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 :مقدمة

"الخوصصة" و "خوصصة المؤسسات العامة"  مف أىـ منذ نياية عقد السبعينات أصبح مصطمح 
المصطمحات في الساحة السياسية و االقتصادية عمى المستوي العالمي، و ذلؾ بعد ظيور الحاجة إلى 
إعادة ىيكمة مؤسسات الدولة و المرافؽ العمومية بيدؼ تحقيؽ الفعالية و الشفافية في تسيير شؤوف 

ر الحاجة إلى نقؿ ممكية و إدارة المؤسسات العمومية االقتصادية المؤسسات العامة مف جية، و بعد ظيو 
تعتبر  حيث. (1)ثانية  التي تممكيا الدولة إلى القطاع الخاص نتيجة حالة الركود االقتصادي مف جية

أىـ السياسات االقتصادية التي تبنتيا معظـ  الدوؿ سواء النامية أو  أحدالخوصصة أو "الخصخصة"، 
المتقدمة صناعيا، ابتداءا مف بريطانيا، فرنسا، الواليات المتحدة األمريكية، الياباف و انتياءا بعدد كبير مف 

 ائر.و الجز   دوؿ أمريكا الالتينية كاألرجنتيف و دوؿ شرؽ أوربا كبولونيا و الدوؿ اإلفريقية كمصر

فاستنادا إلى المفيـو الجديد لمدولة وانسجاما مع المبادئ االقتصادية الحديثة، غيرت معظـ الدوؿ 
تشريعاتيا االقتصادية و االجتماعية، ففي بريطانيا مثال بدأت الحكومة بإتباع أساليب تسيير القطاع 

العاـ و لمحد مف خسائره. أما الخاص عمى القطاع العاـ بغية تحسيف نوعية الخدمات التي يؤدييا القطاع 
فرنسا فقد حولت عددا كبيرا مف مؤسساتيا العامة إلى القطاع الخاص، و في الواليات المتحدة األمريكية  

 و الياباف و ألمانيا فقد تـ تقميص القيود القانونية عمى القطاع الخاص لمحد مف تيميشو.

ية عمى وجو الخصوص عف طريؽ إعادة ىيكمة وقد جاءت اإلصالحات االقتصادية بالنسبة لمدوؿ النام
القطاع االقتصادي العاـ و مف خالؿ تجديد أساليب تسيير المؤسسات العمومية االقتصادية. و الجدير 
بالذكر أف تطبيؽ سياسة الخوصصة )خوصصة التسيير و خوصصة كنقؿ الممكية( مف الحكومات 

الرأسمالي العالمي في حالة تغير مستمر حيث المعنية قد فرضت ضمف توجو دولي جديد جعؿ االقتصاد 

                                                           
  محمد بف فيد، "الكوكنة أو السوؽ العالمية) العولمة(: محاولة لمبحث عف ىوية في عالـ حافؿ بالمتغيرات"، مجمة األمف 1

 .3، دبي اإلمارات العربية، ص0222يوليو  20دبي، العدد و القانوف صادرة عف أكاديمية شرطة 
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. (1)كاف عمى اقتصاديات الدوؿ النامية أف تحتـر التقاليد الدولية لالقتصاد و أف تحتـر قواعد الحكـ الراشد 
، (2)فباإلضافة إلى الخوصصة التي جاءت لتكّمؿ منظومة االقتصاد العالمي ضمف ما يسمى بالعولمة 

يير تجمت في سياسة تجارية عالمية مدعمة بنشاط المنظمات المالية الدولية فإف ىناؾ مظاىر أخرى لمتغ
( و إعادة تجديد المنظمة العالمية FMI( و صندوؽ النقد الدولي )Banque Mondialeكالبنؾ العالمي )

كما تجمت مظاىر التغيير كذلؾ في ظاىرة تدويؿ القانوف الميبرالي )قانوف عقود التجارة   (OMCلمتجارة )
( مف أجؿ تمكيف المؤسسات الرأسمالية العالمية مف تحقيؽ األرباح و إعادة انتشارىا، نظرا (3)الدولية 

ف مخاطر لضغوط السوؽ الدولية و مف أجؿ عالج القضايا المتعمقة بالتجارة الدولية و التقميؿ م
 المنازعات. 

في ىذا اإلطار الجديد، صاحب تحرير التجارة العالمية حركة تحرير االستثمار اإلنتاجي األجنبي المباشر 
و غير المباشر مع انتقاؿ رؤوس األمواؿ بسرعة و سيولة بيف دوؿ العالـ و مساىمات الرأس الماؿ 

قود االستثمار و عقود الشراكة، خاصة بعد األجنبي الخاص في المؤسسات االقتصادية العامة بإبراـ ع
ظيور التكنولوجيا المتقدمة المتمثمة في وسائؿ االتصاالت السمكية  و الالسمكية و ظيور االنترنيت الذي 
جعؿ العالـ أشبو بقرية صغيرة تنتقؿ فييا المعمومات و االستثمارات و السمع و الخدمات بكؿ حرية، مما 

وؿ العالـ ضمف نظاـ اقتصادي رأسمالي عالمي موحد. ىذا التطور مؤرخ أدى إلى إدماج اقتصاديات د
تاريخيا إذ يتزامف مع تفكؾ و انييار االتحاد السوفيتي و معو المعسكر الشيوعي بعد تنفيذ سياسة 

                                                           
. أنظر الحكـ الراشد في النزاىة و المسؤولية و الشفافية و المساءلة في تسيير القطاعيف العاـ و الخاصتتمثؿ قواعد  1

العالـ النامي"، عمى سبيؿ المثاؿ : بحوث و أوراؽ عمؿ الممتقى الدولي حوؿ: " الحكـ الراشد و استراتجيات التغيير في 
 .0222أفريؿ  24-23المنظـ بجامعة فرحات عباس سطيؼ، يومي 

و التي تعني عالمي أو دولي أو كروي، و ترتبط كثيرا   « Global »يعود لفظ عولمة في أصمو إلى الكممة االنجميزية 2
  احدة. أما المصطمح االنجميزيبالقرية و يصبح معنى المصطمح القرية العالمية، أي أف العالـ عبارة عف قرية كونية و 

« Globalisation »   فيترجـ إلى الكوكبة أو الكونية أو العولمة، و كانت الغمبة لكممة العولمة لشيوع استخداميا. أنظر
مركز دراسات (، نشر 02عبد الجميؿ كاظـ الوالي: "جدلية العولمة بيف االختيار و الرفض"، سمسمة كتب المستقبؿ العربي)

 .20، ص 0222العربية، بيروت، لبناف، الطبعة الثانية مارس الوحدة 
نذكر عمى سبيؿ المثاؿ الجيود الجبارة المقدمة بيذا الشأف مف طرؼ المعيد الدولي لتوحيد القانوف الخاص المتمركز في  3

 ( .UNIDROITروما االيطالية المعروؼ باسـ )
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في   ( التي قادىا الرئيس السوفيتي السابؽ/ قرباشيؼPERESTROIKAاإلصالحات المشيورة باسـ )
 2442و بعد أزمة و حرب الخميج التي قادىا الرئيس األمريكي/ بوش األب سنة  2431/2432بمده سنة 

 و الذي كشؼ عف قواعد النظاـ العالمي الجديد.  

و جمع األلمانيتيف الشرقية و الغربية، وجدت   2434نوفمبر   4و بعد سقوط جدار برليف بتاريخ 
ت السياسية االقتصادية الجديدة حتى تجد حكومات دوؿ النامية نفسيا مضطرة إلى مسايرة ىذه التغيرا

مكانا في األسواؽ العالمية، كما وجب عمييا الشروع في اإلصالحات بتنظيـ انسحاب الدولة مف دائرة 
االقتصاد و التركيز عمى القطاع الخاص أو الرأسماؿ الخاص، الوطني و األجنبي الذي باستطاعتو أف 

 يمعب دورا أساسيا في ظؿ تمؾ التغيرات.
الجزائر كغيرىا مف الدوؿ لـ تكف بمعزؿ عف ىذه التغيرات، و اضطرت إلى مواكبة ىذه الحركة خاصة 

و فشؿ الدولة في   نتيجة انخفاض سعر المحروقات)البتروؿ و الغاز( 2431بعد األزمة التي عرفتيا سنة 
ة و الخروج مف التبعية تسيير القطاع العاـ االقتصادي و عدـ تمكنو مف التحكـ في التكنولوجيا المستورد

 . (1)التكنولوجيا و تحقيؽ األىداؼ الصناعية و التنموية المرجوة منو
إف تطبيؽ برامج الخوصصة في الدوؿ النامية بما فييا الجزائر كاف حتمية أكثر مف كونو خيارا، و ذلؾ 

خبراؤىا برامج  أماـ ضغط المؤسسات المالية الدولية كصندوؽ النقد الدولي و البنؾ الدولي حيث جعؿ
اإلصالح الييكمي و تطبيؽ الخوصصة شرطا لمنح القروض بيدؼ تمويؿ المشاريع التنموية و إعادة 

 جدولة الديوف.

فقد بينت الخوصصة كسياسة اقتصادية قدراتيا في ظؿ األنظمة الميبرالية المتقدمة بتغميب القطاع الخاص 
المؤسسة العمومية االقتصادية، ومفيوـ خوصصة  عمى القطاع العاـ االقتصادي، بتحويؿ ممكية أصوؿ 

الدولة ىو اآلخر قد بيف قدراتو بفرض خوصصة طرؽ تدخؿ الدولة في المؤسسات العامة و المرافؽ 
العمومية بإعادة االعتبار لسياسة الالمركزية أو بإنشاء سمطات إدارية مستقمة.  و عميو، فإف الخوصصة 
                                                           

 ف التالي :أنظر رسالة الدكتوراه لألستاذ حميدي حميد بالعنوا 1
Hamid HAMIDI , "Transfert de technologie et développement. Application du concept de 

dépendance dans le cas algérien", Thèse Doctorat d’Etat en droit, Université Paris I, Panthéon. 

Sorbonne, Septembre 1992. 
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ف القيـ األيديولوجية القانونية الميبرالية التي اكتسبت شرعية عالمية كموضوع الدراسة قد يندرج اليوـ ضم
عمى غرار "مبدأ الفصؿ بيف السمطات" و "مفيوـ الديمقراطية" بالنسبة لمتنظيـ السياسي لمدولة، أو مفيـو 

دي و االقتصا       "اقتصاد السوؽ" و "الالمركزية االقتصادية و الوظيفية" بالنسبة لمتنظيـ القانوني
 .(1)لمدولة

وقد تجسدت اإلصالحات االقتصادية بفكرة تخمي الدولة عف االقتصاد  في الجزائر في مرحمة أولى سنة 
و كانت متبوعة باإلصالحات القانونية المناسبة ليا بإصدار المشرع الجزائري قانوف استقاللية  2433

  (. 2)20/22/2433مؤرخ في  22-33قانوف رقـ المؤسسات العامة عبر ال
  

( 2441-2433و قد مرت حركة الخوصصة في الجزائر بمحطات تاريخية أساسية : المحطة األولى)
كانت مخصصة لتنظيـ و لتوضيح الفاصؿ بيف الدولة )السيادة( و المؤسسة العمومية االقتصادية المشكمة 

ليب نقؿ ممكية ( كانت تيتـ بطرح أسا0224-0222في شكؿ شركة تجارية)التجارة(؛ المحطة الثانية )
األسيـ التي أصدرتيا المؤسسات العمومية االقتصادية. و في ظؿ المحطة الثانية طرحت بحّدة مسألة 

 . (3)إصالح الدولة مف خالؿ إعادة تنظيـ و تسيير المرافؽ العامة

ديد تحقيؽ النتائج المنتظرة منيا، ترتبط بتج قدرتيا عمىو مف ثـ فإشكالية الخوصصة في الجزائر و مدى 
دور الدولة في المجاؿ  االقتصادي مف دور الدولة المساىمة )تممؾ أسيـ الشركة( إلى دور الدولة 

 الضابطة )تدخؿ غير مباشر لمدولة في دائرة االقتصاد(.

                                                           
ية في القانوف الجزائري" ندوة حوؿ "اإلصالحات االقتصادية و سياسة حميد حميدي : " خوصصة المؤسسات العموم 1

الخوصصة في البمداف العربية" ، نظميا المركز الوطني لمدراسات و التحاليؿ الخاصة بالتخطيط بالجزائر. نشر مركز 
 . 377، ص2444دراسات الوحدة العربية، بيروت لبناف، 

يتضمف القانوف التوجييي لممؤسسات العمومية االقتصادية. مع العمـ  20/22/2433مؤرخ في  22-33راجع القانوف رقـ  2
أف ىذا القانوف قد تـ إلغائو في بابو األوؿ و الثاني، أما الباب الثالث الخاص بالمؤسسات العامة المرفقية أي الييئات 

 عوؿ. العمومية )ذات الطابع اإلداري و ذات الطابع الصناعي و التجاري( ما زاؿ ساري المف
 مف الناحية القانونية، الدولة ىي مجموعة مف المرافؽ العامة. 3
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بمواد قانونية جديدة كقانوف خوصصة المؤسسات  يرتبط ،تجديد دور الدولةو  و موضوع الخوصصة 
العامة، قانوف العقود االقتصادية مثؿ عقود الشراكة ، قانوف وعقود االستثمار، قانوف الضبط االقتصادي، 
قانوف بورصة القيـ المنقولة، و قد جاءت ىذه القوانيف ليس كامتداد لممواد القانونية التقميدية بؿ كمواد 

 ض تقسيـ القانوف إلى قانوف عاـ و قانوف خاص . قانونية جديدة ترف

فالخوصصة إذا كانت تمثؿ  بالنسبة لمدولة تخمييا سواء الكمي أو الجزئي عف مؤسساتيا العمومية 
،و يمكف أف تتـ بطرؽ و اليات لمشتري ىذه المؤسساتبالنسبة استثمار  عمميةاالقتصادية فيي تمثؿ 

 ارتأينا تقسيـ ىذه الدراسة كاآلتي: مؤسسات العموميةولدراسة موضوع طرؽ خوصصة ال مختمفة.

 فصؿ تمييدي:االطار المفاىيمي لخوصصة المؤسسات العمامة االقتصادية
 الفصؿ األوؿ :الخوصصة عف طريؽ المجوء إلى السوؽ المالية 

 الفصؿ الثاني: الخوصصة خارج السوؽ المالية
 الفصؿ الثالث:محاولة المحافظة عمى المصمحة الوطنية مف خالؿ اسياـ العماؿ  

 و االحتفاظ بالسيـ الذىبي             
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 امة االقتصادية:ر المفاهيمي لخوصصة المؤسسات الع:االطاتمهيديالفصل ال

وقد أخذ االىتماـ بيذا الموضوع أشكاال متعددة و تسميات مختمفة ، فالحديث عف تجديد دور الدولة 
موضوع شاسع يمكف التطرؽ لو مف عدة زوايا و باعتبار دراستنا قانونية بالدرجة األولى، فسنحاوؿ 

ؿ خاصة فيما التطرؽ إلى تطور دور الدولة مف خالؿ تطور التشريع ، وقد مر ىذا األخير بعدة مراح
 يتعمؽ بموضوع الخوصصة، و النظاـ القانوني لممؤسسة العامة. 

األوؿ( مف ظيورىا كفكرة اقتصادية،  المبحثو عميو  فسنتطرؽ  في مرحمة أولى إلى ماىية الخوصصة )
إلي غاية تجسيدىا عند المشرع الجزائري و ترسيخيا بنصوص تشريعية، لـ تسمـ مف التغيير و التعديؿ 
كمما تغير دور الدولة. وبما أف موضوع دراستنا ىو خوصصة المؤسسة العامة فالبد  أف  نتعرض إلى 

الثاني(، باعتبارىا المبنة األولى لكؿ نظاـ اقتصادي و  حثالمبتطور النظاـ القانوني لممؤسسة  العامة )
 نوضح ما شيدتو ىذه المؤسسة مف تغير و تحّوؿ إلي غاية التفكير في خوصصتيا. 

 المبحث االول :ماهية الخوصصة:

نقؿ الممكية العامة إلى الممكية الخاصة ظاىرة اجتاحت العالـ فبعد زمف مف تجربة نماذج مختمفة مف 
االشتراكي، أصبح ىناؾ اقتناع بضرورة انسحاب الدولة مف الحياة االقتصادية، و ترؾ الفرصة  االقتصاد

 أكبر لمقطاع الخاص .

و الغريب في األمر أف السبؽ و الريادة في تجربة الخصخصة، قد أتى مف الدوؿ الصناعية الكبرى، التي 
يمكف تبرير ذلؾ برغبة ىذه الدولة في  يغمب عمى اقتصادىا الطابع الرأسمالي، مثؿ انكمترا و فرنسا، و

زيادة إنتاجيتيا و تحسيف إدارة مؤسستيا العامة، فإف رغبة مثؿ ىذه الدوؿ في البحث عف أساليب أكثر 
 (1)فعالية قد قاد إلى بمورة فكرة االتجاه نحو الخوصصة 

                                                           
محمد صالح الحناوي و أحمد ماىر ،" الخصخصة : بيف النظرية و التطبيؽ المصري"،  الدار الجامعية لمطباعة          1

 .51، ص  2441و النشر، اإلسكندرية مصر ،
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صصة ىو التخمص مف أما الدوؿ النامية فقد أتت بدور تابع، و كاف ىدفيا األوؿ مف االتجاه نحو الخو 
المشروعات الخاسرة، لما تعانيو ىذه الدوؿ مف مشاكؿ اقتصادية و اجتماعية  و سياسية ...، تجعؿ 
إشرافيا عمى المؤسسات العامة أمرا ثقيال و صعبا، ومف ىنا تولدت الرغبة لدى ىذه الدوؿ في توفير 

 نموذج اقتصادي أكثر فعالية.

إلى أخرى، باختالؼ األسباب المؤدية ليا و األىداؼ المرجوة وقد اختمؼ مفيوـ الخوصصة مف دولة 
 منيا، و بيذا تعددت تسمياتيا و تعاريفيا.

ليس مجرد مصطمح »الواقع أف حصر مفيوـ الخوصصة ليس باألمر اليّيف فيو كما يقوؿ "دونا ىيو": 
اسعا، مثؿ تقميص غير مصقوؿ فحسب، بؿ إنو أيضا غير دقيؽ إلى حّد مؤسؼ، فالكممة قد تعني شيئا و 

دولة الرفاىية االجتماعية، بينما يشجع االعتماد عمى النفس و نزعة التطوع، أو قد تعني شيئا ضيقا مثؿ 
، في الواقع  (1)«استبداؿ فريؽ مف الموظفيف بفريؽ مف العماؿ الخاصيف متماثميف تقريبا ألداء ميمة معينة

مفيوـ الخوصصة يختمؼ باختالؼ رؤى الباحثيف، باعتبار كؿ واحد منيـ ينظر إلى ىذه السياسة مف 
زاوية معينة، وعموما يمكف تمخيص ىذه المفاىيـ و إجماليا في مجموعتيف: المفيـو الضيؽ لمخوصصة 

لمخوصصة و يشمؿ المفيوـ و يشمؿ المفيوـ االقتصادي و اإلداري )المطمب األوؿ( و المفيوـ الواسع 
 السياسي و القانوني ) المطمب الثاني(. 

 المطمب األول : المفهوم الضيق لمخوصصة :

يعد المفيوـ الضيؽ لمخوصصة، المفيوـ األكثر انتشارا و شيوعا و نجده عند االقتصادييف و كذا 
تعريؼ المغوي لمخوصصة اإلدارييف ، لكف قبؿ التعرض إلى ىذيف المفيوميف ال باس مف الوقوؼ عند ال

 باعتباره مفيـو ضيؽ بدوره .
 الفرع األول : تعريف الخوصصة لغة :

                                                           
قرار التحوؿ إلى القطاع الخاص: غايات عامة ووسائؿ خاصة"،  جوف دروناىيو: ترجمة محمد مصطفي غنيـ ، "  1

 .22، ص  2442الجمعية المصرية لنشر المعرفة و الثقافة العالمية ، القاىرة ، الطبعة األولى 
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" بالمغة  Larousse" ظير ألوؿ مرة في قاموس الروس "   privatiserلفظ أو كممة التخصيص "  
و عّرؼ بأنو " فعؿ يجعؿ خاص، و بالتحديد ىو تحويؿ نشاط أو قطاع نشاط مف  2435الفرنسية سنة 

 (1)اـ رقابة أو ممكية عامة إلى نظاـ خاص "نظ
في قاموس"و  2435" في القواميس اإلنجميزية ابتداءا مف طبعة privatizationكما ظير مصطمح " 

يبستر"، أما في القواميس العربية فيرادؼ ىذا المصطمح بالمغة العربية " التخصيص " أو "الخصخصة" و 
المقصود بو جعؿ القطاع العاـ خاصا، و عكس التخصيص: التأميـ أو التعميـ و يرى عمماء المغة 

و الفعّممة، الصيغة األولى       عنى المصدري لألحداث، استخداـ صيغتي التفعيؿ العربية في تحديد الم
كالتعميـ و التخصيص عمى وز ف ) تفعيؿ ( ، أما الصيغة الثانية بوزف ) فعممة ( ، كالخصخصة ، و 
منو فإف االصطالحيف: التخصيص أو الخصخصة ، صحيحاف مف الناحية المغوية، و ال وجود حسب 

مح خوصصة في القواميس العربية ، و لألسؼ ال نجد استعماؿ موّحد في المغة العربية ليذا بحثنا لمصط
يستعمؿ المشرع عبارة " خصخصة " و في األردف فيستعمؿ  (2)المصطمح ، ففي مصر و لبناف مثال

 مصطمح " التخاصية " أما في دوؿ المغرب العربي كالجزائر و تونس مثال فنستعمؿ لفظ " خوصصة". 

لكي نجد تعريؼ ليذا المصطمح، بحثنا في القاموس القانوني، حيث عّرفت الخصخصة بأنيا: "تحويؿ و 
ما ىو مف القطاع العاـ إلى القطاع الخاص  سواء بشكؿ جزئي أو كامؿ.  و التخصيص عكس عممية 

تقع الدولة تحت التأميـ، و بو تنتقؿ إدارة المؤسسة ورقابتيا مف الدولة إلى الشركة الجديدة. و غالبا ما 
عجز في إدارة ىذه المؤسسات و يكوف في تحويميا إلى القطاع الخاص، حيث تخضع لمعايير اقتصاد 
السوؽ، مردودية أكبر وصفة تنافسية بقصد تخفيؼ العجز         و الديوف. ويمكف أف تكوف المراقبة 

ت العامة حيث تييمف أشد عمى العامميف إلعطاء إنتاج ودوف ىدر كما يحصؿ غالبا في المؤسسا
  (3)الوساطات و الشفاعات، و يكوف نظاميا أشد قساوة عمى موظفييا مما ىـ عميو في المؤسسات العامة"

                                                           
1Amand BIZAGUET,le secteur public et les privatisation ,Que sais- je ?, Paris,1988,                                                     
p  02 .  
2 Jocelyne EL BOUSTANY KHAIRALLA," La privatisation au Liban ses chances et ses 

difficultés", DEA en science politique, Université Saint Joseph, Beyrouth, 2002, p 19. 
قانوني الثالثي: عربي ، فرنسي ،انكميزي"،  منشورات الحمبي موريس نخمة ،روحي البعمبكي ،صالح مطر ، "القاموس ال  3

 .221، ص  0220الحقوقية ، لبناف، الطبعة األولى 
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أقؿ ما يمكف قولو عمى ىذا التعريؼ أنو ال يستند إلى موضوعية كبيرة فباعتباره تعريؼ "قاموس" فيو لـ 
حؿ سواء بالنسبة لممؤسسة العامة أو لمردودية يكتؼ بتعريؼ المصطمح، إنما قدـ الخوصصة عمى أنيا ال

عماليا، و ىذا ليس بدور "القاموس" الذي يفترض فيو أف يقدـ تعريفا حياديا و يترؾ التحميؿ و اآلراء 
و          لمباحثيف، ىذا ما يقودنا إلى البحث عف مفيوـ مصطمح الخوصصة لدى االقتصادييف

 اإلدارييف. 
 االقتصادي لمخوصصة :الفرع الثاني : المفهوم 

عّرؼ " سعيد النجار " الخوصصة بأنيا :" سياسة نقؿ ممكية أو إدارة بعض المنشآت العامة الممموكة 
و     وقد ركز ىذا التعريؼ أساسا عمى أىـ طريقتيف لمخوصصة (1)جزئيا أو كميا إلى القطاع الخاص " 

 ىما نقؿ الممكية أو نقؿ اإلدارة .
 مف خالؿ ثالث جوانب رئيسية و ىي : كوؾ cook"2و عرفيا " 

الجانب األوؿ :أشار فيو إلى أف الخوصصة ىي تغيير في ممكية المؤسسة ) أو جزء منيا( مف القطاع 
و يمكف تنفيذىا (   3)( Dénationalisationالعاـ إلى القطاع الخاص و يطمؽ عمييا أحيانا الالتأميـ )

جزء منيا لمجميور مف خالؿ األسواؽ المالية أو بيع  بعدد مف الطرؽ مثؿ نقؿ ممكية المؤسسة  أو
 المؤسسة كوحدة كاممة لمؤسسة أخرى أو إنشاء مشروع مشترؾ أو تصفيتيا .

الجانب الثاني لمخوصصة يتعمؽ بالتحرير أو إزالة القيود لمدخوؿ في أنشطة كانت مقصورة سابقا عمى 
ؽ لزيادة المنافسة إلى المدى الذي يمّكف المؤسسات العامة و التخمص مف القيود عمى دخوؿ األسوا

 المؤسسات الخاصة مف دخوؿ األسواؽ مف خالؿ أشكاؿ مختمفة مف الخوصصة بدوف نقؿ الممكية .

                                                           
 .00، ص  2433سعيد النجار ،" التخصيصية و التصحيحات الييكمية" ، صندوؽ النقد العربي، أبو ظبي  1

2 P.COOK and C.KIRKPATRICK , "privatization in less developed countries, An overview" , 
Edward Elgar publishing, London, 1988,p 20 . 
ذكر عند/ميرفت حسيف حسف إسماعيؿ :" أثر الخصخصة عمى مستوى أداء شركات قطاع األعماؿ العاـ" رسالة ماجستير 

 .52،ص  0222في إدارة األعماؿ، كمية التجارة ، فرع بني سويؼ ، جامعة القاىرة، 
3 Jean LOYRETTE: "Dénationaliser, comment réussir la privatisation", édition  Dunod, Paris 
1986, P 27. 
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الجانب الثالث لمفيوـ الخوصصة، يستخدـ بمعنى نقؿ تقديـ الخدمة أو المنتوج مف القطاع العاـ إلى 
كامؿ عف اإلمداد بالخدمة، و مف أشكاليا االمتياز، القطاع الخاص، بينما تظؿ الدولة مسؤولة بشكؿ 

، و قد ركز ىذا التعرؼ أساسا عمى (1)التعاقد لتقديـ الخدمة و تأجير األصوؿ العامة لمقطاع الخاص 
طرؽ و أساليب الخوصصة، لكنو أضافا بعدا جديدا لمفيوميا حيث أشار إلى أف األمر ال يتعمؽ فقط 

ما أشار ىذا التعريؼ إلى أف األمر يتعمؽ بالتحرر االقتصادي و كؿ ما بنقؿ الممكية أو اإلدارة و إن
 يتطمبو ذلؾ مف تغيير في السياسات و القوانيف لمحد مف االحتكارات وزيادة المنافسة .

و ىو أحد رواد الخوصصة ، فقد عرفيا بأنيا :" فعؿ أو تصرؼ يتمثؿ في تقميص  savasأما سافاس  
، و (2)سيع دور القطاع الخاص في مجاؿ معيف أو في ممكية وسائؿ اإلنتاج "دور الحكومة، أو رفع و تو 

بعبارة أخرى يقصد بالخوصصة، بيع أصوؿ المشروعات العامة أو المؤسسات التابعة لمقطاع العاـ، إلى 
الخواص سواء كاف البيع كميا أو جزئيا، سواء تـ البيع لمعامميف بالمشروع أو المستثمر أو مف خالؿ 

 اؽ المالية .األسو 

مف خالؿ ما تقدـ يتضح لنا أف المفيوـ الشائع لمخوصصة ىو المفيوـ االقتصادي و الذي يقتصر عمى 
تعريفيا بأساليبيا و خاصة عمى أنيا نقؿ ممكية المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص. ويتضمف ىذا 

با و سياسيا ( إلى القطاع بالطبع تحويؿ األصوؿ أو الخدمات مف القطاع العاـ) المدعوـ ماليا ضري
 الخاص حيث تتوفر األسواؽ التنافسية و حيث تنشط المبادرات الخاصة لرجاؿ األعماؿ .

و ىي دور الممكية في اإلصالح  ،و يرتبط المفيوـ الضيؽ لمخوصصة بقضية اقتصادية أساسية
االقتصادي، حيث يعتقد وفقا ليذا المفيوـ أف الممكية الخاصة تعد مطمبا أساسيا لإلصالح و ذلؾ ألف 

كما ىو  ،مختمؼ تجارب الدوؿ توضح أف المؤسسات العامة ال يمكنيا أف تتطور نحو مزيد مف الكفاءة
أف تمؾ المؤسسات العامة تستمر في تحقيؽ العجز تبيف التجارب  والحاؿ بالنسبة لممؤسسات الخاصة. 

في ميزانيتيا و تسبب نتيجة لذلؾ زيادة ىامة في ديوف الدولة، و يزيد ىذا بدوره مف المشكالت 
االقتصادية و االجتماعية لمدوؿ و يخمؽ عقبات لنجاح التنمية االقتصادية. ولعؿ ىذا ىو السبب الرئيسي 

 ا العامة و تحويميا لمقطاع الخاص.لتخمي كثير مف الدوؿ عف مؤسساتي
                                                           

 .52ميرفت حسيف حسف إسماعيؿ ، المرجع السابؽ، ص 1
2 E.S.SAVAS," La privatisation pour une société performante", éd Nouveaux horizons, 
Bruxelles, 1987, p10. 
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إذا المنظور االقتصادي يطرح الخوصصة باعتبارىا النتيجة الحتمية لمحقائؽ الكالسيكية الجديدة التي 
تممي انكماش دولة الرفاىية ) المعتمدة عمى الدعـ الحكومي (، و يرى أصحاب ىذا المنظور أف ىناؾ 

رتو عمى التخمي و أف أية جيود لتحدي ىذه الحقيقة قيودا بنيوية تحد مف حجـ القطاع العاـ وقد
االقتصادية تؤدي ال محالة إلى الركود و االنحدار، ذلؾ أف نفقات الدعـ الحكومي تؤدي إلى فرض 
ضرائب عالية، مما يخفض ىوامش الربح و يثبط االستثمارات الخاصة ىذا مف جية، ومف جية أخرى 

نسبة إلى االقتصادي البريطاني جوف كينز( و التي تيدؼ إلى فاف سياسات الدعـ الحكومي الكينزية ) 
تنشيط االقتصاد عف طريؽ زيادة الطمب في مرحمة ما بعد الحرب كانت ضرورية إلضفاء الشرعية عمى 
النظاـ الرأسمالي و لتحفيز االستثمار اإلنتاجي، إال أنيا تعاني مف العمميات السياسية التي توزع رأس 

 الني، استجابة  لدواعي السمطة أكثر مف كونيا استجابة لعامؿ الحاجة .الماؿ بشكؿ غير عق

و مف ىنا فاف ىذا المنظور يرجع سبب توسع دور الدولة في االقتصاد إلى أسموب المصالح الشخصية، 
الذي ينتيجو السياسيوف و البيروقراطيوف و جماعات المصالح الذيف يكسبوف بكونيـ المستفيديف مف 

 ي أكثر مما يخسرونو .الدعـ الحكوم

فيذه الرؤية تصور القطاع العاـ عمى أنو يتألؼ مف أفراد يسعوف لتحقيؽ مكاسب مادية شخصية  و أف 
ثمف ما يحققونو مف نجاحات يأتي عمى حساب الكفاءة و بالتالي يجري تصوير الخوصصة عمى أنيا 

 (1)يدي تتميز بدرجة أكبر مف الكفاءة آلية تنتزع الموارد و الثقة مف أيدي البيروقراطييف لتضعيا في أ

و يميؿ المنظور االقتصادي إلى تصنيؼ مبادرات الخوصصة حسب ثالث قيـ رئيسية : الممكية       و 
 المنافسة و الربط بيف المنفعة و الثمف .

: فانو ينظر إلى عممية " بيع األصوؿ و المؤسسات "عمى أنو أفضؿ أساليب من ناحية الممكية -أ
اداـ سيؤدي في الوقت ذاتو إلى تخفيض العجز المالي لمقطاع العاـ، و تقميص دور الدولة، الخوصصة م

بتحويؿ عممية صنع القرار في فعاليات القطاع الخاص، و التي يفترض فييا أف تكوف أكثر انسجاما مع 
 دي .مؤشرات السوؽ، و تعطي لعدد اكبر مف الناس دورا مادي مباشرا في االرتقاء بالنمو االقتصا

                                                           
 .55، ص 0222حمد، "الخصخصة في الدوؿ النامية"، الشركة العالمية لمطباعة و النشر، القاىرة، أدـ ميدي آ  1
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: فاف االعتماد المتزايد عمى قوى المنافسة بدوف تغيير و نقؿ الممكية ) كما ىو من الناحية المنافسة -ب
الحاؿ عندما تتعاقد الحكومة مع متعيديف خواص لتقديـ خدمات عامة ( فيذا ال يترؾ لمقطاع العاـ إلى 

 ة   و تخفيض البيروقراطية .مسؤولية وضع األىداؼ و تعزيزىا و لكف مع اكتساب مزايا تطوير الكفاء

: أما عف " الربط بيف المنفعة و الثمف " مثمما يحدث عندما من ناحية الربط بين المنفعة و الثمن -ج
يجري تمويؿ الخدمات عف طريؽ فرض رسوـ االستخداـ أكثر مف تمويؿ الخدمات عف طريؽ إيرادات 

و ذلؾ       توسع الدولة بشكؿ غير مباشر،الضريبة العامة، فمف المفترض أف يؤدي ىذا إلى تراجع 
بتخفيض ميؿ الحكومات لتزويد بعض المواطنيف بقدر اكبر مف الخدمات ، يفوؽ حجـ طمبيـ لو كانوا 

 يدفعوف الثمف مف جيوبيـ .

 الفرع الثالث: المنظور اإلداري لمخوصصة :
عرؼ ستيؼ ىانكي، الخوصصة عمى أنيا : " نقؿ األصوؿ و أعماؿ الخدمة العامة مف يدي القطاع 
العاـ إلى القطاع الخاص و مف ثـ فيي تشمؿ أنشطة تتراوح بيف بيع مشروعات ممموكة لمدولة إلى 

ىذا  و يعتبر   (1)التحمؿ  مف تقديـ بعض الخدمات العامة ليقوـ بيا متعاقدوف مف القطاع الخاص" 
 التعريؼ بدوره تعريؼ يعطى مفيوما ضيقا لمخوصصة إذ يحصرىا في عممية نقؿ ممكية أو نقؿ إدارة.

و يطرح المنظور اإلداري الخوصصة، باعتبارىا مجموعة مف الخيارات المتاحة أماـ المسؤولييف 
ؼ العامة الحكومييف، الذيف يسعوف إلى تحسيف أداء الحكومة، فيو يفترض وجود مجموعة مف األىدا

المحددة بشكؿ جيد نسبيا و أف ىذه األىداؼ تحوز القبوؿ عمى نطاؽ  واسع، باعتبارىا أىدافا مشروعة، 
كونيا ناجمة عف مداوالت ديمقراطية بيف خبراء مرموقيف أو تبنتيا سمطات معترؼ بيا، بحيث تصبح 

 الميمة الجوىرية لممسؤولييف الحكومييف السعي لتحقيؽ تمؾ الغايات .

مثؿ  الخوصصة مف المنظور اإلداري، بأنيا مجموعة مف األساليب التقنية التي سيختار منيا فت
المسؤوليف األساليب األكثر مالئمة النجاز المياـ المطموبة، إلرساء تعاقدات الخدمات العامة عمى 

 الضمانات و بيع األصوؿ و إلغاء األنظمة و القوانييف المعيقة .

                                                           
ستيؼ ىانكي ترجمة محمد مصطفي غنيـ ، "تحويؿ الممكية العامة إلى القطاع الخاص و التنمية االقتصادية"، دار  1

 .10، ص  2442رة، الطبعة األولى الشروؽ باالشتراؾ مع المركز الدولي لمنمو االقتصادي ، القاى
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ي أف يسعى المسؤولوف الحكوميوف لخدمة المصالح العامة قدر استطاعتيـ، و و يفترض المنظور اإلدار 
 مع ذلؾ فانو ال توجد أماـ الحكومات طريقة محددة و شاممة في السعي لتحقيؽ الصالح االجتماعي.

و ىذا ما دعا أصحاب ىذا المنظور إلى السعي لتحديد الظروؼ، التي يمكف أف ينجح مف خالليا 
المختمفة لمخوصصة، أو دمج مجموعة مف ىذه األساليب، تبعا لمظروؼ المختمفة التي  استخداـ األساليب

 (1)يجب أف تؤخذ جميعيا بعيف االعتبار عند تحديد األسموب التقنية التي يمكف إتباعيا
 و بالنظر إلى المنظوريف اإلداري و االقتصادي، فسنكتشؼ إشكالية ثالثية األبعاد: 

ي أف الفرضيات المنطقية لكؿ مف المنظور االداري و المنظور االقتصادي البعد األوؿ : و يتمثؿ ف
تتعارض مع بعضيا البعض، بالرغـ مف أف البحوث حوؿ الخوصصة تستمد مفاىيميا  و مصطمحاتيا  
مف كال المنظوريف، فبينما يفترض المنظور  اإلداري أف يكوف لدى المسؤوليف الحكومييف معمومات إلى 

افعيـ نابعة مف التزاميـ بمصالح أوسع نطاقا، و أنيـ يعمموف بقدر مف االستغاللية، فاف حد ما، و أف دو 
المنظور االقتصادي يرى أف ىؤالء المسؤوليف غير مؤىمييف لتقييـ مؤشرات السوؽ، و أنيـ مدفوعوف 

 بالرغبة في االستحواذ عمى نسبة أكبر مف الثروة العامة ألنفسيـ .

ما بيف المنظوريف مف فروؽ ميمة، فاختيار شكؿ معيف لمخوصصة قد يكوف أقؿ أما البعد الثاني : وىو 
 أىمية مف الكيفية التي تصاغ بيا و تنفذ .

أما البعد الثالث : فيتمثؿ في أف كال المنظوريف يقمالف مف شأف األبعاد السياسية لمخوصصة،   و التي 
المتنافسة، فوصؼ الخوصصة بأنيا " مفيـو تمتد جذورىا إلى المصالح المتضاربة لمطبقات و الجماعات 

اقتصادي " وصؼ يميؿ إلى الحتمية، إذ يقمؿ مف أىمية التنوع الفعمي في السموؾ السائد بيف الدوؿ و 
المواطنيف الذيف يواجيوف ظروؼ موضوعية متماثمة كما يقمؿ مف تأثير القوى غير االقتصادية، مثؿ 

نصرية : كما أف المنظور اإلداري، ومف خالؿ التركيز عمى الفوائد و القومية، اإليديولوجية، العرقية  و الع
و يتجاىؿ قدرة مبادرة    التكاليؼ، ال يعطي االعتبارات الالزمة لكيفية توزيع ىذه التكاليؼ و الفوائد، 

                                                           
 .51آدـ ميدي أحمد ، المرجع السابؽ، ص   1
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، و يخفؼ أيضا في مواجية المطالب اإليديولوجية (1)الخوصصة عمى تغيير شكؿ المصالح السياسية
نطاقا التي تطرح باسـ الخوصصة .وىذا ما يقودنا إلى التعرض إلى المفيوـ األوسع لمخوصصة األوسع 

 السيما المفيـو السياسي و المفيـو القانوني .

 المطمب الثاني: المفهوم الواسع لمخوصصة :

المفيوـ الواسع لمخوصصة و األكثر شموال يعني زيادة فعالية دور قوى السوؽ أو تقوية اقتصاديات 
السوؽ، أو بمعنى آخر تعني الخوصصة التحرر مف القيود التي تتعمؽ بالكفاءة في مؤسسات القطاع 
العاـ و تحويميا إلى حوافز القطاع الخاص و يعني ذلؾ بالطبع تحديد لدور الدولة و سياستيا 

الفرع االقتصادية. ليذا فاف الحركة الواسعة لمخوصصة، في كثير مف مظاىرىا تشّكؿ ظاىرة سياسية )
 األوؿ(، تترجـ في مجموعة مف القوانيف لتنفيذ ىذه السياسة ) الفرع الثاني(.

 الفرع األول: المفهوم السياسي لمخوصصة :

إف الحركة الواسعة لمخوصصة في كثير مف مظاىرىا يمكف فيميا كظاىرة سياسية بشكؿ أفضؿ، مما لو 
اقتصادية فقط.    فمفيوـ الخوصصة لو أبعاد  اعتبرت تكييفا فنيا مع ظروؼ متغيرة، أو تطبيقا لنظرية

كثيرة خاصة عندما يندرج ىذا الموضوع  في إطار التنمية،  و نممس ذلؾ مف خالؿ التسميات المختمفة " 
لمخوصصة " حيث أطمقت عمى ىذه األخيرة تسميات أخرى في بعض البمداف نظرا لما ستولده " 

 و تعقيدات.  الخوصصة " مف وجية نظر سياسية مف حساسيات 

(، في حيف الحديث في سيريمنكا عمى capitalisationفنجد الكالـ في بوليفيا حوؿ" الرأسمالية " ) 
( و في الفيتناـ أطمؽ عمييا مصطمح" اإلسياـ أو المساىمة populisation"الشعبية")

                                                           
1 Rachid BENDIB, «Eléments sur la privatisation en Algérie», Journal Le Quotidien d’Oran, du 
18/12/2004, p 07. 
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("actionnarisation  )(1)  أما في تونس فقد اختارت السمطات في مرحمة أولى "مصطمح إعادة الييكمة
 (2)" لمتدليؿ عمى الخوصصة 

و ما اختالؼ التسميات إال دليؿ واضح لما لمخوصصة مف مدلوؿ سياسي، فيي وسيمة تستعمميا الدوؿ 
 لتحقيؽ أىداؼ سياسية معينة سواء عمى المستوى االقتصادي أو االجتماعي....

ي الجزائر فتدؿ الخوصصة عمى إعادة االعتبار لمقطاع الخاص ووضع حّد لمتمييز السياسي بيف أما ف
 القطاع العاـ و القطاع الخاص .

فالمفيوـ الشامؿ ) الواسع ( لمخوصصة مفاده : " توسيع نشاط القطاع الخاص في مختمؼ النشاطات 
  (3)االقتصادية، دوف أف يعني ذلؾ بالضرورة االنتقاص مف نشاط القطاع العاـ " 

و ىذا يعني االعتماد بشكؿ أكبر عمى القطاع الخاص لتمبية حاجات المجتمع و يدخؿ تحت مظمة  ىذا 
ـ عممية تحرير القطاعات االقتصادية و السماح لمقطاع الخاص بالدخوؿ في مختمؼ مجاالت المفيو 

اإلنتاج جنبا إلى جنب مع القطاع العاـ، و ذلؾ مف خالؿ إلغاء القيود المفروضة عمى مشاركتو في إقامة 
ميو يمكف مشاريع خاصة أو مشتركة مع القطاع العاـ، بدوف تدخؿ الدولة لحماية القطاع العاـ،  و ع

اعتبار أف الخوصصة مف المنظور السياسي، غالبا  ما تأخذ شكؿ إستراتيجية، إلعادة تنظيـ المؤسسات 
و عمميات اتخاذ القرار، كما تمثؿ وسيمة لمحد مف الممارسات االحتكارية البيروقراطية  في الميداف 

ادة توزيع األدوار، أي االقتصادي، بحيث يكوف اليدؼ الرئيسي لمخوصصة مف ىذا المنظور  ىو إع
 و مسيرة. تنازؿ الدولة عف تسيير االقتصاد    و تخمييا عف صالحياتيا كدولة مالكة

    فالخوصصة ليست ىدؼ في حد ذاتيا بؿ ىي وسيمة مف أجؿ توزيع أفضؿ  لمعمؿ بيف القطاع العاـ
 و القطاع الخاص و لتدعيـ المنافسة بيف المؤسسات .

                                                           
1 Pierre GUISLAIN," Les privatisations un défi stratégique juridique  et institutionnel", édition 

nouveaux horizons, Bruxelles, 1995, p27. 
 .(2442إلى  2432المخطط السابع لمتنمية لمجميورية التونسية )مف سنة   2
"، دار مجدالوي 0225-2431عدلي شحادة قندح، "التخاصية أحد نماذج التنمية االقتصادية : تقييـ  لتجربة األردف  3

 . 00، ص0225لمنشر و التوزيع، عماف، األردف، الطبعة األولى 
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و         ي: عمى أنيا " زيادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة و ممكية األنشطة وقد عّرفيا البنؾ الدول
األصوؿ التي تسيطر عمييا الحكومة أو تممكيا و يعتبر اإليجار و عقود اإلدارة  و االستثمار و نزع 

 (1)ممكية القطاع العاـ مف  األساليب الرئيسية لتحويؿ الممكية إلى القطاع الخاص " 

   الؿ ىذا التعريؼ، أف البنؾ الدولي يّركز أساسا في تعريفو عمى اليدؼ مف الخوصصة نالحظ مف خ
و ىو زيادة مشاركة القطاع الخاص في الحياة االقتصادية و أبعاد " الحكومة " أي الدولة في ىذا المجاؿ 

 و يوضح بعد ذلؾ بعض الطرؽ لمخوصصة التي يمكف أف تؤدي الغرض.

ال يختمؼ كثيرا عف ما جاء في مؤتمرات األمـ المتحدة لمتجارة  و التنمية، الذي والواقع أف ىذا التعريؼ 
لمقطاع العاـ و بذلؾ فاف الخوصصة تتعمؽ   (2)يعتبر الخوصصة جزء مف عممية التصحيح الييكمي

بإعادة تعريؼ و تحديد  دور الدولة عف طريؽ إبعاد الدولة مف أي نشاط يمكف أف  يؤديو القطاع 
 (3)الخاص بشكؿ أفضؿ 

 الفرع الثاني: المفهوم القانوني لمخوصصة :
لحسف  سير تنفيذ سياسة  إف اإلطار القانوني أو التشريعي لمخوصصة ىو األداة التي تكفؿ وضع األسس

الخوصصة و باعتبار قانوف الخوصصة قانونا اقتصاديا سياسيا،  سنجد المفيـو القانوني لمخوصصة 
يختمؼ مف دولة إلى أخرى، باختالؼ السياسة االقتصادية التي تنتيجيا ىذه الدولة و التي مف خالليا 

ريد أف تكرسو، أي اقتصاد سوؽ تنافسي ستحدد اتجاه برنامج الخوصصة و نموذج اقتصاد السوؽ الذي ت
 أو اقتصاد سوؽ اجتماعي.

و لمخوصصة مفيوـ قانوني حديث مؤاده :" الخوصصة عمؿ مف أعماؿ السيادة االقتصادية و مظير 
مف مظاىرىا، تختص بإجرائيا السمطة التشريعية  و حدىا، و ىي عممية يراد منيا نقؿ ممكية المشروعات 

                                                           
  www.woldbank.org،241، ص 2433البنؾ الدولي،" تقرير عف التنمية في العالـ"،   1
أبو العينيف الحصري، "اآلثار االجتماعية لبرامج اإلصالح االقتصادي في مصر و مواجيتيا خالؿ  طارؽ محمد فاروؽ  2

 .22، ص 0225"، رسالة دكتوراه في الحقوؽ، كمية الحقوؽ، جامعة المنصورة، مصر، 0222-2442الفترة 
، ص  2441ـ المتحدة، نيويورؾ، فيفري إعداد ىوميروؿ ىيرنانداز، منشورات األم تقرير األمـ المتحدة لمتجارة و التنمية، 3

21. 
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إلى الممكية الخاصة، ممثمة بأشخاص اعتبارية أو  طبيعية، و  –كميا أو بعضيا –ة العامة الممموكة لمدول
  (1)و سياسية" ذلؾ لتحقيؽ ضرورات اجتماعية و تنمية اقتصادية 

و يالحظ عمى ىذا التعريؼ أنو وضع الخوصصة كعممية في إطار قانوني بحث و فيو تـ تحديد األداة 
و ىي صدور قانوف عف السمطة التشريعية و ىنا تظير سيادة  القانونية لمبدء في مشاريع الخوصصة،

 الدولة االقتصادية عمى مؤسساتيا العامة .
حيث  كانت اإلشارة الصريحة  2441وقد جاء التعريؼ القانوني لمخوصصة في الجزائر، ألوؿ مرة سنة 

العامة و المتعمؽ بخوصصة المؤسسات   2441أوت  01المؤرخ في  00-41لمخوصصة عبر األمر 
 02المؤرخ في  22-22، ليمغي بعد ذلؾ باألمر 24/25/2442المؤرخ في  20-42الذي عدؿ باألمر 

 و خوصصتيا              بتنظيـ المؤسسات العمومية االقتصادية و تسيرىا  و المتعمؽ 0222اوت 
 حيث قدـ ىذا األخير تعريفا جديدا لمخوصصة .

 (2):22-41تعريف الخوصصة بموجب األمر  -أ
المذكور أعاله الخوصصة في فقرتيا الثانية بنصيا :"تعني  00-41عرفت المادة األولى مف األمر 

 الخوصصة القياـ بمعاممة أو معامالت تجارية تتجسد :

إما في تحويؿ ممكية كؿ األصوؿ المادية أو المعنوية في مؤسسة عمومية أو جزء منيا، أو كؿ رأسماليا 
 بيعييف أو معنوييف تابعيف لمقانوف الخاص.أو جزء منو لصالح أشخاص ط

  و أما في تحويؿ تسيير مؤسسات عمومية إلى أشخاص طبيعييف أو معنوييف تابعيف لمقانوف الخاص، 
 و ذلؾ بواسطة صيغ تعاقدية يجب أف تحدد كيفيات تحويؿ التسيير و ممارستو وشروطو "

نالحظ مف خالؿ ىذا النص أف المشرع الجزائري عّرؼ الخوصصة مف خالؿ الطرؽ التي سوؼ يعتمدىا 
 في تطبيقيا : أي عف طريؽ نقؿ الممكية أو عف طريؽ تحويؿ التسير. 

و ذلؾ بصدور  0222وقد تخمى المشرع عف ىذا التعريؼ مع تخميو عف ىذا اإلطار التشريعي سنة 
 صة المؤسسات العامة المذكور أعاله.المتعمؽ بخوص 22-22األمر 

                                                           
محمود مصطفي الزعارير، "سياسة الخاصية: دراسة قانونية اقتصادية تطبيقية لخصخصة المشروعات العامة في األردف   1

 .21، ص 0222و مصر"، دار الثقافة لمنشر و التوزيع ، عماف األردف، 
   2441سنة  23صة المؤسسات العمومية جريدة رسمية عدد المتعمؽ بخوص 2441اوت  01المؤرخ في  00-41األمر  2

 .5ص 
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 (1):19-15تعريف الخوصصة بموجب األمر  -ب
 00-41المذكور أعاله  ألغى المشرع جميع األحكاـ المعارضة لو السيما األمر  22-22بصدور األمر 

يقصد بالخوصصة كؿ » ) المذكور سابقا ( و قد جاء تعريفو لمخوصصة في المادة الثالثة عشر بنصو : 
تتجسد في نقؿ الممكية إلى أشخاص طبيعييف أو معنوييف خاضعيف لمقانوف الخاص مف غير صفقة 

 المؤسسات العمومية و تشمؿ ىذه الممكية :
كؿ رأسماؿ المؤسسة أو جزء منو ، تحوزه الدولة مباشرة أو غير مباشرة و /أو األشخاص المعنويوف -

أسيـ أو حصص اجتماعية أو اكتتاب لزيادة في الخاضعوف لمقانوف العاـ ، وذلؾ عف طريؽ التنازؿ عف 
 الرأسماؿ .

 «.األصوؿ التي تشكؿ وحدة استغالؿ مستقمة في المؤسسات التابعة لمدولة -
، 00-41مف األمر  2و نص المادة  22-22مف األمر  25و إذا أردنا إجراء مقارنة بيف نص المادة   

ال النصيف عّرؼ الخوصصة مف خالؿ الطرؽ أو نالحظ وجود أوجو التشابو:تتمثؿ في أف المشرع في ك
 الطريقة التي ينوي إتباعيا في عممية تنفيذ ىذه السياسة.

أما في ما يخص أوجو االختالؼ، فنالحظ أف المشرع قد تخمى عف إحدى طرؽ الخوصصة التي تبناىا 
مف  25المادة إال و ىي : خوصصة التسيير، حيث  ال نجد أية إشارة إلييا في نص  2441في القانوف 

و إنما اعتمد المشرع في ىذا النص األخير في تعريفو لمخوصصة عمى اعتبارىا عممية "  22-22األمر 
نقؿ الممكية " و يعتبر ىذا تعريؼ ضيؽ لمخوصصة، خاصة و أف مفيوميا كما سنرى أوسع مف ىذا 

 بكثير. 
المعروؼ بقانوف التخاصية و  0222سنة  01فالمشرع األردني مثال عّرؼ الخوصصة ، عبر القانوف رقـ 

تحديدا في المادة الثالثة منو :" اعتماد نيج اقتصادي يتمثؿ في تقرير دور القطاع الخاص في النشاط 
 (2)االقتصادي ليشمؿ مشاريع القطاع العاـ التي تقتضي طبيعتيا، إدارتيا عمى أسس تجارية"

ني قد وسع مف طرؽ و أساليب  مشاركة و مف خالؿ ىذا التعريؼ  نالحظ أف قانوف الخوصصة األرد
القطاع الخاص في النشاط االقتصادي داخؿ الدولة، و لـ يقتصر المشاركة عمى  بيع القطاع العاـ إلى 
                                                           

و المتعمؽ بتنظيـ المؤسسات العمومية االقتصادية و تسييرىا            و  0222اوت  02المؤرخ في  22-22األمر   1
 . 22صفحة  22خوصصتيا الجريدة الرسمية عدد 

 .21محمود مصطفى الزعارير، المرجع السابؽ، ص   2
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الخاص، سواء كاف البيع كميا أو جزئيا بؿ شممت نطاؽ أوسع و مفيوما اشمؿ لفمسفة دور القطاع 
 الخاص في المجتمع .

مستخدما  2431جويمية  0رع الفرنسي اصطالح الخوصصة عبر قانوف أما في فرنسا فقد عرؼ المش
 عبارة :"التحوؿ مف القطاع العاـ إلى القطاع الخاص

 transfert d’entreprise du secteur public au secteur privé  و قد أراد بذلؾ ، المطابقة مع
مف الدستور التي تحيؿ تنظيـ التحوؿ إلى المشرع ليضع قواعده بقانوف و التي تنص  52نص المادة 

عمى أف القواعد المتعمقة بتأميـ المشروعات و تحوؿ ممكيتيا مف القطاع العاـ إلى القطاع الخاص ينظميا 
و التي     دستوري، انو تعريؼ غير مباشر لمخوصصة، ، األمر الذي يتضح مف التوجيو ال(1)القانوف 

تتعمؽ في مضمونيا و فحواىا بحؽ الممكية و في ىذا الصدد يقوؿ األستاذ محرز أف : " الخوصصة ما 
ىي إلى استعماؿ الدولة لحؽ ممكيتيا " فإذا كاف الحارس عمى ممكية الدولة، ىو الشعب عف طريؽ نوابو 

تكوف السمطة التشريعية المختصة إلجراء ىذه التحويالت، ىي البرلماف نفسو  )البرلماف(، فمف الطبيعي أف
(2)   
 2434لسنة  4مف القانوف عدد  05أما في تونس فقد جاء أوؿ تعريؼ الخوصصة قانوف في المادة  

 (3)و المتعمؽ بالمساىمات و المنشآت العمومية . 2434فيفري  2المؤرخ في 
، و الخاص بإعادة ىيكمة -مف القانوف المذكور أعاله  -العنواف الثالث  و قد جاءت المادة التاسعة مف

المنشآت ذات المساىمات العمومية، ونصت:" تندرج إعادة ىيكمة المنشآت ذات المساىمات العمومية 
ضمف توجيات مخطط التنمية االقتصادية و االجتماعية و ىي تخص المنشآت التي يمكف مراجعة نسبة 

 ومية بيا اعتبارا لطبيعة القطاع االقتصادي الذي ينتمي إليو أو لدرجة نموهّ "المساىمات العم
 و في ىذا اإلطار يرخص لمحكومة التفويت كميا أو جزئيا في مساىمات الدولة في ىذه المنشآت" 

                                                           
1  Jean-Paul BUFFELAN-LANORE : «Privatisations», Administratif, Fasc 156, édition du juris 
classeur, 1998, P 12. 

أحمد محرز، "النظاـ القانوني لمخصخصة: تحوؿ شركات القطاع العاـ إلى شركات القطاع الخاص"، منشأة المعارؼ،  2
 .12، ص 0225اإلسكندرية مصر، 

يتعمؽ  بالمساىمات و المنشآت  العمومية الرائد الرسمي لمجميورية  2434مؤرخ في أوؿ فيفري  2434لسنة  4قانوف عدد 3
 .025،ص  2434لسنة  4التونسية عدد 
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مف خالؿ ىذا النص نالحظ أف المشرع التونسي في أوؿ تعريؼ قانوني لمخوصصة، ال يستعمؿ لفظ " 
و     تماما بؿ يتكمـ عف إعادة ىيكمة " أو " تفويت " و ىي طريقة مف طرؽ الخوصصة ، الخوصصة " 

يمكف إرجاع ذلؾ إلى أنو في ىذا التاريخ، مازاؿ الحديث عف " الخوصصة " يثير بعض الحساسية، نظرا 
 2434لمتخوؼ منيا و مف اآلثار االجتماعية التي يمكف أف تخمفيا، ليذا فضؿ المشرع التونسي سنة 

و القانوف       عدـ استعماؿ عبارة الخوصصة صراحة رغـ أف التشريع 2433كنظيره الجزائري سنة 
 واضح وىو يكّرس ويعّرؼ عممية الخوصصة .

 
 المبـحث الثاني : ماهية المؤسسة العامة :

ماىية بعدما تعرضنا إلى كيفية نشأة و تطور القطاع العاـ بصفة عامة، نحاوؿ اآلف تسميط الضوء عمى 
المؤسسة العامة، بصفة خاصة، باعتبارىا نواة ىذا القطاع و األداة التي استعممتيا،   و تستعمميا العديد 

 مف الدوؿ في إدارة و تسيير مشاريعيا العامة.

و لعؿ مصطمح " مؤسسة عامة " مف أصعب المصطمحات تحميال ، كونو يحمؿ فكرة متناقضة "مؤسسة" 
أخرى، لذا وجب لموصوؿ إلى ماىية المؤسسة العامة بأكبر دقة اإللماـ مف جية و "عامة" مف جية 

بمختمؼ التعاريؼ و المفاىيـ التي قدمت ليا ) المطمب األوؿ( وتبياف خصائصيا حتى نميزىا عف غيرىا 
 مف المؤسسات )المطمب الثاني(.

 المؤسسة العامة : تعريفالمطـمب األول : 

و في غياب تعريؼ جامع شامؿ وواضح لممؤسسة العامة سنحاوؿ  المؤسسة العامة مفيوـ واسع و معقد
 تعريفيا مف عدة زوايا ليتضح مفيوميا أكثر.

 الفـرع األول: التعريف الفقهي لممؤسسة العامة :

تعَرؼ المؤسسة العامة فقيا بأنيا : "عبارة عف مرفؽ عاـ يدار عف طريؽ منظمة عامة تتمتع بالشخصية 
ؼ بأنيا : " شخص معنوي تابع لمقانوف العاـ قد خصصت موارده لمصمحة المرفؽ ، كما تعر (1")المعنوية 

                                                           
 . 15، ص 2422سميماف الطماوي،" مبادئ القانوف اإلداري ، دراسة مقارنة" ، دار الفكر العربي، مصر،   1
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أو مصالح، تبعا لما إذا كانت ىذه المصمحة أو المصالح  تستفيد منيا مجموعة سكاف الدولة أو سكاف 
 .(1)مقاطعة معينة، فيطمؽ عمى المؤسسة أنيا وطنية أو محمية تبعا لنطاؽ عمؿ كؿ منيا "

ستاذ زىدي يكف بقولو : "أف المؤسسة العامة ىي طريقة مف الطرؽ التي تدار بيا المرافؽ كما يعرفيا األ
العامة، وىي عبارة عف مرافؽ عامة تتمتع بالشخصية المعنوية كي تستقؿ في إدارتيا عف السمطة 

يف اإلدارية، و ىذا االستقالؿ يجعؿ مف المؤسسة العامة مرفقا يدار بطريقة الالمركزية" كما يفرؽ ب
المؤسسة العامة و المرفؽ العاـ ، حيث يرى أف المؤسسة العامة تنشأ لتحقيؽ نوع محدود مف الخدمات 

 .(2)تتعيف أىميتيا القانونية بالغرض الذي أنشأت مف أجمو و ىذا ما يميزىا عف المرفؽ العاـ

تمويؿ نشاط كما يعرفيا حماد محمد شطا :  " بأنيا جزء أو حصة مف الماؿ العاـ خصصتو الدولة ل
 (.3)معيف  بقصد إشباع  حاجة جماعية  يدار بطريؽ اإلدارة  المباشرة مفوضة االختصاص"

ولعؿ ىذا التعريؼ األخير ىو األكثر وضوحا ، حيث أحاط إلى حد كبير بجميع خاصيات  و مميزات  
 المؤسسة العامة مف حيث تكويف رأس الماؿ و مف حيث ىدفيا و طريقة إدارتيا .

فالتعاريؼ تختمؼ و تتبايف بترجيح عبارة عف أخرى ، و كما ذكرنا أوال فاف مصطمح "مؤسسة عامة " في 
حد ذاتو مفيوـ متناقض فإذا ما ركزنا عمى مصطمح مؤسسة في العبارة كاف التعريؼ مختمؼ عف تعريفيا 

 بترجيح مصطمح "عامة" .

 

 

                                                           
صادي النظرية العامة و تطبيقاتيا في الجزائر"، ديواف المطبوعات بجامعة محفوظ لشعب، "الوجيز في القانوف االقت 1

 .221، ص 2445الجزائر، 
2  François RACHLINE," Services publics :Economie de marché" , éd la bibliothèque du 
citoyen, Paris, 1996, p 67.                                                                                                    

ص      ،2430أحمد عماري، " النظاـ القانوني لموحدات االقتصادية في الجزائر"، ديواف المطبوعات الجامعية،  الجزائر  3
20. 
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 تعريف المؤسسة العامة بترجيح مصطمح "مؤسسة" :-أ
مبنية عمى المبادرة الخاصة، ومنو فاألصؿ في المؤسسة أف تكوف  مؤسسة مفيوـ رأسمالي، و ىيال

خاصة، أي يكوف مالكيا و أحيانا مسيرىا شخص طبيعي أو معنوي خاص، و يكوف ىدفيا األوؿ ىو 
 تحقيؽ الربح.

 وعميو يمكف تعريؼ المؤسسة العامة بكؿ بساطة بأنيا كؿ مؤسسة ليست خاصة.
ىذا التعريؼ سمبيا ألنو في الواقع ال يأتي بجديد، حيث ال يوضح بالتفصيؿ معنى المؤسسة و يعتبر 

 العامة بؿ يكتفي بمقارنتيا بالمؤسسة الخاصة مف ناحية الممكية و التسيير و اليدؼ، 
 فبالنسبة لمممكية مثال، في المؤسسة العامة الممكية عامة  أي الدولة ىي المالكة في حيف الممكية خاصة
في المؤسسة الخاصة و مف مميزات الممكية العامة عف الممكية الخاصة عدـ  قابمية الممكية العامة النقؿ 
أو التحويؿ و كذا أيمولة عوائد الممكية  العامة إلى الدولة في حيف أف الممكية الخاصة قابمة لمنقؿ أو 

يع أو التنازؿ أو اإلرث كما تقبؿ التحويؿ بيف األشخاص سواء كانوا طبيعييف أو معنوييف، عف طريؽ الب
 عائدات الممكية الخاصة التحويؿ بيف األفراد و بيف الوحدات المنتجة.

لكف في ظؿ سياسة التحويؿ االقتصادي، المتمثمة في إعادة ىيكمة المؤسسات العامة و تطبيؽ برامج 
قابمة لمنقؿ) أي البيع( ؟ واسعة لمخوصصة ،ىؿ يبقى ىذا الكالـ صحيحا ؟ ىؿ فعال الممكية العامة غير 

 ىؿ تعتبر ىذه قاعدة و ما تطبيؽ الخوصصة إال استثناء؟

الواقع أف المفاىيـ تغيرت و األسس و المبادئ التي كاف مسمـ بيا في الماضي قد تغيرت، كقاعدة عدـ 
يعيا، قابمية حقوؽ الممكية العامة لمنقؿ، حيث سنري أف المؤسسة العامة كنظيرتيا الخاصة أصبح يمكف ب

كما أصبحت المؤسسات العامة تخضع في بعض منيا إلى قواعد القانوف الخاص، فأيف الحد الفاصؿ 
و الخاصة ؟ بؿ   فعال و المعيار المفرؽ بيف الممكية العامة و الخاصة و بالتالي بيف المؤسسة العامة
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د مفيـو "العاـ" قد تبخر. ىناؾ مف يذىب أبعد مف ىذا و يرى أنو مع فكرة التحويؿ مف المجموعة إلى الفر 
La notion de « public » s’est évaporé  (1). 

إذا الحظنا في التعريؼ السمبي لممؤسسة العامة و بترجيح فكرة مؤسسة نكوف أقرب في التعريؼ لممؤسسة 
و يمكننا مف   الخاصة و ليس بتعريؼ لممؤسسة العامة، و لذا ترجيح فكرة عامة قد يوفي بالغرض أكثر 

 اإلحاطة بمفيـو المؤسسة العامة .

 : تعريف المؤسسة العامة بترجيح مصطمح " عامة"-ب

باإلضافة إلى تعاريؼ الفقياء العرب التي تطرقنا إلييا مسبقا، نجد الفقياء الغرب كذلؾ قد اعتنوا بتقديـ 
 تعاريؼ لممؤسسة العامة .

قد عَرؼ المؤسسة العامة  2412ىء سنة فنجد مف جية المركز األوروبي لممؤسسة العمومية ، الذي أنش
كمايمي : "تعتبر مؤسسة عمومية كؿ مؤسسة تكوف الدولة أو الجماعات المحمية أو المؤسسات العامة 
األخرى مالكة مع بعضيا أو كؿ واحدة عمى حدى بصفة مباشرة أو غير مباشرة ألكثر مف نصؼ رأس 

سة يمكف ليا بمجرد وجودىا أو عف طريؽ تمتعيا ماؿ المؤسسة أو رغـ كونيا أقمية في رأس ماؿ المؤس
 .(2)بحقوؽ خاصة أف تباشر سمطة فعمية في المؤسسة "

 01/21/2433و مف جية أخرى ، نصت توصية مف لجنة المجموعة األوروبية االقتصادية الصادرة في 
فضؿ عمى أف المؤسسة العامة ىي : "كؿ مؤسسة يمكف لمسمطة العامة أف تباشر عمييا نفوذىا ب

 المساىمة المالية أو القواعد التي تؤطرىا".

بالنسبة لمجماعات العامة سواء في رأس  50%و يعتبر فقو القضاء الفرنسي أنو البد مف تجاوز نسبة 
     الماؿ أو في عدد األصوات أو في عدد أعضاء مجمس اإلدارة حتى يمكف التكمـ عف مؤسسة عامة،

 رة مؤسسة ذات مساىمة عمومية .و إاّل كاف مف األفضؿ استعماؿ عبا

                                                           
1 Alain CAILLE ,   " « Dé-penser » l’économique :contre le fatalisme" , éd La Découverte, Paris, 
2005, P 270. 
2 Armand BIZAGUET, le secteur public et les privatisation , Que sais- je ?,  Paris, 1988 , p 9.                                                                



 

24 

 

و ما يمكف مالحظتو عمى التعاريؼ الغربية أنيا ال تركز عمى ىدؼ المؤسسة العامة كمعيار أساسي في 
تعريفيا و كحد فاصؿ لتفريقيا عف المؤسسة الخاصة : فيؿ الترجيح لممصمحة العامة أـ لتحيؽ الربح؟ بؿ 

تركز أكثر عمى معيار الممكية العامة لتفرقو  -ربيةأي التعاريؼ الغ-نالحظ أف التعاريؼ السابقة 
 المؤسسة العامة عف غيرىا مف المؤسسات.

و الممكية العامة تعني سيطرة الدولة عمى النشاط االقتصادي أو امتالؾ الدولة لممؤسسات العامة، أي أنو 
رتيف: تتمثؿ األولى في ظؿ الممكية العامة تسيطر الحكومة عمى الموارد حيث ترتبط ممكية الدولة بظاى

في ظاىرة تممؾ الدولة لما في باطف األرض مف ثروات و معادف بمختمؼ أشكاليا    ) نفط ، ذىب ، و 
معادف أخرى ...( و يترتب عمى ىذه الممكية أيمولة عوائد ىذه الثروة إلى الدولة كدخؿ عاـ، و تتمثؿ 

يط المركزي كاالتحاد السوفياتي سابقا، و الدوؿ الظاىرة الثانية مف مظاىر الممكية العامة في ظاىرة التخط
اآلخذة بمناىج التخطيط في الدوؿ  النامية كالجزائر، و تتمثؿ  أساسا ىذه السياسة في مباشرة القطاع 
العاـ األنشطة االقتصادية ذات األىمية اإلستراتيجية، كما تخضع إدارة الممكية العامة إلى قواعد مختمفة 

 .)1(ؽتماما عف قواعد السو 

و ىكذا وفرت "الممكية العامة " األساس القانوني لممؤسسة العامة و القطاع العاـ و ليذا نجد  الفقو 
 الغربي قد اعتمدىا كمعيار أساسي في تعريفو لممؤسسة العامة .

و تجدر اإلشارة إلى أف ىناؾ تبايف في نطاؽ الممكية العامة في مختمؼ الدوؿ و المجتمعات،  باختالؼ  
النظاـ السياسي و االقتصادي، و التطور التاريخي، فقد يتسع نطاؽ الممكية العامة   ليشمؿ : ممكية رأس 

افؽ العامة كالنقؿ و الماؿ في الوحدات المنتجة في مختمؼ األنشطة، باإلضافة إلى ممكية المر 
المواصالت...، وقد يضيؽ نطاؽ ممكية الدولة ليشمؿ جزء دوف اآلخر كأف تترؾ ممكية المؤسسات 

 المنتجة لمخواص سواء أشخاص طبيعية أو معنوية .

مما سبؽ نالحظ أننا نستطيع تعويض عبارة "عامة"  "بالدولة" و عميو فالممكية العامة ىي ممكية الدولة، و 
تكوف بدرجات متفاوتة فيي المعيار األوؿ في وصؼ المؤسسة العامة و يأتي تحقيؽ المصمحة يمكف أف 

العامة في مرتبة الحقة، حيث الحظنا أف بعض التعاريؼ ال تعتمدىا تماما ذلؾ أف ىذه الفكرة بدأت 

                                                           
  .23ص ،2443،" دور الدولة في االقتصاد "دار الشروؽ، مصر حاـز الببالوي 1
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ي تيدؼ و بالتال  تتالشي، حيث سنالحظ مف خالؿ دراستنا أف الدولة في بعض مؤسساتيا تعتبر "تاجرة "
إلى تحقيؽ الربح إلى جانب المصمحة العامة  بؿ أكثر مف ذلؾ إذا عجزت ىذه المؤسسات فيمكف أف 

 يطبؽ عمييا اإلفالس ) كالخواص(.
و لمحاولة اإللماـ أكثر بمفيـو المؤسسة العامة نحاوؿ فيما يمي تقديـ المفيوـ االقتصادي  و القانوني 

 مفيـو اقتصادي قبؿ كونو مفيـو قانوني.لممؤسسة العامة، ألف المؤسسة العامة 

 الفـرع الثاني:  المؤسسة العامة مفهوم اقتصادي أكثر منه قانوني:

بعدما تعرضنا إلى مختمؼ التعاريؼ الفقيية المقدمة لممؤسسة العامة سواء مف العرب أو الغرب، نحاوؿ 
 العامة. فيما يمي التطرؽ إلى المفيـو االقتصادي و المفيـو القانوني لممؤسسة

 المفهوم االقتصادي لممؤسسة العامة :  - أ
 في الواقع إف المؤسسة العامة مفيـو اقتصادي أكثر منو قانوني و تعتبر كذلؾ ألمريف عمى األقؿ:

مف جية المؤسسة : و ىي وحدة اقتصادية أو مركز لتحقيؽ الثروات و تتكوف أساسا مف وسائؿ   -2
مادية تتمثؿ في وسائؿ اإلنتاج )معدات،آالت،مصنع...( و أخرى بشرية تتمثؿ في الطاقـ البشري 
المتكوف مف مسيريف وعماؿ، و الجمع بيف ىذيف العنصريف يؤدي إلى إنتاج سمع و خدمات مف أجؿ 

 عيا في األسواؽ و بالتالي تحقيؽ أرباح، أي تحقيؽ مصمحة خاصة، ىذا بالنسبة لعبارة مؤسسة.بي
مف جية ثانية بإضافة عبارة " عامة" تصبح المؤسسة عامة و نفيـ مف ذلؾ أنيا تابعة لمدولة و   -0

أساس بالتالي تيدؼ إلى تحقيؽ المصمحة العامة، فالقطاع العاـ ) المؤسسة العامة( غير قائـ عمى 
تحقيؽ الربح بؿ أىدافو و دوافعو اجتماعية و سياسية ثـ اقتصادية تتجاوز بذلؾ كؿ اعتبارات الربح و 

 الخسارة .

و منو نجد المؤسسة العامة تحمؿ نوعا مف التناقض بيف المصمحة الخاصة لممؤسسة و ىي تحقيؽ الربح 
 لة اجتماعية  و استقرار المجتمع.و بيف المصمحة العامة و ىي توفير السمع و الخدمات لتحقيؽ عدا
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و بالتالي يمكف القوؿ أف المؤسسة العامة كمفيوـ اقتصادي: تنظيـ يحاوؿ حؿ التناقض الدائـ بيف 
 .(1)المصمحة الخاصة و المصمحة العامة إليجاد نوع مف التوازف بيف المصمحتيف

 

 

 المفهوم القانوني لممؤسسة العامة :  - ب
قانوني لممؤسسة العامة، باعتبارىا كما ذكرنا سابقا مفيـو اقتصادي أكثر منو مف الصعب إيجاد تعريؼ 

قانوني، ىذا مف جية، مف جية أخرى مفيوـ المؤسسة العمومية مف الناحية القانونية يبقى متأثرا 
بسياسات اإلصالح االقتصادي التي يتبناىا المشرعوف و عميو يختمؼ تعريؼ المؤسسة العامة مف مشرع 

و إنما نجده حاوؿ تعريؼ  تعريفا جامعا مانعا لممؤسسة العامة،لـ يقدـ المشرع الجزائري : رإلى آخ
 المؤسسة العمومية االقتصادية و التي كما سنرى، تعتبر نوع مف أنواع المؤسسات العامة. 

المؤسسات (  " 2)20/22/2433المؤرخ في  22-33حيث عرفيا عبر نص المادة الثانية مف القانوف 
العمومية االقتصادية، أشخاص معنوية تخضع لمقانوف التجاري، و تؤسس ىذه المؤسسات في شكؿ 

المؤرخ  22-22شركات مساىمة أو في شكؿ شركة ذات المسؤولية المحدودة".كما عرفيا بموجب األمر 
 و المتعمؽ بتنظيـ المؤسسات  02/23/0222في 

 بنصو في المادة الثانية مف ىذا األمر : ( 3)تيا العمومية االقتصادية و تسييرىا وخصوصي

                                                           
مداخمة ألقيت في  ،حميد حميدي، "عالقة المؤسسة العمومية بالحكـ الراشد االقتصادي: إشكالية قانونية و اقتصادية"1

حوؿ "خوصصة المؤسسات العامة في الجزائر في ظؿ اإلصالحات التشريعية و الحكـ الراشد"، كمية الممتقى الوطني 
 .0222أفريؿ  24و  23الحقوؽ  و العمـو السياسية، قسـ الحقوؽ، يومي 

والمتضمف  2421سبتمبر 01المؤرخ في  14-21المعدؿ و المتمـ لألمر  20/22/2433المؤرخ في  22-33قانوف   2
سنة  ،0لتجاري و المحدد لقواعد الخاصة المطبقة عمى المؤسسات العمومية االقتصادية الجريدة الرسمية عدد لمقانوف ا

 .22،ص 2433
و               و المتعمؽ بتنظيـ المؤسسات العمومية االقتصادية و تسييرىا  02/22/0222المؤرخ في  22-22األمر  3

 . 00، ص  0222، سنة  22خصوصيتيا الجريدة الرسمية عدد 
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" المؤسسات العمومية االقتصادية ىي شركات تجارية تحوز فييا الدولة أو أي شخص معنوي آخر 
 خاضع لمقانوف العاـ، أغمبية رأس الماؿ االجتماعي مباشرة أو غير مباشرة وىي تخضع لمقانوف العاـ"

الجزائري عَرؼ المؤسسة العامة االقتصادية بشكميا أوال، إذا تتخذ مف خالؿ ىذا النص نالحظ أف المشرع 
 .(1)شكؿ شركات تجارية ) مساىمة أو ذات مسؤولية محدودة ( و بالتالي تتكتسب الشخصية المعنوية

كما َعرفيا مف زاوية الممكية العامة، حيث نص عمى أف ممكية أغمبية رأس الماؿ فييا تكوف لمدولة بطريقة 
غير مباشرة ) أي الممكية عامة ( كما عرفيا مف زاوية القواعد القانونية التي تخضع ليا ووضح  مباشرة أو

 . (2)أنيا قواعد القانوف العاـ 
إذا يمكف القوؿ أف المشرع الجزائري يعتبر المؤسسات العمومية االقتصادية أشخاص معنوية  تممؾ و 

حاجات المجتمع، وتخضع في ذلؾ لمقواعد العامة : تسير الماؿ العاـ لتمويؿ نشاط معيف، قصد إشباع 
ف كاف نص المادة الثانية السالفة الذكر نصت عمى أنيا تخضع لمقانوف العاـ، و الواقع أف المشرع  حتى وا 
قصد الشريعة العامة  ألنو في  الواقع أخضع المؤسسات العمومية االقتصادية إلى القانوف الخاص 

، فال يمكف أف يكوف  (3)د النص عمى أنيا تشكؿ في شكؿ شركات تجاريةالسيما القانوف التجاري بمجر 
النص يقصد القانوف العاـ فقط كالقانوف اإلداري مثال، ألف ىذا يتعارض مع ما ىو معموؿ بو في الواقع 

  . 

                                                           
 مف القانوف التجاري الجزائري. 124مف القانوف المدني الجزائري و المادة  222المادة  1

و يقصد المشرع بالقانوف العاـ في ىذا النص الشريعة العامة أي قواعد القانوف الخاص و النص بالمغة الفرنسية أكثر   2
 « elles sont régies par le droit commun … » ث جاء فيووضوحا، حي

 بعنواف: لمزيد مف التفصيؿ أنظر رسالة الدكتوراه لألستاذة فضيمة سحري  3

Fadila SAHRI, " L’application du droit des sociétés aux entreprises socialistes à caractère 

économique en Algérie",  Thèse de doctorat  en droit, Université Paris X, Nanterre, France, 
1987. 
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يعتبر أحدث تعريؼ  (1) 0222و تجدر اإلشارة إلى أف التعريؼ الذي جاء بو المشرع الجزائري سنة
العامة االقتصادية، وقد سبقتو تعاريؼ مختمفة و متعددة توالت و تغيرت  بتوالى القوانيف لممؤسسة 

 المنظمة لممؤسسة العامة في الجزائر و سنقـو بتفصيميا في المبحث الثالث مف ىذا الفصؿ . 

 2411لسنة  50مف القانوف رقـ  55المؤسسة العامة في نص المادة  مثال فقد عَرؼ المشرع المصرياما 
 بقولو " تعتبر شركة قطاع عاـ:  (2)و المتعمؽ بالمؤسسات العامة و شركات القطاع العاـ

 كؿ شركة يمتمكيا شخص عاـ بمفرده أو يساىـ فييا مع غيره مف األشخاص العامة. .2
و      كؿ شركة يساىـ فييا شخص عاـ أو أكثر مع أشخاص خاصة أو يمتمؾ جزءا مف رأس ماليا  .0

ذلؾ إذا صدر قرار مف رئيس الجميورية باعتبارىا شركة قطاع عاـ إف اقتضت مصمحة االقتصاد القومي 
 ذلؾ. 

 ( 3")و يجب أف تتخذ ىذه الشركات جميعيا شكؿ شركة المساىمة 

نستنتج مف خالؿ ىذا النص أف المشرع المصري ارتكز في تعريفو لممؤسسة العامة عمى معيار الممكية 
 اعتبر المؤسسة العامة كؿ مؤسسة كانت ممكا لمدولة كاممة أو في جزء منيا.  العامة، إذا

كما عَرفيا بشكميا مثؿ المشرع الجزائري، لكف خالفا ليذا األخير اعتمد المشرع المصري شكال واحد مف 
 أشكاؿ الشركات التجارية لممؤسسة العامة  و ىي شركة المساىمة .

فو فكرة المصمحة العامة التي جاءت المؤسسة العامة مف أجؿ و قد أضاؼ المشرع المصري في تعري
 تحقيقيا  و عَبر عنيا في نص المادة بمصمحة االقتصاد القومي . 

                                                           
و المتعمؽ بتنظيـ المؤسسات العمومية االقتصادية و تسييرىا             0222اوت  02المؤرخ في  22-22األمر  عبر  1

 .22صفحة  22و خوصصتيا الجريدة الرسمية عدد 
ـ إلى القطاع الخاص"الخصخصة: دراسة مقارنة بيف القانونيف أحمد محرز، " النظاـ القانوني لتحوؿ القطاع العا 2 

 .31، ص2441المصري و الفرنسي" ، منشأة المعارؼ، االسكندرية مصر، 
مصطفى كماؿ طو، " الوجيز في القانوف التجاري: الجزء األوؿ: األعماؿ التجارية  و التجار، شركات   تجارية، القطاع  3

 .  212، ص  2422العاـ ، الممكية التجارية و الصناعية " المكتب المصري الحديث لمطباعة و النشر، اإلسكندرية، 
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فالمؤسسة العامة إذا وحدة اقتصادية تتمتع بالشخصية المعنوية تقوـ عمى تنفيذ برنامج أو مشروع 
 دولة خطتيا . اقتصادي مف أجؿ تحقيؽ التنمية االقتصادية التي وضعت ال

نالحظ مما تقدـ أف المشرع المصري لـ يختمؼ كثيرا عف نظيره الجزائري في تعريفو لممؤسسة العامة، 
حيث اعتبرىا بدوره شركة تممؾ الدولة كامؿ أو جزء مف رأس ماليا، تتخذ شكؿ شركة تجارية  ) 

المشرع الجزائري(، وتدار  المساىمة عند المشرع المصري و المساىمة و ذات المسؤولية المحدودة عند
 بأساليب القانوف الخاص شأنيا شأف الشركات الخاصة. 

مف خالؿ التعاريؼ و المفاىيـ التي قدمناىا لممؤسسة العامة ، يمكف أف نستخمص أف المؤسسة العامة : 
" شخص معنوي تممؾ فيو الدولة جزء أوكامؿ رأس الماؿ ، ميمتو مزاولة نشاط اقتصادي معيف، وفقا 

خطة التنمية االقتصادية  التي تضعيا الدولة " . و عميو يمكف مف خالؿ ىذا التعريؼ أف نستنتج بعض ل
 الخصائص التي تتميز بيا المؤسسة العامة.

 :ممؤسسة العامة النظام القانوني ل: تطور  المطمب الثاني
عرؼ مفيوـ المؤسسة العامة في القانوف الجزائري عدة تغيرات و تطورات بحيث يعتبر المفيوـ األقؿ 
استقرارا و صالبة في القانوف االقتصادي الجزائري فقد خضعت ىذه المؤسسة في الفترة الالحقة 
لالستقالؿ لثالث إصالحات جذرية، جربت فييا جميع أشكاؿ التسيير العمومي و االشتراكي 
لالقتصاد،وذلؾ بسبب التغيرات االقتصادية و السياسية و األىداؼ التي ترمي إلى تحقيقيا في كؿ مرحمة 

 مف مراحؿ التنمية .   
حيث يعتبر المفيوـ الحالي لممؤسسة العمومية الجزائرية ناتجا عف جممة مف التطورات المتعاقبة، 

 . (1)المنسجمة أحيانا و المتناقضة أحيانا أخرى 
و          و قد نجـ عف ذلؾ تأثيرات عميقة عمى النظاـ القانوني الذي تخضع لو ىذه المؤسسات العامة 

 تتمثؿ ىذه اإلصالحات أساسا ، حسب الترتيب الزمني في : 
، حيث نظـ العماؿ ما عرؼ  بالمؤسسة 2415مارس  03و 00-23مراسيـ التسيير الذاتي في   .2

 طرفيـ مع ممثؿ عف الدولة . المسيرة ذاتيا، و التي تسّير مف
                                                           
1 Mustapha  MECKIDECHE , " Evolution du secteur public " colloque sur  "Les Etats généraux 

de l'économie " , Palais des nations. Alger le 5 et 6 novembre  1991. 
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ألغيت فكرة التسيير الذاتي و استرجعت الدولة ممكية وسائؿ اإلنتاج ) بدال عف العماؿ(،  2422سنة   .0
فانتقمنا بالتالي إلى نمط التسيير العاـ و ذلؾ بإنشاء المؤسسة االشتراكية، عبر األمر المتضمف ميثاؽ 

 .21/22/2422التسيير االشتراكي لممؤسسات بتاريخ 

تدخؿ المشرع الجزائري مرة ثالثة إللغاء المؤسسة االشتراكية و إنشاء المؤسسة  2433و في سنة  .5
 (1).20/22/2433المؤرخ في  22-33العمومية االقتصادية و ذلؾ عبر القانوف رقـ 

امة و لـ يتوقؼ التغيير عند ىذا الحد حيث توالت القوانيف التي أدخمت تعديالت عميقة عمى المؤسسة الع
سواء عمى شكميا القانوني أو عمى النظاـ المطبؽ عمييا و كذا عمى  كيفية      و نسبة مساىمة الدولة 
 في بعض المؤسسات العامة، و طريقة تسيير رؤوس األمواؿ التجارية لمدولة في المؤسسات العمومية .  

المعدؿ و المتمـ لمقانوف  2445أفريؿ  01المؤرخ في  23-45و مف أىـ ىذه القوانيف ، القانوف رقـ 
المؤرخ  01- 41األمر ( 2) 2442ماي01المؤرخ في  23-42التجاري الجزائري، المرسوـ التشريعي عدد 

المؤرخ  22-22يتعمؽ بتسيير رؤوس األمواؿ التجارية التابعة لمدولة و أخيرا األمر  2441سبتمبر 01في 
 و خوصصتيا.    االقتصادية و تسييرىا  و المتعمؽ بتنظيـ المؤسسات العمومية 0222أوت  02في 

أصبحت الدولة مساىمة تستثمر  2433مالكة لممؤسسة العمومية ، في سنة  2422فمقد كانت الدولة سنة 
و ذلؾ       ابتعدت الدولة نوعا ما  2441أسميا عف طريؽ صناديؽ المساىمة، لكف انطالقا مف سنة 

(، Holdingرؤوس أمواليا التجارية لمشركات القابضة )بأف ألغت صناديؽ المساىمة لتنتقؿ ممكية 
(، ىذا التطور في SGPو تعوضيا بشركات تسيير المساىمات) 0222لتتخمى عف ىذه األخيرة سنة 

(، لكف قبؿ ذلؾ ال بد مف الثانيتسيير رؤوس األمواؿ التجارية التابعة لمدولة سنفصمو في )المطمب 
ة العامة في الجزائر و األشكاؿ القانونية التي اتخذىا عندما انتقمنا توضيح تطور النظاـ القانوني لممؤسس

 مف فكرة الدولة المالكة إلى فكرة الدولة المساىمة ) المطمب األوؿ (.
  االنتقال من فكرة الدولة المالكة إلى الدولة المساهمة ::  األول الفرع

                                                           
يتضمف القانوف التوجييي لممؤسسات العمومية االقتصادية الجريدة الرسمية  20/22/2433مؤرخ في  22-33قانوف رقـ   2

 .  52، ص 2433، سنة  0عدد 
، جريدة رسمية 2442يتضمف قانوف المالية التكميمي لسنة  2442ماي 01المؤرخ في  23-42رسـو التشريعي عدد الم  2

 .5،ص 2442، لسنة  55عدد 
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 كبيرا، حيث تطور و تغير الشكؿ       و عرؼ مفيوـ المؤسسة العامة منذ االستقالؿ إلى يومنا، تعديال
 النظاـ القانوني لممؤسسة العامة مف مرحمة إلى أخرى. 

فإلى غاية نياية الثمانينات كانت المؤسسة العامة في الجزائر ممكا لمدولة تنشط في إطار االقتصاد 
اع حاجيات المجتمع الموجو و مركزية التخطيط بعيدا عف كؿ منافسة أجنبية، حيث كاف ىميا الوحيد إشب

إذ غالبا ما كانت األسعار ال تعكس تكمفة اإلنتاج  -عمى حساب تحقيؽ الربح-و تحقيؽ المصمحة العامة 
. 
 252مؤسسة)منيا  0222وقد وصؿ حجـ القطاع العاـ في الجزائر في نياية الثمانينات، إلى أكثر مف  

 .(1)مؤسسة ذات طابع محمي(
العامة و بالتالي الدولة، ارتأت ىذه األخيرة إعادة توزيع األدوار، وذلؾ  و أماـ ثقؿ الحمؿ عمى المؤسسة

 باالنسحاب تدريجيا مف الساحة االقتصادية، وقد ترجـ ذلؾ بمجموعة مف القوانيف و التعديالت.
ليخمؽ المؤسسة العمومية االقتصادية  2433حيث تخمى المشرع الجزائري عف المؤسسة االشتراكية سنة 

و مَيز ىذه األخيرة عمى الييئات العمومية ) الفرع األوؿ ( كما شكؿ المؤسسات العمومية االقتصادية في 
 الثاني(.   شكؿ شركات  تجارية لتستعمؿ بذلؾ و بأكثر سيولة أدوات القانوف الخاص)الفرع

  التمييز  بين المؤسسة العمومية االقتصادية و الهيئات العمومية: -أ

المذكور سابقا إلى  20/22/2433المؤرخ في  22-33قسـ المشرع الجزائري المؤسسة العامة عبر قانوف 
          قسميف:  

العمومية التي نجدىا بدورىا ( و مف جية ثانية الييئات EPEمف جية المؤسسات العمومية االقتصادية )
( و ىيئات عمومية ذات طابع صناعي تجاري  EPAمقسمة إلى ىيئات عمومية ذات طابع إداري )

(EPIC)  . 

                                                           
1 Boumediene DERKAOUI, « Privatisation et partenariat : la privatisation des entreprises 
publiques, présentation du cadre juridique et institutionnel » séminaire sur « la privatisation des 
entreprises publiques » , le 24 et 25 mai 2005 Hôtel Mimosa palace . -Annaba – Algérie .   
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   العامةالمؤسسة 

                                            

 

و بيذا التقسيـ رجع المشرع الجزائري إلى التقسيـ التقميدي لمقانوف، حيث أخضع بوجو عاـ،  المؤسسات  
 . (1)العمومية االقتصادية أساسا إلى القانوف الخاص و الييئات العمومية إلى القانوف العاـ

يعتبر أوؿ خطوة في انتياج المشرع الجزائري لألسموب  المذكور سابقا 22-33  و يمكف القوؿ أف القانوف
( الميبرالي حيث قاـ مف خالؿ ىذا التقسيـ الثنائي بالتفريؽ بيف الدولة التاجرة ) مؤسسة عمومية اقتصادية 

و الدولة كمرفؽ عاـ ) الييئات العمومية(، و لعؿ خير دليؿ عمى ذلؾ استعمالو عبارة " مؤسسة" وىي 
          entreprendre     الدرجة األولى تعني أخد المبادرة                كممة ليبرالية ب

entreprise    لكف ما يمكف أخذه عمى المشرع ىو استعماؿ عبارة " مؤسسة" لمتدليؿ عمى المؤسسة
العامة بشقييا، ثـ استعمالو نفس المصطمح بالنسبة لممؤسسة العمومية االقتصادية، وىذا االستعماؿ 

 و الباحث.           دوج لعبارة مؤسسة قد يحدث خمطا و لبسا في ذىف القارئالمز 
      لذا كاف مف األجدر عمى المشرع استعماؿ مصطمح آخر عند الكالـ عف المؤسسة العامة بقسمييا،

و أف المرادفات  و اإلبقاء عمى مصطمح مؤسسة مقتصرا عمى المؤسسة العمومية االقتصادية. خاصة 
صطمح في المغة العربية كثيرة و متنوعة و تؤدي الغرض، كعبارة منشأة، مقاولة، مشروع .... ليذا الم

 فمف األفضؿ تعويض عبارة مؤسسة بمنشأة عامة مثال.
أما استعماؿ عبارة " ىيئة " عمومية فالغرض منيا التدليؿ عمى المرفؽ العاـ، حيث تعنى ىذه الييئات 

و المنفعة   ذات الطابع الصناعي التجاري، بتحقيؽ الصالح العاـسواء ذات الطابع اإلداري منيا أو 
 العامة، و تحكميا قواعد القانوف العاـ بالدرجة األولى .

 تشكيل المؤسسة العمومية االقتصادية في شكل شركات تجارية : -ب

                                                           
 .  524المرجع السابؽ، ص  حميد حميدي ،  1
 

 ( EPE /SPA) املؤسسة العمومية االقتصادية  
 (EPA)هيئات عمومية ذات طابع إداري

 اهليئات العمومية
Etablissement public هيئات عمومية  ذات طابع               

  (EPIC)صناعي و جتاري
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العمومية و المنظـ لممؤسسة  2433جانفي  20الصادر في  22-33اتخذ المشرع الجزائري عبر قانوف 
االقتصادية شكميف مف أشكاؿ الشركات التجارية إذ تنص المادة الخامسة منو: " المؤسسة العمومية 
االقتصادية ىي شركات مساىمة أو شركات محدودة المسؤولية تممؾ الدولة و/أو الجماعات المحمية  فييا 

 مباشرة أو بصفة غير مباشرة جميع األسيـ و/أو الحصص"

أكد عمى كوف المؤسسات  (1)20/22/2433المؤرخ في  22-33دة الثانية مف القانوف كما نجد نص الما
العمومية االقتصادية، أشخاص معنوية تخضع لمقانوف التجاري و تتكوف في شكؿ شركات مساىمة و في 

 شكؿ شركة ذات المسؤولية المحدودة.

 : (2) 5441الجديد الذي جاء به تعديل القانون التجاري سنة : 5-ب
المذكور سابقا جاءت األحكاـ الجديدة الواردة في تعديؿ القانوف التجاري وذلؾ عبر  22-33إلغاء قانوف ب

، لتوحي بالتوجو الجديد في مجاؿ التنمية و التي 2445أفريؿ  01المؤرخ في  23-45المرسوـ التشريعي 
ومية االقتصادية إلى تعكس تقميص تدخؿ الدولة حيث ألوؿ مرة أخضع المشرع الجزائري مؤسساتو العم

الفقرة األولى  مف القانوف التجاري  022أحكاـ اإلفالس و التسوية القضائية حيث جاء في نص المادة  
الجزائري :" تخضع الشركات ذات أمواؿ عمومية كميا أو جزئيا ألحكاـ ىذا الباب المتعمؽ باإلفالس و 

 التسويات القضائية "

ه لمتخمي و لو جزئيا عف ممكية المؤسسة العامة و تطمعو المحتشـ نحو و بيذا أكد المشرع بداية استعداد
 تطبيؽ اقتصاد السوؽ في الجزائر .

 (3) 5449التعديل الذي أدخمه قانون المالية التكميمي لسنة : 2-ب
المؤرخ  23-42مف القانوف رقـ  01عَرفت المادة   ،في مجاؿ إعادة تنظيـ المؤسسة العمومية االقتصادية

، المؤسسة العمومية االقتصادية مف 2442، المتضمف قانوف المالية التكميمي لعاـ 2442ماي  01في 
                                                           

والمتضمف  2421سبتمبر 01المؤرخ في  14-21المعدؿ و المتمـ لألمر  20/22/2433المؤرخ في  22-33قانوف   1
سنة  ،0عدد  لمقانوف التجاري و المحدد لقواعد الخاصة المطبقة عمى المؤسسات العمومية االقتصادية الجريدة الرسمية

 .22،ص 2433
 .معدؿ و متمـ لمقانوف التجاري الجزائري 2445أفريؿ  01المؤرخ في  23-45مرسـو تشريعي  2
لسنة  55، جريدة رسمية عدد 2442، يتضمف قانوف المالية التكميمي لسنة 2442ماي  01مؤرخ في  23-42قانوف رقـ  3

 .5،ص 2442
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الناحية القانونية بأنيا "...شركات رؤوس أمواؿ تممؾ فييا الدولة أو أشخاص معنويوف آخروف مف القطاع 
 ألسيـ أو الحصص االجتماعية ...".العاـ األغمبية القصوى مف ا

ويترتب عمى ذلؾ أف المؤسسة العمومية االقتصادية، شركة رؤوس أمواؿ ذات رأس ماؿ عمومي كميا أو 
%لممساىميف  12جزئيا، وفي ىذه الحالة األخيرة تكوف المؤسسة العمومية االقتصادية ممكا بنسبة 

% لممساىميف لمخواص 24لعمومييف و ممكا بنسبة الممثميف، أما في الدولة أو األشخاص المعنوييف  ا
 وطنييف أو جانب.

و بيذا أكد المشرع الجزائري بداية استعداده عمى التخمي ولو جزئيا عمى ممكية المؤسسة العامة، وتطمعو 
 المحتشـ نحو تطبيؽ اقتصاد السوؽ في الجزائر مف خالؿ امكانية خوصصة ىذه المؤسسات.        

 تطور تسيير رؤوس األموال التجارية لمدولة :الثاني : الفرع 

بعد أف تطرقنا إلى كيفية تطور فكرة المؤسسة العامة عند المشرع الجزائري : مف دولة مالكة إلى مساىمة 
تخضع مؤسساتيا العمومية االقتصادية إلى القانوف الخاص، فاف دراستنا ال تكتمؿ إال بالتعرض إلى 

لة في تسيير رؤوس أمواليا التجارية أو بمغة أخرى تطور كيفية تسيير تطور النظاـ الذي اتبعتو الدو 
 المؤسسات العامة التي تعتبر الدولة فييا تاجره.

 : من صناديق المساهمة إلى الشركات القابضة:5441تعديل   - أ
ف تعتبر صناديؽ المساىمة مف أوؿ الطرؽ اعتمدتيا الدولة في تسيير مؤسساتيا العامة االقتصادية، بعد أ

و      شكمت ىذه األخيرة في شكؿ شركات تجارية، حيث اعتبرت صناديؽ المساىمة الممثؿ الشرعي
 .(1)الوحيد في ممارسة الدولة حقيا عمى ممكية رأس الماؿ العاـ، واعتبرتيا عونا ائتمانيا ليا 

ففي إطار التنمية االقتصادية أحدث المشرع مؤسسات عمومية اقتصادية، تشّكؿ في شكؿ شركات تجارية 
و مما الشؾ فيو أف صناديؽ المساىمة نشأت عند مرور  .( 2)تقوـ بتسيير القيـ المنقولة، التابعة لمدولة 

عف المشاركة في إدارتيا  بعض المؤسسات العمومية إلى نوع مف االستقاللية وذلؾ حتى ال تتخمى الدولة

                                                           
يتضمف القانوف التوجييي لممؤسسات العمومية االقتصادية  20/22/2433ي المؤرخ ف 22-33مف القانوف  20المادة  1

 .52، ص 2433سنة  0الجريدة الرسمية عدد 
 20و المتعمؽ بصناديؽ المساىمة الجريدة الرسمية عدد  20/22/2433المؤرخ في  25-33المادة األولى مف القانوف رقـ  2

 .21، ص 2433، سنة 
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ولو بطريقة غير مباشرة، حيث تـ إنشاء ثمانية صناديؽ مساىمة تشرؼ عمى رأس الماؿ العاـ اإلجمالي 
  .لمدولة وتساىـ في قطاعات مختمفة

و قد تمثؿ دور ىذه الصناديؽ أساسا في تسيير و استثمار رأس الماؿ التابع لمدولة الموجودة في 
 المؤسسات العمومية.

نتيجة عدـ تحقؽ األىداؼ المرجوة منيا في مجاؿ التنمية االقتصادية، تقرر حميا رسميا  و استبداليا  و
بالشركات القابضة التي أخذت المشعؿ لتسيير رؤوس األمواؿ التجارية التابعة لمدولة، و ذلؾ بصدور 

 20المؤرخ في  22-33الذي ألغى صراحة القانوف رقـ  2441سبتمبر  01المؤرخ في  01-41األمر 
 ) باستثناء الباب الثالث و الرابع منو(.2433جانفي 

و بالتالي انتقمت ممكية األسيـ التي كانت تممكيا الدولة و التي كانت تستثمرىا صناديؽ المساىمة إلى 
 (.Holdingالشركات القابضة)

حوزىا صناديؽ بحيث حولت إلييا جميع األسيـ و السندات و القيـ المنقولة األخرى التي كانت ت
 .(1)المساىمة لحساب الدولة و كذا أصوليا

و قد نظـ المشرع الجزائري الشركات القابضة العمومية، في  شكؿ شركات مساىمة تحوز الدولة فييا  
أو تشترؾ فيو الدولة و أشخاص معنويوف آخروف تابعوف لمقانوف العاـ، و تتكوف أصوليا / رأسماليا كامال

في شكؿ أسيـ و سندات مساىمة و شيادات استثمار و أي سند آخر يمثؿ ممكية  أساسا مف قيـ منقولة
 . (2)رأسماؿ أو الديوف في المؤسسات التابعة ليا

و تمثمت ميمة الشركات القابضة عموما في استثمار األسيـ و المساىمات و القيـ المنقولة المحولة 
 .(3)إلييا، و جعميا أكثر مرد ودية

                                                           
و المتعمؽ بتسيير رؤوس األمواؿ التجارية التابعة لمدولة، جريدة  01/24/2441المؤرخ في  01-41مف األمر  02المادة  1

 .21، ص  2441، سنة  11رسمية عدد 
 .السابؽ الذكر 01-41مف األمر  1المادة  2
  .السابؽ الذكر 01-41مف األمر 22و 4المادتاف   3
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القابضة دورا ميما في تنفيذ عمميات الخوصصة، حيث اعتبرت الجياز  و قد لعبت الشركات 
الفني)التقني( في تنفيذىا، و ذلؾ مف خالؿ جمعيتيا العامة، إذ كانت تصدر جميع القيـ المنقولة أو 

 .  (1)تشترييا أو تتنازؿ عنيا
ألمواؿ التجارية التابعة و المشرع الجزائري لـ يكف الوحيد الذي استعمؿ الشركات القابضة لتسيير رؤوس ا

 لمدولة، و لتنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادي فنجد عمى سبيؿ المثاؿ:
المشرع المصري، الذي استعمؿ الشركات القابضة في برنامجو  اإلصالحي و ذلؾ مف خالؿ صدور  

منو عمى أنو تحتؿ  0، حيث نصت المادة  2442لسنة  025قانوف شركات قطاع األعماؿ العاـ رقـ 
، و (2) 2435لسنة  42الشركات القابضة محؿ ىيئات القطاع العاـ و شركاتو التي أنشئت بالقانوف رقـ

 بيذا استعمؿ المشرع المصري الشركات القابضة لتسيير قطاعو العاـ، تييئة لخوصصتو.
كما نجد المشرع األردني كذلؾ، قد تبنى نظاـ الشركات  القابضة في تسيير المؤسسات العامة، حيث  

كشخص  –عمى تممؾ الحكومة  2443لسنة  00مف قانوف الشركات األردنية رقـ  33نصت المادة 
لكامؿ أسيـ شركة المساىمة العامة، كما نص في الباب الثامف منو عمى األحكاـ القانونية  –يمعنو 

لمشركة القابضة التي تشكؿ في شكؿ شركات مساىمة، و تتمثؿ ميمتيا األساسية في إدارة الشركات 
 التابعة ليا أو المشاركة في إدارة الشركات األخرى التي تساىـ فييا. 

ابؽ الذكر عمى إمكانية تحويؿ أي مؤسسة أو سمطة أو ىيئة رسمية إلى شركات كما نص القانوف الس
 .(3)مساىمة عامة تعمؿ وفؽ األسس التجارية وتمتمؾ الحكومة كامؿ أسيميا 

و عميو نالحظ أف الشركات القابضة نظاـ تبناه العديد مف المشرعيف السيما الجزائري، حيث قدمت رسميا 
نتيجة فشؿ صناديؽ المساىمة في تحقيؽ سياسة التنمية، و في إنشاء عند ىذا األخير كحؿ منطقي 

محيط تنافسي، ومع ذلؾ بقي تواجد الدولة ممموسا في المحيط االقتصادي مف خالؿ إنشاء شركات 

                                                           
 السابؽ الذكر 01-41مف األمر 2المادة  1
 .224أحمد محرز، المرجع السابؽ، ص  2
 .13محمود مصطفي الزعارير، المرجع السابؽ، ص  3
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اليولدينؽ حتى و إف كانت ىذه األخيرة  تتمتع باستقاللية أكبر مقارنة بصناديؽ المساىمة، حيث أوكمت 
 .(1)ة معتبرة ليا مياـ اقتصادي

لكف أخفقت الشركات القابضة بدورىا في تحقيؽ السياسة االقتصادية لمدولة في الجزائر ربما ألنيا كانت 
تعاني مف عالقة خضوع و تبعية لمسمطة التنفيذية)الحكومة(،و استقاللية غير كافية جعمتيا مقيدة في 

المؤرخ  22-22حميا رسميا بموجب األمر أعمميا و قراراتيا. وعميو و بعد فشؿ الشركات القابضة تقرر
 و المتعمؽ بتنظيـ المؤسسات العمومية االقتصادية و تسييرىا و خوصصتيا، لتعوض 0222في أوت 

 بشركات تسيير مساىمات الدولة.

 : تعويض الشركات القابضة بشركات تسيير المساهمات :  2115تعديل   - ب

انوف يمغي سابقو حيث جاءت شركات تسيير مرة أخرى يمغى المشرع الجزائري تجربة بإصدار ق
 22-22و التي تـ إلغاؤىا بصدور األمر  (Holding( تعويضا لمشركات القابضة )SGPالمساىمات )
و               و المتعمؽ بتنظيـ المؤسسات العمومية االقتصادية و تسييرىا 0222أوت  02المؤرخ في 

 خوصصتيا . 
وقد جاءت ىذه الشركات بعد جممة مف التعديالت و التطورات يمكف أف نرتبيا زمنيا وباختصار كما يمي 

 : 
 : أنشأ المشرع ثمانية صناديؽ مساىمة مكمفة بتسيير أمواؿ الدولة  5488
: ألغي المشرع الصناديؽ المساىمة ليعوضيا بالشركات القابضة و التي كاف عددىا إحدى عشرة  5441

 و خمسة محمية . ( 22)
: سجؿ وصوؿ أحمد بف بنتور إلى رئاسة الحكومة و صدر قرار تعويض األحد عشرة ىولدنؽ .بػ  2111

( ميقا ىولدنؽ . ،لكف ىذه الييكمة لـ تدـ طويال أماـ ضغط المستشاريف االقتصادييف لرئيس 21خمسة )

                                                           
1 Noureddine BARDAD-DAIDJ , " Privatisation et restructuration industrielle : les choix de 

l’Algérie face à l’expérience des pays d’europe de l’Est ",)Thèse de doctorat en sciences 

économiques(, Université Paris I Panthéon Sorbonne , France, .janvier 2003, p70 . 
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مراجعة ىذه الييكمة في التسع الجميورية ) عبد الحميد تمار و عبد المطيؼ بف أشنيو (، حيث تمت 
 . 0222أشير الموالية إلنشائيا، لمخروج بشكؿ جديد سنة 

 22شركة، تـ تجميعيا في  03: شيد إنشاء شركات تسيير مساىمات الدولة و التي كاف عددىا  2115 
و بيذا تصبح شركات تسيير المساىمات (1)شركات محمية مكمفة بتسيير المناطؽ الصناعية  22شركة و

الطريقة الجديدة التي تمارس عف طريقيا الدولة حقيا في تسيير ممتمكاتيا)رؤوس أمواليا( في المؤسسات 
 العمومية االقتصادية. 

، و ىو المجمس المكمؼ بوضع (2)وتشكؿ ىذه الشركات عف طريؽ قرار يتخذه مجمس مساىمات الدولة 
وصصة ) و سنقوـ بدراستو تفصيال في الباب اإلستراتيجية العامة في مجاؿ مساىمات الدولة وبرنامج الخ

 األوؿ( .
و تتخذ شركات مساىمات الدولة شكال مف أشكاؿ شركات األمواؿ المنصوص عمييا في القانوف التجاري 

 . ( 3)كشركة المساىمة 
و عميو فإف ىذه الشركات تخضع لمقانوف الخاص السيما القانوف التجاري وذلؾ مف حيث تشكيميا، 

 كذا طريقة التنازؿ عف أسيميا، ىذا مف جية. وتسييرىا و 

و مف جية أخرى باعتبار ىذه الشركات، ماؿ عاـ ممؾ لمدولة، فيي تخضع كذلؾ إلى القانوف العاـ، 
و المتضمف قانوف األمالؾ الوطنية، بما فييا األحكاـ  22/20/2442المؤرخ في  52-42السيما قانوف 

 . (4)لة المتعمقة بتسيير األمالؾ التابعة لمدو 

 و تبقى شركات مساىمات الدولة كوسيمة اختارىا المشرع لتسيير رؤوس األمواؿ التجارية لمدولة، ال

و           تختمؼ كثيرا عف الطرؽ السابقة التي تبنيا، فإذا أردنا القياـ بالتفرقة بيف صناديؽ المساىمة 

                                                           
1Journal le quotidien d’Oran, « Des fond de participation à l’après SGP », du 15/11/07 
www.chambrealgerosuisse.com    

يتعمؽ بتنظيـ المؤسسات العمومية االقتصادية      و  02/23/0222المؤرخ في  22-22مف األمر رقـ  2رة فق 1المادة  2
 .22، ص0222لسنة  22تسييرىا  وخوصصتيا، جريدة رسمية عدد 

يتعمؽ بتنظيـ المؤسسات العمومية االقتصادية و تسير  02/23/0222المؤرخ في  22-22مف األمر  1المادة  3
 وخصوصتيا.

 المذكور أعاله. 22-22مف األمر  5فقرة  5المادة  4
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فإننا نجد، الفرؽ األساسي يتمثؿ في  (،SGPالشركات القابضة )اليولدنؽ( و شركات تسيير المساىمات )
في حيف نجد شركات المساىمة  أف صناديؽ المساىمة و الشركات القابضة كانت مسير بطريقة جماعية
 .(1)يمكف أف تتـ إدارتيا مف طرؼ مسؤوؿ واحد يعرؼ بالمدير العاـ الوحيد 

الخوصصة ، باعتبارىا أحد األجيزة وتمعب شركات تسيير المساىمات دورا تقنيا )فنيا( في تطبيؽ عممية 
 . 2الميمة و األساسية في تنفيذ برنامج الخوصصة

ىذا عف تطور المؤسسة العامة في الجزائر و طرؽ تسيير األمواؿ العمومية، و الواقع أف كؿ ىذه 
التعديالت و التغييرات عبر المراحؿ المختمفة يصبو منيا المشرع إلى ىدؼ أساسي وىو تحضير 

العامة لدخوليا السوؽ التنافسية، المبنية عمى الميبرالية، وىذا استعدادا إلى خوصصة ىذه المؤسسة 
 المؤسسات، فجعؿ القوانيف المحيطة بيا أكثر مرونة وانفتاحا تطمعا إلى اقتصاد السوؽ.

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Journal Elwatan « le gouvernement prépare une stratégie pour les SGP »  du  24 /10/2007  
www.chambrealgérosuisse.com 

في القانوف الجزائري"،رسالة ماجستير، تخصص  قانوف  خوصصة المؤسسة العمومية االقتصادية"محمد اليادي عاللي،   2
 .252، ص 0222- 0222الجزائر، -عنابة–األعماؿ، كمية الحقوؽ، جامعة باجي مختار 

http://www.chambre/
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باختالؼ مفيوميا و األىداؼ المرجوة منيا و كذا المؤسسات المعدة  تختمؼ أساليب الخوصصةإف 
إلى مؤسسة  -كما رأينا في الباب التمييدي -. فالمشرع الجزائري قسـ المؤسسة العامة (1)لمخوصصة

 و         صناعيعمومية اقتصادية و ىيئات عامة تنقسـ بدورىا إلى ىيئات إدارية و ىيئات ذات طابع 
 تجاري .

أوؿ طريقة استعمميا المشرع الجزائري كبداية لمخوصصة ىي تشكيؿ المؤسسات العامة االقتصادية  و لعؿ
 عممية خوصصتيا . مفيسيؿ مما بحيث أصبحت تخضع لمقانوف الخاص في شكؿ شركات تجارية،  

طرؽ ناقمة لمممكية أساسا سواء مف خالؿ  فيو تتمثؿ طرؽ خوصصة المؤسسات العمومية االقتصادية 
السوؽ المالية) الفصؿ األوؿ( أو خارج السوؽ ) الفصؿ الثاني ( كما حاوؿ المشرع الجزائري حماية 
 العماؿ و الحفاظ عمى المصمحة الوطنية مف خالؿ وضع أحكاـ و قواعد قانونية خاصة) الفصؿ الثالث(.

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
1 Lucien RAPP," Techniques de privatisation des entreprises publiques", édition libraire 
technique, Paris, 1986, P 21. 
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 طريق المجوء إلى السوق المالية :الفصل األول :الخوصصة عن 

باعتبار أف اليدؼ مف الخوصصة ىو توسيع دائرة المساىمة الشعبية و تنشيط السوؽ المالية،  فإنو يمكف 
أف تتـ عممية الخوصصة عف طريؽ قيد أسيـ المؤسسة محؿ عممية الخوصصة في بورصة القيـ المنقولة 

ذا المبحث تبياف كيفية عرض األسيـ في البورصة، و عرضيا لمبيع لمجميور،  و سنحاوؿ مف خالؿ ى
 لكف قبؿ ذلؾ ال بد مف التطرؽ إلى ماىية البورصة .

تعرؼ البورصة عمى أنيا سوؽ منظـ تنعقد في مكاف معيف و في أوقات دورية بيف متعامميف لبيع و شراء 
دف الثمينة ... و مف أشير مختمؼ األوراؽ المالية أو المحاصيؿ الزراعية، أو السمع و البضائع أو المعا

  (1)بورصة طوكيو البورصات العالمية بورصة واؿ ستيرت بنيويورؾ، بورصة لندف،
مف خالؿ ما تقدـ نفرؽ إذا بيف بورصة البضائع و األسواؽ المالية حيث تيمنا بالدرجة األولى ىذه  

األخيرة باعتبار أف المؤسسات العامة المعدة لمخوصصة تقوـ بالمجوء إلى السوؽ المالية البورصة ( أيف 
 نقولة(.في السوؽ األوراؽ المالية )سوؽ القيـ الم (2)يتـ تداوؿ أسيميا و سنداتيا 

 2433أما في الجزائر فقد جاءت فكرة بورصة األوراؽ المالية في إطار اإلصالحات االقتصادية لسنة 
كما رأينا في الباب التمييدي تحويؿ المؤسسات العامة إلى شركات تجارية  ) شركات مساىمة و  حيث تـ

صبح إنشاء سوؽ مالي شركات ذات مسؤولية محدودة (  تخضع ألحكاـ القانوف التجاري،  و عميو أ
 تجاري ضرورة ليتـ فيو تبادؿ األسيـ .

                                                           
 .32، ص0221 ،موري،" البورصة : بورصة الجزائر" ، دار ىومة،  الجزائرعبد الرزاؽ   1
: مف القانوف التجاري " السيـ ىو سند قابؿ لمتداوؿ تصدره 22مكرر  221عّرؼ المشرع الجزائري السيـ في المادة   2

 221شركة مساىمة كتمثيؿ لجزء مف راس ماليا " ، لكف لـ يعرؼ المشرع الجزائري السند و إنما اكتفى بالنص في المادة 
دات و يمكف تعريؼ السند بأنو قرض تكوف الشركة فيو، مدينة و عمى إمكانية إصدار شركات المساىمة لمسن 25مكرر

صاحب السند دائف،  المرجع جالؿ وفاء البدري محمديف،  المبادئ العامة لمقانوف التجاري،  دار الجامعة الجديدة لمنشر،  
 .055، ص 2441اإلسكندرية،  مصر 
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و              2440إلى سنة  2442وقد مر إنشاء البورصة الجزائر بعدة مراحؿ : أوليا امتدت مف سنة 
و ميمتيا تشبو إلى حد كبير ميمة البورصة،   SVMتميزت بإنشاء مؤسسة سميت بشركة القيـ المنقولة 

إلى يومنا،  و بعد أف مرت شركة القيـ المنقولة بمرحمة  2440ة و التي بدأت مف سنة أما المرحمة الثاني
رفع  2440حرجة ناتجة عف نقص رأسماليا و كذلؾ عدـ وضوح الدور الذي تؤديو،  تـ في فيفري 

و التي كرسيا المرسوـ التشريعي     BVMرأسماليا و تغيير إسميا حيث أصبح بورصة القيـ المنقولة 
 . (1)و المتعمؽ ببورصة القيـ المنقولة  2445ماي  05المؤرخ في  45-22

و تتـ عممية خوصصة المؤسسات العامة عبر السوؽ المالية،إما عف طريؽ الطرح العاـ لألسيـ)المطمب 
األوؿ( أو بالطرح العمني لمبيع بسعر موحد) المطمب الثاني( و إما مف خالؿ العرض العاـ لمتبادؿ) 

 المطمب الثالث(. 

 لألسهم(:المبحث األول: عرض بيع األسهم في البورصة )الطرح العام  

المجوء إلى البورصة طريقة كثيرة االستعماؿ عند خوصصة المؤسسات العامة حيث تساىـ في نقؿ  
الممكية و توسيع دائرتيا،  و تتـ ىذه العممية بطرؽ مختمفة،  حسب أىمية و تطور السوؽ المالية في البمد 

. 

يقو لبرنامج الخوصصة،  حيث نص المشرع الجزائري كغيره مف المشرعيف،  اعتمد ىذه اآللية،  عند تطب
عمى أنو : " يمكف أف يتـ التنازؿ بالمجوء  2441أوت  01المؤرخ في  00-41مف األمر  01في المادة 

سوؽ المالية حسب الشروط القانونية و التنظيمية المعموؿ بيا،  إما بعرض بيع أسيـ و قيـ منقولة أخرى 
 0222ىذه الطريقة عند تجديد قانوف الخوصصة سنة  في بورصة القيـ المنقولة ... " كما ابقى عمى

و المتعمؽ بخوصصة المؤسسات العمومية   0222أوت  02المؤرخ في  22-22بصدور األمر 
منو عمى أنو:  يمكف تنفيذ عمميات الخوصصة كما يأتي: إما  01االقتصادية حيث نص في المادة 

 صة أو عرض عمني لمبيع بسعر موحد ( .بالمجوء إلى آليات السوؽ المالية ) بالعرض في البور 

                                                           
و المتعمؽ ببورصة القيـ المنقولة،  جريدة رسمية  2445ماي  05المؤرخ في  22-45مف المرسـو التشريعي  22المادة  1

و القانوف    ،    01ص  25جريدة رسمية عدد  2441جانفي  02المؤرخ في  22-41،  المعدؿ و المتمـ باألمر 52عدد 
 .02، ص  24/22/0225بتاريخ  22،  جريدة رسمية عدد 0225نوفمبر  22المؤرخ في  22-25رقـ 
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مف خالؿ ما تقدـ نستنتج أف المجوء إلى السوؽ المالية جاءت عمى رأس الطرؽ التي اختارىا المشرع 
الجزائري مف بيف كيفيات خوصصة المؤسسات العامة .و تتـ عممية الخوصصة مف خالؿ السوؽ المالية 

الجزائري و منيا ما استعمؿ في دوؿ أخرى نتيجة  بعدة طرؽ منيا ما نص عمييا و استعمميا المشرع
 تطور أسواقيا المالية .

المذكور أعاله،  ىؿ المجوء إلى آليات السوؽ  22-22مف األمر  01لكف يبقى التساؤؿ حوؿ نص المادة 
المالية بالطريقتيف التي نص عمييما المشرع الجزائري: أي العرض في البورصة أو عرض عمني لمبيع 

د،  ىؿ جاءت ىاتاف الطريقتاف عمى سبيؿ الحصر أـ عمى سبيؿ المثاؿ ؟ سنحاوؿ اإلجابة بسعر موح
عف ىذا التساؤؿ بعد التعرض إلى الطرؽ التي تتيحيا السوؽ المالية كإمكانية لمتداوؿ و بالتالي 

 لمخوصصة .

يـ رأسماؿ فبالنسبة لطريقة الطرح العاـ لألسيـ فيقصد بيا قياـ الحكومة بطرح كؿ أو جزء مف أس
المؤسسة لمبيع لمجميور مف خالؿ السوؽ المالية،  و يتناسب ىذا األسموب لمخوصصة مع المؤسسات 

تقوـ العمومية المشكمة في شكؿ شركات تجارية و تحديدا المتخذة شكؿ شركة مساىمة ألف ىذه الطريقة 
 (1)عمى افتراض أف رأسماؿ المؤسسة العامة مكوف مف عدد مف األسيـ العادية 

 المطمب األول: إجراءات الطرح العام :

                                                           
تميز بعض قوانيف الشركات و مف بينيا القانوف التجاري الجزائري بيف األسيـ العادية و بيف األسيـ الممتازة،  عمى سبيؿ  1

أساس الحقوؽ التي تمنح لألسيـ الممتازة و قد ظير ىذا النوع مف األسيـ في ألمانيا في أعقاب الحرب العالمية األولى بعد 
الشركات األلمانية الكبرى آنذاؾ و بأسعار رخيصة مستفيديف مما خمفتو الحرب،  و لكف  أف أرادت أمريكا شراء معظـ أسيـ

بالمقابؿ فكر األلماف بحؿ اتجاه السيطرة األمريكية،  فكاف إصدار ىذا النوع الجديد مف األسيـ الممتازة حيث أعطى الواحد 
 منيا عشرة أصوات أو عشريف صوتا و أحيانا مائة صوت .

مف القانوف التجاري،  كما تبنى نوعيف مف األسيـ  20مكرر  221شرع الجزائري األسيـ العادية في المادة و قد عرؼ الم
 و ىي : 22مكرر  221الممتازة في المادة 

 األسيـ الممتازة التي تتمتع بأصوات متعددة تفوؽ عدد األسيـ التي يممكيا المساىـ . -2
 ـ أو في االكتتاب في سندات استحقاؽ جديدة .أسيـ امتياز تتمتع بأولوية االكتتاب في األسي -0

لمزيد مف التفصيؿ أنظر : نادية فضيؿ ، شركات األمواؿ في القانوف الجزائري، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
 .244، ص  0222الطبعة الثانية 
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بموجب أسموب الطرح العاـ لألسيـ تقوـ الدولة ببيع كؿ أو جزء مف أسيـ الشركة إلى القطاع الخاص، 
عمى أساس سعر السوؽ المالية. فتّقدر قيمة السيـ عمى ضوء تداوؿ األسيـ في البورصة و حسب 

في البورصة فإف قيمتيا تحدد عمى أساس قيمة تصفية العرض و الطمب،  فإذا لـ تكف األسيـ متداولة 
المؤسسة أو متوسط سعر السيـ لمفترة السابقة لمخوصصة،  و قد تساىـ في تحديد قيمة السيـ لجاف 

 .إدارية و فنية،  كما ىو الحاؿ في فرنسا و الجزائر عمى سبيؿ المثاؿ

سيـ و في ىذا الصدد نجد المشرع و عادة ما يكوف سعر السيـ مغري لفتح شيية الجميور لشراء األ
الجزائري، سمح بإجراء تجزئة األسيـ أو الحصص االجتماعية إلى سندات ذات قيمة اسمية أقؿ،  حتى 

السوؽ المالية و السماح بمساىمة  بغرض تفضيؿ تطوريتمكف الجميور العريض مف المساىمة،  و ذلؾ 
مؤسسات العمومية االقتصادية المدرجة ضمف عريضة لألجراء و الجميور في الرأسماؿ االجتماعي لم

 . (1)برنامج الخوصصة 

فيدؼ المشرع الجزائري مف تنبيو ىذا األسموب ىو توسيع قاعدة الممكية لتضـ صغار و كبار المدخريف و 
 المستثمريف و كذا األجراء و ليس تحقيؽ الربح بالدرجة األولى.

بيعيا،  ففي فرنسا مثال رأينا أف لجنة الخوصصة ىي  و تتطمب ىذه العممية تقييـ مسبؽ لألسيـ المراد
المكمفة بعممية التقييـ ىذه، و عمى وزير االقتصاد عند اتخاذه القرار احتراـ رأي المجنة،  حيث يعتبر 

 " يمكف رفعو لكف ال يجوز النزوؿ دونو.prix plancherالسعر المحدد مف طرؼ ىذه األخيرة حد أدنى "

ونسي عممية تقييـ األسيـ لمكتب خبراء، حيث يعتمد تقييـ الخبراء كسعر افتتاحي كما أوكؿ المشرع الت 
 (2)لعرض األسيـ لمبيع في سوؽ األوراؽ المالية .

أما المشرع الجزائري فقد كّمؼ " وزير الخوصصة " أي الوزير المكمؼ بالمساىمات و تنسيؽ اإلصالحات 
المؤرخ  22-22مف األمر  00سيـ حيث نص في المادة سابقا،  ووزير الصناعة حاليا: بعممية تقييـ األ

                                                           
مية االقتصادية،  تسييرىا   و المتعمؽ بتنظيـ المؤسسات العمو  0222أوت  00المؤرخ في  22-22مف األمر  02المادة  1

 .25، ص  0222لسنة  22خوصصتيا،  جريدة رسمية عدد 
و المتعمؽ بالمساىمات العمومية،  الرائد الرسمي  2434فيفري 22المؤرخ في  24-34مف القانوف عدد  03المادة  2

 .022، ص 2434، لسنة  4لمجميورية التونسية عدد 
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و المتعمؽ خوصصة المؤسسات العامة،  عمى إمكانية استعانة الوزير المكمؼ  00/23/0222في 
بالمساىمات بالخبرة الوطنية و الدولية،  عند تكميفو لمف يقـو بقدير قيمة األصوؿ التي يعتـز التنازؿ 

 الية .عنيا،  السيما مف خالؿ السوؽ الم

        وقد انتقمت ىذه الميمة كما وضحنا سابقا إلى وزير الصناعة الذي تولى و كمؼ في مجاؿ تنفيذ 
و متابعة عمميات فتح الرأسماؿ و خوصصة المؤسسات العمومية االقتصادية،  بتقييـ المؤسسة أو 

 األصوؿ التي سيتـ التنازؿ عنيا .

و     سطيؼ" لمبورصة  –ي الجزائر، بدخوؿ شركة" الرياضوقد استعمؿ ىذا األسموب فعال ألوؿ مرة ف
. كما استممت ىذه (1)2443جانفي 1بتاريخ  –آنذاؾ –ذلؾ بقرار مف المجمس الوطني لمساىمات الدولة

 Stulmetal(2)و Tunisie Bois الطريقة في تونس عند خوصصة شركات :

قاعدة الممكية ألفراد المجتمع و يساعد عمى فأسموب الطرح العاـ لألسيـ يتميز بأنو يساعد عمى توسيع 
تنشيط و تطوير رأس الماؿ و توسيع نطاؽ السوؽ و يؤدي أيضا إلى عدـ احتكار مستثمر واحد أو 
مجموعة معينة مف المستثمريف عمى المؤسسات المعدة لمخوصصة،  فيذا النوع مف أنماط بيع أسيـ 

 ة كما نجح في الدوؿ الصناعية.المؤسسات العامة يمكف أف ينجح في الدوؿ النامي

و مف أمثمة الدوؿ النامية التي حققت نجاحا ال بأس بو مف خالؿ بيع األسيـ في السوؽ المالية،  
خوصصة البنؾ التجاري الوطني في جاميكا و البنؾ الوطني الفيميبيني و كذلؾ مؤسسة الطيراف في 

كما استخدمت بريطانيا أسموب بيع األسيـ في البورصة وفقا لمعرض و الطمب و ذلؾ في  . (3) ماليزيا

                                                           
1 Mohamed BOUSSOUMAH , « l’expérience algérienne de privatisation par le marché 

financier », communication présentée au fourm sur " la privatisation et la bourse des valeurs 

mobilières", institut supérieur de gestion d’ANNABA (ISGA) le 14 et 15 décembre 1998 p 47.  
2 Mondher BELHADJ, « privatisation  :la montée en Régime » économiste maghrébin, n° 208, 

du 6/5 au 20/5/1998, p 16. 
دار  –ايياب ابراىيـ الدسوقي،  التخصيصية و االصالح االقتصادي في الدوؿ النامية، مع دراسة التجربة المصرية  3

 .22، ص 2441 القاىرة، –النيضة العربية 
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بيع ما  2432مؤسسة الغاز و في شركة الموصالت البريطانيا،  وقامت شركة جاكوار البريطانية عاـ 
 . (1)% مف أسيـ الشركة لممستثمريف الخواص و العامميف في الشركة مع منحيـ مزايا مالية 21قيمتو 

الذي  BNPو في فرنسا استعممت ىذه الطريقة في خوصصة أولى أكبر المؤسسات الوطنية و ىو بنؾ 
% مف رأسماؿ و قد بدأت 25،  حيث أرادت الدولة التنازؿ عف 2445سبتمبر  2قرر  خوصصتو في 

فرنؾ فرنسي لمسيـ، و ىو سعر أعمى مف الحد األدنى  022بسعر  2445أكتوبر  2العممية فعال في 
و    فرنؾ فرنسي (،  لكنو يبقى أقؿ مف ما قيمة االقتصاديوف  051512لذي حددتو لجنة الخوصصة ) ا

فرنؾ فرنسي (، و ليذا لقيت الخوصصة نجاحا نظرا لمسعر المنخفض  021و  012المحترفوف ) بيف 
لنجاح ،  بؿ أكثر مف ىذا فنتيجة BNPلمسيـ،  خاصة لدى صغار المدخريف و كاف معظـ زبائف البنؾ 

و ىو العدد الذي    أسيـ 22سيـ بدال مف  23العممية و كثرة الطمب،  قمص عدد األسيـ لكؿ مشتري بػ 
 (2)كاف مقرر منحو لكؿ مشتري 

و تجدر اإلشارة إلى أنو مف الضروري أف يأخذ صناع القرار،  اليدؼ مف الخوصصة بعيف االعتبار،  
حينئذ يجب استخداـ طرؽ و وضع إجراءات تفضيمية،  لتشجيع فمو أف اليدؼ ىو توسيع قاعدة الممكية،  

مف األمر  02صغار المدخريف و العامميف بالمؤسسة و ىذا ىو ما كرسو المشرع الجزائري بنص المادة 
 المذكورة سابقا . 22-22

كما يجب وضع قيود تمنع سيطرة مستثمر ما أو فئة قميمة مف المستثمريف عمى شؤوف المؤسسة و ذلؾ 
 ضع حد أقصى لنسبة األسيـ التي يمكف أف يممكيا فرد واحد أو أسرة واحدة .بو 

كما يقتضي األمر وضع قيود عمى نسبة األسيـ التي يمكف أف يمتمكيا المستثمريف األجانب حتى ال 
 يسيطر ىؤالء عمى االقتصاد الوطني .

 المطمب الثاني: المؤسسات التي يناسبها أسموب الطرح العام:

                                                           
 ،0العدد  01محمد ابراىيـ السقا :" تجربة الخصخصة في المممكة المتحدة " مجمة العمـو االجتماعية، مصر،المجمد   1

 .41، ص 2442
2 Driss GUERAOUI et Xavier RICHET," stratégies de privatisation comparaison Maghreb-

Europe",  Edition Toubkal, Maroc et l’Harmmattan, France ,1995 p 18. 
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اـ كما سبؽ أف أشرنا يعني تداوؿ أسيـ المؤسسة العامة في سوؽ األوراؽ المالية،    و مف أجؿ الطرح الع
،  أو عمى األقؿ يتوقع أف تتوفر فييا ىذه (1)ىذا البد مف توافر شروط تسجيؿ المؤسسة في السوؽ 

بيف ىذه  الشروط بعد إعادة ىيكمتيا و قبؿ تضمينيا برنامج الخوصصة عف طريؽ السوؽ المالية و مف
   الشروط، تحقيؽ المؤسسة لقدر معيف مف األرباح خالؿ السنتيف أو الثالثة السابقة عمى طمب السجيؿ 
و أف ال تقؿ قيمة أصوليا الممموسة عمى قدر معيف، كما قد يشترط مرور حد أدنى مف السنوات عمى 

ستقرة داخؿ المجاؿ أو الصناعة إنشائيا. و تشترط بعض األسواؽ أف تكوف لممؤسسة مكانتيا الجّيدة و الم
التي تنتمي إلييا، وأف تكوف منتمية لصناعة ليا فرصة لمتوسع و النمو، أو ليا فرصة لممحافظة عمى 

 (2) مركزىا في السوؽ

و     و توفر ىذه الشروط في الواقع يستيدؼ أمريف أساسييف ىما : التأكد مف توفر مقومات االستمرار 
رية المؤسسة بعد دخوليا السوؽ المالية و التأكد مف أف المؤسسة المسجمة تمعب ىذا لضماف بقاء و استمرا

دورا ممموسا في االقتصاد الوطني،  حتى تقوـ السوؽ المالية بأحد أىـ ميماتيا و ىي تحقيؽ التنمية 
 االقتصادية .

بيا أسموب و إذا توفرت شروط التسجيؿ في البورصة ىو مف المحددات األساسية لممؤسسات التي يناس
الطرح العاـ،  فإف ىذا األخير يناسب أيضا المؤسسات التي ترغب الحكومة في توسيع و تنويع دائرة 
ممكيتيا باإلضافة إلى مالئمة الطرح العاـ لمحاالت التي ترغب فييا الدولة في اإلبقاء عمى ممكية جزئية 

ة الشاممة لممؤسسات العامة لكف في رأس الماؿ،  أو الحاالت التي ترمي فييا الحكومة إلى الخوصص
 عمى مراحؿ .

و     و مف أجؿ تحقيؽ أسموب الطرح العاـ لألىداؼ المرجوة منو ال بد مف وجود إدارة جيدة لممؤسسة، 
تقوـ بدورىا عمى أكمؿ  أىـ مف ذلؾ وجود سوؽ مالية محمية متطورة،  و مؤسسات مالية ) بنوؾ استثمار(

 وجو .

                                                           
منير ابراىيـ ىندي، "أساليب و طرؽ خصخصة المشروعات العامة "المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية"،  إدارة البحوث     1

 .225، ص  2441مصر،  ،و الدراسات
 .20، ص2441عبد اهلل سالـ، "الخصخصة و تقييـ األصوؿ في البورصة"، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة،   2
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و يري د.منير إبراىيـ ىندي أف أسموب الطرح العاـ البد أف يكوف في البداية جزئيا،  بمعنى أف تبقى 
الدولة محتفظة بممكية جزء مف رأسماؿ المؤسسة المعدة لمخوصصة،  عمى أف يكوف ذلؾ مصحوبا بعدـ 

، فاإلبقاء عمى (1)اشتراكيا في اإلدارة و ذلؾ بغض النظر عف صغر أو كبر نسبة ممكيتيا في رأسماؿ 
جزء مف الممكية يعد بمثابة التزاـ ضمني مف الدولة،  بعدـ تقرير سياسات جديدة، بعد عممية الخوصصة،  
يكوف مف شأنيا إلحاؽ ضرر بالمالؾ الجديد طالما سوؼ تتحمؿ جزءا مف تكمفة تمؾ السياسة،  بوصفيا 

اء الدولة عمى ممكية جزئية يعد مصدرا لثقة مازالت تمتمؾ حصة في رأس الماؿ،    و بعبارة أخرى فإف إبق
المستثمريف و ىو ما يوّفر سبؿ النجاح لمخوصصة كما أف إبقاء الحكومة عمى ممكية جزئية،  مف شأنو 
أف يزيد مف ثقة المستثمريف في نوايا الحكومة و جديتيا،  و عدـ تدخميا في شؤوف اإلدارة،  مما قد يساىـ 

لى ذلؾ أف رغبة الدولة في تحمؿ جزء مف تكمفة التحوؿ إلى الخوصصة ) في زيادة حصيمة البيع، ضؼ إ
بعرض السيـ بسعر منخفض (،  حيث تقوـ ببيع األسيـ في الطرح الجزئي األوؿ بسعر أقؿ مما ينبغي،  
و ذلؾ في محاولة لجذب رأس الماؿ الوطني لالستثمار في المؤسسات العامة المعدة لمخوصصة، و إذا 

سة قدر مف النجاح في ظؿ اإلدارة الجديدة،  التي تولت ميمة تسير المؤسسة،  بعد تخمي ما حققت المؤس
الحكومة عف جزء مف ممكيتيا،  فسوؼ تزداد بذلؾ جاذبية أسيـ المؤسسة،  مما قد يميد لبيع الطرح 

 الجزئي الثاني بسعر أعمى .

ة لمسوؽ المالية محدودة  إما لضعؼ ففي كثير مف دوؿ العالـ الثالث كالجزائر تكوف الطاقة االستيعابي
و ىذا مبرر آخر لمبيع الجزئي لحصة الدولة،  (2)كفاءة السوؽ أو لصغرىا أو لتواضع المدخرات المحمية

عمى األقؿ في مرحمة أولى، مع مالحظة أف جيود كسب الثقة التي تقوـ بيا الدولة،  مف خالؿ الطرح 
 ة. الجزئي،  ال ينبغي أف يمس بحؽ سيادة الدول

فالدولة مف حقيا،  متى استدعت الظروؼ ذلؾ، إجراء تعديؿ عمى سياستيا السيما االقتصادية،  بشرط 
أف تكوف أسباب التعديؿ مقنعة و قانونية حتى تبقى الثقة متبادلة بيف الدولة و المستثمريف سواء وطنييف 

 أـ أجانب .

                                                           
 .232منير إبراىيـ ىندي، المرجع السابؽ، ص   1
المجنة االقتصادية و االجتماعية لغربي أسيا :" دور األسواؽ المالية في الخصخصة في منطقة االسكوا" منشورات األمـ   2

 .22، ص 0220المتحدة، نيويورؾ، 
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 المبحث الثاني : العرض العمني لمبيع بسعر محدد:

مشرع الجزائري طريقة العرض العمني لمبيع،  منذ تبنيو لعممية الخوصصة حيث نص عمييا سنة اعتمد ال
و احتفظ بيذه الطريقة في تعديؿ  2441-23-01المؤرخ في  00-41مف القانوف  01في المادة  2441
،  وىذا دليؿ عمى 0222أوت  00المؤرخ في  22-22مف األمر  01حيث نص عمييا في المادة  0222
ية ىذه الطريقة و دورىا الفعاؿ في خوصصة المؤسسات العامة المشكمة في شكؿ شركات تجارية،  أىم

 مف خالؿ السوؽ المالية .

و   المذكور أعاله بالنسبة ليذه الطريقة  00-41مف القانوف رقـ  01وقد اشترط المشرع في نص المادة 
القيـ المنقولة،  مساويا عمى األقؿ لسعر العرض سابقتيا أف يكوف السعر األوؿ عند الدخوؿ إلى البورصة 

 الذي حدده مجمس الخوصصة .

و المتعمؽ بخوصصة المؤسسات  2441-23-01المؤرخ في  00-41مف األمر  01كما جاء في المادة 
العمومية، النص حوؿ التنازؿ عف طريؽ السوؽ المالية أف شروط تممؾ الجميور األسيـ المعروضة لمبيع 

 2445افريؿ  25المؤرخ في  252-41ؽ التنظيـ،  و قد تـ ذلؾ عبر المرسوـ التنفيذي رقـ تحدد عف طري
(1). 

و قد اعتمدت ىذه الطريقة في خوصصة شركة صيداؿ و ذلؾ بقرار مف المجمس الوطني لمساىمات 
مؤسسة ، وقد صادقت عمى ىذا القرار الجمعية العامة االستثنائية لم 2443جواف  23الدولة آنذاؾ بتاريخ 

،  و بالتالي تمت الموافقة عمى الخوصصة الجزئية لممؤسسة عف طريؽ بورصة 2443جواف  00بتاريخ 
 القيـ المنقولة،  طبقا لمتشريع المعموؿ بو .

 المؤرخ في   22-22 المذكور أعاله و تعويضو باألمر 00-41: و بعد إلغاء قانوف (2)2115سنة 
بتقييـ المؤسسة أو  -مف بيف ميامو -،  فقد كمؼ المشرع الجزائري وزير المساىمات 00/23/0222

                                                           
يور األسيـ و القيـ المنقولة األخرى يتعمؽ بشروط تممؾ الجم 2441افريؿ  25مؤرخ في  252-41المرسـو التنفيذي رقـ  1

 .21ص  2441سنة  05في المؤسسات العمومية التي ستخوصص و كيفيات ذلؾ،  الجريدة الرسمية عدد 
و المتعمؽ بخوصصة المؤسسات العمومية االقتصادية         0222اوت  02المؤرخ في  22-22مف األمر  00المادة  2

 .20، ص  0222، لسنة  22دد و تسييرىا و خوصصتيا جريدة رسمية ع
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السيما االسيـ التي سيتـ عرضيا في بورصة القيـ المنقولة  ولو كما  األصوؿ التي سيتـ التنازؿ عنيا 
 و الدولية المطموبة.   رأينا في الطريقة السابقة أف يستعيف في ذلؾ بالخبرات الوطنية

مياـ وزير المساىمات و تنسيؽ اإلصالحات إلى وزير  0223: انتقمت سنة (1)2118سنة  تعديل
الصناعة و ترقية االستثمارات، كما رأينا في الفصؿ األوؿ و مف بيف ىذه المياـ،  تمؾ المتعمقة ببرنامج 

و منو      الخوصصة، حيث تولى وزير الصناعة ميمة اقتراح فتح رأسماؿ و خوصصة المؤسسات
مكانية اقتراح طريقة العرض العمني لمبيع في السوؽ المالية مف أجؿ خوصصة مؤسسة عمومية،  كما إ

 (          2) انتقمت إليو ميمة التقييـ بالنسبة لممؤسسة أو األصوؿ التي سيتـ التنازؿ عنيا

مف ىذا الباب فقد انتقمت ىذه المياـ  كما رأينا في الفصؿ االوؿ  0222: أما سنة (3)2155تعديل سنة 
إلى وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية االستثمار و أصبح عميو بعد ذلؾ إرساؿ 
الممؼ إلى لجنة الخوصصة إلبداء رأييا و التي كما رأينا ما ىو إال رأي استشاري،  و إلعطاء مصداقية 

، و و ديناميكية أكثر لممفات التنازؿ قمص المشرع في مدة تبميغ ال رأي مف شير إلى خمسة عشر يـو
، و مع (4)أصبح تبميغ الرأي مباشرة إلى أميف مجمس مساىمات الدولة بدال مف تبميغو إلى رئيس الحكومة 

ذلؾ يبقى استعماؿ ىذه الطريقة كغيرىا مف الطرؽ التي تتـ مف خالؿ السوؽ المالية،  محدودة في الجزائر 
نظرا لعدـ توفر سوؽ مالية نشطة،  حيث نالحظ أف عدد المؤسسات و في الدوؿ النامية بصفة عامة،  

 المسجمة في البورصة     و كذا التعامالت محدود جدا.

                                                           
يحدد صالحيات وزير الصناعة و ترقية االستثمارات جريدة  0223مارس سنة  01مؤرخ في  222-23المرسـو التنفيذي  1

 .2، ص 0223، سنة 22رسمية عدد 
يحدد صالحيات وزير الصناعة و ترقية  0223مارس سنة  01مؤرخ في  222-23مف المرسـو التنفيذي  3المادة  2
 .4، ص 0223، سنة 22الستثمارات جريدة رسمية عدد ا

، المتضمف تحديد صالحيات وزير الصناعة و المؤسسات 0222جانفي  01المؤرخ في  21-22المرسـو التنفيذي رقـ  3
 .24، ص 0222، سنة 1الصغيرة و المتوسطة و ترقية االستثمار،الجريدة الرسمية عدد 

المؤرخ  512-22و المعدؿ لممرسـو التنفيذي رقـ  52/21/0221المؤرخ في  232-21مف المرسـو الرئاسي  21المادة   4
الذي يحدد تشكيمة لجنة مراقبة عمميات الخوصصة و صالحياتيا و كيفيات تنظيميا و سيرىا،  جريدة  22/22/0222في 

 .22ص  0221لسنة  51رسمية عدد 



 

51 

 

ففي تونس مثال استعممت ىذه الطريقة أكثر مقارنة مع الجزائر حيث لجأ إلييا المشرع التونسي في 
و التي     SOGEM BAL و شركة المؼ SOTETEL   (1)خوصصة الشركة التونسية لالتصاالت

% مف رأس ماليا،  كما تـ المجوء إلى العرض العمني  21بيع ثمانية و ثالثوف ألؼ سيـ منيا يمثموف 
 . MAGASIN GENERAL  (2)و SOTUVER لمبيع بسعر موحد في خوصصة كؿ مف شركة

و     ة إلى تنظيـوقد اشترط المشرع التونسي لكي تباع األسيـ بإتباع ىذه الطريقة، أف تخضع ىذه العممي
شروط خاصيف،  متمثالف أساسا عمى تحديد قيمة األسيـ المعروضة لمبيع و نسبتيا مف رأس الماؿ و 

 .(3)كذلؾ إلى الموافقة المسبقة مف قبؿ ىيئة السوؽ المالية 

 : L’offre publique d’échangeالمبحث الثالث: العرض العام لمتبادل 
و      استعممت ىذه الطريقة مف طرؼ المشرع الفرنسي،  كإحدى آليات خوصصة المؤسسات العامة، 

كشيادات االستثمار أو صكوؾ مساىمة مقابؿ أسيـ (  4)تتمثؿ في قبوؿ تبادؿ أنواع مف األوراؽ المالية 
ع قاعدة المساىميف الشركات،  فيي عبارة عف عممية مقايضة كوسيمة وفاء أراد بيا المشرع الفرنسي توسي

لممؤسسات المؤممة  2435جانفي  5في الشركات و قد سمح المشرع الفرنسي مف خالؿ إصداره لقانوف 
المجوء إلى االدخار العاـ، لتمويميا عف طريؽ إصدار صكوؾ المساىمة و شيادات االستثمار،  بيدؼ 

ى الصعوبات المالية التي السماح لرأس الماؿ الخاص بممكية ىذه الشركات مف جديد و القضاء عم
 واجيت الدولة كمالؾ وحيد ليذه الشركات. 

غير أنو مف خصائص ىذيف الصكيف لمقيـ المنقولة،  أف حامميا ال يكوف لو حؽ التصويت كحامؿ 
األسيـ،  لكف مقابؿ ىذا فإف لحامميـ حؽ تقاضي األرباح باألولوية عمى المساىميف،  ألنيـ بمثابة حممة 

الحؽ في الفائدة عف صكوكيـ،  أيا كاف المركز المالي لمشركة و نظرا لما تتمتع بو ىذه  سندات، تخوليـ
                                                           
1 Revue réalités , « SOTETEL, :Privatisation, coût social », n° 659 du 23 au 29/07/1998, p18. 
2 Revue l’économiste maghrebin: « Privatisation :SOTUVER la première en bourse : », n° 200 
, du 14 au 27 /01/1998, P13. 

المالية  ،  و المتعمؽ بإعادة تنظيـ السوؽ2442نوفمبر  22المؤرخ في  2442لسنة  222مف قانوف عدد  05الفصؿ  3
 .2422ص  2442لسنة  42الرائد الرسمي لمجميورية التونسية عدد 

فيفري  22المؤرخ في  22-25المعدؿ و المتمـ بالقانوف رقـ  2445- 21-05المؤرخ في  22-45مف القانوف  02المادة  4
 .02، ص 0225، لسنة  22المتعمؽ ببرصة القيـ المنقولة،  جريدة رسمية عدد  0225
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القيـ المنقولة مف ضماف و استقرار فضال عف تحقيؽ عائد جيد،  فقد القت ىذه القيـ نجاحا و قبوال، 
يا حؽ خاصة و أف أنصار برنامج الخوصصة،  كانوا ينادوف بتحويؿ ىذه القيـ المنقولة إلى أسيـ ل

،  فإف Certificats d’investissementفبالنسبة لشيادات االستثمار  ،( 1) التصويت،  بعد عممية التبادؿ
حيث أف ىذه األخيرة ليا نفس   titres participatifsتحويميا إلى أسيـ أسيؿ مقارنة بصكوؾ المشاركة 

ة المفاوضة المميزة لألسيـ، في حيف النظاـ المالي لمسندات،  التي تمتاز بثبات أسعارىا و ليس ليا صف
أف تحوؿ شيادات االستثمار إلى أسيـ،  يمكف أف يتـ ببساطة،  فإذا كانت الدولة الحائزة عمى شيادات 
ليا حؽ التصويت،  تستطيع بيعيا مثؿ شيادات االستثمار،  فإف مجموع ىذه الشيادات يمكف أف تمثؿ 

 أسيما عادية جديدة.
لخوصصة مجموعة مف الشركات  2433-2431يقة في فرنسا خاصة بيف سنتيف و قد استعممت ىذه الطر 

.كما استعممت في خوصصة شركة  Saint-Gobainو    Rhône-Poulencو   Péchineyمثؿ 
حيث تـ تبادؿ شيادات االستثمار  مقابؿ أسيـ   la compagnie financière Paribasباريبارس المالية 

 (2)فييا .
غير أف عممية التبادؿ ىذه لـ تخؿ مف الصعوبات،  مف أىميا : صعوبة تقييـ ىذه السندات،  كما    

واجيت عممية تبادؿ شيادات االستثمار بأسيـ في رأس ماؿ الشركة، مشكمة تقييـ حؽ التصويت،  لكف 
الحصوؿ عمى  ( و الذي يؤدي إلىOPEالعاـ لتبادؿ السندات باألسيـ مع الجميور ) فإف العرضعموما 

سيـ مقابؿ شيادة استثمار متميزة،  يرفع نسب التقييـ،  حيث يتـ تقييـ السند عمى أساس نسبة قيمتو في 
آخر جمسة إقفاؿ البورصة مع مراعاة ثمف إعادة حؽ التصويت،  و إذا كانت قيمة السند كبيرة فيمكف أف 

فرنؾ فرنسي عند بداية  5222قيـ السند  ففي إحدى عمميات التبادؿ،  كانت    يتـ تبادلو بعدة أسيـ .
فرنؾ فرنسي و بناء عمى ذلؾ تـ مبادلة السند الواحد بعشرة  012عممية الخوصصة،  وقيمة السيـ 

و تجدر اإلشارة إلى أنو،  حتى  و إف لـ ينص المشرع الجزائري عمى ىذه الطريقة،  و لـ  (3)أسيـ

                                                           
 .42ز، المرجع السابؽ، ص أحمد محر  1

2 Xavier DENIS-JUDICIS, Jean-Pierre PETIT, "Les privatisations",  éd clefs économie, Paris, 
1998, page 10. 
3 Michel DURUPTY, " L’actualité en droit économique : les relations entre le secteur public et 

le secteur privé, la privatisation du secteur public en France", Dalloz, France, 1989, P74. 
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مف األمر  2الفقرة  01أف نستخمص مف خالؿ نص المادة يستعمميا حسب بحثنا لحد اآلف،  إال أنو يمكف 
( حيث OPEالمتعمؽ بالخوصصة،  أنو ال يستعبد ىذه الطريقة )  02/23/0222المؤرخ في  22-22

ينص عمى إمكانية استعماؿ " أي نمط آخر ييدؼ إلى ترقية مساىمات الجميور" كما نص عمى إمكانية 
ية إلى سندات ذات قيمة إسمية أقؿ حتى يتمكف الجميور إجراء تجزئة األسيـ أو الحصص االجتماع

العريض مف المساىمة و ذلؾ بغرض تفضيؿ تطور السوؽ المالية والسماح بمساىمة عريضة لألجراء  و 
 .(1)الجميور في الرأسماؿ االجتماعي لممؤسسات العمومية االقتصادية المدرجة ضمف برنامج الخوصصة 

مشرع الجزائري ذكر طرؽ الخوصصة مف خالؿ السوؽ المالية عمى و عميو يمكف أف نستخمص أف ال
سبيؿ المثاؿ ال عمى سبيؿ الحصر،  ألنو لو كانت السوؽ المالية في الجزائر أكثر تطورا أو نشاطا 

 لسمحت بإجراء عمميات أكثر في إطار تنفيذ برنامج الخوصصة .
منو المذكورة  01السيما المادة  0222لسنة  22-22كما أف المشرع الجزائري نص في قانوف الخوصصة 

سابقا عمى الطرؽ و الخطوط العريضة لكيفيات الخوصصة،  و مف بينيا الطرؽ التي تسمح بالخوصصة 
 مف خالؿ السوؽ المالية،  لكف في الواقع تفصيميا أقرب و أجدر باالقتصادييف مف القانونييف.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
و المتعمؽ بخوصصة المؤسسات العمومية االقتصادية          0222اوت 02المؤرخ في  22-22مف األمر  02المادة  1

 .25، ص  0222، لسنة  22و تسييرىا و خوصصتيا جريدة رسمية عدد 
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 المالية :الفصل الثاني : الخوصصة خارج السوق 
باإلضافة إلى طرؽ التنازؿ عف المؤسسات العامة مف خالؿ السوؽ المالية،  يمكف أف تتـ  عممية 
خوصصة المؤسسات العمومية االقتصادية خارج السوؽ المالية و ذلؾ بطرؽ مختمفة و متعددة كالبيع 

خوصصة المؤسسات العامة بالتراضي، المزايدة،  االندماج و االنفصاؿ و غيرىا مف اآلليات المستعممة ل
. 

و تجدر اإلشارة إلى أف مجموع ىذه الطرؽ أكثر استعماال و شيوعا في عمميات الخوصصة خاصة في 
 الدوؿ النامية،  مقارنة باستعماؿ السوؽ المالية و ذلؾ نظرا لضعؼ ىذه األخيرة كما أشرنا إليو سابقا.

 روض: المبحث األول : الخوصصة عن طريق المزايدة أو طمب الع

اعتمد المشرع الجزائري ىذه الطريقة كإحدى آليات الخوصصة منذ تطبيقية لمخوصصة و ذلؾ عبر المادة 
حيث نص عمى أنو يتـ التنازؿ عف األسيـ و القيـ  2441أوت  01المؤرخ في  00-41مف األمر  02

ابمة لمخوصصة عف المنقولة األخرى و كذلؾ التنازؿ الكمي أو الجزئي ألصوؿ المؤسسات العمومية الق
 طريؽ مزايدة محدودة أو مفتوحة وطنية أو دولية .

  :: ) المزايدة (5441المطمب األول :اإلجراءات المعتمدة قبل التعديل طبقا لقانون 

و      أحاط المشرع ىذه الطريقة بمجموعة مف الشروط و اإلجراءات التي يجب إتباعيا لسير العممية، 
مف بيف الشروط التي تطمبيا المشرع أف تنشر العروض في الجرائد اليومية و كذلؾ اإلشيار بواسطة 

 . (1)الوسائؿ السمعية البصرية و اإلعالف عمى مستوى الغرفة   التجارية 

 و اشترط أف يتضمف ىذا اإلعالف مجموعة مف المعمومات تتمثؿ فيما يمي:

 وقيم منقولة أخرى : الفرع االول: إن تعمق األمر بأسهم

و       اسـ المؤسسة العمومية المعنية و مقرىا االجتماعي و ىدفيا و رأسماليا و النسبة المئوية لألسيـ 
المساىمات و شيادات االستثمار المزمع التنازؿ عنيا و النشاط و السوؽ و نتائج االستغالؿ لمسنوات 

 اصة لمتنازؿ و عند االقتضاء،  سعر عرض التنازؿ.الثالث األخيرة و أجؿ تقديـ العروض و الشروط الخ
                                                           

 .و المتعمؽ بخوصصة المؤسسات العمومية  01/23/2441خ في المؤر  00-41مف األمر  23المادة   1
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 الفرع الثاني:إذا تعمق األمر بالتنازل عن األصول :

أما إذا ما تعمؽ األمر بالتنازؿ عف أصوؿ المؤسسة،  فيجب أف يتضمف اإلعالف اسـ المؤسسة المعنية و 
األمر،  مف األصوؿ المزمع مقرىا االجتماعي و ىدفيا و رأسماليا، باإلضافة إلى التحقؽ إف اقتضى 

التنازؿ عنيا و ىوية الشخص العمومي المالؾ، و أجؿ تقديـ العروض  و الشروط الخاصة لمتنازؿ، و 
و توضع تحت تصرؼ العارضيف مذكرة إعالمية عف الوضعية ( 1) عند االقتضاء، السعر األدنى لمعرض

التنازؿ، باإلضافة إلى دفتر الشروط الذي االقتصادية و المالية لممؤسسات العمومية أو األصوؿ موضوع 
 يحدد شروط التنازؿ القانونية و المالية      و االقتصادية و االجتماعية . 

و كانت العروض ترسؿ إلى رئيس مجمس الخوصصة سابقا  و تتولي فتح األظرفة، لجنة لفتح األظرفة 
الخوصصة       و ممثؿ عف يرأسيا رئيس المجمس أو ممثمو و تتكوف المجنة مف عضو مف مجمس 

وزير القطاع المعني و ممثميف لمجنة مراقبة عمميات الخوصصة،  كما يحؽ لكؿ العارضيف أف يحضروا 
، و يجب أف يكوف سعر البيع عمى األقؿ مساويا (2)فتح الظروؼ بعد إعالميـ بمكانو و تاريخو و ساعتو 

 ( 3)لسعر العرض 

 ) المناقصة ( : 19-15الثاني: اإلجراءات المعتمدة بناءا عمى قانون المطمب

كاف أكثر وضوحا و تفصيال فيما يتعمؽ بطريقة   2441نالحظ مما تقدـ أف المشرع الجزائري سنة 
الخوصصة عف طريؽ المزايدة حيث حدد كيفيتيا و اإلجراءات الواجب إتباعيا مف مرحمة اإلعالف عنيا 

،  و ىذا ما ال نجده 01/23/2441المؤرخ في  00-41المشتري و ذلؾ صمب األمر إلى غاية اختيار 
السابؽ الذكر،   2441و الذي ألغى و عوض القانوف  00/23/0222المؤرخ في  22-22في األمر 

بعبارة "  2441حيث أشار المشرع إلى ىذه الطريقة مستبدال عبارة "مزايدة" التي كانت مستعممة سنة 
 وف أي تفصيؿ .مناقصة" لكف د

                                                           
 و المتعمؽ بخوصصة المؤسسات العمومية.  01/23/2441المؤرخ في  00-41مف األمر  0الفقرة  02المادة   1
 المذكور أعاله . 00-41مف األمر  04المادة   2
 المذكور أعاله . 00-41مف األمر  03المادة   3
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أوت  00المؤرخ في  22-22مف األمر  01إذ نص المشرع الجزائري عمى ىذه  الطريقة في المادة  
عمى إمكانية تنفيذ عمميات الخوصصة عف طريؽ المناقصات،  وقد كاف باألجدر عمى المشرع  0222

" مزايدة " ألف المزاد سيرسو استعماؿ عبارة " مزايدة"،  ألنو إذا ما تعمؽ األمر " ببيع" فنستعمؿ مصطمح  
عمى األكثر عطاءا،  أما إذا ما تعمؽ األمر " بشراء" خدمة فسنستعمؿ عبارة " مناقصة " ألنو سيتـ الشراء 

 بأقؿ تكمفة و يتـ اختيار مف قدـ أقؿ سعرا .

ف و بما أف األمر في عممية الخوصصة،  يتعمؽ ببيع مؤسسة عامة سواء جزئيا أو كميا،  فسيتـ ذلؾ ع
طريؽ المزايدة أي سيتـ اختيار األكثر عطاءا و في غياب تعريؼ لممناقصة أو المزايدة في قانوف 

مف  55الخوصصة نبحث في قانوف الصفقات العمومية  أيف عرؼ المشرع الجزائري المزايدة في المادة 
لذي يقدـ العرض عمى أنيا اإلجراء الذي تمنح الصفقة بموجبو لممتعيد ا( 1)قانوف الصفقات العمومية 

الخاضعة لمقانوف  المؤسساتاألقؿ ثمنا و تشمؿ العمميات البسيطة مف النمط العادي و ال تخص إال 
مف قانوف الصفقات العمومية المذكورة أعاله بنصو:"  01الجزائري،  و عّرؼ المناقصة في المادة 

المناقصة ىي إجراء يستيدؼ الحصوؿ عمى عروض مف عدة متعيديف  متنافسيف مع تخصيص الصفقة 
و تتـ حسب األشكاؿ   لمعارض الذي يقدـ أفضؿ عرض " ، و يمكف أف تكوف المناقصة وطنية أو دولية 

 (.2)اآلتية  مناقصة مفتوحة،  مناقصة محدودة،  االستشارة االنتقائية،  المزايدة، المسابقة

و يشترط المشرع الجزائري عند استعماؿ ىذه الطريقة القياـ بمجموعة مف اإلجراءات لضماف الشفافية و 
ط المشرع توفر مجموعة مف البيانات ،  كما اشتر (3)حسف سير العممية،  حيث أو جب اإلشيار الصحفي 

في إعالف المناقصة،  و أف يحرر ىذا اإلعالف بالمغة الوطنية و بمغة أجنبية واحدة  عمى األقؿ،  كما 

                                                           
 13يتضمف تنظيـ الصفقات العمومية  الجريدة الرسمية عدد  0222اكتوبر  22مؤرخ في  051 -22مرسـو رئاسي رقـ  1

 .22، ص  0222، سنة 
يتضمف تنظيـ الصفقات العمومية،   0222اكتوبر سنة  22مؤرخ في  051-22مف المرسـو الرئاسي رقـ  03المادة  2

 .5، ص  0222لسنة  13جريدة رسمية عدد 
 المذكور أعاله . 051-22سـو الرئاسي مف المر  21المادة  3
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ينشر إجباريا،  في النشرة الرسمية لصفقات المتعامؿ العمومي   و عمى األقؿ في جريدتيف يومييف 
 .(1)وطنيتيف 

-22مف األمر  22ى ضرورة إتباع ىذه اإلجراءات السيما في نص المادة و قد أكد المشرع الجزائري عم
" تنجز عمميات   و المتعمؽ بخوصصة المؤسسات العامة حيث نص  0222اوت  00المؤرخ في  22

و          الخوصصة طبقا لقواعد القانوف العاـ و ألحكاـ ىذا األمر،  مع احتراـ قواعد الشفافية
ر القائـ عمى برنامج الخوصصة،  أي وزير المساىمات  سابقا و وزير الصناعة اإلشيار"، و كّمؼ الوزي

حاليا،  بمتابعة العممية و دراسة العروض و إعداد تقرير مفصؿ حوؿ العرض الذي تـ قبولو و اقتراح 
لكف السؤاؿ المطروح بالنسبة ليذه  (2)المشتري الذي يعرض عمى مجمس مساىمات الدولة إلتخاذ القرار.

الطريقة حوؿ القانوف الواجب التطبيؽ،  بما أف المشرع الجزائري اعتمد طريقة المناقصة لخوصصة 
المؤسسات العامة و أحاطيا بمجموعة مف اإلجراءات، السيما متابعة العممية مف طرؼ " الوزير المكمؼ 

في حيف المناقصة سواء كانت  وطنية أو دولية و  بالخوصصة " و مراقبتيا مف طرؼ لجنة الخوصصة، 
بأشكاليا المختمفة ينظميا قانوف الصفقات  العمومية،  فإف كاف القانوناف ال يتعارضاف فيما يتعمؽ 
بإجراءات الشير و اإلعالف،  إال أف األمر يختمؼ عندما يتعمؽ باختيار المشتري و إجراءات فتح 

ة الخوصصة  أماـ لجاف الصفقات العمومية كما ينص عمييا قانوف األظرفة،  فيؿ تتـ تحت رقابة لجن
و اإلجراءات إلى أنو      الصفقات العمومية؟  الواقع حتى و إف تشابو القانوناف في بعض المصطمحات 

لكؿ مجاؿ تطبيقو فقانوف الصفقات العمومية يطبؽ كمما تعمؽ األمر باقتناء المؤسسات العامة لمواـز  أو 
طريقة المزايدة أو المناقصة حسب قانوف الخوصصة أو فتستعمؿ لمبيع الجزئي أو الكمي  خدمات أما

 لممؤسسة العامة.

                                                           
يتضمف تنظيـ الصفقات العمومية  الجريدة  0222اكتوبر  22مؤرخ في  051-22مف المرسـو الرئاسي  24المادة  1

 .22ص  0222سنة  13الرسمية عدد 
و المتعمؽ بخوصصة المؤسسات العمومية االقتصادية         0222اوت  00المؤرخ في  22-22مف األمر  00المادة  2

 و تسييرىا و خوصصتيا .
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مجمس  موافقةوقد استعمؿ المشرع الجزائري ىذه الطريقة في خوصصة بعض المؤسسات العامة،  
و كذا في مجاؿ توزيع األولية  (1)الخوصصة سابقا و ذلؾ خاصة في خوصصة قطاع الفندقة و السياحة 

 .(2)) الصيدلة( 

كما استعممت ىذه الطريقة في عدة دوؿ عربية و غربية،  نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ : في تونس أيف 
استعممت ىذه الطريقة في بيع أصوؿ الشركات  العمومية أو وسائؿ اإلنتاج، خاصة إذا ما تعذر بيع 

متردية،  أو نتيجة كبر حجـ المؤسسة و تشتت فروعيا أو تنوع األسيـ بسبب الوضعية المالية  ال
 أنشطتيا، بصفة تجعؿ التحكـ و التصرؼ فييا عسير بالنسبة لمخواص .

و تتـ العممية بعد التقييـ المسبؽ ليذه األصوؿ مف قبؿ أصحاب االختصاص أي مكاتب الخبراء أو 
تر شروط مفصؿ  و إعالف طمب عروض و مصالح إدارية مييئة لمثؿ ىذه المياـ،  و كذا إعداد دف

إشياره، و تتمقى العروض المجنة الفنية لمخوصصة، التي تتولى إعداد قائمة العروض المقبولة شكال و 
ترتيبيا،  و في حالة بروز  فوارؽ كبيرة بيف التقييـ  و قيمة العرض يقع المجوء إلى إعادة طمب العروض 

 , Maghreb tourisme (4)أصوؿ بعض الشركات التونسية منيا :، و تـ إتباع ىذه الطريقة في بيع (3)
marbrerie Tala ,carrelages tunisiens, Société maghrebine de fabrication de moteurs 

thermiques5.  

و                حيث يعتمد فييا عمى نفس الشروطو قد لجأ المشرع المصري بدوره إلى ىذه الطريقة،  
ي نجدىا عند المشرع الجزائري تقريبا،  حيث يعتمد عمييا في مصر مف اجؿ اختيار أفضؿ الخطوات الت

عرض يتقدـ بو لشراء المؤسسات العامة أو أصوؿ المؤسسات،  سواء مف الناحية المالية، أو مف ناحية 
الشيء  الكفاءة في التسيير و القدرة عمى االستغالؿ األفضؿ، و ىذا بعد إعداد دفتر لمشروط يفصؿ فيو

                                                           
1 Journal le temps, « Algérie : Privatisation en vue de 600 hôtels» du 24-08-1998, p11. 
2 M.A « privatisation de 50 pharmacies » Journal el watan, du 29-9-1998. 

فيفري  02المؤرخ في  2442سنة  222يعدؿ و يتمـ األمر  2443جويمية  25مؤرخ في  43-2222مف األمر  1المادة  3
مومية و تركيبة و المتعمؽ بضبط تركيبتو و تسير لجنة تطيير و إعادة ىيكمة المنشات ذات المساىمات الع 2442

 . 2114ص 222سنة  14مشموالت المجنة الفنية لمتخصيص،  الرائد الرسمي لمجميورية التونسية  عدد 
4 Journal el watan, « privatisation en Tunisie » du 06-05-1992, p22. 
5 "La privatisation en Tunise" , www.tunisieinfo.com 
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المعروض لمبيع، و كيفية التقدـ بالعرض و الشروط الواجب استيفاءىا لكي يعتبر العرض مقبوال،  و 
اشترط  المشرع المصري كنظيره الجزائري إعالف طمب العروض في جريدتيف يوميتيف، باإلضافة إلى 

 .(1)مجموعة مف اإلجراءات التي مف نشأتيا الحفاظ عمى مصداقية و شفافيتو العممية 

  المبحث الثاني : عقود الشراكة و البيع بالتراضي :

   باالضافة إلى ما سبؽ، يمكف أف تتـ عممية خوصصة المؤسسات العمومية االقتصادية بطرؽ تعاقدية 
و   و ذلؾ مف خالؿ عقود الشراكة مع خواص و مستثمريف أجانب، أو مف خالؿ البيع المباشر لممؤسسة 

 الجزائري بالبيع بالتراضي.الذي يعبر عنو المشرع 

 : Contrat de partenariatالمطمب األول: عقد الشراكة 

مارس سنة  01المؤرخ في  222-23مف المرسوـ التنفيذي رقـ  2نص  المشرع الجزائري في المادة 
المحدد لصالحيات وزير الصناعة  و ترقية االستثمارات جريدة رسمية، عمى أف مف بيف اليماـ  0223

حتفظ بيذه تشجيع كؿ أشكاؿ الشراكة بيف المؤسسات الجزائرية  و األجنبية، و قد ااألساسية لموزير، 
 مف 23في  المادة  المذكور سابقا، حيث نص  222-23المرسوـ التنفيذي رقـ الميمة عند إلغائو  
، المتضمف تحديد صالحيات وزير الصناعة 0222جانفي  01المؤرخ في  21-22المرسوـ التنفيذي رقـ 

الشراكة بيف  و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  و ترقية االستثمار، مف بيف ميامو، أف  يشجع
المؤسسات العمومية الصناعية و المؤسسات الخاصة و كؿ أشكاؿ الشراكة بيف المؤسسات الجزائرية و 

 األجنبية.

و تتجسد ىذه الطريقة في ابراـ عقد  بيف طرفيف يطمؽ عميو تسمية "اتفاقية شراكة" أو "اتفاؽ 
لطرفاف، الدولة ممثمة في مؤسساتيا (، يتضمف حقوؽ و التزامات ا Pacte d’actionnairesالمساىميف")

العمومية االقتصادية مف جية و المستثمر األجنبي مف جية أخرى. و مف أمثمة ذلؾ اتفاؽ الشراكة الذي 
 (2)أبرمتو مؤسسة "سيدار" مع مجمع "ؿ.ف.ـ"

                                                           
 .223ص  ،حمد محرز : المرجع السابؽأ  1
 212محمد اليادي عاللي، المرجع السابؽ، ص   2
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عقد لكف مايعاب عمى ىذه الطريقة، ىو عدـ احتراـ المستثمر األجنبي في غالب األحياف ما التـز بو في 
الشراكة المبـر مع الدولة، لكف في الواقع المسؤولية ال تقع عمى عاتؽ الطرؼ األجنيي فحسب، بؿ يرجع 

الرقابة و االستفادة مف آليات الضبط   تفسير ذلؾ لعدـ قدرة الطرؼ الوطني في ممارسة حقو في
 .    (1)االقتصادي

مؤرخ  22-24األمر رقـ و تجدر االشارة أنو، حفاظا عمى المصمحة الوطنية نص المشرع الجزائري عبر 
و المؤسسات  ، عمى تمتع الدولة 0224، المتضمف قانوف المالية التكميمي لسنة 0224جويمية  00في 

لفائدة العمومية االقتصادية بحؽ الشفعة عمى كؿ التنازالت عف  حصص المساىميف األجانب أو 
 .(2)المساىميف األجانب

نستخمص مف خالؿ ىذا النص أف المشرع الجزائري، حرصا منو عمى الحفاظ عمى المصمحة الوطنية،  
أعطى األولوية لمدولة و مؤسساتيا في استرجاع مساىمات األجانب، إذا تـ التنازؿ عنيا، حتى ال تستقر 

 تجد بذلؾ الدولة نفسيا أماـ شريؾ لـ تختره.المؤسسات الوطنية في يد مستثمريف أجانب آخريف، و 

 De gré à gréالمطاب الثاني: البيع بالتراضي: 

يتـ المجوء إلى طريقة البيع بالتراضي عادة لخوصصة المؤسسات العامة الكبيرة التي تحقؽ خسائر، أو 
أرباحيا ضئيمة بحيث ال تشجع المستثمريف أو القدرات و الخبرات المحدودة،  فتمجأ الدولة إلى عرضيا 

الية و جديتو، و مدى عمى مستثمر و حيد) مستثمر استراتيجي ( فيتـ التفاوض معو لمعرفة قدراتو الم
إمكانية نيوضو بيذه المؤسسة مف خالؿ إعادة ىيكمتيا و إدخاؿ التكنولوجيا، و التقنيات الحديثة في 
اإلدارة و اإلنتاج،  ومدى قدرة المستثمر عمى إيجاد أسواؽ جديدة لتصريؼ منتجاتيا، مما يؤدي إلى 

 تحويميا إلى شركة ناجحة تحقؽ أرباحا. 

طريقة عدة دوؿ و منيا الجزائر، حيث نص عمييا المشرع الجزائري مف خالؿ األمر وقد اتبعت ىذه ال
المذكور سابقا،  في الفصؿ الرابع بو تحت عنواف "عقد التراضي"  2441أوت  01المؤرخ في  41-00

                                                           
  عالقة المؤسسة العمومية بالحكـ الراشد: اشكالية قانونية و اقتصادية"، المرجع السابؽ."حميد حميدي،   1
، جريدة 0224، يتضمف قانوف المالية التكميمي لسنة 0224جويمية  00مؤرخ في  22-24األمر رقـ مف  10المادة   2

 .2، ص 0224جويمية  01مؤرخة في  22ية عدد رسم
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تـ لكنو لـ يقدـ تعريفا ليذه اآللية،  بؿ اكتفى بالنص عمى أف المجوء  إلى ىذه الطريقة إجراء استثنائي ي
خاصة في الحاالت  اآلتية: في حالة التحوؿ التكنولوجي النوعي،  في حالة ضرورة اكتساب تسيير 

 .(1)متخصص، و إذا لـ تكف طريقة التنازؿ بالمزايدة مجدية مرتيف عمى األقؿ 

حالة أخرى يمكف أف يتـ المجوء فييا إلى الخوصصة عف طريؽ  2442و أضاؼ المشرع في تعديؿ سنة 
عقد التراضي و ىي: بالنسبة لممؤسسات التي يتـ التنازؿ عنيا لصالح عماليا األجراء بقرار مف الحكومة 

(2). 

كنولوجيا أو إذا لـ تحض بيذا نالحظ أف إجراء عقد التراضي كاف محصورا في حاالت معينة،  كتقديـ الت
العروض في عممية المزايدة بردود أو كانت ىذه الردود أقؿ مف سعر العرض و بعد أف تمت إعادة 
العرض مرتيف. و كانت الحكومة ىي التي تقرر المجوء إلى ىذا اإلجراء، كما كاف التفاوض في 

بأي خبير يرى في  الخوصصة بالتراضي يتـ عف طريؽ مجمس الخوصصة الذي كاف لو أف يستعيف
 مساىمتو إفادة .

و يعد المجمس بعد ذلؾ تقريرا عف نتائج المفاوضات و يرسمو إلى المجمس الوطني لمساىمات الدولة 
 .(3)آنذاؾ الذي يبمغو بدوره إلى الحكومة التي يعود ليا اتخاذ القرار 

 01و نص في المادة  0222ة سن 2441و قد أبقى المشرع الجزائري عمى ىذه الطريقة بعد إلغاءه لقانوف 
و المتعمؽ بتنظيـ المؤسسات العمومية االقتصادية و  0222أوت  02المؤرخ في  22-22مف األمر 

 تسييرىا و خوصصتيا، عمى إمكانية المجوء إلى إجراء البيع بالتراضي في تنفيذ عمميات الخوصصة.

حا،  حوؿ الحاالت التي يمكف المجوء لكف لألسؼ لـ يكف المشرع الجزائري عبر ىذا القانوف أكثر توضي
عبر  2442المذكور سابقا و المعدؿ سنة  00-41فييا إلى ىذه الطريقة،  كما كاف الحاؿ عبر قانوف 

                                                           
يتعمؽ بخوصصة المؤسسات العامة ،  2441أوت  01أوت مؤرخ في  01المؤرخ في  00-41مف األمر  52المادة   1

 .23، ص 2441، سنة  23الجريدة الرسمية عدد
      01/23/2441رخ في المؤ  00-41ألمر لالمعدؿ و المتمـ  24/25/2442المؤرخ في  20-42مف األمر  3المادة  2

 .4، ص  2442، سنة 21و  المتعمؽ بخوصصة المؤسسات العامة،  جريدة رسمية عدد 
أوت  01و المتعمؽ بخوصصة المؤسسات العامة مؤرخ في  01/23/2441المؤرخ في  00-41مف األمر  55المادة  3

 .23، ص 2441، سنة  23يتعمؽ بخوصصة المؤسسات العامة ، الجريدة الرسمية عدد 2441
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، حيث رأينا أنو كاف يحدد أربع حاالت يمكف فييا المجوء إلى 24/25/1997المؤرخ في  20-42األمر 
 عقد التراضي.

و استعمؿ عبارة " البيع بالتراضي " و ىو لـ  0222في تعديؿ ( 1) كما تخمى المشرع عف مصطمح " عقد"
 يبتعد كثيرا عف المعنى ألف البيع يبقى أوال و أخيرا "عقدا".

و تجدر اإلشارة إلى أنو بما أف طريقة الخوصصة بالتراضي ىي "عقد" بيف الدولة ) بائعة المؤسسة ( و 
روط العقد : مف رضا و محؿ و سبب،  و العقد المستثمر ) مشتري المؤسسة(،  فال بد مف توفر ش

 يستوجب توافؽ إرادتيف لكف ىؿ ىاتيف اإلرادتيف متساويتيف عند عممية التفاوض ؟

مف العقود الرضائية،  حيث تبقى الدولة الطرؼ القوي في  (2)الواقع أف ىذا العقد أقرب لعقود اإلذعاف
كراس شروط عميو باحترامو   و تنفيذه إذا أراد  المعادلة،  إذ تممي شروطيا عمى المشتري و ذلؾ عبر

شراء المؤسسة كالمحافظة عمى مناصب العمؿ فييا مثال و إدخاؿ التكنولوجيا...، حتى و إف كاف ىذا 
 يتـ بعد مرحمة مف التفاوض.

ومنو تبقى عممية الخوصصة عف طريؽ التراضي عقد،  يمكف المجوء إليو لكف دوف تحديد حاالتو،  بؿ 
مشرع فقط أنيا تتـ بعد ترخيص مف مجمس مساىمات الدولة و ذلؾ بناءا عمى تقرير مفصؿ لوزير حدد ال

 .(3)المساىمات 

                                                           
مف القانوف المدني الجزائري" العقد اتفاؽ يمتـز بموجبو شخص أو عدة أشخاص آخريف بمنح أو فعؿ أو عدـ  12المادة  1

 فعؿ شيء ما " .
و ىي العقود التي يكوف فييا القبوؿ لما يقترحو الطرؼ الثاني في العقد،  و ال يعنى ذلؾ أف القبوؿ في   عقود اإلذعاف  2

ال يعد رضاء،  فرضاؤه موجود و لكنو يكاد يكوف مكرىا عميو،  عمى أف ىذا النوع مف اإلكراه ليس ىو ىذه الحالة 
المعروؼ في عيوب الرضاء،  بؿ ىو إكراه متصؿ بعوامؿ اقتصادية أكثر مف اتصالو بعوامؿ نفسية،  و يسمي الفرنسيوف 

و ىذه التسمية ابتدعيا  « Contrat d’adhésion»اـالعقود التي يكوف فييا القبوؿ عمى النحو المتقدـ بعقود االنضم
يوري،" الموجز في النظرية العامة لاللتزامات في القانوف سن( المرجع : عبد الرزاؽ أحمد الsaleillesاألستاذ سالي )

 .13المدني"، المجمع العربي اإلسالمي منشورات محمد الداية،  بيروت لبناف،  بدوف تاريخ، ص 
و المتعمؽ بخوصصة المؤسسات العمومية االقتصادية         0222اوت  02المؤرخ في  22-22ألمر مف ا 01المادة  3

 .4، ص  0222، لسنة  22و تسييرىا و خوصصتيا جريدة رسمية عدد 
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و عميو نستخمص أف حاالت المجوء إلى التراضي كطريقة لمخوصصة سيحددىا مجمس مساىمات الدولة  
باعتباره ىو المانح لمترخيص، و ذلؾ بعد اقتراح مف الوزير المكمؼ بالخوصصة  أي وزير الصناعة حاليا 

. 

و         المصري، المشرع الجزائري ليس الوحيد الذي تبنى ىذه الطريقة بؿ نجدىا كذلؾ عند المشرع 
كما استعمميا المشرع الفرنسي،  إذ تسمح ىذه الطريقة بالتنازؿ  (1)األردني حيث تسمى بالبيع المباشر 

عف المؤسسة العمومية دوف المجوء إلى المزايدة أو السوؽ المالية بؿ بمجرد البيع أو التفويت المباشر، بما 
يف و تتطمب ىذه العممية في فرنسا رأي لجنة أف المشتريف تختارىـ الدولة مف بيف عدة مترشح

الخوصصة،  و تتـ بعد نشر إعالف في الجريدة حتى يتمكف العموـ مف اإلطالع عميو، و يتـ اختيار 
 المشتري مف طرؼ الوزير المكمؼ بالخوصصة كما رأينا سابقا مف بيف العروض المقدمة .

يير و ال تسمـ مف االنتقاد كما أظيرتو التجربة و تجدر اإلشارة أف آلية البيع بالتراضي،  صعبة التس
،  لما تتضمنو ىذه الطريقة مف نقص CICأو بنؾ   Thomsonالفرنسية عند خوصصة شركة تامسوف 

 (2)في الشفافية مقارنة مع البيع مباشرة في السوؽ المالية 

و تحقؽ أرباحا،  فاختيار  الواقع أف ىذه الطريقة،  تنتقد أكثر مف عندما تكوف المؤسسة بصحة مالية جيدة
المشتري كثيرا ما ينتقد في ىذه الحاالت،  حيث يمكف أف تتيـ الحكومة بأف اختيارىا ال يقوـ عمى أسس 
موضوعية بؿ أنيا تميؿ إلى مشتري دوف آخر ألسباب سياسية مثال، في حيف عندما تكوف المؤسسة 

لممترشحيف لشراء ىذه المؤسسة، ال يسمح بوجود العامة تعاني مف مشاكؿ مالية كبيرة  فإف العدد القميؿ 
إذا تبقى  منافسة و في ىذه الحالة قد يطالب المشتروف حتى مف الدولة بمراجعة سعر الشراء و تخفيضو .

باعتبارىا ال تخضع لقانوف السوؽ بؿ  (3)طريقة الخوصصة بالتراضي رغـ ما قد تثيره مف انتقادات
ية،  تبقى تساىـ في تكريس مسار الخوصصة خاصة في الدوؿ العتبارات أخرى قد ال تكوف موضوع

 التي تفتقد إلى سوؽ مالية نشيطة كما ىو الحاؿ في الجزائر.

                                                           
 .224محمود مصطفى الزعارير،  المرجع السابؽ، ص  1

2 Xavier DENIS-JUDICIS, Jean –Pierre PETIT, op.cit, page 59.  
3 Safia BERKOUK, «Conditions de privatisation des entreprises publiques : Evaluations biaisées 
et délit d’initié », Journal EL WATAN Economie, du 02 au 08/11/2009, p 02. 
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لكف البد عمى المشرع الجزائري مف تحديد الحاالت التي يتـ فييا المجوء إلى ىذه الطريقة،  كما فعؿ في 
،  و ترؾ األمر في يد مجمس 0222القانوف المذكور سابقا،  إذ غاب ىذا التحديد في  00-41القانوف 

 مساىمات الدولة الذي يبقى لو القرار األوؿ و األخير في المجوء إلى ىذه الطريقة مف عدمو.

 المبحث الثالث : الخوصصة بإتباع آليات القانون التجاري :

باإلضافة إلى طرؽ الخوصصة التي تعرضنا إلييا،  توجد طرؽ أخرى يمكف مف خالليا خوصصة 
المؤسسات العامة االقتصادية، حتى و إف لـ ينص المشرع الجزائري صراحة عمى ىذه الطرؽ في قانوف 

ية الخوصصة،  إال أنو يمكف القوؿ بأنو تبناىا بطريقة غير مباشرة،  عند تشكيمة لممؤسسات العموم
 .(2)و شركة مساىمة  (1)االقتصادية في شكؿ شركات تجارية،  السيما شركة ذات مسؤولية محدودة 

"مف الخواص"  و عميو فإف كؿ طريقة  منصوص عمييا في القانوف التجاري تسمح بدخوؿ شريؾ جديد
ئري سواء شخص طبيعي أو معنوي،  يمكف اعتبارىا طريقة لمخوصصة،  متى استعمميا المشرع الجزا

 وطبقيا عمى المؤسسات العامة االقتصادية .
و منو فطريقة االندماج، الضـ، االنفصاؿ أو زيادة رأس الماؿ بصفة عامة تعتبر طرؽ لخوصصة 

 المؤسسات العامة االقتصادية.

 

 

  Fusion, absorptionالمطمب األول: االندماج و الضم:

،  (3)اإلندماج ىو ضـ شركتيف أو أكثر قائمتيف مف قبؿ لتأليؼ شركة جديدة تندمج فييا الشركات القائمة 
و عمميا فيي تتطمب حؿ مؤسستيف مف أجؿ إنشاء شركة جديدة يكوف رأس ماليا متكوف مف أمواؿ 

 الشركاتاف المنحمتاف .
 ( 1)"  أو أكثر لتكويف شركة واحدة "  بأنيا : " عممية اجتماع شركاتاف Roblotو يعرفيا روبمو"

                                                           
 و ما بعدىا مف القانوف التجاري الجزائري.  112المادة  1
 التجاري الجزائري. و ما بعدىا مف القانوف  140المادة  2
 .522مصطفي كماؿ طو، المرجع السابؽ، ص  3
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  Hoechstet –Rhône-Poulencو مف أمثمة ذلؾ عممية االندماج التي تمت في فرنسا بيف شركتي 
. و مف التجارب Aventisالعاممتاف في قطاع الصيدلة، حيث تـ حؿ ىاتيف الشركتيف و خمؽ شركة 

متمفوف و التمغراؼ التي اعتمدت تقنية : الناجحة في ىذا المجاؿ كذلؾ، خوصصة الشركات االمريكية ل
 (2)االنفصاؿ،  عند خوصصتيا 

و قد عّرؼ المشرع الجزائري طريقة اإلدماج و الضـ في القسـ الرابع مف الكتاب الخامس مف القانوف 
" حيث جاء في الفقرة Fusion-Scission"(3)التجاري و الذي يحمؿ عنواف " االندماج و االنفصاؿ "

" لمشركة و لو في حالة تصفيتيا، أف تدمج في شركة أخرى أو أف تساىـ في  222مادة األولى مف ال
تأسيس شركة جديدة بطريقة الدمج " . مف خالؿ ىذا النص يمكف أف نستخمص أف المشرع الجزائري 
يعتبر عممية الضـ نوع أو طريقة لإلدماج، فالضـ عممية تتمثؿ في حؿ شركة بحيث تؤخذ كؿ عناصر 

مالية  مف أصوؿ و خصـو ، مف قبؿ شركة ثانية و بالتالي ترفع ىذه األخيرة في رأسماليا فإذا ذمتيا ال
كاف اإلدماج عبارة عف حؿ شركتيف "أ" و "ب" مف أجؿ إنشاء شركة جديدة "ج" فإف الضـ ىو حؿ شركة 

 "أ"  و ضميا إلى "ب" أو بعبارة المشرع الجزائري تدمج في الشركة "ب" .

مف القانوف التجاري الجزائري،  بالمغة الفرنسية يختمؼ  2فقرة  222ة إلى أف نص المادة و تجدر اإلشار  
، في Fusionعف النص المغة العربية بحيث استعمؿ في ىذا األخير عبارة تدمج و يقابميا بالمغة الفرنسية 

 جاء فيو:   2فقرة   222حيف النص بالفرنسية لممادة  
» ….béabsorliquidation, peut être  Une société, même en  «  و ىذا المصطمح يقابمو

 بالمغة الفرنسية " الضـ ".
و الواقع أف النص بالمغة الفرنسية،  أصح و يؤدي المعنى أكثر و عميو و مف خالؿ ىذا النص،  سواء 

ضـ ( بحؿ شركتيف إلنشاء شركة جديدة ) اإلدماج( أو حؿ شركة و نقؿ ذمتيا المالية لشركة ثانية ) ال

                                                                                                                                                                                     
1 René ROBLOT ," Traité de droit commercial,Tome I ", éd librairie générale de droit et de 

juris prudence(LGDJ) , France, 1994, p 119. 
 . 11، ص  0225طارؽ عبد العاؿ حمادة ، اندماج و خصخصة البنوؾ،  الدار الجامعية،  االسكندرية،   2
 مف القانوف التجاري الجزائري . 212إلى  222المواد مف  3
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و        فإف تطبيؽ ىذه الطرؽ عمى المؤسسات العامة يعد طريقة مف طرؽ الخوصصة،  عندما يتـ ضـ
 إدماج مؤسسة عامة مع شركة خاصة .

  Scissionالمطمب الثاني:االنفصال :

االنفصاؿ عممية تقوـ مف خالليا شركة منحمة بتوزيع ذمتيا المالية عمى أكثر مف شركة جديدة مستقمة، و 
مف القانوف التجاري الجزائري،   222عكس االندماج،  و قد نص عمييا المشرع الجزائري في المادة  ىي

بحيث يمكف لمشركة أف توزع أصوليا و خصوميا عمى شركات موجودة أو تقدـ ذمتيا المالية لشركات 
 جديدة، عف طريؽ االنفصاؿ .

الشركات الجديدة خاصة           فإذا كانت الشركة المنحمة بطريقة االنفصاؿ مؤسسة عامة و
 )مستثمريف خواص( فإف ىذه العممية تعتبر نوع  وطريقة مف طرؽ الخوصصة. 

و تجدر اإلشارة أف العمميات المشار إلييا سواء االنفصاؿ أو االندماج و الضـ يمكف أف تتـ بيف شركات 
ذات مسؤولية محدودة مثال، و  ،  أي بيف شركة مساىمة و شركة(1)تجارية ذات أشكاؿ قانونية مختمفة 

قرار االنفصاؿ باعتباره يمس بالقانوف األساسي لمشركة فيو مف صالحيات الجمعية العامة غير العادية 
 بالنسبة لشركات المساىمة . (2)

كما يحدد مجمس إدارة الشركة مشروع اإلدماج أو االنفصاؿ،  سواء بالنسبة لمشركات المنحمة أو الشركات 
 (3) و يجب أف يتضمف ىذا المشروع مجموعة مف البيانات منيا :الجديدة،  

 أسباب اإلدماج أو االنفصاؿ و أىدافو و شروطو  -2
 تواريخ قفؿ حسابات الشركات المعنية،  المستعممة لتحديد شروط العممية  -0

 تعييف و تقديـ األمواؿ و الديوف المقرر نقميا لمشركات المدمجة أو الجديدة  -5

و المستوعبة،    مشروع العقد بأحد مكاتب التوثيؽ الموجود بو مقر الشركات المدمجةو يجب أف يوضع 
  (.4)كما يكوف ىذا المشروع محؿ نشر في إحدى الصحؼ المعتمدة لتمقي اإلعالنات القانونية 

                                                           
 مف القانوف التجاري الجزائري . 221المادة   1
 مف القانوف التجاري الجزائري. 0فقرة  221قانوف تجاري جزائري و المادة  122المادة  2
 قانوف تجاري جزائري . 222المادة  3
 قانوف تجاري جزائري.  223المادة  4
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إذا و بتشكيؿ المشرع الجزائري لممؤسسات العمومية االقتصادية في شكؿ شركات تجارية، السيما شركات 
مساىمة و شركات ذات مسؤولية محدودة،  فقد اخضع ىذه المؤسسات أو الشركات إلى قواعد القانوف 

االنفصاؿ و الضـ   الخاص و منو القانوف التجاري،  و بالتالي تبنى و لو ضمينا ىذه الطرؽ ) االندماج،
(،  كآليات يمكف تطبيقيا عمى الشركات العامة و منو يمكف خوصصة ىذه األخيرة مف خالليا، و خير 

عند تعديؿ القانوف التجاري 2445دليؿ عمى ذلؾ ىو إخضاع المشرع الجزائري المؤسسات العامة، سنة 
ة عف حكـ اإلفالس طريقة كذلؾ لنظاـ االفالس، و عميو أصبحت التصفية كإحدى اآلثار المترتب( 1)

 لخوصصة المؤسسات العمومية االقتصادية .

  Liquidationالمطمب الثالث: التصفية:

التصفية،  و يقصد بيا إخراج المؤسسات مف مجاؿ األعماؿ نيائيا،  و نستيدؼ ىذه العممية بالدرجة 
ؿ في اليياكؿ المالية و األولى المؤسسات الخاسرة،  التي فشمت في تحسيف وضعيا و تعاني مف خم
 اإلدارية،  بحيث يشكؿ اإلبقاء عمى ىذه المؤسسات عبء عمى ميزانية الدولة .

و التصفية ىي النتيجة المترتبة عف قرار حؿ المؤسسة ) الشركة( سواء ألسباب إدارية أو ألسباب غير 
فصمة،  ألنو ال يمكف إدارية كاإلفالس مثال، إذ يترتب عمى ذلؾ بيع أصوؿ الشركة،  و مكوناتيا من

 تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ استمرار الشركة في ممارسة نشاطيا أي ال يمكف بيع أسيميا .

و عميو تضطر الدولة إلى حؿ الشركة و تصفيتيا،  و بيع أصوليا،  مع ديونيا أو بدوف ىذه الديوف إلى 
دة مف خالؿ السيطرة عمى المستثمريف مف القطاع الخاص،  الذيف سيقوموف بدورىـ بتكويف شركتيـ الجدي

 كؿ أو بعض األنشطة التي كانت تمارسيا الشركة العامة المنتيية .

و يمكف أف تتـ التصفية كما اشرنا بناءا عمى حكـ شير اإلفالس،  حيث اخضع المشرع الجزائري 
ادة إلى نظاـ اإلفالس و التسوية القضائية حيث نص في الم 2445المؤسسات العمومية االقتصادية سنة 

منو عمى أنو "تخضع الشركات ذات أمواؿ عمومية كميا أو جزئيا ألحكاـ ىذا الباب المتعمؽ  022

                                                           
 المعدؿ و المتمـ لمقانوف التجاري الجزائري . 2445أفريؿ  01المؤرخ في  23-45المرسـو التشريعي  1
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مف ىذا القانوف في حالة ما إذا كاف إجراء  510باإلفالس و التسويات القضائية.  ال تطبؽ أحكاـ المادة 
 . (1)التصفية يعني شركة مذكورة في المقطع األوؿ أعاله 

 تخذ السمطة العمومية المؤىمة عف طريؽ التنظيـ تدابير تسديد مستحقات الدائنيف" .غير انو يمكف أف ت

و منذ ىذا التعديؿ أصبحت الدولة التاجرة، الممثمة في المؤسسات العمومية االقتصادية مثميا، مثؿ 
رغـ  الخواص يمكف أف تفمس و بالتالي يتـ تصفيتيا،  أي تخمت الدولة عف الدعـ المستمر ليذه الشركات

تحقيقاتيا لمخسائر، و طبقت عمييا القانوف الخاص ) القانوف التجاري( بأحكامو الصارمة السيما نظاـ 
اإلفالس،  و مف آثار اإلفالس تصفية ىذه المؤسسات وبيع أصوليا لمخواص سواء أشخاص طبيعية أو 

 تيا الخسارة .معنوية،  و ىي بالتالي طريقة لمخوصصة،  تساعد الدولة عمى التخمص مف مشروعا

التي  (2)إلى جانب ىذا يمكف أف تقرر التصفية بإرادة الشركة بناءا عمى قرار الجمعية العامة غير العادية 
تقرر حؿ الشركة و بالتالي تصفيتيا،  حيث يتـ تعييف مصؼ لتقييـ خطوط اإلنتاج الرئيسية و الوحدات 

 المكونة لمشركة و تقييـ األصوؿ.

مف القانوف  241إلى  211ري الجزائري عمى تفاصيؿ ىذه الطريقة في المواد مف و قد نص المشرع التجا
 التجاري .

و اعتبر المشرع الشركة في حالة تصفية مف وقت حميا ميما كاف سبب ىذا الحؿ،  و يجب تبياف ذلؾ 
في عنواف أو إسـ الشركة بتوضيح أف الشركة في حالة تصفية و تبقى الشركة محتفظة بالشخصية 

 ( 3)عنوية إلى غاية االنتياء مف عممية التصفية الم

 و التصفية كما ذكرنا سينجـ عنيا بيع أصوؿ الشركة لكف كيؼ تتـ عممية بيع ىذه األصوؿ ؟

إذا كاف بيع حصة الدولة في رأسماؿ المؤسسة،  يمكف أف يتـ عف طريؽ السوؽ المالية،  مع مواصمة 
تصفية ال يمكف أف تتـ بيذه الطريقة الف الدولة لف تبيع حصة المؤسسة العامة في نشاطيا،  فإف عممية ال

                                                           
قانوف تجاري جزائري:"لممحكمة بناءا عمى طمب أحد دائني المديف أو وكيؿ التفميسة اإلذف ليذا األخير  510تنص المادة  1

 بالتعاقد جزافا في كؿ األصوؿ المنقولة أو العقارية أو بعضيا و بيعيا". 
 مف القانوف التجاري الجزائري. 23مكرر  221المادة  2
 قانوف تجاري جزائري . 211المادة  3
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في الشركة،  بؿ ستبيع كؿ المؤسسة،  ىذا مف جية،  مف جية أخرى في عممية التصفية،  الشركة تـ 
 حميا و بالتالي تتوقؼ وال تستمر في نشاطيا .

تراضي و ىي طريقة تـ و منو قد تأخذ عممية التصفية صورة البيع المباشرة لألصوؿ أي البيع بال 
 تفصيميا،  أو عف طريؽ البيع بالمزاد العمني أو عف طريؽ المناقصة.

تـ  ،و عادة ما يتبع أسموب البيع بالتراضي ) البيع المباشر(،  و ذلؾ عندما يوجد مستثمروف معينوف
 لمباعة.و الدراسة،  بما يضمف الحفاظ عمى الماؿ العاـ و حسف استخداـ األصوؿ ا تحديدىـ بالبحث

و بصرؼ النظر عف األسموب المتبع في بيع األصوؿ،  فإف إجراءات البيع عند عممية التصفية تختمؼ 
في حد ذاتيا باختالؼ اليدؼ مف عممية البيع،  فمو كاف اليدؼ ىو التخمص مف خط أو خطوط إنتاج 

تاج ) في الوقت الذي معنية،  نظرا النخفاض كفاءتيا االقتصادية أو عدـ تماشييا مع باقي خطوط اإلن
يمكف أف يكوف فيو خط اإلنتاج أو مجموعة الخطوط مؤسسات ذات شخصية معنوية مستقمة (،  حينئذ 
تبدأ عممية الخوصصة عف طريؽ التصفية،  بعد تقسيـ المؤسسة العامة إلى وحدات مستقمة،  ثـ البيع 

في خوصصة ىيئة السكة الحديدية في الكمي أو الجزئي ألي وحدة منيا بعد ذلؾ،  و اتبعت ىذه الطريقة 
 .(1)الياباف،  و صناعة النسيج في البرازيؿ 

أما إذا كاف مف غير الممكف تقسيـ الشركة،  لتصبح ليا شخصية معنوية مستقمة، و كانت الشركة في 
حالة سيئة ال يمكف أف تستمر في نشاطيا،  كوحدة واحدة،  أو حتى بعد تقسيميا،  حينئذ يقتضي األمر 

 إلعالف عف حميا و اتخاذ إجراءات تصفيتيا مباشرة .ا

و في ظؿ عممية التصفية، سوؼ يتـ بيع األصوؿ أما كميا أو مجزأة و ذلؾ مف خالؿ أحد أساليب البيع 
التي سبقت اإلشارة إلييا ) المزاد أو البيع بالتراضي (، و في حالة بيع األصوؿ مجزأة،  يصبح التزاـ 

سسة المنحمة، أمرا ضروريا. أما إذا بيعت األصوؿ كميا كوحدة واحدة لمستثمر الدولة بسداد ديوف المؤ 
واحد أو مجموعة مف المستثمريف، فقد يتـ االتفاؽ عمى نقؿ االلتزامات ) أي سداد الديوف( إلى المشتريف 

 الجدد، أو تظؿ الدولة ممتزمة بسداد تمؾ الديوف .

                                                           
 .22براىيـ ىندي، المرجع السابؽ، ص منير إ 1
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و تجدر اإلشارة إلى أنو قد تكوف المؤسسة صالحة لمبيع كمؤسسة مستمرة في نشاطيا، غير أف الدولة قد 
تفضؿ إنياءىا و حميا أي  تصفيتيا، و السبب الرئيسي لذلؾ، ىو وجود عوائؽ قانونية قد تحوؿ دوف بيع 

و معقدة      طويمة  المؤسسة العامة كمؤسسة مستمرة، إذ قد يقتضي ذلؾ السير في إجراءات قانونية
 لتحويؿ المؤسسة مف مؤسسة عامة إلى شركة خاصة خاضعة لمقانوف الخاص.

كما توجد أسباب أخرى منيا، رغبة الدولة في تحقيؽ بعض العوائد مف عممية التصفية  )الخوصصة(، و 
إذ يتـ بيعيا   كذا عدـ إمكانية بيع المؤسسة كمؤسسة مستمرة، و ىذا ما حدث لشركة ألفارميو في ايطاليا،

و انتقمت التزاماتيا إلى شركة جديدة النسيا( -نتيجة الخسائر الكبيرة التي تعرضت إلييا إلى شركة )فيات
و إف لـ ينص     فأسموب التصفية، كطريقة لخوصصة المؤسسات العامة، حتى (1) أنشأتيا ىذه األخيرة

 عميو المشرع الجزائري صراحة، ضمف قانوف الخوصصة،  ينطوي عمى عدة مزايا منيا:

  (2)إتاحة الفرصة الختيار المشتري الذي تتوافر لو اإلمكانية المادية و الخبرة الفنية  و اإلدارية  -
عامة،  الواحدة كما تتميز ىذه الطريقة بالمرونة، فيذا األسموب يتيح فرصة بيع أصوؿ المؤسسة ال -

تمو األخرى، في الوقت الذي قد يصعب فيو بيع أصوؿ المؤسسة ككتمة واحدة،  أو بيع المؤسسة 
 عمى أساس أنيا مستمرة .

لكف مقابؿ ىذه المزايا فيناؾ عيب جوىري ليذه الطريقة و ىو أف الخوصصة بأسموب التصفية و بيع 
ما عمى المؤسسة مف ديوف، مما يعرض الحكومة إلى  األصوؿ، قد ينتيي بعدـ كفاية عائدات البيع لسداد

انتقادات قد تزداد حدة عندما تكوف ىناؾ فرصة لبيع المؤسسة عمى أنيا مستمرة،  حتى و لو كاف يقتضي 
ذلؾ إعادة ىيكمة المؤسسة، ألف بيع المؤسسة بصفتيا مستمرة يفوؽ حصيمة بيعيا كأصوؿ، ىذا مف جية، 

 قة إشكالية مف يتخذ قرار الخوصصة؟مف جية أخرى تطرح ىذه الطري
فباعتبار المؤسسات العامة مشكمة في شكؿ شركات تجارية فقرار الحؿ يفترض أف يتخذ مف الجمعية 

 العامة لمشركة، في حيف نعمـ أف قرارات الخوصصة تتخذ مف مجمس المساىمات.

                                                           
االتجاىات الحديثة في خصخصة  المرافؽ العامة بيف النظرية و التطبيؽ"، دار النيضة العربية،  "محمد متولي ،  1

 .25، ص 0222القاىرة، الطبعة األولى، 
 .02عبد العزيز صالح بف حبتور، المرجع السابؽ، ص 2
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يؽ تصفيتيا، مف خالؿ ما تقدـ يمكف أف نستخمص أف أسموب خوصصة المؤسسات العامة عف طر 
يستعمؿ عادة عندما يتعذر بيعيا كمؤسسة مستمرة في نشاطيا، إما بسبب وجود عقبات قانونية، أو 

 لصعوبة استمرارىا اقتصاديا، في الوقت الذي لـ يجد معيا برنامج إعادة الييكمة نفعا.

 و تواجو تطبيؽ ىذا األسموب في خوصصة بعض المؤسسات العامة مشكمتاف:

في أف المشتري قد يرفض أف تنتقؿ إليو االلتزامات التي ىي عمى عاتؽ الشركة و رأينا األولى تتمثؿ 
 سابقا أف الدولة تتدخؿ أحيانا لتحمؿ ىذه االلتزامات.

أما المشكمة الثانية فيي مستقبؿ العامميف في ىذه المؤسسة، و قد تواجو ىذه المشكمة جزئيا بإبراـ اتفاؽ  
كؿ العامميف أو نسبة كبيرة منيـ، كما واجيت معظـ التشريعات ىذه مع المشتري يقضي بأف يحتفظ ب

اإلشكالية بمحاولة وضع قانوف يتيح الفرصة لمعماؿ باسترجاع مؤسستيـ المعدة لمخوصصة،  وىذا ما 
 سنتناولو بالتفصيؿ في المبحث الموالي .

 

 

 العمالإسهام  الفصل الثالث: محاولة الحفاظ عمى المصالح الوطنية من خالل
 و استعمال السهم الذهبي:               

قد تساىـ سياسة الخوصصة في حؿ العديد مف ىذه المشاكؿ السيما االقتصادية  كتحقيؽ التنمية التي لـ  
 تتوصؿ إلييا المؤسسات العامة،  لكف مف المؤكد كذلؾ أنيا ستخَمؼ مجموعة مف اآلثار السمبية منيا:

 مف المجتمع . ز الثروة في يد أقميةتركي -
كما قد تؤدي إلى سيطرة القطاع الخاص بشكؿ تاـ عمى النشاط االقتصادي، و ىذا   يتعارض مع  -

 فكرة المصمحة العامة .

 سيؤدي إلى إلغاء الدعـ السمعي،  مما يؤثر عمى الطبقات الفقيرة . -
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الموضوع اىتماـ ولعؿ أخطر ىذه اآلثار و أىـ ىذه القضايا : ىي قضية العماؿ،  حيث ناؿ ىذا 
، باعتباره  أكثر المواضيع (1)الحكومات، االقتصادييف،  القانونييف، اإلدارييف، السياسييف،  و النقابات

حساسية، لما قد يؤدي لو مف عدـ االستقرار االجتماعي، ىذا مف جية و مف جية أخرى فإف تخوؼ 
االقتصاد الوطني جعؿ معظـ الدوؿ تكرس الدولة مف تركز الثروة في يد أقمية أو سيطرة األجانب عمى 

آلية السيـ الذىبي في تشريعاتيا المتعمقة بالخوصصة و ذلؾ حفاظا عمى المصمحة الوطنية كمما استدعى 
 األمر ذلؾ.

 المبحث األول: الخوصصة عن طريق استعادة األجراء لمؤسستهم:

و     و ذلؾ العتبارات سياسية  –يا زائدة عف حاجت–أثقمت المؤسسات العامة بأعداد كبيرة مف العماؿ  
اجتماعية آنذاؾ، فعادة ما نجد العماؿ في المؤسسات العامة ال يتمتعوف بقدرات عممية و فنية عالية، 
باإلضافة إلى صفة اإلتَكالية،  الالمباالة و عدـ االنضباط في انتظار راتب و أجر ال يعكس في معظـ 

 .(2)األحياف المرد ودية الفعمية 
حاوؿ المشرعوف السيما الجزائري، وضع حؿ لمشكمة العمالة الزائدة )فائض العماؿ(،  باتخاذ وقد 

 :(3)مجموعة مف اإلجراءات يمكف أف نذكر منيا 
 اإلحالة عمى التقاعد و التشجيع عميو لمف اقترب مف السف القانونية. -
 تعويض العماؿ بمبالغ محددة لبدء مشروعات جديدة. -

 ميارات و قدرات جديدة تمييدا إلعادة إدماجيـ في القطاع الخاص .تدريبيـ الكتسابيـ  -

ولعؿ أىـ إجراء اتخذه المشرع الجزائري و حاوؿ مف خاللو التخفيؼ مف الوقع االجتماعي لمخوصصة: 
المؤرخ في  22-22ىو قانوف استعادة األجراء لمؤسستيـ، حيث نص عمى ىذه اإلمكانية عبر األمر 

 .(1)بخوصصة المؤسسات العامة  و المتعمؽ 02/23/0222
                                                           
1 F.M, «L’UGTA contre la privatisation», Journal El Watan, du 14/02/2001, p 03.  
K.T, «Privatisation des entreprises publiques : Louiza Hanoune et Soltani s’en mêlent », L’est 
Républicain, du 5/02/2005, p 03.  

 .44، ص 0222الخصخصة و أثرىا عمى التنمية بالدوؿ النامية، مكتبة مدبولي، القاىرة،  عبد محمد فاضؿ الربيعي،  2
3 Jean-Claude HULOT , "Les rachats d’entreprises par les salariés en Roumanie : une étape dans 
la privatisation", DEA en économie, Université Paris 1- Panthéon Sorbonne, Paris, 1999, P 08. 
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المؤرخ في  515-22وجاء ليؤكد ذلؾ و يضع أسس و شروط إسياـ العماؿ عبر المرسوـ التنفيذي 
و ىنا نالحظ أف المشرع ( 2)و المتضمف شروط و إجراءات استعادة األجراء لمؤسستيـ  22/22/0222

قد نص عمى كيفية شراء العماؿ الجزائري عمى غرار المشرع الفرنسي و خالفا لممشرع المصري، 
لمؤسستيـ في تشريع مستقؿ، وضح فيو الشروط و اإلجراءات، و كذا المزايا و الضمانات الممنوحة 

 لمعماؿ عند استعادتيـ لمؤسستيـ المعَدة لمخوصصة .
لذا سنحاوؿ تحميؿ ىذا النص و مقارنتو ببعض التشريعات العربية و الغربية في نفس الموضوع لمعرفة  
 ا ىي اإليجابيات التي جاء بيا المشرع الجزائري، و ما ىي النقائص التي يمكف أف يتداركيا .م
 

 : المطمب األول: شروط و إجراءات استعادة العمال لمؤسستهم
-22و المرسوـ التنفيذي  0222أوت  02المؤرخ في  22-22نص المشرع الجزائري عبر القانوف رقـ 

 الشروط و اإلجراءات ال بد مف إتباعيا  عمى مجموعة مف 0222نوفمبر  22المؤرخ في  515
   الستعادة األجراء لمؤسستيـ، يمكف تمخيصيا فيما يمي: 

 : الفرع األول صفة األجير
المؤرخ في  515-22مف المرسوـ التنفيذي  2الشرط األوؿ الذي يمكف أف نستخمصو مف النص المادة 

األجير. و يقصد بو كؿ عامؿ قضى عاما كامال عمى ىو أف المعني بيذا القانوف ىو  22/22/0222
األقؿ مسجال في جدوؿ المستخدميف ". و لـ يحدد المشرع الجزائري نوع العقد الذي يربطو بالمؤسسة، ىؿ 

 ىو محدد المدة أو غير محدد المدة.
دد ممكف و ىذه نقطة تحسب لصالح المشرع الجزائري، إذ نالحظ أنو بيذا الشكؿ قد أراد مشاركة أكبر ع

مف األجراء، دوف إقصاء أي فئة. أما األجراء الذيف ال يرغبوف في شراء مؤسستيـ فيكوف ليـ الخيار بيف 
أمريف: إما االحتفاظ بوضعيـ كأجراء في الشركة المستعادة أو تسريحيـ مقابؿ تعويضات تدفع ليـ مف 

 الخزينة العمومية في سبيؿ امتصاص جزء مف البطالة. 
                                                                                                                                                                                     

يتعمؽ بتنظيـ المؤسسات العمومية االقتصادية و تسييرىا                و  02/23/0222المؤرخ في  22-22األمر رقـ  1
 .4، ص 0222لسنة  22خوصصتيا، جريدة رسمية عدد 

االقتصادية       يحدد شروط استعاد األجراء مؤسستيـ العمومية  22/22/0222مؤرخ في  515-22المرسـو التنفيذي  2
 .00ص  0222لسنة 12و كيفيات ذلؾ جريدة رسمية عدد
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لمعماؿ الدائميف   (1)المصري مثال الذي اشترط  أف تكوف عضوية اتحاد العماؿ المساىميفخالفا لممشرع 
ال الموسمييف أو الذيف يعمموف أعماال وقتية أو عرضية، كما ال يدخؿ في عضويتو أعضاء مجمس اإلدارة 

ينتقؿ ىؤالء المعينوف، و يرجع ىذا إلى أف شرط االنتماء لمشركة ىو شرط إنشاء  و استمرار، فيمكف أف 
 .(2)المعينيف إلى شركات أخرى ووظائؼ أخرى

وبيذا اقتصر المشرع المصري إمكانية تممؾ و تداوؿ أسيـ الشركة عمى أعضاء اتحاد العماؿ المساىميف 
 و بالتالي عمى العماؿ الدائميف فقط.

وقد تـ خوصصة مجموعة مف المؤسسات العامة في مصر مف خالؿ البيع التحاد العماؿ المساىميف في  
و ذلؾ بنسب متفاوتة، لكف مع مالحظة احتفاظ الدولة الممثمة في  0220و  2444الفترة الممتدة مابيف 

 الشركة القابضة بنسبة و لو ضئيمة في ىذه المؤسسات.
 
 

 لمقرار : مساهمات الدولةالفرع الثاني: اتخاذ مجمس 

قرار إمكانية   مجمس مساىمات الدولة،المذكور سابقا،  يتخذ  515-22حسب المرسوـ التنفيذي رقـ 
، و ذلؾ بعد دراسة تقرير مفصؿ كاف يعده الوزير المكمؼ (3)استعادة المؤسسة مف طرؼ عماليا 

و          فيو وضع المؤسسة المادي،يوضح  -باعتبار األميف العاـ السابؽ لممجمس -بمساىمات الدولة 
الخيارات و السبؿ األنجع لضماف توافقيا مع سياسة الخوصصة. و تولى كما وضحنا سابقا وزير 
الصناعة، المياـ السابقة لموزير المكمؼ بمساىمات الدولة الذي لـ يعد لو و ال لوزارتو وجودا،حيث أصبح 

صة المؤسسات العمومية االقتصادية و كذا كيفيات وزير الصناعة ىو المكمؼ باقتراح برنامج خوص

                                                           

يتكوف ىذا االتحاد مف العامميف في شركة المساىمة أو شركات التوصية باألسيـ،  ويتمتع بالشخصية المعنوية و متمؾ  1 
 .يةلصالحيـ بعض أسيـ الشركة كما لو الحؽ في شراء األسيـ المتداولة في بورصة األوراؽ المال

منشأة المعارؼ،  –أحمد محرز،" النظاـ القانوني لمخصخصة : تحويؿ شركات القطاع العاـ إلى شركات القطاع الخاص"   2
 .211، ص 0225اإلسكندرية 

يحدد شروط استعاد األجراء مؤسستيـ العمومية  22/22/0222مؤرخ في  515-22مف المرسـو التنفيذي رقـ  0المادة   3
 .00، ص  0222، سنة  12ات ذلؾ جريدة رسمية عدد االقتصادية و كيفي
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وشروط تحويميا، و عميو يمكف أف يقترح إمكانية استعادة األجراء لمؤسستيـ. ويّعد مجمس مساىمات 
، تقريره بناءا عمى تقييـ مبدئي يعده خبراء 515-22مف المرسوـ التنفيذي رقـ  5الدولة طبقا لممادة 

 لممؤسسة.مختصيف تعينيـ الجمعية العامة 

مف المرسوـ التنفيذي المذكور أعاله(، أف رأي وزير  5و 0نخمص مف خالؿ ىذيف النصيف ) المادة 
مساىمات الدولة سابقا و وزير الصناعة حاليا و تقرير الخبراء، يبقي استشاريا، إذ نالحظ أف المشرع 

ي الواقع القرار النيائي، إلى مجمس استعمؿ عبارة "يقترح" و ىذه العبارة توحي بعدـ إلزامية رأيو، و يرجع ف
مساىمات الدولة باعتباره الييئة المكمفة ببرنامج الخوصصة و التي سيعود ليا اختيار طريقة خوصصة 

 ىذه المؤسسة و عميو إمكانية إسياـ العماؿ مف عدمو .

زائري و كدليؿ عمى ما تقدـ، نجد الحكومة مثال كانت خوصصة في المستقبؿ بنؾ القرض الشعبي الج
لكف ما نالحظو،  ىو أنو لحد الساعة، ال يوجد أية إجراءات متخذة مف أجؿ إسياـ العماؿ أو حتى 

و نحف نعمـ أف القطاع البنكي  عرض بعض األسيـ في بورصة القيـ المنقولة و ىذا شيء مؤسؼ خاصة
 .(1)بدوف شؾو إسياـ الجميور في ىذه العممية سيعود عميو بالفائدة  واعدفي الجزائر قطاع 

نفس الشيء نالحظو عند المشرع الفرنسي، إذ يتأثر إسياـ العماؿ بطريقة الخوصصة المتبعة   و كذا 
، استفاد العماؿ مف أحكاـ خاصة  حيث نص المشرع 2431بقرار السمطة التنفيذية فبالرغـ مف أنو منذ 

د مف عرض و تخصيص بعض الفرنسي عمى أنو إذا تـ بيع المؤسسة عف طريؽ السوؽ المالية، فال ب
(،  حيث يحتفظ gré à gréىذه األسيـ لمعماؿ، لكف ىذا اإللزاـ ينعدـ إذا تـ التنازؿ بطريقة التراضي )

 .(2)وزير المالية و االقتصاد  بإمكانية المجوء إلى ىذه الطريقة األخيرة

 الفرع الثالث: إبداء الرغبة في اآلجال :
األولوية لمعماؿ في استعادة مؤسستيـ،  ىذا ما نصت عميو المادة  أعطى المشرع الجزائري حؽ الشفعة و

لكف بشرط أف يتـ إبداء  515-22مف المرسـو التنفيذي  1و أكدتو  المادة  22-22مف األمر  2فقرة  04
 رغبتيـ في االستعادة في أجؿ شير و احد  مف تاريخ تبميغيـ عرض التنازؿ، ىذا مف جية .

                                                           
1 Sonia LYES, «L’Algérie à qui profite la privatisation du CPA » www.toutsurl’Algérie.com    
2 Xavier Denis Judicis, Jean Pierre Petit :op-cit, page 12.  
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-22مف المرسوـ التنفيذي  1و المادة  22-22مف األمر  5فقرة  04و مف جية أخرى أوجبت المادة 
عمى ىؤالء األجراء أف ينتظموا في شكؿ مف أشكاؿ الشركات التجارية، المنصوص عمييا في  515

ذات القانوف التجاري. ولـ يحدد المشرع نوع ىذه الشركات لكف مف األفضؿ أف ينتظموا في شكؿ شركة 
 مسؤولية محدودة أو شركة مساىمة حسب عدد العماؿ الذيف يريدوف استعادة مؤسستيـ.

ىذا فيما يتعمؽ باألجراء الراغبيف في استعادة مؤسستيـ أما باقي العماؿ، فميـ أف يحتفظوا بوضعيـ 
 .(1)كأجراء في المؤسسة و إما أف يتمقوا تعويضات طبقا لمتشريع المعموؿ بو 

 
 

مساىمة العماؿ فمـ يحدد المشرع الجزائري حدا أدنى ليذه المساىمة، حتى ال يقصي أحدا،  أما عف نسبة 
 .(2)% مف الشركة12لكنو حدد حدا أقصى إذ ال تجوز لمعامؿ الواحد أف يحوز أكثر مف 

ونتساءؿ عف ىدؼ المشرع مف تحديد ىذه النسبة، حيث قد يفيـ منيا أنو ال يريد أف يتممؾ عامؿ واحد 
ية في ىذه المؤسسة و بالتالي أف يسيطر عمييا. خاصة وأف تحديد الحد األقصى، يتناقض مع فكرة األغمب

انتظاـ العماؿ في شكؿ شركات تجارية حيث أف القانوف التجاري لـ يحدد نسبة معينة)كحد أقصى( لكؿ 
 شريؾ يريد المساىمة في تكويف شركة و إنما يبقى العقد شريعة المتعاقديف.

 اني: المزايا و الضمانات الممنوحة لمعمال عند شرائهم مؤسستهم:المطمب الث

و        أحاط المشرع كيفية استعادة األجراء لمؤسستيـ بمجموعة مف المزايا و الضمانات تسييال لمعممية
 تشجيعا لمعماؿ عمى المبادرة لشراء مؤسستيـ.

 الفرع االول: إمكانية الدفع عمى أقساط :

                                                           
يحدد شروط استعاد األجراء مؤسستيـ العمومية  22/22/0222مؤرخ في  515-22مف المرسـو التنفيذي  2المادة  1

 .00، ص  12االقتصادية و كيفيات ذلؾ جريدة رسمية عدد
يحدد شروط استعاد األجراء مؤسستيـ العمومية  22/22/0222مؤرخ في  515-22مف المرسـو التنفيذي  3المادة   2

 . 00، ص  0222لسنة 12ية و كيفيات ذلؾ جريدة رسمية عدداالقتصاد
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، كيفية دفع مبمغ التنازؿ، إذ مكنت العماؿ مف عممية 515-22مف المرسوـ التنفيذي  22حددت المادة 
 الدفع عمى أقساط و ذلؾ عمى النحو اآلتي: 

 .(1)%21يتـ دفع حصة أولية يحدد مبمغيا في عقد التنازؿ مع اقتطاع التخفيض المقدر بػ - 
عشروف سنة و ذلؾ في أقساط سنوية تدفع في نياية كؿ  تسديد المبمغ المتبقي، يكوف في مدة أقصاىا -

 سنة.
و مف المزايا التي يتمتع بيا األجراء كذلؾ، ىو إمكانية دفع الحصة األولية عمى سنتيف، ىذا ما نصت  -

 مف المرسـو التنفيذي المذكور أعاله في فقرتيا األولى. 20عميو المادة 
عشريف سنة عمى أقصى تقدير لدفع المبمغ المتبقي، إال أف لكف تجدر اإلشارة إلى أنو رغـ إعطاء فرصة 

أي بعبارة أخرى فإف  .% مف المبمغ المتبقي1المشرع فرض ابتداءا مف السنة السادسة، نسبة فائدة قدرىا 
و إال     المشرع الجزائري يحث العماؿ عمى دفع باقي المبمغ في أجؿ ال يتعدى الخمس سنوات،

 سيضطروف إلى دفع فوائد.
المؤرخ في  22-22مف األمر  03مف المزايا المقررة لمعماؿ كذلؾ، نجد انو حسب نص المادة 

% عمى األكثر مف رأس ماؿ المؤسسة) في 22،  يمكف لألجراء أف يستفيدوا مجانا مف 22/22/0222
 شكؿ أسيـ(، دوف حؽ التصويت و ال التمثيؿ في مجمس اإلدارة. 

عماؿ الذيف يريدوف استعادة مؤسستيـ،  مجموعة مف المزايا،  عمى نالحظ أف المشرع الجزائري، منح لم
غرار تشريعات أخرى. لكف نجد ىناؾ مف ذىب أبعد منو عند انتياجو ىذه السياسة،  فالمشروع البرازيمي 
مثال منح عشرة تسييالت،  مف حيث تخفيض سعر األسيـ وكذا مدة دفع الثمف،  مع عدـ إمكانية بيع 

كؿ ىذا   ،(2)المدة،  و أضاؼ نص يقضي بتقديـ سيـ مجاني عف كؿ سيـ يتـ شرائو  األسيـ خالؿ ىذه
 الغرض منو تحفيز العماؿ عمى استعادة مؤسستيـ المعَدة لمخوصصة. 

 الفرع الثاني: عدم قابمية أسهم العمال لمتداول :
                                                           

يحدد شروط استعاد األجراء مؤسستيـ العمومية 22/22/0222مؤرخ في  515-22مف المرسـو التنفيذي رقـ  22المادة  1
 .00، ص 0222، لسنة  12االقتصادية و كيفيات ذلؾ جريدة رسمية عدد

2  Jahyr-Philippe BICHARA, " La privatisation au brésil : Aspects juridiques et financiers"  
Thèse de doctorat en droit, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Paris, France, Juillet 2004,    
P 229.  
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العماؿ ىـ المستفيدوف أوال مقابؿ المزايا التي منحيا المشرع الجزائري، نجده أحاط العممية بضمانات ليكوف 
مف ىذا القانوف، وعميو منع األجراء مف التنازؿ عف سندات الشركة طواؿ مدة خمس سنوات ابتداءا مف 

. (1)تاريخ االكتتاب،  كما ال يمكف أف تكوف ىذه السندات موضوع أي صفقة تجارية قبؿ دفع مبمغيا كامال
الشركة المستفيدة أف تسدد مبمغ التخفيض الذي استفاد وفي حالة خرؽ العماؿ ليذا الحظر، يتعيف عمى 

 منو األجراء، و تفقد بذلؾ كؿ المزايا، ألنيا مقرر لمعماؿ دوف غيرىـ.

أماـ كؿ النصوص التي تنظـ كيفية استعادة األجراء لمؤسستيـ،تبقى حصيمة المؤسسات التي تـ 
إذا نالحظ  عادة مف طرؼ األجراءخوصصتيا في الجزائر ضئيمة خاصة فيما يتعمؽ بالمؤسسات المست

حيث لـ يتـ استعادة أية مؤسسة مف طرؼ  0222تقمص عدد ىذه المؤسسات ليصؿ حده األدنى سنة 
 عماليا.

و لعؿ سبب ىذا التراجع، ىو وجود فراغ قانوني فيما يخص تمويؿ عممية شراء العماؿ ليذه األسيـ. فمف 
تيـ نجد بعض المشرعيف اىتموا بالمؤسسات التي تقدـ أجؿ توسيع نطاؽ مشاركة العماؿ في ممكية مؤسس

 قروضا لمعماؿ مف أجؿ تمكينيـ مف شراء مؤسستيـ.

ففي الواليات المتحدة األمريكية مثال، أصدر المشرع قانوف يعفي المؤسسة المالية التي تمنح قروض 
فوائد التي تحصؿ % مف ال12لصندوؽ العامميف، المخصص لتمويؿ شراء األسيـ، مف دفع الضريبة عمى 

 عمييا.
ىذا اإلعفاء جعؿ المقرض في موقؼ يسمح لو بتخفيض معدؿ الفائدة عمى القرض، و ىذا يعني بالتبعية 

 .(2)تخفيض تكمفة تمويؿ شراء األسيـ مف طرؼ العماؿ

مف خالؿ ما تقدـ يمكف اعتبار " قانوف إسياـ العماؿ " مبادرة طيبة مف طرؼ المشرع الجزائري، حاوؿ 
خاللو إعطاء فرصة لمطبقة العاممة في التممؾ و المساىمة في إدارة المؤسسة،  لتحفيزىـ عمى مزيد مف 

 مف العمؿ و اإلنتاجية،  ألنو بتحسيف وضع الفرد يتحسف وضع المجتمع و يستقر .
                                                           

ومية يحدد شروط استعاد األجراء مؤسستيـ العم  22/22/0222:مؤرخ في  515-22مف المرسـو التنفيذي  4المادة  1
 .00ص 0222لسنة  12االقتصادية و كيفيات ذلؾ جريدة رسمية عد

 .212منير ابراىيـ ىندي، المرجع السابؽ، ص  2



 

79 

 

ر و لكف نتساءؿ عف مدى واقعية ىذا القانوف وفعاليتو، خاصة وأنو يذكرنا بتجربة قديمة، كاف فييا التسيي
 والجميع يعمـ ما كاف مصير ىذه التجربة. (1)ممكية و سائؿ اإلنتاج لمعماؿ

 فيؿ ممكية العماؿ لمؤسستيـ بالمفيـو المستحدث لو تطبيؽ فعمي، و ىؿ لقي نجاحا ممموسا في الجزائر؟
 ية.حسب مجمس محافظي البنوؾ العربية، فإف عممية التنازؿ لصالح العماؿ لـ تمؽ نجاحا في الدوؿ العرب

أما عف مدى التطبيؽ الفعمي ليذه السياسة،  فاألمر مازاؿ يشوبو نوع مف الغموض، حيث نجد مجمس 
، صّرح عف مجموعة مف المؤسسات التي تمت 00/20/0221يوـ  25في دورتو  مساىمات الدولة

 خوصصتيا، نذكر عمى سبيؿ المثاؿ :
 شركة سيراميؾ قالمة لصالح مجموعة ايطالية . -
 تيارت لصالح مجموعة فرنسية . SNVIشركة   -

وعشرات المؤسسات األخرى، و أعمف عف استعادة مؤسسة مف طرؼ عماليا، ليصبح عددىا اإلجمالي 
و     عف إسـ ىذه المؤسسة و ال عف نشاطيا في تمؾ السنة، تسع  مؤسسات، ، لكف دوف أدنى تحديد، ال

 .(2)ال عف موقعيا؟ !

بوجود إطار قانوني ومؤسساتي محكـ التنظيـ، يأخذ بعيف  إف نجاح مسار الخوصصة مرتبط أساسا
 االعتبار جميع االنشغاالت خاصة االجتماعية منيا. 

فعمى المشرع الجزائري تعزيز ىذا القانوف، لجعمو أكثر اجتذاب لمعماؿ، حتى تمقى ىذه العممية الصدى و 
بحوث االقتصادية الفرنسي، نجاح النجاح الذي حققتو في دوؿ أخرى، حيث أرجعت دراسة أجراىا مركز ال

 . (3)ىذه العممية إلى مرونة اإلجراءات و دقة تقييـ الشركات

و         كما يجب تييئة المناخ و الظروؼ المالئمة لتجسيد، و تسييؿ العممية، كتنشيط السوؽ  المالية، 
أرادوا ذلؾ شراء إصالح جذري لمقطاع البنكي  ألنو بدوف ىذه األدوات ال يمكف لمعماؿ حتى و إف 

 مؤسستيـ المعَدة لمخوصصة .

 المبحث الثاني: السهم الذهبي:آلية لمحفاظ عمى المصمحة الوطنية:
                                                           

 . 2415مارس  03و 00-23مراسيـ التسيير الذاتي المؤرخة في  1
2  « La relance de la privatisation » :www.algerie-dz.com. 
3 Pierre GUISLAIN, op-cit, p 98. 
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لى نقؿ الممكية سواء  ال يمكف التعرض إلى طرؽ و أساليب خوصصة المؤسسات العمومية االقتصادية وا 
كميا أو جزئيا،  كإحدى ىذه الطرؽ، دوف التطرؽ إلى السيـ الذىبي )سيـ االمتياز( أو كما سماىا المشرع 
 الجزائري " السيـ النوعي"، والذي يمثؿ قيدا عمى  نقؿ الممكية  وقد فضؿ المشرع الجزائري تسمية" السيـ

" أما مصطمح action spécifiqueالنوعي" متبعا في ذلؾ المشرع الفرنسي الذي يطمؽ عميو       " 
ميما اختمفت  Golden Share "1"السيـ الذىبي فيي الترجمة لتعبير المشرع البريطاني الذي سماه بػ 
ة العامة. كمما الحفاظ عمى المصمح التسميات يبقى السيـ الذىبي طريقة تساعد الدولة عمى تحقيؽ أو

استدعى األمر ذلؾ،  حيث يخوؿ ىذا السيـ حقوقا غير عادية لمالكو )وىي الدولة في ىذه الحالة(، حتى 
ف كاف يمثؿ أقمية في الشركة.  وا 

 المطمب األول: ماهية السهم الذهبي:

و إنما     ، ولـ يقدـ المشرع البريطاني تعريفا لو2423ألوؿ مرة في بريطانيا سنة   ظير السيـ الذىبي
اكتفى بتوضيح اليدؼ منو وىو الحفاظ عمى المصمحة الوطنية، وقد استعممت تقنية السيـ الذىبي في 

وكذلؾ في الدوؿ العربية، تونس و  (، 2)العديد مف الدوؿ منيا فرنسا، بريطانيا، بمجيكا، تركيا، البرازيؿ
المخوصصة وخاصة عمى المساىميف  الجزائر ويسمح السيـ الذىبي لمدولة بممارسة رقابة عمى الشركة

 .3في ىذه األخيرة

فيذه التقنية تمكف مف تمديد رقابة الدولة، حتى بعد الخوصصة وبعد أف أصبحت الدولة مجرد مساىـ )أي 
 أقمية ( في الشركة .

 الفرع االول: تعريف المشرع الجزائري لمسهم الذهبي:

                                                           
1 Roland LASKINE," Les privatisations : Enjeux stratégiques et opportunités boursières", 
Collection Décryptons, les éditions d’organisation, Paris, 1993, p 31  
2  Pierre GUISLAIN, op-cit, p  012  

إعاد حمود القيسي، "الخصخصة و نظاميا القانوني"، مجمة االمف و القانوف تصدرىا كمية شرطة دبي،العدد االوؿ،  3
 .01، االمارات المتحدة العربية، ص 0222جانفي 
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 510-22مف المرسوـ التنفيذي       20نص المشرع الجزائري عمى تعريؼ السيـ النوعي في المادة 
بقولو: " يقصد بالسيـ النوعي سيـ في رأسماؿ الشركة ناتج عف خوصصة  (1) 22/22/0222المؤرخ في 

مؤسسة عمومية اقتصادية، تحتفظ بو الدولة مؤقتا،  يخوليا حؽ التدخؿ بموجبو ألسباب ذات  مصمحة 
 وطنية ".

بناءا عمى ىذا النص خوؿ المشرع الجزائري الدولة إمكانية االحتفاظ بسيـ نوعي عند خوصصتو 
و ىو مفيوـ واسع    ممارسة رقابة عمى ما يجري داخؿ المؤسسات ألجؿ المصمحة الوطنية مؤسساتيا ل

 يترؾ المجاؿ شاسعا أماـ تدخؿ الدولة .

كما نستخمص مف خالؿ ىذا النص أف االحتفاظ بيذا السيـ ال يكوف بصفة دائمة و إنما بصفة مؤقتة، 
 0222د قّمص مدة االحتفاظ بالسيـ النوعي سنة وتجدر اإلشارة في ىذا الصدد إلى أف المشرع الجزائري ق

، وتحسب ىذه النقطة ( 3) 2441سنوات سنة  1،  بعدما كانت ىذه المدة (2)سنوات كحد أقصى  5ليصبح 
لصالح المشرع الجزائري،  حيث حدد مدة االحتفاظ بو وقاـ بتقميصيا،  خالفا لممشرع البريطاني مثال الذي 

، وىذا مف شأنو إبعاد المستثمريف عف المؤسسات (4)لة بالسيـ الذىبي لـ يصنع أي حد الحتفاظ الدو 
المعدة لمخوصصة، تخوفا مف بقاء سيطرة الدولة عمييا فتحديد المشرع الجزائري مدة قصوى لالحتفاظ 

سنوات( يجعؿ المستثمريف أكثر اطمئنانا عند شرائيـ المؤسسات العمومية  5كالسيـ النوعي )وىي 
 ة .المطروحة لمخوصص

 الفرع الثاني: كيفية إنشاء السهم الذهبي: 
                                                           

، يحدد شروط و كيفيات ممارسة حقوؽ السيـ النوعي        و 22/22/0222المؤرخ في  510-22المرسـو التنفيذي  1
 لؾ .كيفيات ذ

المتعمؽ بتحديد شروط ممارسة حقوؽ السيـ النوعي  22/22/0222المؤرخ في  510-22مف المرسـو التنفيذي  1المادة  2
 .02ص  0222لسنة  12و كيفيات ذلؾ،  الجريدة الرسمية عدد 

في المؤرخ  255-41مف المرسـو التنفيدي  4و المادة  2441اوت  01المؤرخ في  00-41مف األمر  1المادة  3
 .21، ص 2441، سنة 05يحدد شروط ممارسة السيـ النوعي و كيفياتيا، جريدة رسمية عدد  25/22/2441

عميوش قربوع كماؿ: " دور السيـ النوعي في خوصصة المؤسسات العامة" مداخمة ألقيت باليـو الدراسي حوؿ:         "  4
 2421ماي  3 ، نظمو قسـ الحقوؽ بجامعة 0221ي ما 1خوصصة المؤسسات العامة عند المشرع الجزائري" ، بتاريخ 

 قالمة.
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بيدؼ منح الدولة حقوؽ  (1)تنشا األسيـ الممتازة عف طريؽ القانوف أو في النظاـ األساسي لمشركة  
امتياز)غير عادية( أكثر بكثير مما يتضمف السيـ العادي،  وال بد أف يكوف منصوص  صراحة عمى 

ولة كما ذكرنا لمدة معينة بعد خوصصة المؤسسة العامة طبقا لممادة الحقوؽ المتعمقة بو،  وتحتفظ بو الد
، وقد كاف إنشاء السيـ النوعي يخضع لدفتر شروط مف خاللو يمكف النص عمى  -22 41مف األمر  1

 احتفاظ الدولة بسيـ نوعي وذلؾ بقرار مف الييئة المكمفة 

غاء النصوص السابقة،  نص المشرع و إل 0222أما بعد تعديؿ قانوف الخوصصة سنة  (2) بالخوصصة
المذكور سابقا عمى ما  22/22/0222المؤرخ في  015-22مف المرسوـ التنفيذي  25الجزائري في المادة 

 يمي: 

" يقرر رئيس الحكومة مدى جدوى النص عمى السيـ النوعي لصالح المتنازؿ، بعد موافقة مجمس 
 ىمات ".مساىمات الدولة عمى تقرير الوزير المكمؼ بالمسا

نستخمص مف ىذا النص أنو يتقرر احتفاظ الدولة بالسيـ النوعي في المؤسسة المخوصصة، بناءا عمى 
جاء وعوض  –كما رأينا في الفصؿ األوؿ  –تقرير " وزير الخوصصة " وىو وزير الصناعة حاليا والذي 

 الوزير المكمؼ بالمساىمات .

الذىبي، ومدى جدواه ثـ يعرض التقرير عمى مجمس  ويوضح ىذا التقرير الغاية مف االحتفاظ بالسيـ
مساىمات الدولة لممصادقة عميو،  ليقرر بعدىا رئيس الحكومة وىو في نفس الوقت رئيس مجمس 

االحتفاظ بالسيـ النوعي مف عدمو : وعموما فاف الدولة تحتفظ عادة بالسيـ النوعي في  المساىمات
 ىمية نظرا لطبيعة نشاطيا .المؤسسات اإلستراتيجية و التي ترى فييا أ

 المطمب الثاني : الحقوق المصيقة بالسهم النوعي )مميزاته( :

                                                           
1  Leila ABDELADIM, Les privatisations d’entreprises publiques dans les pays du Maghreb : 
Maroc ; Algérie ; Tunisie. Étude juridique, Les éditions internationales, Algérie, 1998, p 002. 

يحدد شروط ممارسة السيـ النوعي و كيفياتيا، جريدة رسمية  25/22/2441المؤرخ في  255-41ـ مف المرسو  5المادة  2
 .21، ص 2441، سنة 05عدد 
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إف احتفاظ الدولة بالسيـ النوعي،  يكفؿ ليا جممة مف الحقوؽ واالمتيازات،  حتى ولو كانت تمثؿ أقمية 
المؤرخ  510– 22في المؤسسة،  وقد كرس ذلؾ المشرع الجزائري عبر المرسوـ التنفيذي

" تعييف  -:(1)المذكور سابقا حيث نص عمى أف السيـ النوعي يكفؿ الحقوؽ التالية 22/22/0222في
ممثؿ واحد أو ممثميف عف الدولة في مجمس اإلدارة أو مجمس المراقبة حسب  الحالة،  وفي الجمعيات 

 العامة لممؤسسة مف دوف حؽ التصويت.

 سمطة االعتراض عمى قرار يتعمؽ بما يأتي: -

 يعة نشاط المؤسسة.تغيير طب -

 التصفية اإلدارية. -

 تقميص عدد المستخدميف ". -

المذكور  22/22/0222المؤرخ في  510 -22مف المرسوـ التنفيذي  1وتجدر اإلشارة أف نص المادة 
والتي  (2) 00 – 41سابقا، احتفظ بنفس الحقوؽ الذي كاف ينص عمييا المشرع عبر قانوف الخوصصة 

أعاله لفقرة أخيرة والمتعمقة بحؽ االعتراض  1مع إضافة المادة  ( 0) 55 – 41 أكدىا بالمرسوـ التنفيذي
 في حالة تقميص عدد العماؿ .

ولمتفصيؿ أكثر فإف الدولة باحتفاظيا بالسيـ النوعي عند عممية الخوصصة، تتمتع بحقيف أساسيف 
 يتمثالف في : الحؽ في التمثيؿ و حؽ االعتراض:

 التمثيل :الفرع االول: الحق في 

يخوؿ السيـ النوعي لمدولة،  حؽ التمثيؿ في المؤسسة، حيث  يمكف ليا أف تعيف ممثؿ أو ممثميف عنيا 
 . (3) في مجمس إدارة المؤسسة أو مجمس المراقبة وىذا تبعا لطريقة إدارة ىذه المؤسسة

                                                           
المتعمؽ بتحديد شروط ممارسة حقوؽ السيـ النوعي  22/22/0222المؤرخ في  510-22مف المرسـو التنفيذي  1المادة  1

 .02، ص  0222 ، لسنة 12و كيفيات ذلؾ،  الجريدة الرسمية عدد 
 2441اوت  01المؤرخ في  00-41مف القانوف  2المادة  2
و كيفياتيا،  ممارسة السيـ النوعييحدد شروط  22/2441/ 25المؤرخ في 255-41مف المرسـو التنفيذي  1المادة  3

 .21، ص 2441، سنة 05جريدة رسمية عدد 
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الشركة، والمساىمة في إدارة وعميو يكوف ليؤالء الممثميف الحؽ في حضور الجمعيات العامة التي تعقدىا 
الشركة بصفة عامة،  لكف خالفا ألعضاء مجمس اإلدارة في شركة المساىمة مثال : فاف ممثمي الدولة 
ليسوا منتخبيف مف طرؼ الدولة لتمثيميا و اإلطالع عمى كؿ ما يجري داخؿ المؤسسة لكف دوف أف يكوف 

 ليـ الحؽ في التصويت.

ىؤالء الممثميف مف حؽ التصويت، عند اتخاذ قرارات المؤسسة، إال أف  وتجدر اإلشارة أنو رغـ حرماف
المشرع أعطى الدولة مف خالؿ السيـ النوعي، حقا أكبر وسمطة أوسع،  وىي حؽ االعتراض عمى ىذه 

 القرارات كمما استدعت الضرورة ذلؾ.

 الفرع الثاني: حق االعتراض: 

المذكور  510 – 22مف المرسوـ التنفيذي  1مف المادة  أعطى المشرع الجزائري مف خالؿ الفقرة الثانية
سابقا، لممثمي الدولة سمطة االعتراض عمى القرارات التي تصدرىا المؤسسة المخوصصة، إذا كانت 

 تيدؼ إلى تغيير نشاط الشركة.
 كما ليـ حؽ االعتراض عمى قرار تصفية اإلرادية لمشركة، أي ليـ حؽ معارضة القرار الرامية لإلنياء

 اإلرادي لنشاط الشركة، وحميا وتصفيتيا.

 وقد كانت ىذه الحقوؽ مكرسة في السيـ النوعي منذ تبني المشرع الجزائري صراحة لبرنامج الخوصصة.

ىو حؽ االعتراض  22/22/0222المؤرخ في  510 -22أما الجديد الذي جاء بو عبر المرسوـ التنفيذي 
اؿ،  وىذا حرص مف المشرع الجزائري، عمى الحفاظ عمى عمى القرارات الرامية إلى تقميص عدد العم

 مناصب الشغؿ في المؤسسة المخوصصة ومنو عمى األمف االجتماعي.

خالؿ ممارسة حقيا في االحتفاظ بالسيـ النوعي تسعى إلى الحفاظ عمى المصمحة الوطنية   فالدولة مف
اء بالبيع أو الرىف أو أي تصرؼ ، سو (1)، ومف أجؿ ىذا جعمت ىذا السيـ غير قابؿ لمتصرؼ فيو(1)

                                                                                                                                                                                     

 
 
،  يحدد شروط و كيفيات ممارسة السيـ النوعي و 22/22/0222المؤرخ في  510-22مف المرسـو التنفيذي  0المادة  1

 .02،  ص 0222لسنة  12كيفيات ذلؾ،  الجريدة الرسمية عدد 
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قانوني آخر، لكف حددت الدولة كما ذكرنا مدة االحتفاظ بو بثالث سنوات كحد أقصى،  إذ يمكف تحويؿ 
مف المرسـو  1السيـ النوعي قبؿ نياية ىذه المدة إلى سيـ عادي بقرار مف رئيس الحكومة طبقا لممادة 

ى الدولة عف حقوقيا الممتازة المصيقة بالسيـ النوعي ولكف المذكور أعاله وبيذا تتخم 510 – 22التنفيذي 
تبقى مساىـ أو شريؾ عادي في المؤسسة التي تمت خوصصتيا جزئيا إلى أف تقر الدولة بيع حصتيا 

 وبالتالي الخوصصة الكاممة لممؤسسة .

جاؿ االقتصادي فالسيـ النوعي ما ىو إال دليؿ آخر عمى عدـ استعداد الدولة بعد التخمي نيائيا عف الم
ف حدد المشرع مدة  مف خالؿ مؤسساتيا الوطنية والرقابة التي تمارسيا عمى االقتصاد الوطني، حتى وا 

سنوات و كأنيا المدة التي يعطييا المشرع لمدولة أيف تستطيع ممارسة سمطتيا  5قصوى لالحتفاظ بو وىي 
ية بوجو عاـ ، أو تسريح العماؿ عمى المؤسسة حتى بعد خوصصتيا متى تعمؽ األمر بالمصمحة الوطن

 مثال بوجو خاص  ولتخوض بعد ذلؾ المؤسسة في اقتصاد السوؽ بعيدا عف حماية الدولة.

في ختاـ ىذا الباب و الذي حاولنا مف خاللو توضيح و تحميؿ اإلطار التشريعي لخوصصة المؤسسات 
رنامج الخوصصة   و انتياءا بطرؽ العمومية االقتصادية في الجزائر، بداية باإلطار الييكمي المعد لب

 خوصصة ىذه المؤسسات سواء مف خالؿ السوؽ المالية أو خارجيا. 

استخمصنا أف الطرؽ األكثر استعماال مف طرؼ المشرع الجزائري ىي الطرؽ خارج السوؽ المالية، نظرا 
لبيع بالتراضي و لضعؼ ىذه األخيرة في الجزائر، حيث  اعتمد المشرع أساسا، عمى الطرؽ التعاقدية كا

عقود الشراكة و ىذا حتى تتمكف الدولة مف مناقشة و إمالء شروطيا في العقد. كما الحظنا في اإلطار 
 الييكمي لمخوصصة في الجزائر تواجد السمطة التنفيذية في كؿ المراحؿ مف اتخاذ 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
و   ،  يحدد شروط و كيفيات ممارسة السيـ النوعي     22/22/0222المؤرخ في  510-مف المرسـو التنفيذي 2المادة  1

 .02،  ص 0222لسنة  12كيفيات ذلؾ،  الجريدة الرسمية عدد 
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 خاتمة:

تشّكؿ الخوصصة  أحد أىـ سياسات االصالح االقتصادي و إعادة الييكمة، التي مست عمى حد سواء 
الدوؿ المتقدمة و الدوؿ النامية، و قد حاولت االلماـ مف خالؿ ىذا العمؿ بمختمؼ طرؽ خوصصة 

 المؤسسات العامة االقتصادية 
و ذلؾ عمى مرحمتيف: تـ في األولى فقد اضطرت الدولة إلى خوصصة المؤسسات العمومية االقتصادية 

تنظيـ ىذه المؤسسات في شكؿ شركات تجارية، ثـ في مرحمة ثانية، فتح رأسماليا لمخواص و ىذا بسبب 
 ظيور أزمة تسيير القطاع االقتصادي العاـ.

 )Crise de la gestion étatique du capital) 

في ختاـ دراستنا يمكف القوؿ أف تطبيؽ برنامج الخوصصة في البمداف النامية، بنفس األنماط والطرؽ  
المعتمدة في الدوؿ المتقدمة، أمر مستبعد )وغير منطقي أصال( وذلؾ بسبب اختالؼ البيئات االقتصادية 

ود في الدوؿ المتقدمة والسياسية واالجتماعية، بيف ىاتيف المجموعتيف مف الدوؿ، ففي الوقت الذي تس
خمفية تشريعية ديمقراطية،  وقاعدة صناعية ناضجة،  وخبرات تجارية وآليات منتظمة لألسواؽ التنافسية، 
وأسواؽ مالية متقدمة، وموارد بشرية مؤىمة،  يالحظ بالمقابؿ في الدوؿ النامية عدـ وجود خمفية تشريعية 

القاعدة الصناعية والمؤسسات العامة مف اختالؿ كبير مما مستقرة، حيث تنقمب القوانيف واألنظمة وتعاني 
 صّعب مف عممية خوصصتيا، كما تعاني األسواؽ المحمية والمالية مف ضعؼ آلياتيا وقمة تعامالتيا .

وفي خضـ ىذا التفاوت الكبير بيف الظروؼ السائدة في كؿ مف الدوؿ المتقدمة وتمؾ السائدة في الدوؿ 
ممة الظروؼ أو باألحرى أقممة الخوصصة مع واقع الدوؿ النامية، وبناءا عمى ىذه النامية، كاف ال بد أق

 الدراسة توصمنا ا إلى االستنتاجات التالية:
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إف الخوصصة في البمداف النامية السيما الجزائر،  ال يمكف أف تكوف إال مع وجود الدولة ال بتيميشيا 
 وىذا ألمريف عمى األقؿ :

بديؿ لمدولة عمى الساحة االقتصادية،  فالخواص والمستثمريف سواء وطنييف أـ أوليما أنو ال يوجد  -
أجانب مازالوا في بداية الطريؽ، إلنشاء قطاع خاص موازي ومنافس لمقطاع العاـ، لذا فعمى الدولة 
البقاء خاصة في المراحؿ األولى مف برنامج الخوصصة، إلى غاية ثبوت ركائز اقتصاد السوؽ في 

 لبمداف.محيط ىذه ا

عممية الخوصصة لو انسحبت الدولة تماما منذ   األمر الثاني متعمؽ باآلثار الوخيمة التي قد تخمفيا -
الوىمة األولى مف الساحة االقتصادية، فالتركيبة االجتماعية في بالدنا والتي اعتادت دعـ الدولة، ال 

جو إلى التحرر الكمي دفعة واحدة،  يمكف أف تتأقمـ  مع نموذج اقتصاد السوؽ الحر ومنو فال يمكف التو 
 بؿ ال بد أف يكوف انسحاب الدولة تدريجيا.

   
وبما أف عممية الخوصصة تقوـ أساسا عمى إطالؽ قوى السوؽ وتحرير التجارة العالمية،  في إطار 
العولمة ودخوؿ اقتصاد السوؽ، فمف الضروري وضع ضوابط واتخاذ اإلجراءات الالزمة لمحد مف سيطرة 

الماؿ األجنبي عمى االقتصاديات الوطنية، وىو ما يمكف تحقيقو مف خالؿ تشجيع المستثمريف رأس 
 الوطنييف عمى المشاركة في برنامج الخوصصة ولف يتحقؽ ىذا إال بتحقؽ عدة أمور منيا:

ف نجد في  – وجود تحفيزات تشريعية،  مف خالؿ قانوف االستثمار،الضرائب والقوانيف الجمركية،  فحتى وا 
 ىذه القوانيف بعض االمتيازات واإلعفاءات والتسييالت لكف يبقى ىذا غير كاؼ الجتذاب المستثمريف.

إصالح المنظومة البنكية، و واقع البنوؾ في الجزائر، فممشاركة الخواص في برنامج الخوصصة، ال بد  -
قؿ المساىمة في مف تسييؿ عممية تمويميـ، بمنحيـ القروض والضمانات لمتمكف مف شراء أو عمى األ

 المؤسسات المعدة لمخوصصة.
القضاء أو الحد مف البيروقراطية،  فتعقيد اإلجراءات وتعدد الييئات المتعامؿ معيا،  تقضي عمى عـز  -

 أكثر مف مستثمر في خوض غمار الخوصصة.
لمستثمريف يجب أف يبقى استعماؿ الدولة "لمسيـ الذىبي" استثناءا ال قاعدة حتى ال يؤدي إلى ىروب ا -

 الخواص.
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أما فيما يخص طرؽ وآليات خوصصة المؤسسات العامة،  فاعتماد السوؽ المالية،  يعتبر مف دعائـ 
نجاح برنامج الخوصصة، وعميو فال بد مف سوؽ مالية محكمة التنظيـ، عريقة العادات،  وىذا ما تفتقد لو 

ىتماـ أكثر بيذه السوؽ مف أجؿ اكسابيا الدوؿ النامية بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة،  لذا وجب اال
 أكثر حيوية ونشاط، لكي تمعب الدور المنتظر منيا في برنامج الخوصصة.

فالخوصصة ليست غاية في حذ ذاتيا و انما ىي وسيمة إليجاد حؿ لمشكمة تسيير االقتصاد             
فالمشكمة التي تعاني منيا الجزائر  و الخروج مف االقتصاد الريعي و إنقاذ المؤسسات العامة مف االفالس.

اليوـ ىو سوء التسيير، فمنجاح برنامج الخوصصة البد مف إخضاعو لحتميات الحكـ الراشد، و ربط 
 خوصصة المؤسسات العمومية بالحكـ الراشد االقتصادي.
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 .025، ص 2434لسنة  4الرائد الرسمي لمجميورية التونسية، عدد 

لسنة  10المتضمف األمالؾ الوطنية، جريدة رسمية عدد  2/20/2442المؤرخ في  52-42القانوف رقـ  .4
 . 2112، ص 2442

المؤرخ في  22-25المعدؿ و المتمـ بالقانوف رقـ  2445- 21-05المؤرخ في  22-45القانوف رقـ  .22
 .02، ص0225لسنة  22المتعمؽ ببرصة القيـ المنقولة،  جريدة رسمية عدد  0225فيفري  22
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،  و المتعمؽ بإعادة تنظيـ السوؽ المالية 2442نوفمبر  22المؤرخ في  2442لسنة  222القانوف رقـ  .22
 .2422ص  2442سنة ل 42الرائد الرسمي لمجميورية التونسية عدد 

 2المؤرخ في  21-44،  يعدؿ و يتـ القانوف رقـ 0223فيفري  05المؤرخ في  21-23القانوف رقـ  .20
، ص 0223، لسنة 22و المتضمف القانوف التوجييي لمتعميـ  العالي، جريدة رسمية عدد  2444أفريؿ 

22. 

 2المؤرخ في  21-44رقـ  ،  يعدؿ و يتـ القانوف0223فيفري  05المؤرخ في  21-23القانوف رقـ  .25
 .22، ص 0223لسنة  22و المتضمف القانوف التوجييي لمتعميـ  العالي، جريدة رسمية عدد  2444أفريؿ 

و المتعمؽ ببورصة القيـ المنقولة،  جريدة  2445ماي  05المؤرخ في  22-45المرسوـ التشريعي رقـ  .22
 25جريدة رسمية عدد  2441جانفي  02 المؤرخ في 22-41،  المعدؿ و المتمـ باألمر 52رسمية عدد 

، بتاريخ 22،  جريدة رسمية عدد 0225نوفمبر  22المؤرخ في  22-25،  و القانوف رقـ 01ص 
 .02ص  24/22/0225

معدؿ و متمـ لمقانوف التجاري  2445أفريؿ  01المؤرخ في  23-45المرسوـ التشريعي رقـ  .21
 الجزائري.

يصرح بموجبو أف الغاز المختمط بالوقود السائؿ  2422فيفري  02مؤرخ في  24-22ألمر رقـ ا .21
، سنة 22المستخرج مف جميع الحقوؿ الكائنة بالجزائر ىو ممؾ لمدولة دوف غيرىا،جريدة رسمية عدد 

 . 002، ص 2422
يتعمؽ بخوصصة المؤسسات العمومية، جريدة رسمية  2441أوت  01مؤرخ في  00- 41ألمر رقـ ا .22

 .5، ص2441، سنة 23عدد 

و المتعمؽ بتسيير رؤوس األمواؿ التجارية التابعة  01/24/2441المؤرخ في  01-41مر رقـ األ .23
 .1، ص2441سنة  ،11لمدولة جريدة رسمية عدد 

المؤرخ في  00-41ألمر لالمعدؿ و المتمـ  24/25/2442المؤرخ في  20-42األمر رقـ  .24
 .4، ص 2442، سنة21دد و المتعمؽ بخوصصة المؤسسات العامة،  جريدة رسمية ع 01/23/2441

المؤرخ في  2442سنة  222يعدؿ و يتمـ األمر  2443جويمية  25مؤرخ في  43- 2222 رقـ األمر .02
المتعمؽ بضبط تركيبتو و تسير لجنة تطيير و إعادة ىيكمة المنشات ذات المساىمات  2442فيفري  02
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، 14مي لمجميورية التونسية  عدد العمومية و تركيبة و مشموالت المجنة الفنية لمتخصيص،  الرائد الرس
 . 2114ص 

 22المتعمؽ بترقية االستثمار جريدة رسمية عدد   02/23/0222المؤرخ في  25- 22األمر رقـ  .02
 . 22، ص 0222لسنة 

و المتعمؽ بخوصصة المؤسسات العمومية  0222اوت  00المؤرخ في  22- 22األمر رقـ  .00
 .24ص  0222سنة  22الرسمية عدد االقتصادية و تسييرىا و خوصصتيا الجريدة 

 0222أوت  02المؤرخ في  22-22المتمـ لألمر  0223فيفري  03المؤرخ في  22-23األمر رقـ  .05
لسنة  22و المتعمؽ بتنظيـ المؤسسات العمومية االقتصادية و تسييرىا  و خوصصتيا، جريدة رسمية عدد 

 .21،ص 0223
، جريدة 0224يتضمف قانوف المالية التكميمي لسنة ، 0224جويمية  00مؤرخ في  22-24األمر رقـ  .02

 .2، ص 0224جويمية  01مؤرخة في  22رسمية عدد 

، و المتعمؽ بالوقاية مف الفساد و 0221فيفري  02مؤرخ في  22-21 رقـ المرسوـ الرئاسي .01
 01مؤرخ في  21-22، المعدؿ و المتمـ باألمر رقـ 2،ص 0221،سنة 22مكافحتو، جريدة رسمية عدد 

،جريدة 0222أوت   20المؤرخ في  21-22و بالقانوف رقـ  21، ص 12، جريدة رسمية عدد 0222وت أ
 .2،ص 0222سنة  22رسمية عدد 

، يعدؿ و يتمـ المرسوـ التنفيذي رقـ 0221ماي  52المؤرخ في  232-21المرسوـ الرئاسي رقـ  .01
جريدة رسمية  و سيره،     ةيتعمؽ بتشكيمة مجمس مساىمات الدول 0222سبتمبر  22مؤرخ في  22-015

 .23ص  0221سنة  51عدد 

 512-22و المعدؿ لممرسـو التنفيذي رقـ  52/21/0221المؤرخ في  232-21المرسـو الرئاسي رقـ  .02
و صالحياتيا و كيفيات     الذي يحدد تشكيمة لجنة مراقبة عمميات الخوصصة 22/22/0222المؤرخ في 

 .22، ص 0221، لسنة 51تنظيميا و سيرىا، جريدة رسمية عدد 

يتضمف تنظيـ الصفقات  0222اكتوبر سنة  22مؤرخ في  051- 22المرسوـ الرئاسي رقـ  .03
 .5ص  ،0222، لسنة 13العمومية،  جريدة رسمية عدد 

 2415مارس  03و 00-23مراسيـ التسيير الذاتي المؤرخة في  .04



 

92 

 

ياـ المديريف العاميف المتضمف إنياء م 2442جانفي 52مؤرخ في  22-42المرسوـ تنفيذي رقـ  .52
لممؤسسات االشتراكية ذات الطابع االقتصادي التي تحولت إلى مؤسسات عمومية اقتصادية،  الجريدة 

 . 023، ص 2442، لسنة 21الرسمية عدد 
يتضمف تحديد كيفيات تنظيـ لجنة  2441مارس  22مؤرخ في  221- 41المرسوـ التنفيذي رقـ  .52

كذلؾ كيفيات تعييف أعضائيا و قانونيـ األساسي     و نظاـ مراقبة عمميات الخوصصة و سيرىا و 
 . 22، ص 2441، سنة 23التعويض المطبؽ عمييـ، الجريدة الرسمية عدد 

يتعمؽ بشروط تممؾ الجميور األسيـ و  2441افريؿ  25مؤرخ في  252-41 رقـالمرسوـ التنفيذي  .50
و كيفيات ذلؾ،  الجريدة الرسمية عدد  القيـ المنقولة األخرى في المؤسسات العمومية التي ستخوصص

 .21، ص 2441، سنة 05

يحدد شروط ممارسة السيـ النوعي  و  22/2441/ 25المؤرخ في 255-41المرسوـ التنفيذي رقـ  .55
 .21، ص 2441، سنة 05كيفياتيا، جريدة رسمية عدد 

لتخصيص يحدد كيفيات تسيير حساب ا 2441ماي  02مؤرخ في  222-41المرسوـ التنفيذي رقـ  .52
مؤرخة في  52الذي عنوانو " الموارد الناجمة عف الخوصصة" جريدة رسمية عدد  025-235الخاص رقـ 

 .24، ص 00/21/2441

يتعمؽ بتشكيمة مجمس مساىمات الدولة  0222سبتمبر  22مؤرخ في  015-22المرسوـ التنفيذي رقـ  .51
 .21، ص 0222سنة  12و سيره، جريدة رسمية عدد 

المتعمؽ بتحديد شروط ممارسة حقوؽ  22/22/0222المؤرخ في  510-22ي رقـالمرسوـ التنفيذ .51
 .02، ص  0222، لسنة 12السيـ النوعي و كيفيات ذلؾ،الجريدة الرسمية عدد 

يحدد شروط استعاد األجراء مؤسستيـ  22/22/0222مؤرخ في  515-22المرسوـ التنفيذي رقـ  .52
 .00، ص0222، لسنة 12ة عددالعمومية االقتصادية و كيفيات ذلؾ جريدة رسمي

يحدد تشكيمة لجنة مراقبة عمميات  22/22/0222مؤرخ في  512- 22االمرسوـ التنفيذي رقـ  .53
 .00، ص  0222، سنة 12الخوصصة و صالحياتيا و كيفيات تنظيميا وسيرىا الجريدة الرسمية عدد 

لجنة مراقبة  يتضمف تعييف أعضاء 22/20/0220المؤرخ في  221-20المرسوـ التنفيذي رقـ  .54
 .21، ص 0220، لسنة 32الخوصصة، جريدة رسمية عدد 
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يحدد صالحيات وزير الصناعة وترقية  0223مارس  01المؤرخ في  222-23 رقـ المرسوـ التنفيذي .22
 .22، ص 0223، لسنة 22االستثمارات.جريدة رسمية عدد 

، المتضمف تحديد صالحيات وزير 0222جانفي  01المؤرخ في  21-22 رقـ المرسوـ التنفيذي .22
، ص 0222،سنة 1الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية االستثمار،الجريدة الرسمية عدد 

24. 

II.:الكتب 
أحمد عماري، النظاـ القانوني لموحدات االقتصادية في الجزائر، ديواف المطبوعات الجامعية،  الجزائر،  .2

2430. 

أحمد محرز، النظاـ القانوني لتحوؿ القطاع العاـ إلى القطاع الخاص"الخصخصة: دراسة مقارنة بيف  .0
 .2441القانونيف المصري و الفرنسي، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، 

أحمد محرز، النظاـ القانوني لمخصخصة : تحويؿ شركات القطاع العاـ إلى شركات القطاع الخاص  .5
 .0225اإلسكندرية،  منشأة المعارؼ، –

 .0222آدـ ميدي أحمد، الخصخصة في الدوؿ النامية،  الشركة العالمية لمطباعة و النشر، القاىرة،  .2
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 . 2441 القاىرة، –دار النيضة العربية  –المصرية 

و، ترجمة محمد مصطفي غنيـ، " قرار التحوؿ الى القطاع الخاص، غايات عامة جوف دروناىي .1
 .2442ووسائؿ خاصة " الجمعية المصرية لنشر المعرفة و الثقافة العالمية، القاىرة، الطبعة االولى 

 .2443حاـز البيالوي،" دور الدولة في االقتصاد "دار الشروؽ، مصر  .2

العمومية في القانوف الجزائري" ندوة حوؿ "االصالحات حميد حميدي، " خوصصة المؤسسات  .3
االقتصادية و سياسة الخوصصة في البمداف العربية" نظميا المركز الوطني لمدراسات و التحاليؿ الخاصة 

 .2444بالتخطيط بالجزائر. نشر مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت لبناف،

مكية العامة الى القطاع الخاص         و ستيؼ ىانكي ترجمة محمد مصطفي غنيـ، تحويؿ الم .4
التنمية االقتصادية، دار الشروؽ باالشتراؾ مع المركز الدولي لمنمو االقتصادي، القاىرة الطبعة االولى، 

2442. 



 

94 

 

 .2433سعيد النجار،" التخصيصية و التصحيحات الييكمية " صندوؽ النقد العربي، أبو ظبي،  .22

 .2422الداري، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، مصر،  سميماف الطماوي، مبادئ القانوف ا .22
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 .2441القاىرة، 

، عبد محمد فاضؿ الربيعي، الخصخصة و أثرىا عمى التنمية بالدوؿ النامية، مكتبة مدبولي .21
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محفوظ لشعب،  الوجيز في القانوف االقتصادي النظرية العامة و تطبيقاتيا في الجزائر، ديواف  .23
 .2445، الجزائر، المطبوعات
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  2441الجامعية لمطباعة و النشر، االسكندرية مصر، 

محمد متولي، االتجاىات الحديثة في خصخصة  المرافؽ العامة بيف النظرية و التطبيؽ، دار  .02
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 .3االمارات العربية، ص

IV.  المذكراتالرسائل و: 
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V. المداخالت: 



 

96 
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