووي بموح املاص  26مً هظا اللاهون ،خُث خضصت

ا ،1مئعر في ً ،2995/92/28حػلم باملحغوكات ،ج ع غضص  59بحاعٍش  ،2995/97/09املػضٌ واملحمم بواؾؼة لامغ عكم  09-96املئعر في  ،96/97/29ج ع
غضص  28بحاعٍش 2996/97/09
ا ،2اللاهون عكم  90-00املئعر في  2900/92/29املحػلم باملحغوكات ،ج ع غضص  00بحاعٍش 2900/92/22
ا ،3اللاهون عكم  00-09املئعر في ً 2909/02/00ىظم وشاػات املحغوكات ،ج ع غضص  79مئعزة في .2909/02/22
( )4هوع بوالخظغ  ،صوع ووالتي الىفؽ في طبؽ كؼاع املحغوكات الجؼاتغي ،أػغوخة ملضمة لىُل كهاص صهحوعاه غلوم ثسصص :اللاهون ،ولُة الحلوق
والػلوم الؿُاؾُة ،حامػة مولوص مػمغي ثرزي وػو ،2929/02/20 ،ص ص 06-05
( )5اللاهون عكم  09-90مئعر في ً ،2990/97/90حظمً كاهون املىاحم ،ج ع غضص  05مئعزة في 2990/97/92
( )6بموح هص املاصثرن  22و 25غلى الحوالي
ا،7اللاهون عكم  95-02مئعر في ً 2902/92/22حظمً كاهون املىاحم ،ج ع غضص  08بحاعٍش 2902/90/09
( )8اللاهون عكم  92-05مئعر في ً 2905/92/90دضص اللواغض الػامة املحػللة بالحوكُؼ والحصضًم الالىتةوهُرن ،ج عغضص  6مئعزة في 2905/92/09
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اهلام خرشي /ـــــــــــــ
املاص  2مً املغؾوم الحىفُظي عكم 005-06ا ،1ػبُػة هظه الهُئة ب"السلطت إلاداسيت" .مما جشجب عىه اقحام سلطت
إداسيت ضمن مهمت ضبط هزا القطاع.
 اللؼاع الصحي والصىاغة الصُضالهُةغغف كؼاع الححة والصىاغة الصُضالهُة ،وبالخصوص في اػاع وشاغ املواص الصُضالهُة اوشاء الووالة الوػىُة
للمواص الصُضالهُة املؿحػملة في الؼ البشغي ،بموح اللاهون عكم 00-98ا ،2بموح املاص  7مى  ،وهُفها بالؿلؼة
إلاصاعٍة املؿحللة والهضف مً طلً وان ثسلُص إلاصاع املغهؼٍة بوػاع الححة وإصالح املؿخشفُات مً الخؿُرة املباكغ
للمواص الصُضالهُة اكحضاء بالحجاعب امللاعهة زصوصا الامغٍىُة والفغوؿُة والاعصهُة ،زصوصا بػض فحذ اليشاغ
الصُضلي غلى الخواصا ،3لىً بلي ثدىم الضولة في اليشاغ الصُضالوي الى غاًة صضوع املغؾوم الحىفُظي عكم -05
098ا ،،4أي بػض خوالي  7ؾىوات مً اوشائها لىً بػض صضوع اللاهون عكم 00-08ا ،،5ثغاحؼ املشغع غً ثىُُف الووالة
بالؿلؼة إلاصاعٍة املؿحللة الظابؼة لللؼاع لصالح ثىُُفها باملؤسست العمىميت راث الدسيير الخاص بموح املاص
 222مً هظا اللاهون وكض صضع املغؾوم الحىفُظي عكم 099-09ا ،6الظي اهض غلى هظه الؼبُػة طمً هص املاص  2مى
مى
 كؼاع املُاهصضع كاهون املُاه عكم 02-95ا ،،7الظي اوشا ؾلؼة طبؽ الخضمات الػمومُة للمُاه طمً الباب الغابؼ
بػىوان :لاصوات املئؾؿاثُة للخؿُرة املضمج للمواعص املاتُة ،الفصل الثالث بػىوان :الاػاع املئؾؿاجي للخؿُرة املضمج
للمواعص املاتُة ،والظي هُفها بالؿلؼة إلاصاعٍة املؿحللة بموح املاص  65مى وصضع بظلً املغؾوم الحىفُظي عكم -98
090ا ،8لىً لؿلؼة الحىفُظًة ممثلة في الوػٍغ لاوٌ اعثؤت بػض غشغ ؾىوات ثلغٍبا الغاء هظه الؿلؼة وثدوٍل
ممحلياتها والتزاماتها ومؿحسضميها الى الوػاع امليلفة باملواعص املالُة بموح املغؾوم الحىفُظي عكم 060-08ا ،9وطلً بمبةع
بمبةع ان صوع هظه لم ٌػض طو أهمُة بالىظغ لػضم زوصصة اللؼاع ،ومى ال خاحة لىا لؿلؼة طابؼة جؿهغ غلى اختةام
( )1املغؾوم الحىفُظي عكم  005-06مئعر في ً 2906/92/25دضص ػبُػة الؿلؼة الحيومُة للحصضًم الالىتةووي وجشىُلها وثىظُمها وؾرةها ،ج ع غضص
 26مئعزة في 2906/92/28
( )2اللاهون عكم  00-98مئعر في ٌ ،2998/97/29ػضٌ وٍحمم اللاهون عكم  95-85مئعر في ً 0985/92/06حػلم بدماًة الححة وثغكُتها ،ج ع غضص 22
مئعزة في 2998/98/90
( )3اعػٍل الياهىة ،هدو التةاحؼ غً الؿلؼات إلاصاعٍة املؿحللة الظابؼة لليشاغ الاكحصاصي في اللاهون الجؼاتغي ،املجلة الاواصًمُة للبدث اللاهووي،
املجلض  ،00الػضص  ،2929 ،0ص 288
( )4وصضع املغؾوم الحىفُظي عكم  098-05مئعر في ً ،2905/02/96دضص مهام الووالة الوػىُة للمواص الصُضالهُة املؿحػملة في الؼ البشغي وجشىُلها
وثىظُمها وؾرةها ،ج ع غضص  67مئعزة في 2905/02/29
( )5اللاهون عكم  00-08مئعر في ً ،2908/97/98حػلم بالححة ،ج ع غضص 26مئعزة في 2908/97/29
( )6املغؾوم الحىفُظي عكم  099-09مئعر في ً ،2909/97/90دضص مهام الووالة الوػىُة للمواص الصُضالهُة وثىظُمها وؾرةها ،ج ع غضص  20مئعزة في
 ،2909/97/97املػضٌ واملحمم باملغؾوم الحىفُظي عكم  090-29مئعر في  ،2929/02/09ج ع غضص  78مئعزة في 2929/02/27
( )7اللاهون عكم  02-95مئعر في ً ،2995/98/92حػلم باملُاه ،ج ع غضص  69مئعزة في  2995/99/92املػضٌ واملحمم باالمغ عكم  92-99مئعر في
 ،2999/97/22ج ع غضص  22مئعزة في 2999/97/26
( )8املغؾوم الحىفُظي عكم  090-98مئعر في ً 2998/99/27دضص صالخُات وهظا كواغض ثىظُم ؾلؼة طبؽ الخضمات الػمومُة للمُاه وغملها ،ج ع غضص
غضص  56مئعزة في  2998/99/28املغى،
( )9املغؾوم الحىفُظي عكم  060-08مئعر في ً ،2908/96/02حظمً الغاء املغؾوم الحىفُظي عكم  ،090-98ج ع غضص  06مئعزة في 2908/96/07
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اهلام خرشي /ـــــــــــــ
كواغض املىافؿة ،وأن ثدوٍل  05مؿحسضم ملصالح أزغى ؾِؿاهم في اكحصاص الىفلاتا ،1مؼ أن هظه املبةعات وغرةهاا،2
وغرةهاا ،2واهد محوفغ في الوكد الظي أوشئد فُ هظه الؿلؼة ؾىة  2995بموح اللاهون عكم  02-95و املغؾوم
الحىفُظي املحػلم بخىظُمها وؾرةها عكم 090-98
 اليشاغ املحػلم بالجغاتم املحصلة بحىىولوحُا الاغالم والاثصاٌصضع اللاهون عكم 92-99ا ،،3الظي اوشؤ بموح املاص  00مى الهُئة الوػىُة للوكاًة مً الجغاتم املحصلة
بحىىولوحُا الاغالم والاثصاٌ وميافدح  ،لم ًدضص ػبُػتها وأخاٌ بسصوص جشىُلتها ،ثىظُمها وؾرةها للحىظُم ،وصضع
بالفػل املغؾوم الغتاس ي عكم 260-05ا ،،4الظي هُفها بالؿلؼة إلاصاعٍة املؿحللة طمً هص املاص  2مى أما بػض صضوع
املغؾوم الغتاس ي عكم 072-09ا ،5فلض هُفها باملؤسست العمىميت راث الطابع إلاداسي ،بموح املاص 2
 اليشاغ املحػلم بالحبغ واملواص الحبغُةأوشئد ؾلؼة طبؽ ؾوق الحبغ واملواص الحبغُة بموح اللاهون عكم 96-2999ا ،6في ماصث  ،298ولىً لم ًدضص
اللاهون الؼبُػة اللاهوهُة لهظه الهُئة وال املغؾوم الحىفُظي عكم 000-92ا ،7املحظمً ثىظُم وشاػات صىؼ املواص
الحبغُة واؾحرةاصها وثوػَػها ،الظي أوول مهمة مماعؾة صالخُات ؾلؼة الظبؽ للمضًغٍة الػامة للظغات بموح هص
املاص  22مى ،وصام الامغ غلى طلً مض  07ؾىة ختى صضوع املغؾوم الحىفُظي عكم 070-20ا ،،8الظي ابلى غلى ؾلؽ
الظبؽ مً صون مىدها الاؾحلاللُة

( )1في عص ملضًغ ميلفة باالغالم بوػاع املواعص املاتُة بحاعٍش  2908/90/96اهظغ:

.../...

…/… Mahdi Mehenni, le ministre a prononcé la dissolutionde l’autorité de régulation de l’eau, la fausse
manœuvre de Hocine Nacib, https://www.liberte-algerie.com/actualite/la-fausse-manoeuvre-de-hocine-necib288398, (27/09/2021).

( )2ثحػلم الاغحباعات لازغى بيون مغفم املُاه هو مغفم مدلي بالضعحة لاولى ،ثحولى الجماغات إلاكلُمُة ثىظُم ػغق جؿُرةه ،ومى ًصػ الحوفُم برن
غمل ؾلؼة الظبؽ وغمل الجماغات إلاكلُمُة في الخؿُرة بىاء غلى هصوص املواص مً  099الى  095مً اللاهون عكم  ،02-95باإلطافة الى زظوع مغفم
املُاه للواغض اللاهون الػام أهظغ:اعػٍل الياهىة ،املغحؼ الؿابم ،ص ص 590-592؛ املوٌ عٍمة ،املغهؼ اللاهووي لؿلؼة طبؽ الخضمات الػمومُة
للمُاه ،مظهغ لىُل كهاص املاحؿحرة في اللاهون ،فغع اللاهون الػام ،ولُة الحلوق والػلوم الؿُاؾُة ،حامػة غبض الغخمان مرة  ،2902 ،ص ص 09-9؛
غِؿاوي غؼ الضًً ،طبؽ املغافم الػامة :هموطج مغفم املُاه ،املجلة الاواصًمُة للبدث اللاهووي ،املجلض  ،0الػضص  ،2909 ،2ص ص 092-092
( )3اللاهون عكم  92-99مئعر في ً 2999/98/95حظمً اللواغض الخاصة للوكاًة مً الجغاتم املحصلة بحىىولوحُات الاغالم والاثصاٌ وميافدتها ،ج ع
غضص  27مئعزة في 2999/98/06
( )4املغؾوم الغتاس ي عكم  260-05مئعر في ً ،2905/09/98دضص هُفُة جشىُل وثىظُم وهُفُات ؾرة الهُئة الوػىُة للوكاًة مً الجغاتم املحصلة
بحىىولوحُات الاغالم والاثصاٌ وميافدتها ،ج ع غضص  05مئعزة في 2905/09/98
( )5املغؾوم الغتاس ي عكم  072-09مئعر في ً ، 2909/96/96دضص جشىُلة الهُئة الوػىُة للوكاًة مً الجغاتم املحصلة بحىىولوحُات الاغالم والاثصاٌ
وميافدتها وثىظُمها وؾرةها ،ج ع غضص  07مئعزة في 2909/96/99
( )6اللاهون عكم 96-2999مئعر في  2999/02/20املحظمً كاهون املالُة لؿىة  ،2990ج ع غضص  89بحاعٍش 2999/02/22
ا ،7املغؾوم الحىفُظي عكم  000-92املئعر في 2992/90/08املحظمً ثىظُم وشاػات صىؼ املواص الحبغُة واؾحرةاصها وثوػَػها ،ج ع غضص ،66
بحاعٍش،2992/09/29
ا ،8املغؾوم الحىفُظي عكم  070-20مئعر في  ،2920/92/28ج ع غضص  ،00مئعزة في 2920/95/95
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اهلام خرشي /ـــــــــــــ
 2.2مششوعيت الغاء السلطاث إلاداسيت املسخقلت وهظام عمل الهيئاث البذيلت
أراع الغاء هظام الؿلؼات إلاصاعٍة املؿحللة في بػع اللؼاغات واؾخبضالها باهظمة مسحلفة ال ثسغج غً الخؿُرة
الضوالجي الحللُضي غلى عاؾها هظام املئؾؿة الػمومُة ،غضم مشغوغُة الوؾُلة اللاهوهُة التي ثم بواؾؼتها هظا الالغاء
في بػع اللؼاغات وبالغغم مً اوشاء املشغع لهُئات بضًلة ثحمرز بىظام غمل مغاًغغً هظام غمل الؿلؼات إلاصاعٍة
املؿحللة ،لىنها لم ثبحػضغنها ثماما ،خُث بلُد بػع الخصوصُات املشتةهة بُنهما
 مششوعيت الىسيلت القاهىهيت التي جم بها الغاء السلطت إلاداسيت املسخقلتًحم اوشاء الؿلؼات إلاصاعٍة املؿحللة باللاهون الظي ٌؿى البةملان ،ومى وػبلا ملبضا الحضعج ال ًمىً الغاء هظه
لازرة اال بلاهون مثل لظلً ٌػض ثضزل الؿلؼة الحىفُظًة في ازحصاص الؿلؼة الخشغَػُة إللغاء ؾلؼة اصاعٍة
مؿحللة طابؼة لللؼاع ثصغف غرة مشغوع ،وهو ما خضذ باليؿبة لؿلؼة طبؽ الخضمات الػمومُة للمُاه ،خُث
أوشئد باللاهون عكم  02-95املػضٌ واملحمم وألغُد باملغؾوم الحىفُظي عكم  060-08املظووع أغاله ،وهظلً الهُئة
الوػىُة للوكاًة مً الجغاتم املحصلة بحىىولوحُات الاغالم والاثصاٌ وميافدتها  ،التي أوشئد باللاهون عكم ، 92-99
خُث هُفد بموحب بالؿلؼة إلاصاعٍة املؿحللة ولىً ثم الغاإها بموح املغؾوم الغتاس ي عكم  072-09املظووع أغاله
 الخصىصياث التي جميزهظام عمل الهيئاث البذيلتما ًمرز هظام غمل الهُئات البضًلة التي هغؾها املشغع في اللؼاغات املظووع أغاله:
 حعميم مىح الشخصيت املعىىيت لهزه املؤسساث البذيلت باسخثىاء سلطت ضبط الخبغ واملىاد الخبغيت وقطاع
املياه
 جخمخع الهُئة الوػىُة للوكاًة مً الجغاتم املحصلة بحىىولوحُات الاغالم والاثصاٌا ،،1بالشخصيت املعىىيتوالاسخقالل املالي ،وهي مىضىعت جحذ سلطت وصاسة الذفاع الىطني ،بػضما واهد في ظل املغؾوم الؿابم عكم 260-05
موطوغة ثدد ؾلؼة وػٍغ الػضٌ بموح املاص  2مى
 ثحمحؼ الووالة الوػىُة للمواص الصُضالهُة ،بالصخصُة املػىوٍة والاؾحلالٌ املالي وثوطؼ الووالة ثدد وصاًةالوػٍغ امليلف بالححة وهي ثسظؼ ػبلا ملا وعص في املاص  2مً املغؾوم الحىفُظي عكم 099-09ا،2
 ثحمحؼ هال مً ووالتي املىاحم بالصخصُة اللاهوهُة ػبلا لىص املاص  27مً اللاهون عكم  ،95-02ومىباالؾحلالٌ إلاصاعي واملالي
 ثحمحؼ الؿلؼة الحيومُة للحصضًم الالىتةووي بالصخصُة املػىوٍة بموح املاص  26مً اللاهون عكم 92-05واملاص  2مً املغؾوم الحىفُظي عكم 005-06

ا ،1هصد املاص  22مً املغؾوم الغتاس ي عكم  072-09غلى آلاجي":ثسظؼ الهُئة ملجموع الاخيام الخشغَػُة والحىظُمُة املؼبلة في وػاع الضفاع الوػني"
( )2ففي اللاهون الؿابم عكم  00-98لم ثىً الووالة ثسظؼ لوصاًة الؿلؼة املغهؼٍة
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اهلام خرشي /ـــــــــــــ
 لم ًمىذ املغؾوم الحىفُظي عكم 070-20ا ،،1ؾلؼة طبؽ ؾوق الحبغ واملواص الحبغُة الصخصُة املػىوٍة فلضخضص جشىُلتها بىص املاص  2مى  ،وامليوهة مً ممثلي مجموغة مً الوػاعات بغتاؾة الوػٍغ امليلف باملالُة ،ومى جػحبة
بمثابة لجىت إداسيت بدشكيلت مخخلطت
 لم ثمىذ الصخصُة املػىوٍة للؿلؼة املشغفة غلى زضمات املُاه باغحباع الوػاع هي املشغفة غلى اللؼاعان املىؼم الغغٍ الظي ؾلى املشغع الجؼاتغي بسصوص الؿلؼات إلاصاعٍة املؿحللة ًحؤؾـ غلى جػمُم مىذ
الصخصُة املػىوٍة لجمُؼ هظه الهُئات ،مؼ أن املفهوم لاصُل لها في مسحلف لاهظمة امللاعهة وزصوصا الفغوس ي ال
ٌػحمض غلى طلً ،2غلى اغحباع ان مفهوم الؿلؼة إلاصاعٍة املؿحللة ال ًدحاج الى الصخصُة املػىوٍة لحمحػها باالؾحلاللُة
ومى ًبضو ان اعاص املشغع الجؼاتغي كض اثجهد هدو الغبؽ برن مظمون الاؾحلاللُة ومىذ الصخصُة املػىوٍة،وبظلً
ًدضذ الحمارل برن الظبؽ بواؾؼة الؿلؼة إلاصاعٍة املؿحللة والظبؽ بواؾؼة املئؾؿة الػمومُة
 الدسييراملالي وإلاداسي
 ثسظؼ الهُئة الوػىُة للوكاًة مً الجغاتم املحصلة بحىىولوحُات الاغالم والاثصاٌ ػبلا ملا وعص في الىصاللاهووي املحػلم بها وهو املغؾوم الحىفُظي عكم  072-09لللواغض املؼبلة غلى إلاصاع ؾواء فُما جػلم بىظام
املؿحسضمرنا ،3أو الىظام املالي واملحاؾبيا ،،4هما ثسظؼ الهُئة لجمُؼ أهواع املغاكبة املىصوص غليها في الخشغَؼ
والحىظُم املػموٌ بهماا ،5واملالخظ مً زالٌ هظه الىصوص ثدوٍل الوصاًة غلى هظه الووالة مً وػاع الػضٌ الى وػاع
الضفاع الوػني
اطن ما ثغث غلى الحىُُف الجضًض للهُئة الوػىُة للوكاًة مً الجغاتم املحصلة بحىىولوحُات الاغالم والاثصاٌ هو
زظوغها للؿلؼة الػؿىغٍة بضٌ املضهُة وزظوغها لجمُؼ أهواع الغكابة بػضما واهد هؿلؼة اصاعٍة مؿحللة محسلصة
منها
 ثسظؼ الووالة الوػىُة للمواص الصُضالهُة ،للىظام إلاصاعي الحللُضي فُما جػلم بىظام الغكابة إلاصاعٍة ،لىً ماًحػلم بىظام املؿحسضمرن ،فىمرز برن الىظام الظي ًسظؼ ل املضًغ الػام وأغظاء مجلـ إلاصاع وأغظاء املجلـ الػلمي
للووالة وهو كاهون الوظُفة الػمومُة غلى اغحباع جػُُنهم بمغاؾُم عتاؾُةا ،،6أما ما ًحػلم باملؿحسضمرن الػاملرن

ا ،1باملغؾوم الحىفُظي عكم  070-20مئعر في  ،2920/92/28ج ع غضص  ،00مئعزة في 2920/95/95
( )2جػض الصخصُة املػىوٍة هي املػُاع الفاصل برن فئة الؿلؼات الاصاعٍة املؿحللة واملئؾؿة الػمومُة ،وما ًتةث غلى طلً مً غضم زظوغها ألًة عكابة
وغضم كُامها بمهام املغفم الػام ،لىً ثؼوع هظه الفئة في فغوؿا أصى الى ثؼوع فئة الؿلؼات الػمومُة املؿحللة بجاه الؿلؼات الاصاعٍة املؿحللة.
أنظر:
F.Melleray, « une nouvelle crise de la notion de l’établissement public, la reconnaissance d’autres personnes
publiques spécialisées », AJDA, 2003, 711 ; S.Traore, « les autorités administratives indépendantes dotées de la
pérsonnalité morale : vers une réintégration institutionnelle de la catégorie juridique », revue de droit
administratif, n°8/9, 2004, p.17 ; F.Chaltiel, Op.Cit.,
( )3املاص  09مً املغؾوم الغتاس ي عكم 072-09

( )4املاص  07مً املغؾوم الغتاس ي عكم 072-09
( )5املاص  08مً املغؾوم الغتاس ي عكم 072-09
( )6عاحؼ املواص  06 ،9و 22مً املغؾوم الحىفُظي عكم  099-09وهو هفؿ مظمون املواص  05 ،00و 25مً املغؾوم الحىفُظي عكم 098-05
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اهلام خرشي /ـــــــــــــ
بالووالة فُدىمهم كاهون الػمل عكم 00-99ا ،،1أما في املجاٌ املالي واملحاؾبي ،فحسظؼ لىظام مداؾبة زاصة وهي
املحاؾبة الحجاعٍة بىص املاص  227مً اللاهون عكم  00-08واملاص  26مً املغؾوم الحىفُظي عكم 099-09ا،2
بامللاعهة برن اللاهون اللضًم عكم  00-98واللاهون الجضًض عكم  00-08واملغؾوم الحىفُظي عكم  098-05واملغؾوم
الحىفُظي عكم  099-09هالخظ أه لم ثحغرة الاخيام التي ثسص الخشىُلة والخؿُرة املالي وإلاصاعي ،ما جغرة فلؽ هو
ثىُُف الووالة مً الؿلؼة إلاصاعٍة املؿحللة الى املئؾؿة الػمومُة طات الخؿُرة الخاص ومى ثحضح اعاص املشغع
الظمىُة في ثبني أؾلوب املئؾؿة الػمومُة
 هفـ الىخُجة هصل اليها باليؿبة للووالحرن املىجمُحرن اللحرن ثسظػان لىظام كاهووي مسحلؽ ومغه برن كواغضاللاهون الػام واللاهون الخاص ااملضوي ،الحجاعي ،الػمل ،،فباليؿبة للخؿُرة إلاصاعي وما ًحػلم باملؿحسضمرن ،همرز برن
أغظاء اللجىة املضًغ الظًً ٌػُىون بمغؾوم عتاس يا ،،3ومى ًسظػون للواهرن الوظُفة الػمومُة ،أما باقي املؿحسضمرن
فُدىمهم جشغَؼ الػمل ػبلا لىص املاص  08مً اللاهون عكم  95-02اما ًحػلم بالىظام املالي واملحاؾبي فحسظؼ
الووالحان للواغض املحاؾبة الحجاعٍة بموح اللاهون عكم  00-97املحػلم بالىظام املحاؾبي واملاليا،4
 باليؿبة لؿلؼة طبؽ الحبغ واملواص الحبغُة خضص املغؾوم الحىفُظي عكم 070-20ا ،،5كواغض الؿرة الضازليبموح كغاع مً الوػٍغ امليلف باملالُة ،وجسجل مرزاهُتها في مرزاهُة مصالح وػاع املالُة بموح املاص  2مً املغؾوم

خاجمت:
ثوصلد هظه الضعاؾة للىحاتج الحالُة:
 -0التةصص الواضح للمشغع الجؼاتغي في ثبني أؾلوب الظبؽ املؿحلل بواؾؼة الؿلؼات الاصاعٍة املؿحللة في
الػضًض مً اللؼاغات الحؿاؾة الػالُة الحلىُة ،اكحضاء بالىموطج الفغوس ي ،بؿب هُمىة الثلافة الؿُاؾُة  ،اللاهوهُة
والاصاعٍة الجؼاتغٍة املحمرز بهُمىة الؿلؼة الحىفُظًة ،والتي أرغت ؾلبا غلى طماهات الاؾحلاللُة التي وان ًج ثىغَؿها
في الىظام الاؾاس ي ليل ؾلؼة بموح كاهون اوشائها مً زالٌ ما ًاجي:
هؿغ الؼبُػة اللاهوهُة لهظه الهُئات "هؿلؼة اصاعٍة مؿحللة ببطافة غباع "ثوطؼ لضى عتِـ الجمهوعٍة أوالوػٍغ الاوٌ أو الوػٍغ امليلف باللؼاع" ،والتي ًتةث غنها الحبػُة لهظا لازرة
-الاخالة للحىظُم بشؤن ثىظُم وهظام غمل الػضًض مً هظه الهُئات

( )1عاحؼ هص املاص  09مً املغؾوم الحىفُظي عكم 099-09
( )2وهصهما محؼابم واآلجي ":ثمؿً مداؾبة الووالة ػبلا ألخيام الىظام املحاؾبي املالي املىصوص غليها في اللاهون عكم  00-97املئعر في 2997/00/25
" غلما ان اللاهون عكم ً 00-97ىص غلى كواغض املحاؾبة الحجاعٍة ،اما املاص  27مً املغؾوم الغتاس ي فحسظؼ املؿاتل املحػللة بحضكُم الحؿابات
والحصضًم غليها مدافظ خؿابات ٌػرن ػبلا للخشغَؼ والحىظُم املػموٌ بهما
( )3بموح هص املاص  08مً اللاهون عكم 95-02
( )4عاحؼ هص املاص  08مً اللاهون عكم 95-02
ا،5بلمغؾوم الحىفُظي عكم  070-20مئعر في  ،2920/92/28ج ع غضص  ،00مئعزة في 2920/95/95
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اهلام خرشي /ـــــــــــــ
 طػف الظماهات املىغؾة غلى مؿحوى هصوص اوشاء هظه الازرة بسصوص جشىُلة هظه الهُئات ،زصوصا ماجػلم منها بالحػُرن وهظام الػهض وخاالت الحىافي
 -2ثؤهُض مؿلً املشغع مئزغا في الحسلي غً هموطج الؿلؼة الاصاعٍة املؿحللة لظبؽ بػع اللؼاغات غلى غغاع
كؼاع املىاحم ،كؼاع الصىاغة الصُضالهُة ،مجاٌ اليشاغ املحػلم بحىىولوحُات الاغالم والاثصاٌ ،كؼاع املُاه والحبغ،
وإكدام الؿلؼة الحيومُة هؿلؼة اصاعٍة لظبؽ اليشاغ املحػلم بالحصضًم الالىتةووي ،غلى هظا التةصص
 -0امياهُة اعحاع اؾباب هظا التةاحؼ الى طػف اعاص الؿلؼة الؿُاؾُة في اصماج هُئات مئؾؿة غلى فىغ
الاؾحلاللُة في الىظام املئؾؿاجي الجؼاتغي املحمرز بشض ثغهرز اللغاع في ًض الؿلؼة الحىفُظًة
 -2الػوص مغ ازغى الؾىاص مهمة طبؽ بػع اللؼاغات لؿلؼة مؿحللة غلى غغاع كؼاع املحغوكات ،كؼاع
البةًض والاثصاالت الالىتةوهُة ،اليشاغ املحػلم بمػالجة املػؼُات طات الؼابؼ الصخص ي واليشاغ الىووي أعبً فىغ
الحسلي بشيل مؼلم غً الػمل بالظبؽ املؿحلل ،ولىً بىفـ الخصوصُات املوضحة في الضعاؾة
بىاء غلى هظه الىحاتج ًمىً ثلضًم اكتةاح كامل ًحػلم باعؾاء هظام اؾاس ي موخض وهموطجي للؿلؼات الاصاعٍة
املؿحللة في الجؼاتغً ،حؤؾـ غلى ثىغَـ وثفػُل طماهات لالؾحلاللُة ختى جؿتةحؼ هظه الؿلؼات مصضاكُة وحوصها
اللاهووي والواكيي
قائمت املشاجع:
أوال :املشاجع باللغت العشبيت
 /0الغؾاتل الجامػُة
 -0املوٌ عٍمة ،املغهؼ اللاهووي لؿلؼة طبؽ الخضمات الػمومُة للمُاه ،مظهغ لىُل كهاص املاحؿحرة في اللاهون ،فغع
اللاهون الػام ،ولُة الحلوق والػلوم الؿُاؾُة ،حامػة غبض الغخمان مرة 2902 ،
 -2الهام زغش ي ،الؿلؼات الاصاعٍة املؿحللة في ظل الضولة الظابؼة ،أػغوخة ملضمة لىُل كهاص صهحوعاه غلوم في
اللاهون الػام ،ولُة الحلوق والػلوم الؿُاؾُة ،حامػة ؾؼُف2905-2902 ،2
 -0هوع بوالخظغ  ،صوع ووالتي الىفؽ في طبؽ كؼاع املحغوكات الجؼاتغي ،أػغوخة ملضمة لىُل كهاص صهحوعاه غلوم
ثسصص :اللاهون ،ولُة الحلوق والػلوم الؿُاؾُة ،حامػة مولوص مػمغي ثرزي وػو2929 /02/20 ،
 /2املجالث:
 -0اعػٍل الياهىة ،هدو التةاحؼ غً الؿلؼات إلاصاعٍة املؿحللة الظابؼة لليشاغ الاكحصاصي في اللاهون الجؼاتغي،
املجلة الاواصًمُة للبدث اللاهووي ،املجلض  ،00الػضص 2929 ،0
 -2غِؿاوي غؼ الضًً ،طبؽ املغافم الػامة :هموطج مغفم املُاه ،املجلة الاواصًمُة للبدث اللاهووي ،املجلض  ،0الػضص ،2
2909
 /0الىصوص اللاهوهُة
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اهلام خرشي /ـــــــــــــ
 -0كاهون عكم  97-95مئعر في  28أفغٍل ً ،2995حػلم باملحغوكات ،ج ع غضص  59بحاعٍش  09حوٍلُة  ،2995املػضٌ واملحمم
باللاهون عكم  90-00املئعر في  29فُفغي  ،2900ج ع غضص  00بحاعٍش  22فُفغي  ،2900امللغى بواؾؼة اللاهون عكم -09
 00املئعر في ً 2909/02/00ىظم وشاػات املحغوكات ،ج ع غضص  79مئعزة في 2909/02/22
 -2كاهون عكم  02-95مئعر في  92أوت ً 2995حػلم باملُاه ،ج ع غضص 69بحاعٍش  92ؾبحمبة  ،2995املػضٌ واملحمم
باللاهون عكم  90-98املئعر في  20حاهفي  2998املحػلم باملُاه ،ج ع غضص  2بحاعٍش  27حاهفي  ،2998املػضٌ واملحمم باألمغ
عكم  92-99املئعر في  22حوٍلُة  ،2999ج ع غضص  22بحاعٍش  26حوٍلُة 2999
 -0كاهون عكم  00-98مئعر في  29حوٍلُة ً 2998حػلم بدماًة الححة وثغكُتها ،املػضٌ واملحمم لللاهون عكم 95/85
املئعر في  06فُفغي ،0985ا ج ع غضص  8بحاعٍش 07فُفغي  ،،0985ج ع غضص  22بحاعٍش  90أوت  ،2998امللغى بواؾؼة
اللاهون عكم  00-08مئعر في ً ،2908/97/98حػلم بالححة ،ج ع غضص 26مئعزة في 2908/97/29
 -2كاهون عكم  92-99مئعر في ً 2999/98/95حظمً اللواغض الخاصة للوكاًة مً الجغاتم املحصلة بحىىولوحُات الاغالم
والاثصاٌ وميافدتها ،ج ع غضص  27مئعزة في 2999/98/06
 -5كاهون عكم  95-02مئعر في  22فُفغي ً 2902حظمً كاهون املىاحم ،ج ع غضص  08بحاعٍش  09ماعؽ  ،2902االظي ألغى
اللاهون عكم  09-90املئعر في  90حوٍلُة ً 2990حظمً كاهون املىاحم ،ج ع غضص 05بحاعٍش  92حوٍلُة  ،2990املػضٌ
واملحمم .
 -6كاهون عكم  92-05مئعر في  90فُفغي ً 2905دضص اللواغض الػامة املحػللة بالحوكُؼ والحصضًم الالىتةوهُرن ،ج ع
غضص  6بحاعٍش  09فُفغي 2905
 -7مغؾوم عتاس ي عكم  260-05مئعر في ً ،2905/09/98دضص هُفُة جشىُل وثىظُم وهُفُات ؾرة الهُئة الوػىُة
للوكاًة مً الجغاتم املحصلة بحىىولوحُات الاغالم والاثصاٌ وميافدتها ،ج ع غضص  05مئعزة في  ،2905/09/98امللغى
بواؾؼة املغؾوم الغتاس ي عكم  072-09مئعر في ً ،2909/96/96دضص جشىُلة الهُئة الوػىُة للوكاًة مً الجغاتم
املحصلة بحىىولوحُات الاغالم والاثصاٌ وميافدتها وثىظُمها وؾرةها ،ج ع غضص  07مئعزة في 2909/96/99
 -8مغؾوم ثىفُظي عكم  000-92مئعر في 08أهحوبغ ً 2992حظمً ثىظُم وشاػات صىؼ الحبغ واملواص الحبغُة واؾحرةاصها
وثوػَػها ،ج ع غضص  66بحاعٍش 29أهحوبغ  ،2992امللغى بواؾؼة املغؾوم الحىفُظي عكم  070-20مئعر في ،2920/92/28
ج ع غضص  ،00مئعزة في 2920/95/95
 -9مغؾوم ثىفُظي عكم  090-98مئعر في  27ؾبحمبة ً 2998دضص صالخُات وهظا كواغض ثىظُم ؾلؼة طبؽ الخضمات
الػمومُة للمُاه وغملها  ،ج ع غضص 56بحاعٍش  28ؾبحمبة  ،2998امللغى بواؾؼة املغؾوم الحىفُظي عكم  060-08مئعر في
ً ،2908/96/02حظمً الغاء املغؾوم الحىفُظي عكم  ،090-98ج ع غضص  06مئعزة في 2908/96/07
 -09مغؾوم ثىفُظي عكم  098-05مئعر في ً ،2905/02/96دضص مهام الووالة الوػىُة للمواص الصُضالهُة املؿحػملة في
الؼ البشغي وجشىُلها وثىظُمها وؾرةها ،ج ع غضص  67مئعزة في  ،2905/02/29امللغى بواؾؼة املغؾوم الحىفُظي عكم
 099-09مئعر في ً ،2909/97/90دضص مهام الووالة الوػىُة للمواص الصُضالهُة وثىظُمها وؾرةها ،ج ع غضص  20مئعزة
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــ/ مآل السلطات االدارية املستقلة يف اجلزائر
ـــــــــــــ/ اهلام خرشي
 مئعزة في78  ج ع غضص،2929/02/09  مئعر في090-29  املػضٌ واملحمم باملغؾوم الحىفُظي عكم،2909/97/97 في
2929/02/27
 ًدضص ػبُػة الؿلؼة الحيومُة للحصضًم الالىتةووي2906/92/25  مئعر في005-06  مغؾوم ثىفُظي عكم-00
2906/92/28  مئعزة في26  ج ع غضص،وجشىُلها وثىظُمها وؾرةها
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