EISSN: 2588-2368

اجمللد80 :

جملــة البــاحث للـدراسات األكـاديـمــية

ELBAHITH for Academic Studies

 /السنة0802 :

 /العدد03 :

ISSN: 2352-975X

 /ص ص766 -707 :

تطور العقو ال طية يف اجلزائر ون ل سلطة الضبا يف قطاع احملروقا
" راسة من مر لة اإلكت اه ا غاية مر لة اإل ع ا "
The evolution of oil Contracts In Algeria and the emergence of
cotrol authority in he hidrocarbon sector
تاريخ اإلرسال0802/80/26 :
كمد األمو بن ز

تاريخ القبول0802/86/80 :
*

ثرواتهــا البرتوليــة ،لتعــدل

جامعة بات ة -2اجلزائر

ا ســتقعل ا

Benazza.amine@univ-khenchela.dz

اخلــــدما  ،ومــــن خــــعل قــــانون احملرقــــا

نـــــال مورـــــوع الـــــبرتول أهميـــــة كـــــب

 61-65مت ان ــاء ســلطة الضــبا يف القطــاع

للخ ائص املميز لد واليت جعل م د امل در

لتتــو مهــار ت أــيم القطــاع وتســي د وفــرض

الرئيســـي للطاقـــة يف العـــاا و ـــريان احليـــا

الرقابة ليد أين كان كتكـر يف السـابق

ا قت ــا ية ،مــا جعــل الــدول امل تةــة لــد ومــن

من اره الدولة.

ومــا للح ــاظ ليـــد

و لـ هــذا األســا ؛ جــاء هــذد الدراســة

ومحاية استغعلد ،ومبا أن قو الـبرتول هـي

إلظهار هذا التطور الذى مس العقو البرتولية

الوســـيلة القانونيـــة ســـتغعل تلـ ـ ال ـــروا

يف اجلزائــــر م ــــذ اكت ــــاه الــــبرتول ســ ـ ة

البرتوليــة قام ـ تل ـ الــدول بتطــوير قو هــا
وت ريعاتها ال طية وجعلها تتما

ــيغ دي ــة

ل ـ يف قــو

امل ــــاركة و قــــو اقتســــار اإلنتــــال و قــــو

ملخــص:

رــم ها اجلزائــر تســع

ــيغ العقــو بعــد

 2851يف اجلزائــــــــــر

م تطـور

غايــــــــــة مر لــــــــــة

اإل ع ا األو وال انية الـيت مسـ

ال ـــاو البرتولـــي يف العـــاا ،وقـــد كانـ ـ

يـ

امليــــــا ين ا قت ــــــا ية مبــــــا فيهــــــا قطــــــاع

البداية خـعل ال ـرت ا سـتعمارية أيـن كانـ

احملروقا .

اجلزائــر تلخــذ بعقــو ا متيــاز التقليديــة الــيت

الكلمــا امل تا يــة :قــد الــبرتول؛ قــد

كانــ جمح ـــة يف ـــق الدولـــة يف اســـتغعل

امتيــاز؛ قــد اقتســار نتــال؛ حتكــيم ولــي؛
سلطة الضبا احملروقا .

* -املُ َؤ ِلف املُراسل.
and the economic lifeline, which has
made the producing countries,
including Algeria, always strive to
preserve it and protect its
exploitation, and as oil contracts are

Abstract:
The subject of oil has gained
great importance for its distinctive
features, which have made it the
main source of energy in the world
707

تطور العقود النفطية يف اجلزائر ونشأة سلطة الضبط يف قطاع احملروقات ________________ حممد األمني بن عزة

hidrocarbon lawe 05-07 a control
authority has been created in the
hydrocarbon sector.
On this basis, this study showed
the evolution that has affected oil
contracts in Algeria, from the
discovery of oil in Algeria to the first
and second stage of reforms, which
have affected all economic areas,
including the hydrocarbons sector.
Keywords:
oil
;contract
international albitration; concesion
;contract
prodection
sharing
contract.

the legal means to exploit this oil
wealths, these countries have
developed their oil contracts and
legislation and put it in line with the
development of oil activity in the
world.
And the beginning was in
thecolonialperiod when algeria
wasusingthe coccesion formulas
wich were unfairtowards the country
for using its petroleum wealth to
adjust contracts formulas after the
idependence into new ones in
partnersship production sharing and
service contracts and throgh

مقدمــة:
يعد ال ا من أهم موار
هاما لننتال ال

ويل الت مية ا قت ا ية وم ـدرا أساسـيا للطاقـة وكـورا

ا ي يف العـاا املعا ـر ،كمـا يعـد

ـرا يويـا يف ن ـاو التةـار

الدولية ،وتعترب اجلزائر من الدول اليت تعتمد لـ الـبرتول كم ـدر أساسـي يف ت ميـة
اقت ا ها وذل م ذ اكت افد س ة 2851

يوم ا هذا ،يث تعترب العقـو البرتوليـة

الوســيلة القانونيــة الرئيســية ســتغعل واســت مار ال ــروا البرتوليــة ،واأل ا الــيت تعتمــد
ليهـــا الدولـــة يف احل ـــاظ لــ ثرواتهـــا ال طيـــة ويف هـــذا امـــال تأهرأهميـــة راســـة
األ كال التعاقدية اليت جلل

ليهـا اجلزائـر لت أـيم الععقـة القانونيـة مـ ال ـركا

األج بيــة وفقــا لتطــور ت ــريعاتها ال طيــة املتزام ــة م ـ تطــور نأــم العقــو البرتوليــة يف
العاا ،ونأرا لرغبة اجلزائر يف ا ستقعل ن التبعية بد الكاملة لقطـاع احملروقـا
مــن ن ــوذ ال ــركا األج بيــة اولــ تكييــف القطــاع مــ معطيــا الواقــ الــدولي
ا قت ـا ى يـث قامـ بإ ـدار ت ـريعا تــتعئم مـ امو هـا يف الـتمكن مـن تســي
ثرواتها الطبيعية ،وهذا ما دث م ذ ار  2812بالتـلميم ،وسـ ة  2891ـدما جلـل
قرار م روع اإل عا القطا ي األول ليعدل س ة  2882ثم قـرار م ـروع اإل ـعا
ال ــاني س ـ ة  ،1665والــذى مت تعديلــد أيضــا س ـ ة  ،1661والــذى خــا ــد ن ــاء
سلطة الضبا يف قطاع احملروقا اليت تتم ل يف وكالتو ،وهمـا وكالـة سـلطة رـبا
احملروقا ووكالة ت مو مـوار احملروقـا  ،يـث مت انهـاء هيم ـة سـوناارال وجعلـها
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ك ركة متساوية يف ورعيتها القانونيـة مـ ال ـركا األج بيـة وورـ بيئـة ت افسـية
و ـ ـ افة إلجنـــاا السياســـة اإل ـــع ية للقطـــاع ،يـــث أ تـــرب ذلـ ـ م عرجـــا تارخييـــا
إلنسةامد واستةابتد للتغ ا الدولية
ومــن خــعل هــذا امل طلــق نــدرل أهميــة راســة قــو ال ـ ا لــدا الدولــة الــيت تســع
جاهــد للبحــث ــن األســالين اجلديــد يف تطويرهــا ،لتأهــر

ــكالية اجلــدل ــول

العقو املربمة و ـيغها املت و ـة ومـدا جنا ـة الدولـة يف تطبيقهـا خـعل مرا ـل تطـور
اإل ع ا يف امل أومة الت ريعية الوا ية ،ومدا فا لية سلطة الضبا وحتكمها يف
اخت ا ــاتها ا لــيت تعــد ق ــز نو يــة يف جمــال تطــور الت ــري يف ميــدان احملروقــا ،
وال تائ اإللابية اليت ت بو ليها الدولة لتحقيق م هور الت مية اإلقت ا ية
وســتكون اإلجابــة ل ـ هــذد اإل ــكالية وفــق اخلطــة الدراســية الــيت أ ــد ناها يف
احملورين التاليو:
احملور األول :ونت اول فيد م هور قـد الـبرتول وأ ـكال العقـو البرتوليـة الـيت تلخـذ
بها الدول امل تةة لل ا.
احمل ـور ال ــاني :نت ــاول فيــد تطــور

ــيغ العقــو البرتوليــة يف اجلزائــر ون ــل ســلطة

الضبا يف قطاع احملروقا واخت ا اتها ومدا جنا تعها .
احملور األول :م هور قد البرتول وأ كالد
تعترب قو البرتول من العقو

دي ـة ال ـل بال سـبة للعقـو األخـرا املربمـة يف اـار

املعامع الداخلية والدوليـة اخلا ـة ،وقـد ظهـر هـذد العقـو بعـد اكت ـاه الـبرتول
وتطور

ا تد م ذ أواخر القرن التاس

ر وأوائل القرن الع رين،

أو  :تعريف قد البرتول
تعد

اراء فقهاء القانون ول تعريف قد البرتول ،ونتةـد ا التعريـف القائـل بـلن

قــد الــبرتول هــو توافــق را تــو ل ـ

ــداث روابــا قانونيــة يرتــن قوقــا والتزامــا

متبا لــة بي همــا ،أمــا امل ــرع اجلزائــرى فلــم يضـ تعري ــا قيقــا لعقــد الــبرتول واكت ـ
بو

د قد ةـث أو /اسـتغعل ،فعقـد الـبرتول هـو قـد يـتم برامـد بـو

امل تةـــة للـــبرتول أو

ـدا الـدول

ـــدا هيئاتهـــا العامـــة التابعـــة هلـــا كطـــره أول يف العقـــد و ـــدا

ال ركا األج بية العاملة يف هـذا امـال كطـره ثـان ،وتعـد قـو الـبرتول مـن أهـم
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قو الدولة بال أر

أارافها وذاتيتها ،فطرفا هذا العقد كعهما ي تميان

نأار

قــانوني خمتلــف ــن ا خــر ويــدخعن يف املعــامع التعاقديــة مب ــاهيم خا ــة ،فــاألول
يتعاقد كدولـة ذا سـيا هلـا سـلطة امـة وال ـاني يتعاقـد مب هـور الععقـا التعاقديـة
اخلا ة وفق مبدأ –العقد ريعة املتعاقدين -و ل قدر املساوا .
وتــر هــذد العقــو يف خ ــو

()1

العمليــا وال ــااا املتعلقــة مبحــل الــبرتول والــيت

ختص الت قين أو ا ستغعل انتهاء بالبي أو الت دير ،وتعترب مـن العقـو الطويلـة األجـل
ا يا م ابيعتها ،باإلرافة

ـروو اسـت ائية غـ مللوفـة يف العقـو

توفرها ل

العا ية ،وختول هذد العقو لل ركة األج بية سلطة القيار بل مال البحـث والت قيـن يف
جــزء مــن قلــيم الدولــة املضــي ة ســن املــد امل

ــو

ليهــا يف العقــد ،فــإذا جنح ـ

ال ركة األج بية يف اكت اه البرتول بكميا ت ل لعستغعل التةارى ،أ ب هلـا
ق مبا ر أ ن ـطة ا سـتغعل مـ احلـر

لـ احملافأـة لـ ال ـرو البرتوليـة للدولـة

املضــي ة ،ومبوجــن هــذد العقــو بــق لل ــركة األج بيــة قامــة م ــال ثابتــة واســت ا
والقيار مبهار ا ستغعل.

ا

()2

وقد هد الععقة بو الدول املضـي ة وال ـركا األج بيـة ـد تطـورا متع قـة
اختذ يف البداية كل قد ا متياز الذى ظل ال كل القـانوني السـائد لت أـيم تلـ
الععقة اوال ال

ف األول من القرن الع رين ،ويف ال

تعاقديــة جديــد نكــن

ف ال اني م د ظهر أ كال

ــرها يف ثــعث قــو رئيســية :قــو امل ــاركة ،و قــو

اقتسار اإلنتال ،و قو املقاولة (اخلدما ) ،ومن خعل هذا سوه تكـون راسـت ا هلـذد
العقو

ل ال حو التالي:

ثانيا :أ كال قو البرتول
ارتبط العقو البرتولية باألوراع السياسية وا قت ا ية للبلدان امل تةة واملسـتهلكة
للـ ا وقــد كــان للــدول ال ـ ا ية الكــربا وال ــركا البرتوليــة الدوليــة احملتكــر
للــبرتول يف العــاا األثــر األساســي يف تغــي ال أــار البرتولــي العــاملي ،وبا تبــار العقــو
املربمـــة بـــو الـــدول امل تةـــة وال ـــركا األج بيـــة الوســـيلة القانونيـــة احملـــد للععقـــة
البرتوليــة ،وتطورهــا بــو األاــراه املتعاقــد  ،والــيت نــت

هــا ظهــور أنأمــة قانونيــة

ستغعل ال رو البرتولية ،وكان نأار ا متياز " "Concessionأول هـذد األنأمـة الـيت
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أخــذ بــد الــدول يف البدايــة لـ أســا
البرتولية وافتقارها للتك ولوجيا ورأ

ــدر قــدرتها لـ ا ســتغعل املبا ــر ل رواتهــا
املال ،ليلتي بعد ذلـ ال أـار ال ـاني الـذى ن ـل

ا ستغعل املبا ر للبرتول مـن جانـن الدولـة امل تةـة مـ ال ـركا األج بيـة وفـق
و قــو

ـيغ

دي ــة ســن ابيعــة ا ســتغعل أهمهــا قــو امل ــاركة واقســار اإلنتــال و قــو

اخلدما (املقاولة).
 -2قد ا متياز " :"concession d’ agreementيعره قد ا متياز ال طي بلنـد
ذلـ الت ــره الــذى ـ الدولــة مبقتضــاد ال ــركة األج بيــة احلــق املطلــق يف البحــث
والت قيــن ــن املــوار البرتوليــة الكام ــة يف قليمهــا أو جــزء م ــد ،و ــق اســتغعل هــذد
املـوار والت ــر ه فيهــا خـعل فــرت زم يــة معي ـة مقابــل

ــول هـذد الدولــة لـ

وائــد

ماليــة كــد ( ،)3و يــز هــذد العقــو باإلجحــاه و ــدر توازنهــا م ـ احلقــوق املقــرر
للدولة لدرجة املسا

بسيا الدولة ل م ااق ا متياز.

وتعترب هذد ال ـور التقليديـة للعقـو البرتوليـة الـيت ختـول للمتعاقـد احلـق يف البحـث
والت قين ن البرتول يف مسـا ة مـن األرض ،واسـتخدار واسـتغعل ال ـات البرتولـي ملـد
زم ية واحلق يف ملكية املوار املستخرجة من األرض وما ي ةم ن ق امللكية من ـق
للت ره(.)4
 -0قـو امل ـاركة يف اإلنتـال ":"Joint Venture
العاا ركا ال ا العاملية

ـ الـدول امل تةـة للـبرتول يف

تعديل قو أو ات اقيـا ا متيـاز املربمـة معهـا ،وقـد

اسـت د هـذد الـدول لـ قا ـد تغـي الأـروه القائمـة لـ التـوازن بـو اـريف العقـد
نأـرا ألهميــة هــذد ال أريـة يف اســتقرار ات اقيــا الـ ا ،وكــان مــن التعــديع األو
ل أم ا متيـاز يف بدايـة األمـ ر م ـاركة الدولـة يف اسـتغعل ثرواتهـا البرتوليـة و
ل نسبة من األربـاا قـد ت ـل

ـوهلا

ن ـف جممـوع األربـاا ،لي ت ـر نأـار امل ـاركة يف

غالبية الدول ال طية ،وتعره قو امل اركة ل أنها تل العقـو أو ا ت اقيـا الـيت
تربمها الدول امل تةة أو أ د مؤسساتها الوا ية كطـره؛ مـ مسـت مر أجـ يب كطـره
ثان ،وذل إلن اء م روع م رتل يطلق ليد اسم ركة ت غيل أو ركة للعمليـا ،
والـــيت تقـــور با ســـت مار يف البلـــد امل ـــت  ،ويف م طقـــة معي ـــة وملـــد كـــد ا ـــرتاكا
متكافئا يف ا لتزاما واحلقوق.

()5
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 -0قو اخلدما ( قـو املقاولـة) :يعتـرب قـد املقاولـة ال طيـة قـدا تعهـد الدولـة
امل تةــة أو ــركة ال ـ ا الوا يــة مبقتضــاد

ــركة أج بيــة مهمــة ت يــذ العمليــا

ال طيـة حلسـابها يف م طقــة كـد يف العقــد لقـاء مقابــل معـو ،ويعتــرب كـذل ات ــاق
يتـو مبوجبـد أ ـد األ ـخا
وبانتهاء ت يذ العمل و

ت يـذ مـل معـو خـعل فـرت كـد ولقـاء أجـر معـو،

ـول املقـاول لـ أجـرد مـن

ـا ن العمـل ت تهـي

ـلة املقـاول

بامل روع ،ويعترب كذل هذا العقد كمر لـة متطـور مـن قـو امل ـاركة يف اقتسـار
اإلنتال،

أند يتميز ها بلند ن ال ركة األج بيـة قـا مبا ـرا يف اإلنتـال ،فـع

لة بو ال ركة األج بية (املقاول) ،وبو ال ا املوجو يف بـاان األرض ألن ملكيتـد
تعو للدولة امل تةة ،وب اء ل هذا فإن الدولة امل تةة تقـور با سـتعانة باملقـاول األجـ يب
للك ف ن ال ا ،و دا د لننتال ثـم نتاجـد ،ويتحمـل كافـة امل ـاريف ومسـؤولية
املخاار اليت تواجهد م ذ بداية امل روع

أن ي ب مـور ا للـدخل ،ويسـرت املقـاول يف

األخ ما أن قـد لـ امل ـروع ،وب ـل كـذل

لـ ن ـيبد مـن اإلنتـال ب سـبة تـرتبا

بالقدر اإلنتاجية للحقل املكت ف ،فال ركة األج بية يف قو املقاولة ال طيـة تعتـرب
كمقاول من نـوع خـا

يتحمـل خمـاار ومسـؤولية ا ن ـاق ويسـرت مـا أن قـد مـن احلـق

ال اب من اإلنتال الذى حت ل ليد.

()6

 -6قو اقتسار اإلنتال :تعترب قو اقتسار اإلنتال ك أار تعاقدى خـا

يف جمـال

ا ة ال ا ،واليت ت أم عقة استك اه واسـتغعل الـ ا بـو ال ـركة الوا يـة
يف البلــد امل ــت وال ــركة األج بيــة الــيت يوكــل ليهــا مهمــة ا ســتغعل املرجــو ت يــذد
مقابـل

ـة مـن اإلنتـال مع ـا مـن الضـرائن وسـعر التكل ـة ،وتعـره أيضـا لـ أنهــا

تعمل مل املقاول الذى يعمل حلساب ال ركة الوا يـة كعقـو املقاولـة مـتحمع بـذل
يـ املخــاار ،و ذا ا يـتم حتقــق اكت ــاه الـ ا بكميــا جتاريـة يتحمــل الطــره
األج ـ يب و ــدد امل ــاريف ون احل ــول ل ـ تعــويا ،ويف الــة اكت ــافد بكميــا
جتارية يكون من قد اسرت ا هذد امل ـاريف يف ـكل نسـبة مـن اإلنتـال املت ـق ليـد
يف العقـــد ،ويتم ـــل يف

ـــة مـــن اإلنتـــال كســـوب لـ ـ أســـا

ســـعر التكل ـــة ون

رــرائن ،وتكــون ال ــركة األج بيــة يف قــو اقســار اإلنتــال مقــاو يعمــل حلســاب
ركة خمتلطة تت ارل فيها ال ركة الوا ية وتقتط بذل سعر التكل ة ومع ا مـن
700

جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد  -80العدد  -80جوان 0802
 ISSN: 2352-975Xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ EISSN: 2588-2368

تطور العقود النفطية يف اجلزائر ونشأة سلطة الضبط يف قطاع احملروقات ________________ حممد األمني بن عزة

الضرائن.

()7

احملور ال اني :تطور قو البرتول يف الت ري اجلزائرى
مر تطور العقو البرتولية يف اجلزائر مبرا ل زم ية ،بي ـ فيهـا كـل مر لـة ورـعية
قطــاع احملروقــا يف تلـ ال ــرت  ،وقــد قام ـ الدولــة ل ـ ثــر هــذا بتعــديع للقــوانو
و

ـــع ا يف القطـــاع مبـــا يوافـــق سياســـاتها وأهـــدافها املســـطر ملواكبـــة الـــتغ ا

السياسية وا قت ا ية اليت يعي ها العاا ،وكان لتطور العقو ال طية وما حتويـد مـن
وسائل قانونية األثـر الكـب يف محايـة املعـامع والتعاقـدا الـيت تقـور بهـا الدولـة مـ
األاراه األج بية با تبارها الوسيلة القانونية ستغعل ثرواتها البرتولية.
و لـ هــذا األســا
ا ستقعل و

ســوه نتطــرق

()8

املرا ــل الــيت م ـرّ بهــا العقــو البرتوليــة قبــل

غايـة اإل ـع ا ا قت ـا ية الـيت قامـ بهـا الدولـة ملسـاير التحـو

ا قت ا ية العاملية اليت مس قطاع احملروقا يف اجلزائر فيما يلي:
أو  :تطور العقو البرتولية قبل مر لة اإل ع ا
يــز مر لــة مــا قبــل اإل ــع ا ا قت ــا ية الــيت ــهدتها اجلزائــر مبــر لتو
مهمتو كان أو ها املر لـة ا سـتعمارية أيـن كـان القـانون ال ـحراوى الـذى أن ـلتد
فرنســا بكــم

ي ـ التعــامع وال ــااا البرتوليــة ،باإلرــافة متعكهــا لل ــرو

ال طيــة يف تلــ ال ــرت

غايــة اســتقعل اجلزائــر واســرتجاع ســيا تها لــ ثرواتهــا

البرتولية ،فةاء ات اقية اي يان وا ت اقيا املربمة بعدها (ات اقية  )2815لتةمـد ـق
اجلزائـــر يف ا ســـتغعل الكامـــل ل رواتهـــا البرتوليـــة رغـــم ن ـــاء ال ـــركة الوا يـــة
سوناارال س ة  ،2813وم اركتها يف العمليا وال ااا البرتولية يف تلـ ال ـرت ،
وبعد م اورا

ديد و ـعبة اتسـرتجع اجلزائـر سـيا تها لـ القطـاع بتـلميم

يـ

ال ركا األج بية العاملة يف جمـال احملروقـا سـ ة  ،2812واسـتمر األمـر لـ هـذا
احلال

غاية

دور قانون احملروقا سـ ة  ،2891ليكـون بدايـة إل ـع ا

ـاملة

مس قطاع احملروقا :
 -2القانون ال حراوى:

در القانون ال حراوى لـ

ـكل مرسـور ت ـريعي رقـم

 59 /2222بتــاريخ  ،2859/22/11مبي ــا كي يــة اســت مار ال ــركا األج بيــة يف
ال ــحراء اجلزائريــة يف مليــا الت قيــن والبحــث وا ســتغعل م ـ خضــا ها للقــانون
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ي أنواع الرقابة والت تيش ل العمليا وال ـااا الـيت تقـور

ال رنسي ،واستعمال

بها ال ركا األج بية ،وكان ابيعة العقو اليت تستعملها يف تلـ ال ـرت هـي قـو
ا متيازا اليت تستمد أ كامها من القـوانو ال رنسـية العامـة ،وكـان جملـس الدولـة
ال رنسي املختص بال أر يف ال زا ا ال ا ئة ها.
وقــد أ ــار القــانون أيضــا
احمللية ال رنسية ل

مقابــل اســتغعل الــبرتول الــذى يــدف للةزائــر بالعملــة

كل تاوا  ،والذى يعترب ائدا رمزيا بال سبة للقيمـة احلقيقيـة

املستخرجة ،وقد ابق فرنسا نأار ا متياز ملا نتاز بد من خ ـائص ختـدر م ـاحلها
و ل أساسا يف:
 احلق يف ا ستغعل املطلق لل رو البرتولية من خعل ن ـااا البحـث وا كت ـاهوا ستغعل واإلنتـال .واحلـق يف امـتعل الـ ا امل ـت والت ـره فيـد ،و ـق الت ـازل ـن
ا ت اق و نهائد.

()9

 -0القانون ا ت ـاقي :وقـد

ـل القـانون ا ت ـاقي ـكلو أساسـيو وهمـا :ات اقيـة

اي يان ثم ات اقية :2815
أ -ات اقية اي يان :مت التوقيـ

لـ ات اقيـة اي يـان يف  2811/63/29لـ اسـرتجاع

اجلزائــــر لســــيا تها ون ــ ـ ا ت اقيــــة لــ ـ وجــــو التعــــاون بــــو البلــــدين يف امــــال
ا قت ـــا ى ،و بقـــاء أ كـــار القـــانون ال ـــحراوى ســـارية امل عـــول لـ ـ ال ـــركا
ال رنسية واألج بيـة باإلرـافة

احل ـاظ لـ

جمال الت قين ،والبحث وال قل و لغاء اللةوء

يـ احلقـوق وا متيـازا املم و ـة يف
جملس الدولة ال رنسي حلل ال زا ـا

ال طيــة كمــا جــاء يف القــانون ال ــحراوى ،وتعويضــد بــاللةوء
الدولي ( )10ليأل القانون ال حراوى سارى امل عول بعد

دور ا ت اقية.

ب -ات اقيــة  :2965جــاء ات اقيــة  2815معدلــة ملــا ن ـ
ن ــو

أســلوب التحكــيم
ليــد ت اقيــة اي يــان مــن

وقــوانو أهمهــا القــوانو الــيت جــاء يف ــلن ال ــرو البرتوليــة ،وتوج ـ هــذد

ا ت اقية مبةمو ة من ال

و

نذكرم ها مايلي:

 استمرار ال ركا ال رنسية يف ا ست ا من ا متياز واستغعل الـ ا اجلزائـرىوباملقابل تلتزر فرنسا مبسا د اجلزائر.
 التزار فرنسا بضمان خول اجلزائر706

األسواق الدولية لغرض بي احملروقا .
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 التزار ال ركا ال رنسية ببي كميا من الغاز املستخرل من احلقـول اجلزائريـةالدولة اجلزائرية بسعر يتم ا ت اق ليد ،وكان اهلده من هذد ا ت اقيـة م ـاركة
الطره الواين مم ع يف ركة سوناارال م ال ركا ال رنسية واألج بيـة ،و لـ
هذا األسا

كان بداية قو امل اركة يف ا متيازا البرتوليـة القائمـة ،أيـن ـدّل

ا متيــازا القدنــة وأ ــبح الدولــة ت ــارل يف اســتغعل ثرواتهــا البرتوليــة كتســاب
اخلرب واملهار ال يـة الـيت حتتاجهـا لت ميـة قـدراتها وتطـوير هياكلـها ،وقـد ن ـل نأـار
قــد امل ــاركة يف ا متيــازا القائمــة أث ــاء مــؤ ر فيي ــا سـ ة  2812يــث ورــع لــد
القوا ــد العامــة الــيت يرتكــز ليهــا لت ي ـذ مبــدأ م ــاركة الــدول امل تةــة للــبرتول يف
استغعل ثرواتها البرتولية ،ويقور هـذا ال أـار لـ
مــال ال ــركة
ــار

خـول الدولـة يف امل ـاركة يف رأ

ــا بة ا متيــاز بواســطة ــركاتها املم لــة هلــا ،لي ــب هلــا احلــق أن

ال ــاو ال طــي يف كافــة مرا ــل اإلنتــال ،و ــد

نســبة امل ــاركة يف هــذا

ال أار ب سبة  %11ل رنسا و %29لل ري األج يب و %26أو  %65للةزائـر وكانـ
العقو املربمة يف هذد ال رت تلخـذ يف غالبهـا ـكل امل ـاركة يف قـو ا متيـاز وهـذا
بال أر لطبيعة أاراه العقد الذى يربا بو ال ركة الوا ية سـوناارال وال ـركا
األج بيــة ،والــذى يأهــر مــن خعلــد قــو الطــره األج ـ يب كتســابد لةمــوال والتق يــة
املتطور ووسائل البحث والت قين واإلنتال (.)11
ل -التــلميم ون ــل القــانون التلسيســي  :2972قام ـ اجلزائــر يف  21أفريــل 2812
بإرساء نأـار قـانوني للـبرتول مـن خـعل

ـدار املرسـور الت ـريعي رقـم  11/12املتعلـق
قانونيـة جديـد خا ـة ب ـااا

بإن اء قانون البرتول األساسي ،الذى تضـمن ن ـو

الت قيــن ــن ال ـ ا واســتغعلد ،وربطــد ب أــار جبــائي جديــد مســاير لتل ـ ال ــرت وقــد
تضمن هذا القانون جممو ة من ال
-

و

املهمة نذكر م ها:

 -نكن ألى خص ابيعي أو مع وى يرغن يف ممارسـة ال ـااا يف ميـدان

البحــــث ــــن الــــبرت ول واســــتغعلد يف اجلزائــــر

با

ــــرتال مـــ ال ــــركة الوا يــــة

سوناارال.
 لــزار ال ــري األج ـ يب بإن ــاء ــركة جتاريــة ســن القــانون اجلزائــرى يكــونمقرها اجلزائر.
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ــرال ال ــركة الوا يــة ســوناارال يف ال ــركة املســاهمة ب ســبة تقــل ل ـ

-

 %52من ال سبة اإل

الية يف ا

ميـز هـذد ال ـرت تغـي

رتال.

قـو ا متيــاز القدنـة بعقـو امل ـاركة ال عليـة الـيت تـ ص

ل برار ات اق بو احلكومة وال ركة الوا يـة مـ ال ـركة األج بيـة للقيـار جبميـ
ن ااا استغعل الـ ا يف ذلـ البلـد امل ـت  ،ويتوجـن يف هـذا ال ـوع مـن العقـو تـوفر
ال روو التالية:
 أن يربر العقد بو الدولة وال ري األج يب أن يربر العقد بـو الدولـة مـن جهـة و ـركة املسـاهمة (املؤسسـة الوا يـة وال ـرياألج يب).
 أن يربر قد بو املؤسسة الوا ية وال ري األج يب لتكوين ركة املساهمة(.)12ثانيا :تطور العقو ال طية بعد اإل ع ا ون ل سلطة ربا احملروقا
ره قطاع احملروقا م نهاية ال ماني يا حتو
اليت أ

كب

جـراء األزمـة ا قت ـا ية

بروز األزمة البرتولية سـ ة  ،2891وجـاء هـذد التحـو

وفقـا للتطـورا

ا قت ا ية العاملية املـؤثر يف ا قت ـا اجلزائـرى( ،)13ومـن خـعل هـذا قامـ اجلزائـر
بإ ـــع ا

ـــاملة مسـ ـ ا لقطـــاع احليـــوى واملهـــم يف ا قت ـــا الـــواين وهـــو قطـــاع

احملروقــا  ،يــث قــار امل ــرع بســن ت ــريعا وقــوانو جديــد للتكيــف مـ التحــو
ا قت ا ية العاملية وربا الععقة ا ست مارية م ال ركا األج بية املست مر يف قطـاع
احملروقا  ،يث

در كـل مـن قـانوني احملروقـا ( )24-91املعـدل واملـتمم بالقـانون

( )12-82والقانون ( )61-65املعدل واملتمم بالقانون (.)26-61
 -2قانون احملروقا ( )26/06وتعديلد باألمر (:)02/92
أ-

ــدور القــانون  :26/06يــز ال ــرت املمتــد بــو التلميمــا و ــدور القــانون

( )24/91ب ــراغ قــانوني ألســباب اقت ــا ية وماليــة مســ جمــال ا ســت مار يف قطــاع
احملروقا الذى جاء كإاار ت ـريعي ت ـةيعي لعسـت مارا يف جمـال احملروقـا مـن
جهــة ،وبــد ال أــار القــانوني ل ــااا الت قيــن والبحــث ــن احملروقــا واســتغعهلا
ونقلها من جهة أخرا ،باإلرافة

حتديد قوق وواجبا املؤسسا العاملة بها ،وقد

بو القانون اا ر ال راكة بو أاراه التعاقـد مـن خـعل بـرار ال ـري األجـ يب قـد
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م املؤسسة الوا ية بد فيد قوا د املساهمة يف األ بـاء ،وكي يـة ا نت ـاع باإلرـافة
بــرار بروتوكــول ( )14بي ــد وبــو الدولــة بــد اــار مبا ــر األ مــال املزمـ القيــار
بهــا ،م ـ ال ــري الــواين وا لتزامــا اجت ـاد الدولــة ،وتــتم املوافقــة ليــد ــن اريــق
الت أيم (مرسور).
ويلخذ كل ال راكة ما ركة جتارية باألسهم ختضـ للقـانون اجلزائـرى ويقـ
مقرها بـاجلزائر ،أو ا ـرتال باملسـاهمة ون اكتسـاب خ ـية مع ويـة ،ومهمـا كـان
ال كل املعتمد لن أ تقل نسبة ال ري الواين ن  ،)15( %52ومس أيضا القانون
ال أــار اجلبــائي أيــن يــدف كــل مــن الطــره األجـ يب واملؤسســة الوا يــة الضــريبة لـ
ال ات ب سبة  %95واإلتاو ب سبة  %16من

الي اإلنتال سـن نسـبة كـل اـره يف

التعاقد.
وقــد ــد

هــذد اخل ــائص ابيعــة العقــو املربمــة ،أيــن تلخــذ ــكل ــراكة يف

ـــيغة تقاســـم اإلنتـــال وهـــي ال ـــيغة الرئيســـية للتعاقـــد يف تلــ ال ـــرت  ،باإلرـــافة
ال راكة يف يغة قو اخلدما (مقاولة) ،وختض ا رتارـا وال زا ـا ال ا
ن تطبيق هذا القانون
ب-

ـة

اجلهة القضائية الوا ية.

دور القانون  02/92املعدل واملتمم للقانون  :26/06ا ا س وا قليلة ل

تطبيــق قــانون  24-91ت ـ قــار امل ــرع بتعديلــد بــاألمر  12/82نأــرا لل قــائص الــيت
كانــ ت ـــوبد ،وجـــاء القــانون اجلديـــد بتعـــديع ون ـــو
ال

و

القانونية امل

و

جديــد مــ بقـــاء بعـــا

ليها يف القانون السابق مبقيـا بهـذا لـ ا تكـار الدولـة

ألن ـــطة ا ستك ـــاه وا ســـتغعل وال قـــل( ،)16والســـماا لل ـــري األجـ ـ يب بالقيـــار
باألن طة السابقة ما دا جمال ال قل الذى بقي كتكـرا مـن اـره ال ـركة الوا يـة
سوناارال ،و ل التعـديع يف توسـي جمـال ال ـراكة فيمـا خيـص الـبرتول والغـاز
وم ا متيازا اجلبائية ،وقد أبق امل رع ل نأار قو ال راكة سـواء ـن اريـق
قو اقتسار اإلنتال أو ن اريق قو اخلدما (املقاولة) ،أما بال سبة للم از ا فقـد
نص امل رع ل

الة ال زاع ل التحكيم الدولي لل

ل فيد.

()17
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 -0قانون احملروقا  87-85املعدل واملتمم باألمر  :28-86جاء اإل ع ا األو
برســـم اإلاـــار القـــانوني العـــار للسياســـة الوا يـــة للطاقـــة ،أيـــن قامـ ـ بإن ـــاء قـــوانو
مــا ت ــبو ليــد الــدول إلنتــال

وت أيمــا كمــ ه ومســار نكــن اتبا ــد للو ــول
ال رو  ،لتلتي مر لة اإل ع ا ال انية بإ دار د ن و

وقوانو

ع ية لتسـاير

من خعهلا األ داث والتغ ا ا قت ا ية الدولية املميز لتلـ املر لـة ال ـعبة ،وكـان
أهمها قـانون احملروقـا ( )61-65املعـدل واملـتمم بـاألمر ( )26-61أيـن أقـر القـوانو
اإل ع ية بإلزامية ال

ـل بـو املؤسسـة ا قت ـا ية كمؤسسـة موميـة تتمتـ بالـدور

الضــبطي مم لــة للدولــة مــن خــعل ا تكارهــا للس ـ دا امل ةميــة وحت ــيلها لنتــاوا
املوجهــة للخزي ــة العموميــة ،وبــو ورهــا ا قت ــا ى ك ــركة جتاريـة باألســهم ونعــين
بذل سوناارال(.)18
أ-

دور قانون احملروقا  :87-85ا ترب قانون احملروقا ( )61-65كـلول قـانون

كــرر للطاقــة ملــا يــز بــد مــن ن ــو

جديــد يف جمــال ا ستك ــاه واإلنتــال وال قــل

م هيــا ور ســوناارال يف ا تكــار قطــاع احملروقــا وجعلــها ــركة م ــل ال ــركا
األج بية العاملة يف هـذا امـال ،وفضـع ـن هـذا؛ أ ـدث هـذا القـانون تغـي ا هامـا يف
األاــر املؤسســاتية ونأــار العقــو ونأــار اجلبايــة ،أيــن أ ــا هــذا القــانون نأــار ا متيــاز
حت تسمية " قد البحث وا ستغعل" متخليا بـذل
الســابق ،و طــاء الطــره اخلــا

ـن قا ـد  48/52املعمـول بهـا يف

ــق ملكيــة احلقــول البرتوليــة الــيت ت ــل

ويبقــي نســبة  %36لســوناارال ،باإلرــافة

%16

فــت بــاب ال قــل لل ــركا املتعاقــد

والذى كـان كتكـرا مـن اـره ـركة سـوناارال ،مـ ف ـل الـدور السياسـي ـن
الــدور ا قت ــا ى والتةــارى لل ــركة ،وأرــاه امل ــرع أيضــا مــن خــعل هــذا القــانون
نأار امل اق ة كلسلوب إلبرار العقو خعفا ملا كان

ليد يف السابق تـربر ـن اريـق

الت اوض ( ،)19أما فيما خيص امل از ـا ال ا ـئة ـن هـذد العقـو أو ت يـذها فقـد قـار
امل رع بإرجا ها للتحكيم الدولي بعد است اذ اريق امل احلة.
وقد جاء القانون بإن اء وكالتو أساسيتو وهمـا سـلطة الضـبا والوكالـة الوا يـة
لتــ مو مــوار احملروقــا وأســ د هلمــا مهمــة مراقبــة ال ــااا ورــبطها يف قطــاع
احملروقا .
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ب -تعديل القانون  87-85باألمر  :28-86يهـده التعـديل الـذى جـاء بـد األمـر (-61
رجــاع و ــا الرقابــة ال عالــة لـ القطــاع بعــد فتحــد أمــار املســت مرين ،فقــار

)26

بإرجاع ال أار السابق وهو نأار ال راكة ن اريق اقتسـار اإلنتـال بـو أاـراه العقـد
و بقاء

ة سوناارال بـ  %52و

احلديث باإلرافة

ة الطره األج يب بـ  %48بد من نأار ا متياز

ا بقاء لـ هيم ـة سـوناارال لـ

راكة للقانون اجلزائرى ،وأبق القانون ل
است اذ اريق ال ل .

يـ امل ـاري و خضـاع أى

رض امل از ا للتحكـيم الـدولي بعـد

()20

 -0ن ل سلطة الضبا يف قطاع احملروقا  :مت ن ـاء سـلطة الضـبا مبوجـن املـا
 21مــن قــانون احملروقــا رقــم ( )61-65املعــدل واملــتمم بــاألمر ( )26-61ل ـ ن ــاء
وكـالتو للمحروقــا يعرفــان بالوكالــة الوا يــة ملراقبــة ال ــااا ورــبطها يف جمــال
احملروقـا وتـد
وتد

سـلطة رـبا احملروقــا  ،ووكالـة وا يـة لتـ مو مـوار احملروقــا

" ال ا"

وقــد أخــذ ســلطة رــبا احملروقــا م هــور الســلطا اإل اريــة املســتقلة ملــا هلــا مــن
مميــزا الطــاب اإل ارى وا ســتقعلية الــيت م حهــا هلــا القــانون ،وقــد أ طــ امل ــرع
اجلزائــرى مــن خــعل املــا  21مــن القــانون ( )61-65و ـف الســلطة

ــرا ة بســلطة

ربا احملروقا  ،هذد السلطة ليس كالسـلطة املم و ـة للسـلطا اإل اريـة التقليديـة
بــل هلــا القــدر لــ اختــاذ القــرارا الــيت ك هــا مــن مبا ــر ا خت ا ــا الــيت
استحدث ألجلها يف ربا قطاع احملروقا  ،أما خب و

مبدأ اريـة السـلطة فتعتـرب

كسلطة اريـة مسـتقلة تقـور بوظي ـة أساسـية وهامـة للح ـاظ لـ القطـاع الـذى يعتـرب
القطـــاع األول يف الـــبع مـــن خـــعل الســـهر لـ ـ الرقابـــة والتـــلا وتطـــوير األســـالين
والعمليــا وال ــااا ال طيـــة وال هــوض بت ميــة القطـــاع ،وختضــ

يــ الســـلطا

اإل اريــة املســتقلة يف امــال ا قت ــا ى واملــالي للقضــاء اإل ارى املعمــول بــد مــن خــعل
ال

ــو

امل أمــة هلــا باســت اء جملــس امل افســة ،وســلطة رــبا احملروقــا الــيت نــص

ليهما امل رع

را ة خبضو هما للقانون اخلا

واكدد كذل من خعل نص املـا

 21فقر  9أين د القضاء املختص يف فـا نزا ـا سـلطا رـبا احملروقـا  ،أمـا
بال سبة لعستقعلية فتعرب ن در اخلضوع ألى و ـاية وألى جهـة ،وهـذا يعـين أنهـا
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ليس تابعة للدولة بل يتبو م هور ا ستقعلية يف در خضوع قراراتها ألى جهة بـل هـي
ها بـدون أى تو ـية أو جبـار مـن سـلطة

املسؤولة الو يد يف اختاذ القرارا ال ا ر

أقوا و ألى رقابة سـوا الرقابـة القضـائية و ختضـ ملبـدأ التـدرل يف السـلطة اإل اريـة
ملمارسة

ع ياتها مبوجن القانون بكل استقعلية (.)21

أ -األسا

الدستورى لسلطة ربا احملروقا  :ن

الدسـات اجلزائريـة ال ـا ر

قبــل ســتور  2898لــ أن ثــرو احملروقــا تعتــرب ملكــا للدولــة وهــو م ــطل ميــز
الدســات القدنــة الــيت أخــذ بــال أر ا
استغ

ــرتاكية لكــن بعــد ســتور  2898الــذى

ن ال أار القـديم مسـتبد يـاد بال أـار الرأمسـالي مغـ ا بـذل م ـطل ملـ

للدولــة مب ــطل امللكيــة العموميــة والــيت تعتــرب احملروقــا جــزءا يتةــزء مــن هــذد
امللكية ،و ليد فإن هذد األخ

بال أر

أ كار املا  21مـن الدسـتور هـي أمـعل

مومية ختض لقوا د محاية املال العار (.)22
باإلرــافة
السيا

ليــد املــا  21مــن ســتور  2881لــ أن للدولــة كامــل

مــا ن ــ

ل ثرواتها الطبيعية كما نـص ليـد مي ـاق األمـم املتحـد ( ،)23وأكـد امل ـرع

اجلزائــرى لـ اإلقــرار ةريــة امل افســة احلــر ملــا تلعبــد يف امــال ا قت ــا ى التةــارى
وال

ا ي من خعل نص املا  31من ستور  2881أين است د ليها قانون احملروقـا

( )61-65املعدل واملتمم باألمر رقم ( )26-61يف التوجد عو ال أار الليب الي احلر مـن
خعل فت السوق وتهيئة أررية جيد لعست مار وامل افسة احلـر الـيت أقرهـا األمـر رقـم
 61-85املــؤرخ يف  15جــان ي  2885املتعلــق بامل افســة( ،)24ليــتم بعــد ذلـ

ــل خمتلــف

اهلياكـل اإل اريـة يف جمــال ا سـت مار املعروفــة بــ "الوكالـة الوا يــة لتطـوير ا ســت مار"
مبوجــن األمــر  ،63-62وقــد أكــد ســتور  1616يف املــا تو  28-29لــ م ــطل
امللكيــة العموميــة لل ــروا الباا يــة ووجــوب اإلســتغعل الر ــيد هلــا واحل ــاظ ليهــا
ل ا
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()25
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ب -سلطا وكاليت احملروقا (سلطة ربا احملروقـا ) :ـد قـانون احملروقـا
 61-65املعـــدل واملـــتمم بـ ـاألمر  26-61جممو ـــة مـــن الســـلطا الـــيت يـــز وكـــاليت
احملروقــا  ،لتقــور مــن خعهلــا مببا ــر وظي تهــا ،و ل ـ هــذد الســلطا يف جوانــن
رئيسية:
 اجلانن الت أيمي :لقد نص التعديل األخ لقانون احملروقـا  61-65سـ ة 1623وحتديــدا املــا  23م ــد ل ـ " :امل ــاركة م ـ م ــا
جمـل السياسـة القطا يــة واملسـاهمة يف ـدا ال

ــو

الــوزار املكل ــة باحملروقــا يف
الت أيميـة والت أيمـا التق يــة

اليت حتكم ن ااا احملروقا " ،ومن خعل هذد املا جنـد أن سـلطا الضـبا تقـور
بإ ـــدا ال
ال

ــو

الت أيميـــة للقطـــاع بت ـــديق مـــن الـــوزير املخـــتص مـــا يـــبو أن هـــذد

ـــو

بعــد راســتها وم اق ــتها مــن اــره الــوزير

نكــن ت يــذها و ــدورها

املعــين ف ةــد أن هــذد الســلطة تبق ـ مقيــد وليس ـ مطلقــة رتبااهــا باجلهــة الو ــية،
باإلرافة

جممو ة مـن الت أيمـا املسـ د ليهـا فيمـا خيـص كـل امـا

املتعلقـة

باألمور التق ية والت أيمية و دا فاتر ال روو للم اري وال ااا املتعلقة بالقطاع.
 -اجلانن الوقائي :بالعو

املا  23جندها قد ن

اليت تقور بها سلطة الضبا حلمايـة ال

ـو

ر الرقابة

را ة ل

الت أيميـة ومتابعـة مـدا تطبيقهـا وتتميـز

هذد الرقابة مبتابعـة العمليـا القبليـة والبعديـة للمتعـاملو الـيت تبـدأ مـن راسـة املل ـا
واست ائها لل روو ،ثم مر لة ال او يف الـة قبـول املتعامـل،
واحل اظ ل

غايـة نهايـة امل ـروع

در خمال ة القوانو والت أيما اليت تقور بهـا الوكالـة أو السـلطة لـ

املتعـاملو أث ـاء قيـامهم باألن ـطة املم و ـة هلـم مـن األولويـا امل

و ـة ليهـا للح ـاظ

ل ـ القــوانو وال أــار العــار الــداخلي ،وتــد م ن ــاو ســلطة الضــبا مكاتــن تق يــة
است ــارية ذا خــرب يف امــال حت ــل مــن خعهلــا ل ـ ا ست ــارا يف احلــا
تستد ي هذا لت ا ى كل ما يسبن خطرا ل القطاع.

الــيت

()26

 اجلانـــن الر ـــي :تــ ص املـــا  23مـــن القـــانون  61-65املعـــدل واملـــتمم بالقـــانون 62-23ل ـ أن" :تطبــق العقوبــا والغرامــا الــيت تســد للخزي ــة العموميــة يف الــة
خمال ة القوانو".
هذا ما يعين أن سـلطا رـبا احملروقـا بإمكانهـا توقيـ

قوبـا

لـ املتعـاملو
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املتعاقــدين مــن خــعل ســلطة الرقابــة املخولــة هلــا ،هــذد العقوبــا ختتلــف ســن رجــة
اخلطل املقرتن وفقا ل ص القانون ،هذا ما أكدتد ن س املا السابقة يف فقرتها ال انية:
"حتد املبالغ وكي يا تطبيق الغرامـا والعقوبـا امل
اريــق الت أــيم" ،كــذل

ســن نــص املــا الســابقة

ليهـا يف هـذد املـا

ـو

ـن

ل ـ هــذد العقوبــا يف فــرض

غراما مالية سن رجـة اخلطـل كمـا سـبق ذكـرد ،وقـد ت ـل العقوبـة

أق ـاها

كسحن ا متياز ،وكان هذد العقوبا يف السابق تتو هـا السـلطة القضـائية ،لكـن
م ـ فــت القطا ــا  ،واســتقعليتها أ ــبح هــذد القطا ــا بواســطة ســلطا الضــبا
اخلا ــة بهــا تقــور بــدور الســلطة القضــائية هــذا مــا يعطــي نو ــا مــن ال قــة للمتعامــل أو
املســت مر األج ـ يب وهــو األمــر الــذى يهــده ليــد القــانون اجلديــد والتعــديع احلا ــلة
ليد.

()27

 اجلانن ا ست ارى :يتم ل اجلانن ا ست ارى لسلطا ربا احملروقا يف القياربالدراســا وا قرتا ــا فيمــا خيــص القطــاع وتطــويرد وتقــدنها

اجلهــا املع يــة

املخت ــة كاهليئــا اإل اريــة الت يذيــة يف القطــاع والــيت هلــا عقــة مبا ــر بال ــاو
البرتولـــي ،وتتم ـــل هـــذد اهليئـــا أساســـا يف الـــوزير أو املـــديريا األخـــرا املرتبطـــة بـــد
باإلرافة

القطا ا األخرا الـيت تربطهـا عقـة غـ مبا ـر مـ قطـاع احملروقـا

كقطاع البيئة وقطاع التةار وال قل واملالية وكل ما لـد

ـلة باحملروقـا  ،وتقـور هـذد

الســلطا أيضــا بتقــديم تو ــيا لتــد يم بعــا األ كــار والقــرارا الــيت ت ــدرها
اهليئـا اإل اريــة الت يذيـة خب ــو

راســة مل ـا اــاليب ممارسـة ال ــااا املطلوبــة

كالتكرير أو التخزين أو التوزي وتقدنها للةها املخت ة وكذا فيما خيص ت سـ
و

ال

الغامضة امل أمـة للقطـاع ،لتـد يم بعـا األ كـار والقـرارا الـيت ت ـدرها

اهليئـــا اإل اريـــة الت يذيـــة وتقـــدر ســـلطا الضـــبا أيضـــا تو ـــيا توجـــد
املختص لتقديم امتيازا ال قل لطاليب هذا ا متياز.

الـــوزير

()28

ومــن خــعل هــذا جنــد أن الضــبا ا قت ــا ى يلخــص مع ـ

يــا اإل ار يف امــال

ا قت ا ى وت رغها للقيار بل مال أخرا ،أيـن يـبو القـانون اجلديـد تراجـ ور الدولـة
يف ا تكار القطا ا ا قت ا ية وخا ة قطـاع احملروقـا وقـد أن ـل سـلطة رـبا
احملروقا اليت تعترب كهيل
760

ارية جديد حت ا راه وتـد يم مـن السـلطة املركزيـة
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لقيامها مبهار ل ا

الدولة م كلة بذل

ور من ور سلطة الدولة.

خا ـــــة:
مرّ تطور العقو البرتولية يف اجلزائر بعد مرا ل ،ميـز فيهـا املر لـة األو "ال ـرت
ا ســـتعمارية" نأـــار ا متيـــاز الـــذى كـــان م ت ـــرا انـــذال نأـــرا للأـــروه السياســـية
وا قت ا ية وانعدار األنأمة القانونية لبسا السيا والسيطر لـ ثرواتهـا البرتوليـة،
وقــد ور ـ القــانون ال ــحراوى أســس ا متيــاز ســتغعل ال ــرو البرتوليــة يف اجلزائــر،
وبعد ا ستقعل وجـد اجلزائـر ن سـها مقيـد بات اقيـا اي يـان الـيت أبقـ
ا متياز امحف يف قها

غاية التلميمـا  ،يـث ظهـر

لـ نأـار

قـو امل ـاركة ك أـار

قــانوني يؤكــد ســيا الدولــة و قهــا يف اســتغعل ثرواتهــا البرتوليــة ،وم ـ ظهــور األزمــة
ا قت ا ية يف م ت ف ال ماني ا مت

ـدور قـانون احملروقـا  24-91املتعلـق بالبحـث

والت قين وا ستغعل الـذى أرسـ قوا ـد ت أـيم القطـاع ،أخـذ نأـار ال ـراكة يف تلـ
ال رت

يغا جديد

ل يف قو اقتسار ا نتال و قو اخلدما اليت أ

تطـوير

وحتســو القطــاع نأــرا للمميــزا الــيت تتمت ـ بهــا هــذد العقــو جللــن املســت مرين ،وم ـ
اإل ــع ا ال انيــة

ــدر قــانون احملروقــا ( )61-65الــذى جــاء ب أــار قــانوني جديــد

فاحتا الباب أمار املست مرين األجانن ،فقار بإ ا نأار ا متياز يف كل جديد حتـ
اسم " قو ا ستغعل" ،وأرج ال
العقـو

ل يف ال زا ا اليت ت ـل ـد بـرار أو ت يـذ تلـ

لـ التحكــيم الـدولي ،كمــا لـ فيـد ســلطة رـبا احملروقــا كـل الدولــة

بسلطاتها املخولة هلا مـن الضـبا واإل ـراه والرقابـة وغ هـا ،وقـد واجـد هـذا القـانون
نقدا ليعدل بعد ذل ب دور األمر ( )26-61الذى أ ـا األمـور

مـا كانـ

ليهـا يف

السابق ،والعمل بعقو ال راكة واقسار ا نتال أو قو اخلـدما ك ـيغ أساسـية يف
التعامع والتعاقدا م ال ركا األج بية.
وخلص البحث

جممو ة من ال تائ واإلقرت ا نلخ ها فيما يلي:

 -ن تطــور العقــو ال طيــة أ ــدث تغــي ا كــب

ل ـ أنأمــة اســتغعل ال ـ ا يف

العاا
 ن تطـــور ال أـــار القـــانوني لعقـــو الـــبرتول يف اجلزائـــر أثـــر ب ـــكل لـــابي لــممارسة ال

ا ة البرتولية وزيا منو اإلست مارا ملا حتويد من حت يزا وتسـهيع يف
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ملية اإلست مار.
 ن اســتحداث ســـلطة الضـــبا يف قطـــاع احملروقـــا كالليـــة جديـــد تقـــور بإ ـــداال

الت أيمية والدراسا والرقابة وتوقي اجلزاءا مـن خـعل متابعتهـا للم ـاري

و

ال طية أثب جدواد يف زيا ا ست مارا اليت ترتـن هـا زيـا ا كت ـ ا البرتوليـة
ورف مر و يتها.

يف الس وا األخ

 تغــ منطيـــة العقـــو وجع لـــها أك ـــر مرونـــة جلـــذب ا ســـت مارا األج بيـــة لت ميـــةا قت ا
الواين.
 وجن ل ال ركا الوا ية وخبا ة ركة سوناارال السعي لكسن تق يـااإلنتال واخلرب من خعل قو ال راكة املربمة م ال ركا األج بية.
اهلــوامـــش واملراجـــ :
( -)1ســعدى كمــد اخلطيــن ،العقــو البرتوليــة و ــق ال ــعوب يف املــوار ال طيــة ،م ــورا احللــيب
احلقوقية ،ب و ،1625 ،
(-)2

.35

ار فرل اهلل كسن ابراهيم ،الطبيعة القانونية للعقو الدولية للبرتول ،رسالة ماجست  ،قـانون

خا  ،كلية احلقوق ،جامعة القاهر  ،م ر،2891 ،

15

( -)3يوسف لوان ،ال أار القانوني إلستغعل الـ ا يف األقطـار العربيـة ،م ـورا جامعـة الكويـ ،
الكوي ،2891 ،
(-)4

.34

يأــة الســيد ــدا  ،العقــو املربمــة بــو الــدول واأل ــخا

اإلسك درية،1661 ،

األج بيــة ار املطبو ــا اجلامعيــة،

.215

( -)5كــاوان مسا يــل ابــراهيم ،قــو الت قيــن ــن ال ـ ا و نتاجــد ،ار الكتــن القانونيــة ،م ــر،
1624

.112

( -)6بــد الــر يم كمــد ســعيد ،ال أــار القــانوني لعقــو الــبرتول ،أارو ــة كتــورا  ،كليــة احلقــوق
جامعة القاهر ،1624 ،

.463

( -)7مارــي ملقاســم ،العوائــد البرتوليــة واإلقت ــا الــواين اجلزائــرى ،رســالة ماجســت  ،معهــد العلــور
اإلقت ا ية ،بات ة،2882 ،

.42

( -)8ا ــور فطيمــة ،العقــد الــدولي لل ـ ا ،مــذكر ماجســت  ،كليــة احلقــوق ،جامعــة اجلزائــر،
،1626

.95

( -)9ماري ملقاسم ،مرج سابق،

766

.268
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( -)10معداوى جنية ،قو البرتول يف اجلزائر ،جملة البحـوث والدراسـا القانونيـة والسياسـية ،العـد
ال امن،1624 ،

.381

( -)11نساخ س يان ،التحكيم يف نزا ا

قـو اسـتغعل الـ ا يف اجلزائـر ،رسـالة ماجسـت  ،قـانون

املال واأل مال ،كلية احلقوق ،جامعة جباية،1623 ،

.245

( -)12األمـــر رقـــم  11-12ال ـــا ر بتـــاريخ  2812/64 /21املتعلـــق بتحديـــد اإلاارالـــذى ـــار

فيـــد

ال ركا األج بية ن ااها يف ميدان احملروقا  ،اجلريد رمسية رقم  ،36ال ا ر بتـاريخ /64 /23
.2812
( -)13فـــات مـــزييت ،أ ـــكال ت ويضـــا املرفـــق العـــار يف ظـــل املرســـور الرئاســـي  141-25واملرســـور
الت يـــذى  ،288-29جملـــة البا ـــث للدراســـا األكا نيـــة ،جملـــد  ،61ـــد  ،62ســـ ة ،1616
.816
( -)14املا  16من القانون  24-91ال ا ر بتاريخ  ،2891 ،69 ،28املتعلـق بل مـال البحـث والت قيـن
والبحث ن احملروقا واستغعهلا باألنابين ،جريد رمسية رقم  ،35ا ر بتاريخ 2891 /69 /11
( -)15املا  13من القانون .24-91
( -)16املـــا  63مـــن القـــانون  ،12 ،82ال ـــا ر بتـــاريخ  ،2882 ،21 ،64املتعلـــق بلن ـــطة الت قيـــن
والبحث ن احملروقا  ،جريد رمسية رقم  ،13ا ر بتاريخ .2882/21 /61
( -)17نــذير ميــاا ،السياســا ال ـ ا ية يف قطــاع احملروقــا يف اجلزائــر ،رســالة ماجســت  ،جامعــة
كمد خيضر بسكر  :كلية ا قت ا ،1626 ،

.294

( -)18ا ور فطيمة ،العقد الـدولي للـ ا ،رسـالة ماجيسـت  ،قـانون خـا  ،كليـة احلقـوق ،جامعـة
اجلزائر،1626 ،

285

( -)19قانون  ،61-65ال ا ر بتاريخ  ،1665 ،64 ،19املتعلق باحملروقا  ،جريد رمسية رقم 56
( -)20ســب أمــال ،قــد البحــث والت قيــن يف جمــال احملروقــا  ،رســالة ماجســت  ،قــانون ــار ،كليــة
احلقوق ،جامعة اجلزائر،16669 ،

14

( -)21بوق دور ساسية ،سلطة الضبا احملروقا يف اجلزائر ،رسالة ماجيست  ،ولـة مؤسسـا
كلية احلقوق ،جامعة اجلزائر،1661 ،

امـة

.49

( -)22املــا  21مــن ســتور " 2881امللكيــة العامــة هــي مل ـ للمةمو ــة الوا يــة وت ــمل بــاان األرض
وامل اجم والقال واملوار الطبيعية واحلية يف خمتلف امل ااق واألمعل الوا ية البحرية واملياد والغابا ".
( -)23مرسور رئاسي رقم  11-98املؤرخ يف  21مـايو  ،2898امل ـور يف اجلريـد الرمسيـة ،ـد ،21
. 2898
( -)24األمـر  61-85املـؤرخ يف  15جـان ي  ،2885املتعلـق بامل افسـة ،اجلريـد الرمسيـة ،ـد  ،8سـ ة
ال ا ر بتاريخ 2885/61/11.
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( -)25األمر  63-62املؤرخ يف  16أو  1662املعـدل واملـتمم مبوجـن األمـر  69-61املـؤرخ يف  25يوليـو
.1661
( -)26ربــي فــات  ،ســلطا الضــبا يف قطــاع احملروقــا يف اجلزائــر ،رســالة ماســرت ،جامعــة مســيلة،
،1625-1625

.15

( -)27ربي فات  ،املرج ن سد،
( -)28عو

مية ،سـلطا الضـبا لقطـاع احملروقـا يف اجلزائـر ،رسـالة ماجسـت  ،كليـة احلقـوق،

جامعة اجلزائر،

766

.11

.96
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