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ملخص:
يعتببر التقيببيم الفعببال للمؤسسببات العموميببة االقتصببادية مبب ببب النتببار اإلجيابيببة
لالسببتثمار يف خوصصببة تسببير القطاعببات ذات الطببابع االسببرتاتيجي ،خاصببة وأن ه ب
القطاعات حيوية لالقتصاد الوطين ،مثبل قطبا احملروقبات واملنباجم وقطبا املواصبالت
السلكية ولالسلكية ،كما أن ه ا التقيبيم يهبتم بباملركاز املبالي هلب املؤسسبات إثبر
عمليات التنازل عنها للقطبا اخلبا

وفب آليبات خوصصبة التسبير ،هب العمليبة الب

مشلببب خمتلببب قطاعببببات النشببببا االقتصبببباد ومببب بينهببببا املؤسسببببات ذات الطببببابع
االسببرتاتيجي طبقببا لببنص املببادة  51م ب األمببر رقببم  10-15املتعل ب بتنظببيم املؤسسببات
العموميبة االقتصبادية وتسبيرها وخوصصبتها ،لببد الببد مب االسبتثمار يف هب ا التقيببيم
عند التنازل ع ه املؤسسات .
الكلمات املفتاحية :خوصصة ،القطاعات اإلسرتاتيجية ،تقييم املؤسسة .
Abstract:
An efficient evaluation of public economic enterprises is considered
as one of the major positive results for investment in the privatization
of strategic sectors such as: sectors of hydrocarbons, mines and
telecommunications; mainly because of the vital role they play in
national economy. Inasmuch, this evaluation focuses on the financial
status of enterprises being privatized as per the methods of
privatization management. Such process has overwhelmed various
economic sectors including entities operating for strategic ones in
accordance with the provisions of Article 15 of Ordinance No. 04-04
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pertaining to public economic enterprises management and
privatization. Therefore, investment is highly required in the
evaluation of corporations under privatization.
Key words: Privatization, Strategic Sectors, Evaluation of
Enterprises .

مقدمة:
بعد انسحاب الدولة اجلازاررية م احلقل االقتصباد نتيجبة اخنفبا

أسبعار الببرتول

يف سنوات الثمانيات ،ونتيجة للتغرات الطاررة ألازمها التنازل ع العديبد مب املؤسسبات
خاصة بعد إعادة اخنفاضب يف الوقب البراه  ،إذ حتبتم عليهبا األمبر حتريبر العديبد مب
القطاعبببات سبببوا ذات الطبيعبببة التنافسبببية طبقبببا لألمبببر رقبببم  22-51أو ذات الطبببابع
اإلسرتاتيجي طبقا لنص املادة  51م األمر رقم  ،10-15مما أد إىل مشبول خوصصبة
التسير للمؤسسات العمومية االقتصادية ذات الطبابع اإلسبرتاتيجي كقطبا احملروقبات
واملناجم ،وه ا لالستثمار يف ذلك م خالل خوصصة تسيرها سوا على املد القريب
أو البعيد ،خاصة يف ظل صدور القانون  )1( 15-51املتعل برتقية االستثمار والب

نبص

على العديد م الضمانات ال جتسد عملية التنازل .
وم أجل تكريس ذلك البد م تقييم فعال للمؤسسبة العموميبة االقتصبادية ،خاصبة
وأن ذلبك يعتبر مب بب األسببباب الناجتبة عب التمهيببد لعمليبة حتويلببها للقطبا اخلببا ،
باعتبار أن تقييم املؤسسات ذات الطابع االسرتاتيجي إثر خوصصة التسبير يعتبر حتميبة
اقتصادية أكثر م أ وق مضى بعد اخنفا

أسعار النفط سبنة  ،2151خاصبة وأن

ممتلكببات املؤسسببات العموميببة االقتصببادية قابلببة لالنتقببال إىل املسببتثمري اخلببوا ،
وقد كرس املشر اجلازارر ذلبك طبقبا ملبا جبا ت بب املبادة  10مب األمبر،)2( 10- 15
مما جيعل م تقييم ه املؤسسات حتمية متليها متطلبات السوق يف الوق الراه .
أما اإلشكالية ال تطرحها ه الدراسة ،فيمكننا صبياتتها وفب السبياق التبالي:
إىل أ مبببد وفب ب املشبببر اجلازاربببر يف االسبببتثمار إثبببر تقيبببيم وخوصصبببة املؤسسبببات
العمومية االقتصادية ذات الطابع االسرتاتيجي ؟ ولإلجابة ع اإلشكالية املطروحة البد
مب ب معرفبببة معنبببى خوصصبببة تسبببير املؤسسبببات العموميبببة االقتصبببادية (الفبببر األول)
باإلضببافة إىل تسببليط الضببو علببى معنببى القطاعببات ذات الطببابع االسببرتاتيجي (الفببر
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الثاني) باعتبارها أصبح مشمولة بعمليات اخلوصصة إثر صبدور األمبر رقبم ،10-15
وكببل ذلببك مبب أجببل االسببتفادة مبب عمليببة االسببتثمار يف تقيببيم املؤسسببات العموميببة
االقتصادية اإلسرتاجتية ( الفر الثالث) .
الفر األول :مفهوم خوصصة تسير املؤسسات العمومية االقتصادية
إن عملية اخلوصصة تعتر حتمية اقتصادية ظهرت نتيجة التحول القتصاد السبوق إثبر
اخنفببا

أسببعار الببنفط سببنة  ،5591خاصببة بظهببور اسببتقاللية املؤسسببات العموميبببة

االقتصبببادية إثبببر صبببدور القبببانون رقبببم 15-99

()3

املعبببرو بالقبببانون التبببوجيهي هلب ب

املؤسسات ،كما عرف ه املؤسسات م خالل املادة  21م املرسوم التشبريعي -50
 )4(19وك ب لك م ب خببالل املببادة  12م ب األمببر رقببم  ،10-15وظهببرت بأنهببا شببركات
جتارية حتوز فيها الدولة أتلبية رأس املبال ،كمبا أن الدولبة ال تتنبازل بصبفة كليبة عب
املؤسسببات هب وإمنببا تريببد االسببتفادة القصببو مب خوصصببة تسببيرها( . )5لببد سببو
نسبببلط الضبببو علبببى مفهبببوم اخلوصصبببة سبببوا مبب ناحيبببة التعريبب الفقهبببي (أوال) ،أو
التعري التشريعي (ثانيا) .
أوال -التعري الفقهي لعمليات اخلوصصة
لقد عرف اخلوصصة عند الفقها الفرنسبي خاصبة مب طبر

األسبتاذ Michael

 Poyetبأنها:
- «la privatisation est l’opération consistant à transférer par la vente
d’actifs, un activité, un établissement ou une entreprise du secteur
public ou secteur privé.

كمببا عببر السببعيد النجببار اخلوصصببة بأنهببا " سياسببة نقببل ملكيببة أو إدارة بع ب
املنشآت العامة اململوكبة جازريبا أو كليبا إىل القطبا اخلبا ( .)6باإلضبافة إىل تعريفهبا
م طبر الفقيب  SAVASوهبو أحبد رواد اخلوصصبة بأنهبا "فعبل أو تصبر يتمثبل يف
تقليص دور احلكومة ،أو رفع وتوسيع دور القطا اخلا

يف جمال مع أو يف ملكية

وسارل اإلنتاج"(.)7
كما ميك تعريفها بأنها "العملية الب تهبد إىل احلبد مب دور الدولبة والرفبع مب
مشاركة القطا اخلا

يف النشا االقتصاد وملكية وسارل اإلنتاج(.)8
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ثانيا -التعري التشريعي لعمليات اخلوصصة
لقد عر املشر اجلازارر اخلوصصة م خالل املادة األوىل الفقرة الثانية م األمبر
رقببم  22-51بنصببها علبى خوصصببة امللكيبة والتسببير ( ،)9كب لك جنببد املبادة  51مب
األمببر  10-15تببنص'' :يقصببد باخلوصصببة كببل صببفقة تتجسببد يف نقببل امللكيببة إىل
أشببخا

طبيعببي أو معنببوي خاضببع للقببانون اخلببا

م ب تببر املؤسسببات العموميببة

وتشمل ه امللكية -:كل رأمسال املؤسسة أو جاز من حتوز الدولة بصفة مباشبرة أو
تر مباشرة و/أو األشخا

املعنوي اخلاضعون للقانون العبام وذلبك عب طريب التنبازل

ع أسهم أو حصبص اجتماعيبة أو اكتتباب لازيبادة يف رأمسبال  -.األصبول الب تشبكل
وحدة استغالل مستقلة يف املؤسسات التابعة للدولة '
فم ب خببالل اسببتقرا النص ب السببابق يتض ب لنببا أن التعري ب األول قببد مجببع ب ب
خوصصة التسير وخوصصة امللكية يف ح أن النص الثاني ال
جعل اخلوصصة تقتصر على نقل ملكية املؤسسة إىل أشبخا

ألغى النص األول قد
تبابع للقبانون اخلبا

دون أن يتضم أ إشارة إىل خوصصة التسير بالصيغ التعاقدية ،رتم أهمية خوصصبة
التسير باعتبار أن الدولة حتتفظ مبلكية األصول .
الفر الثاني :مفهوم القطاعات ذات الطابع االسرتاتيجي
بعدما كان الدولة يف ظل دستور  5591مالكة جلميع القطاعبات ،باعتببار أن هلبا
ملكية عامة لوسارل اإلنتاج وكطر أساسي يف تشييد اقتصباد اشبرتاكي ،أصببح
بعد دستور  5595متفتحة على اقتصاد حقيقي متميباز حبريبة التجبارة والصبناعة ،بدايبة
بتحريببر قطببا البنببو واملؤسس بات املاليببة املصببرفية م ب احتكببار الدولببة ،خاصببة وأن
املشببببر اجلازارببببر وضببببع اإلطببببار القببببانوني لشببببمول اخلوصصببببة لقطاعببببات النشببببا
االقتصبباد طبقببا لببنص املببادة  51مبب األمببر رقببم  ،10-15كمببا مل جتببد السببلطات
العمومية م حل أمبام بنبود األمبر رقبم  22- 51املتعلب باخلوصصبة والب

حيصبر هب

املسببألة يف القطاعببات التنافسببية تببر إصببدار قببوان جديببدة ذات بعببد قطبباعي تتببي هلببا
متديد نطاق اخلوصصة إىل القطاعات تر التنافسية تتميباز بطبابع اسبرتاتيجي جتسبدت
بصببدور األمببر رقببم  ،10-15ل ب لك سببو نسببلط الضببو علببى تعري ب القطاعببات ذات
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الطبببابع اإلسبببرتاتيجي (أوال) ،علبببى أن نتطبببرق ألهبببم هبب القطاعبببات املشبببمولة بعمليبببة
خوصصة التسير (ثانيا) .
أوال – تعري القطاعات ذات الطابع االسرتاتيجي
ميكب تسببليط الضببو علبى القطاعببات ذات الطببابع االسبرتاجتي مب خببالل التعريب
الفقهي والتشريعي هلا وذلك وف السياق التالي:
 -2التعري الفقهي:
لقد عرفها األستاذ عجة اجلياللبي بأنهبا تقباس علبى أسباس املؤسسبات اإلسبرتاتيجية
املكونببة هلببا ،وال ب تتميبباز بببثال خصببارص حيويببة بالنسبببة لالقتصبباد ،كببأن تكببون
املورد الرريسي مليازانية الدولة بالنسبة للعملة الصعبة مثبل شبركة سبونطرا الب تبوفر
أكثر م  % 51م إرادات الدولة م العملة الصعبة ،أو تعتبر الوسبيلة املثلبى لتجسبيد
املخطط الوطين للتنميبة أو هلبا دور إجتمباعي مثبل شبركة سبونلغاز والب ترتكباز علبى
توزيع املواد األساسية للمواط (.)10
 -1التعري التشريعي:
كما جنبد تعريب آخبر للقطاعبات ذات الطبابع االسبرتاتيجي ،وذلبك باالعتمباد علبى
املؤسسببات العموميببة االقتصببادية املكونببة هلببا وال ب عرف ب طبقببا لببنص املببادة  11م ب
القببانون التببوجيهي  15-99علببى أنهببا " شببركات مسبباهمة ،أو شببركات ذات مسببؤولية
حمدودة ،متلك الدولبة أو اجلماعبات احملليبة فيهبا مباشبرة أو بصبفة تبر مباشبرة مجيبع
األسهم أو احلصص .
كما ميك تعري القطاعبات ذات الطبابع االسبرتاتيجي والب تعتبر أمبال وطنيبة
طبقببا لببنص املببادة  21م ب التعببديل الدسببتور لسببنة  2151بأنهببا تتكببون م ب األمببال
العمومية واخلاصة ال متلكها كل مب الدولبة والواليبة والبلديبة ،حيبث يبتم تسبيرها
طبقا للقانون ،كمبا أن رأمساهلبا التأسيسبي ملبك للدولبة وذلبك تطبيقبا لبنص املبادة 11
م القانون  11-99املتعل بصنادي املساهمة .
م خالل ه التعاري نستنت إسرتاتيجية ه املؤسسات باعتبار أن الدولة مالكبة
لألتلبية رأمساهلا وأنها تتمياز مبؤسسات عمومية ذات رؤوس أموال ضبخمة تابعبة للدولبة
ثانيا – أهم القطاعات اإلسرتاتيجية املشمولة بعمليات خوصصة التسير
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هنا العديد مب القطاعبات ذات الطبابع االسبرتاتيجي املشبمولة بعمليبة التنبازل عنهبا
للقطببا اخلببا  ،لببد سببو ترتكبباز دراسببتنا علببى قطببا احملروقببات وقطببا الريببد
واملواصالت وقطا املناجم .
 -2خوصصة قطا احملروقات
لقد عر املشر اجلازارر يف ظل ه ا القطا تشريعات متعاقبة تهبد لفتحب أمبام
الشببراكة األجنبيببة ،خاصببة وأن املببادة  10مبب القببانون  ،)11( 50-91نصبب علببى أنبب
املعنوي األجان يف إطبار األحكبام اخلاصبة املتعلقبة باالشبرتا يف

"ميك األشخا

جمال احملروقات املنصو

عليها يف ه ا القانون ،أن ميارسوا أعمبال التنقيب والبحبث

ع احملروقبات السبارلة واسبتغالهلا " ،كمبا أنب وبعبد انهيبار أسبعار البنفط سبنة 5591
أصبببح الدولببة متيببل إىل األخبب بعمليببات خوصصببة هبب ا القطببا  ،ممببا أد لصببدور
القببانون  ،50-91هبب ا األخببر البب

عببدل مبوجبب القببانون  25 -55فببرتم أن قطببا

احملروقات يعتر رماز م رموز الدولة إال أن التحوالت االقتصبادية أرتمب الدولبة لفتحب
للمنافسة وال

تراجع دور ه األخرة إثر صدور القانون رقبم  )12( 19-11واكتفارهبا

بسببلطة الضبببط والتحفيبباز يف إطببار الفصببل بينهببا وب ب شببركة سببونطرا  ،ممببا أد
إلنشبببا كبببل مب ب الوكالبببة الوطنيبببة لتبببثم املبببوارد النفطيبببة ،وكب ب ا سبببلطة ضببببط
احملروقات .
كما جتل عملية خوصصة ه ا القطا م خالل صدور القانون رقبم ،)13( 15-51
لبببد مت خوصصبببة البحبببث والتنقيب ب واالسبببتغالل ونقبببل احملروقبببات باألنابيب ب وكب ب ا
خوصصببة الشببركة الوطنيببة للمحروقببات سببونطرا  .األمببر الب

جيعببل عمليببة التقيببيم

الفعبال إثببر جتسبيد اخلوصصببة مهمبة جببدا يف ظبل أن هب ا القطبا اسببرتاتيجي يتبأثر بب
االقتصاد الوطين .
 -1خوصصة قطا الريد واملواصالت
م أجل جتسيد إصالح قطا الريبد واملواصبالت بعبد فصبل قطبا الريبد عب قطبا
االتصاالت السلكية والالسلكية مت استحدا هيئات جديدة تتوىل تسير قطا الريبد
واملواصببالت السببلكية ولالسببلكية ،وذلببك يف إطببار إعببادة اهليكلببة ،حيببث مت فبببت
القطا للمنافسة أمام املتعامل اخلوا

حس مبا كرسبت مراسبيم تنفي يبة( . )14لبد
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جنبببد مب ب ببب القطاعبببات الب ب تبببأثرت بسياسبببة انفتببباح االقتصببباد البببوطين هبببو قطبببا
املواصالت السلكية ولالسلكية ،وقد ترجم ه ا االنفتاح بصدور القانون رقم -2111
 11الصبببادر يف  11أوت  2111احملبببدد للقواعبببد العامبببة املتعلقبببة بالريبببد واملواصبببالت
السلكية ولالسلكية ( )15وال

أيد فكرة تطبوير االسبتثمار اخلبا  ،ممبا أد لفبت

سوق املواصالت السلكية والالسلكية للمنافسة ،ملا هل ا القطا م دور فعبال يف نقبل
التكنولوجيا .
كمببا تببتم خوصصببة هبب ا القطببا عبب طريبب نظببام الرتخببيص ال ب

يعتببر كآليببة

خلوصصببة املؤسسببة العموميببة االقتصببادية ،حيببث يسببتفيد مبب نظببام الرتخببيص كببل
مستثمر يريد اقتنا ه املؤسسات سوا كان شخص طبيعي أو معنبو يتعهبد بباحرتام
الشبرو الب حتبددها سببلطة الضببط مقاببل إنشببا واسبتغالل الشببكات و /أو تقببديم
اخلدمات اخلاضعة لنظام الرتخيص وميبن الرتخبيص هبو اآلخبر بصبفة شخصبية .كمبا
ميك أن تكون عملية اخلوصصة ع طري نظام التصري البسيط طبقبا لبنص املبادة
 01مب قببانون رقببم  11-1111بقوهلببا " كببل متعامببل يريببد اسببتغالل خدمببة املواصببالت
السلكية ولالسلكية اخلاضعة لنظام التصري البسيط ملازم بإيدا تصبري برتبتب يف
االستغالل التجار هل اخلدمة لد سلطة الضبط ".
 -3خوصصة قطا املناجم
لقد كبرس املشبر اجلازاربر خوصصبة النشبا املنجمبي إثبر صبدور قبانون املنباجم
ال

أدخل حياز التنفي بعد صدور مبوجب األحكبام اجلديبدة الب يتضبمنها القبانون

رقبببم  )16( 11-50املعبببدل للقبببانون  51-15الصبببادر يف  2115/19/11املتعلب ب بقبببانون
املنبباجم ،حيببث أنبب كببرس مبببدأ الرتاخببيص ملمارسببة النشبباطات املنجميببة مبب حبببث
واسببتغالل ،وه ب ا مبوج ب تببراخيص منجميببة صببادرة ع ب الببوالي املخببتص إقليميببا ،مببع
إمكانيبببة التنبببازل أو حتويبببل احلقبببوق أو الواجببببات املرتتببببة عب ب الرتخبببيص السبببتغالل
املنجمي ،وه ا عكس القانون رقم  11-50ال
أجنيب عموميا أو خبا

يسم لكل مستثمر سببوا وطبين أو

للتبدخل يف أعمبال التنقيب واالستكشبا واالسبتغالل ،أ أن

املشر كرس حرية االستثمار يف ه ا اجلان .
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كما مت خوصصبة هب ا القطبا مب خبالل إزالبة احتكبار الدولبة للنشبا املنجمبي
جتسببد ذلببك بإنشببا الوكالببة الوطنيببة للممتلكببات املنجميببة ( ،)17ثببم تكببريس رخصببة
التنقي واالستكشا املنجمي مبوج املادة  50م قانون املناجم  51 -15بنصها " ال
ميكب ب أل شبببخص القيبببام بأشبببغال التنقيب ب املنجمبببي إذا مل تكب ب حبوزتب ب رخصبببة
التنقي ( ،)18وه ا مبا نصب عليب أيضبا املبادة  99مب القبانون  ،11-50لب لك تتجسبد
عملية خوصصة تسير ه ا القطا م خالل ربط املشبر إمكانيبة البدخول واالسبتثمار
يف نشا التنقي املنجمي بوجوب احلصول على رخصة التنقي .
الفبببر الثالبببث :االسبببتثمار يف تقيبببيم املؤسسبببة العموميبببة االقتصبببادية ذات الطبببابع
االسرتاتيجي
نتيجة لتمهيد عملية خوصصة املؤسسات العمومية االقتصادية أد ذلك إىل تقييمهبا،
حيث تفر
األمر ال

اخلوصصة على الدولبة حتديبد السبعر الب

يبتم بب التنبازل عب املؤسسبة،

يتطل البد بتقدير قيمتها وألجبل ذلبك تسبتعمل عبدة طبرق وهيئبات تكبون

خمولة بإجرا عملية التقييم ه  .فمنها ما يعتمد على ال مة املاليبة للمؤسسبة ومنهبا مبا
يعتمببد علببى مردوديتهببا ،أو عالقاتهببا ببباحمليط اخلببارجي ،لببد البببد أن تكببون طريقببة
التقييم صحيحة وإال سيكون جنباح عمليبة اخلوصصبة منعبدم وباعتببار أن هب ا التقيبيم
مشل القطاعات ذات الطابع االسرتاتيجي ،هل ا سو نسلط الضو على تقييم املؤسسبة
العمومية االقتصادية (أوال) ،باإلضافة إىل دراسة الرقابة على عملية التقييم الفعال هلب
املؤسسات العمومية االقتصادية اإلسرتاتيجية(ثانيا).
أوال -مفهوم تقييم املؤسسة العمومية االقتصادية
يعتر التقييم كأحد املوضوعات املهتمة مبالية املؤسسة ،حيث يعتمد على عدة طبرق
وال ب ترتكبباز يف جمملببها إمببا علببى مكونببات املؤسسببة املاديببة واملعنويببة وك ب لك علببى
التازاماتها ،كما يهد م عملية التقيبيم البحبث عب القيمبة احلقيقيبة للمؤسسبة الب
يفببرت

أن تعكببس واقببع ه ب األخببرة ،حيببث يسببتند عليهببا يف حتديببد سببعر التنببازل

للكشب عب وضببعية املؤسسببة حمببل التقيببيم أو مببا يسببمى ( بالتشببخيص ) هب ا األخببر
ال

حيضى بأهمية قصو يف عملية التقييم ،لد سو نقبوم بتعريب تقيبيم املؤسسبة
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العمومية االقتصادية م خالل التطبرق إىل تشخيصبها ثبم إىل إببراز طبرق هب ا التقيبيم،
وك ا اهليئات املكلفة بعملية التقييم .
 -2تشخيص املؤسسة حمل عملية التقييم
يعبببر الفقيب ب ببببراون ( )Brownالتشبببخيص كمبببا يلبببي" :مب ب املفبببرو

أن يتعلب ب

التشخيص بالط  ،ويف الصناعة نلجأ إىل حتليبل املؤسسبات ،حيبث يكبون اهلبد مب
ذلبببك هبببو إببببراز عيوبهبببا واخللبببل فيهبببا " ،كمبببا يقبببول أيضبببا "يهبببد التشبببخيص إىل
الكشب ب عب ب نقبببا الضبببع والقبببوة يف املؤسسبببة لتصبببحي األوىل وحسب ب اسبببتغالل
الثانية(.)19
كما يعتر التشخيص م أهم اخلطبوات املعتمبدة يف تقيبيم املؤسسبة العموميبة املبراد
خصخصببتها ،حيببث سببيمك املقببيم مب الكشب عب إمكانيببات املؤسسببة احلقيقيببة
البشببرية واملاديببة وك ب ا إمكانياتهببا يف السببوق ،ومعرفببة كببل مببا ل ب عالقببة باملؤسسببة
سوا م الداخل أو اخلارج (.)20
أ -التشخيص م داخل املؤسسة العموميبة يكمب مب خبالل اهتمبام املقبيم مبجباالت
نشباطات املؤسسبة ،كنشببا التسبوي الب

يفحبص مب خاللب مببد فعاليبة سياسببات

املؤسسببة التسببويقية وانعكاسبباتها علببى مبيعاتهببا ،وبالتببالي حصَببتها السببوقية ،وك ب ا
نشبببا اإلنتببباج الب ب

يفحبببص مب ب خاللب ب وضبببعية اجلهببباز اإلنتببباجي للمؤسسبببة ونبببو

التكنولوجيا املستعملة فيها  .باإلضافة إىل دراسة جمال املوارد البشرية فيهبا مب خبالل
دراسة نوعية ه األنشطة بنوعية األفراد ال تعتمد عليهم م حيث مبؤهالتهم العلميبة
وكفا تهم يف تسير ه املؤسسة وأقدميَتهم فيهبا ،وأهميبة التكبوي فيهبا ،باإلضبافة
إىل دراسة وضعيتها املالية وك ا رأمسال عماهلا ورقم أعماهلم .
ب -التشخيص م خارج املؤسسة العموميبة حمبل عمليبة التقيبيم ،ويكبون مب خبالل
معرفة مد قدرة املؤسسة على مواجهة التغيُرات واملخاطر ال تفر

عليها .

 -1طرق تقييم املؤسسة العمومية االقتصادية
ختتل طرق تقييم املؤسسة العمومية االقتصادية حمل عملية اخلوصصة فيما يلي:
أ– طريقببة ال مببة املاليببة للمؤسسببة :وذلببك م ب خببالل معرفببة صببايف مركازهببا املببالي
بطببرح ديونهببا م ب إمجببالي أصببوهلا وميك ب أن تكببون طريقببة ال مببة املاليببة للمؤسسببة
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معتمدة على األصول احملاسبية أو األصبول املعدلبة  .باإلضبافة إىل معرفبة القيمبة املعنويبة
م خالل معرفة شهرة ه املؤسسة وزبارنها وحقوق امللكية الصناعية والتجارية .
ب -طريقة مداخل قيمة املردودية :إن طرق تقييم املؤسسة يف ه احلالة تعتمد علبى
ثال أصنا رريسية واملتمثلة يف الطرق املعتمدة على األرباح ،حيبث يعبد البرب كبأهم
مؤشر ميك االعتمباد عليب يف قيباس قبدرة املؤسسبة علبى إفبراز املردوديبة كمبا يعتبر
األساس ال

يعتمد علي يف تقدير بباقي التبدفقات( ،)21كمبا أن طبرق تقيبيم املؤسسبة

املعتمببدة علببى األرببباح م ب الطببرق الشببارعة االسببتعمال نظببرا لسببهولة تقببدير الببرب  ،أمببا
الطريقة الثانية فهي الطريقة املعتمدة على التوزيعبات والب تعبر عب نسببة األربباح الب
تعود على املساهم مكافئة هلم ع األموال ال ساهموا بها يف املؤسسبة  .أمبا الطبرق
املختلطببة فتعتمببد علببى شببهرة املؤسسببة وال ب تعتببر كإحببد أصببول املؤسسببة املعنويببة،
البرب النبات عب اسبتغالل املؤسسبة لعناصبرها

حيث تتوق شهرة املؤسسة على فبار
املعنوية.
 -3اهليئات املكلفة بعمليات التقييم

تكم اهليئات املكلفة بعملية التقييم فيما يلي:
أ -جملس اخلوصصة :بالرجو إىل نص املادة  15/51م األمر رقم  22-51جند أن
املشببر اجلازارببر أوكببل جمللببس اخلوصصببة مهمببة القيببام بعمليببة التقيببيم ،حيببث يتببوىل
تقببدير أو تكلي ب م ب يقببدر قيمببة املؤسسببة العموميببة أو أصببوهلا املازمببع التنببازل عنهببا
لتحديببد سببعرها التجببار احلقيقببي ،وذلببك واض ب م ب خببالل املببواد  01 ،02 ،50م ب
األمببر رقببم  ،22-51فبببالرجو إىل نببص املببادة  50جنببدها تببنص علببى أن اجمللببس يقببوم
حضوريا عند احلاجة بتقبويم املؤسسبات العموميبة القابلبة للخوصصبة ،لكب وببالرجو
إىل نص املادة  59م نفس األمر جنبدها تبنص" يعب اجمللبس فريقبا للمفاوضبة يف كبل
عملية خوصصة ال تتم ع طري العبر

العلبين لبيبع األسبهم " .أ أنب مبفهبوم املخالفبة

أن عمليببة التقيببيم يف ه ب احلالببة تتطل ب إعببداد تقريببر يتضببم حتديببد السببعر النهبباري
للمؤسسبة العموميبة املبراد التنبازل عنهببا للقطبا اخلبا
تعل األمر بتنازل ال يتم بطري العر

 .ويكمب ذلبك باخلصببو

إذا

العلين لبيع األسهم .
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ب -الببوزير املكل ب باملسبباهمات وتنسببي اإلصببالحات :ب بالرجو إىل األمببر 10-15
املبببؤر يف  2115/19/21جنبببد خيبببول مببببدريا صبببالحية تقيبببيم املؤسسبببات القابلببببة
للخوصصة للوزير املكل باملسباهمات وتنسبي اإلصبالحات ( )22وباخلصبو

إىل نبص

املادة  1-2/ 22وال ترز لنا أن ه ا األخر يكل مب يقبوم بتقبدير قيمبة املؤسسبة أو
األصببول ال ب يعتببازم التنببازل عنهببا ،حيببث يقببوم بتكلي ب شببركات تسببير مسبباهمات
الدولة إلجناز مهمة التقييم ع طريب اجلمعيبة العامبة هلبا وذلبك واضب مب خبالل املبادة
 9/ 11م املرسوم التنفي

رقم  )23( 291-15وال تنص " تفصبل اجلمعيبة العامبة يف

كبببل املسبببارل املتعلقبببة حبيببباة املؤسسبببة ،باسبببتثنا قبببرارات التسبببير العببباد والسبببيما
.........تقيببيم األصببول والسببندات – التنببازل عبب سببندات أو عبب عناصببر األصببول إال أن
تغطية التكالي مضمونة مب طبر البوزير املكلب باخلوصصبة اسبتنادا إىل صبندوق
الشببراكة ،حيببث يتكفببل ه ب ا الصببندوق بتغطيببة نفقببات الدراسببات املرتبطببة بعمليببات
التقييم واخلرة وك ا متويل خطط املؤسسة املعبدة للتنبازل ،كمبا ميبول الصبندوق عب
طري إعانات م الدولة ،وحصة أرباح شبركات تسبير مسباهمات الدولبة ،ويسبير مب
طر الوزير املنتدب املكل مبساهمات الدولة وتنسي اإلصالحات (.)24
ل لك يف اجلازارر ،ومب خبالل العبر

املتقبدم ،فبإن شبركات تسبير مسباهمات الدولبة

باعتبارهببا املكلفبببة فعببالً بتقيبببيم املؤسسبببات اإلسبببرتاتيجية املرجمبببة للتنبببازل عنهبببا للقطبببا
اخلببا

ليس ب هلببا الصببالحية إلصببدار قببرارات ،بببل املبببادرة بببالقرار تعقببد لببوزير املسبباهمة

وتنسي اإلصالحات مع عرض على مصادقة احلكومة .
باملقارنبببة بب ب األمبببر  22-51واألمبببر  10-15جنبببد أن هب ب ا األخبببر أكثبببر صبببرامة
وشبببفافية مب ب سبببابق خاصبببة مب ب حيبببث تقيبببيم املؤسسبببات العموميبببة متهيبببدا لعمليبببة
خوصصتها ،وكل ذلك واض م خالل أن يف األمر  10-15جند أن املبادة -1 -1/22
 9تنص على تنصي جلنة رقابة مستقلة تشكل الضمان لكفالة الشفافية على مستو
كل إجرا ات التنازل ع امللكية العامة مبا فيهبا عمليبة التقيبيم ،باإلضبافة أن شبركة
تسير مسباهمات الدولبة ميكب هلبا أن تببادر ببدعوة أ خببر مب اختيارهبا ليتبدخل يف
تقييم املؤسسة أو تقديم أ استشارة أو أ مساعدة فنية يف إجرا عملية التقييم ،كمبا
حيببرر حمضببرا عنببد االنتهببا م ب عمليببة التقيببيم متضببمنا سببعر التنببازل يف حدي ب األدنببى
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واألعلى ،وبعد مراجعة جلنة املراقبة للمحضر يُحبال علبى السبلطة املكلفبة باخلوصصبة
املتمثلة يف جملس مساهمات الدولة .
ثانيا – تكريس رقابة فعالة لعملية التقييم
م أجل ممارسة رقابة فعالة لعملية التقييم املمارسة م طر هيئات الدولبة املضبيفة
لالستثمار والساب التطرق إليها البد مب التقيبد بالشبفافية يف ذلبك لتجسبيد االسبتثمار
يف عملية التنازل ع املؤسسات العمومية االقتصادية ذات الطابع االسرتاتيجي ،ويكون
ذلك سوا م طر هيئات قضارية أو م طر أجهازة متخصصة .
 -5الرقابة القضارية على قرارات التقييم يف القانون اجلازارر
بالرجو إىل نص املادة  515م قانون اإلجرا ات املدنية واإلداريبة اجلازاربر جنبد أن
رقابببببة القضببببا علببببى قببببرارات تقيببببيم املؤسسببببات العموميببببة االقتصببببادية ذات الطببببابع
االسببرتاتيجي يكببون م ب اختصببا

جملببس الدولببة كدرجببة أوىل وأخببرة ،وذلببك م ب

خالل الفصل يف دعو اإللغا والتفسر وتقدير مشروعية القرارات اإلدارية الصادرة ع
السبببلطات اإلداريبببة املركازيبببة ،وباعتببببار أن التقيبببيم خيضبببع للجنبببة مراقببببة عمليبببات
اخلوصصة ثم للحكومة للمصادقة واختاذ القرار النهباري يف هب ا الشبأن ،فبإن قبرارات
ممثلببي هبب األخببرة ختضببع لرقابببة قضببارية متمثلببة يف جملببس الدولببة كدرجببة أوىل
وأخرة.
كمببا جنببد بببالرجو إىل األمببر  10-15املببؤر يف  2115/19/21أن ب خيببول مبببدريا
صبببالحية تقيبببيم املؤسسبببات القابلبببة للخوصصبببة للبببوزير املكلبب باملسببباهمات وتنسبببي
اإلصالحات الب

يتخب قبرار التقيبيم مبع عرضب علبى مصبادقة احلكومبة ،األمبر الب

جيعبل قبرارات هب ا األخبر قابلبة للطعب فيهبا باإللغبا أمبام جملبس الدولبة تطبيقبا لبنص
املادة  515م ق إ م إ .
 -1الرقابة م طر أجهازة متخصصة
لقببد كببرس املشببر اجلازارببر رقابببة فعالببة يف هب ا اجملببال مب خببالل وضببع جلنببة رقابببة
عمليات اخلوصصة كهيئة تضم جناح عمليات التنازل خاصة وأن هب اللجنبة تتكبون مب
أربعة ( )10أعضا يرتأسها قاضي ذو كفبا ة عاليبة يف هب ا اجملبال ،كمبا أنهبا تعبد تقريبرا
وتبد رأيها على اخلصو

يف مد احرتام قواعد الشفافية والصدق واإلنصا خبالل سبر
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عمليات اخلوصصة  .رتم أن ه اللجنة ختضع لسلطة رريس احلكومة سبابقا طبقبا للمبادة
 12مب ب املرسبببوم التنفيب ب

رقبببم  ،)25( 110-15كمب با ختضبببع لسبببلطة البببوزير املكلب ب

باملسبباهمات طبقببا لببنص املببادة  12مبب املرسببوم رقببم  599-11املببؤر يف 2111/11/15
املعدلة للمادة  2م املرسوم التنفي

رقم  110-15املؤر يف . 2115/55/51

وتتمثل عمليات الرقابة املمارسة م طر ه اللجنة يف وسيلة اإلشهار ،خاصبة وأن هب ا
األخر يضم الشفافية يف عملية التقييم والتنازل م خالل وسارل اإلعبالم سبوا السبمعية أو
البصببببرية أو اإلعببببالن يف اجلرارببببد اليوميببببة ،الوطنيببببة واجلهويببببة والدوليببببة أو عببببر مواقببببع
األنثرنيث ،وذلك حس ما نص علي املادة  29م األمر رقم  22-51وال تبنص " ...تنشبر
اهليئة إعالنا يف النشرة الرمسية لإلعالنبات القانونيبة ...وإذا تعلب األمبر بالتنبازل عب األصبول
يوضع حت تصر العارض مب كرة إعالميبة عب الوضبعية االقتصبادية واملاليبة للمؤسسبة
العمومية أو األصول موضو التنازل " ،وك لك حس نص املبادة  59مب نفبس األمبر والب
نصب ب " كمبببا يقبببوم اجمللبببس بإشبببهار كبببل عمليبببة خوصصبببة بواسبببطة الوسبببارل السبببمعية
والبصببرية ،واإلعببالن علببى مسببتو الغرفببة التجاريببة "  .وقببد تأكببد ذلببك أكثببر م ب خببالل
صببدور املرسببوم التنفي ب

رقببم  510-51املببؤر يف  5551/10/51املتعل ب بشببرو متلببك

اجلمهور األسهم والقبيم املنقولبة األخبر يف املؤسسبة العموميبة الب ستخوصبص وكيفيبات
ذلك وه ا حس ما نص علي املادة  10م ه ا املرسوم (.)26
إن عمليببة اإلشببهار واإلعببالن تهببد إىل إعببالم اجلمهببور بعببدد املؤسسببات اإلسببرتاتيجية
املؤهلببة للبيببع حس ب القارمببة احملببددة م ب طببر احلكومببة وذلببك تطبيقببا للمببادة  11م ب
املرسوم التنفي

رقم  551-59ال

حيدد قارمبة اجملموعبة األوىل مب املؤسسبات العموميبة

البب ستخضببع للخوصصببة( ،)27كمببا متتببد مهمببة جلنببة رقابببة عمليببات اخلوصصببة يف
اإلشببهار حتببى بعببد االنتهببا مبب إجببرا ات التنببازل ويببتع عليهببا اإلعببالن عبب اخلببرا
ومكات اخلرة ال ي أجنبازوا التقيبيم املسبتند عليب يف حتديبد سبعر البيبع وترهبا مب
البيانات والتفاصيل ال تازيل كل لبس يف إجرا العملية وتضم ب لك الشفافية التامبة
وذلك حس ما نص علي املادة  55م األمر رقم . 22-51
وبعد ذلك تعد اللجنة تقريرا وتببد رأيهبا يف مبد احبرتام قواعبد الشبفافية والصبدق
وذلببك طبقببا للمببادة  11م ب املرسببوم التنفي ب

رقببم  110-15وال ب تببنص " تعببد اللجنببة
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تقريرا وتبد رأيها على اخلصو

يف مد احرتام قواعد الشفافية والصدق واإلنصبا

خالل سر عمليبة اخلوصصبة " ،ممبا جيعبل مب الرقاببة املمارسبة مب طبر جلنبة رقاببة
عمليات اخلوصصة أكثر فعالية م ه ا اجلان .
خامتة:
م ب خببالل دراسببتنا لالسببتثمار يف تقيببيم وخوصصببة املؤسس بات العموميببة االقتصببادية
ذات الطببابع االسببرتاتيجي يف التشببريع اجلازارببر  ،جنببد حقيقببة أن ه ب ا األخببر كببرس
العديببد م ب النصببو

التشببريعية ال ب جسببدت االسببتثمار يف عمليببة التنببازل ع ب هبب

املؤسسات ،خاصة وأن هلا عالقة مباشرة بتسير االقتصاد الوطين  .ممبا أد لتكبريس
عدة نصو

جتسد التقييم الناجع هلا قبل خوصصتها ال ال ميكب أن تكبون إال مب

طر هيئات حكومية مثل جملس اخلوصصة والوزير املكلب مبسباهمات الدولبة ،إال
أن فعالية ذلك ال ميك أن تكون إال بوجود رقابة فعالبة لعمليبة التقيبيم ،إذ ميكب أن
تكون ذات طبيعة قضارية ،كمبا ميكب أن تكبون مب طبر أجهبازة متخصصبة مثبل
جلنببة رقابببة عمليببات اخلوصصببة  .لببد نسببتنت أن التقيببيم الفعببال هلب املؤسسببات عنببد
خوصصببتها يعتببر اسببتثمارا علببى املببد البعيببد ،خاصببة يف ظببل إتبببا آليببات خوصصببة
التسير وال حتتفظ الدولة مبوجبها مبلكية األصول .
التوصيات:
* إلازامي بة التقي بد باآلليببات الفعالببة يف عمليببة التقيببيم م ب أجببل جناعببة ه ب ا األخببر
وحماولة االستفادة م جتارب الدول املقارنة يف ه ا اجملال .
* حماولة تشخيص املؤسسات العموميبة االقتصاديببة اإلسرتاتيجيببة تشخيصببا ناجعببا
يستند إىل دراسات معمقة م أجل جناح عملية التقييم .
* إعطببا هيئبات الرقابببة دور فعببال يف هب ا اجملببال ،خاصببة وأن املؤسسببات العموميببة
املعنية بعملية اخلوصصة ذات طابع اسرتاتيجي .
* التقيد بنتار اهليئات املكلفبة ببالتقييم خاصبة وأن هب األخبرة تعمبل يف إطبار مبا
هو حمدد هلا قانونا .
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اهلوامش:
( -)1قببانون رقببم  ،15 -51مببؤر يف  11أوت سببنة  ،2151يتعلب برتقيببة االسببتثمار ،اجلريببدة الرمسيبببة
عدد  ،01مؤر يف  11أوت . 2151
( -)2أمبببر رقبببم  ،10 -15مبببؤر يف  21أوت  ،2115يتعلب ب بتنظبببيم املؤسسبببات العموميبببة االقتصبببادية
وسرها وخوصصتها ،اجلريدة الرمسيبة عدد  ،09لسبنة  ،2115املعبدل ومبتمم بباألمر رقبم ،15 -19
مؤر يف  21فيفر . 2119
( -)3القببانون  ،15 -99مببؤر يف  52جببانفي  ،5599يتضببم القببانون التببوجيهي للمؤسسببات العموميببة
االقتصادية ،اجلريدة الرمسيبة عدد  ،12مؤر يف  51جانفي .5599
( -)4أنظببر املببادة  21مب املرسببوم التشببريعي رقببم  ،19 -50مببؤر يف  21مببا  ،5550املتضببم قببانون
املالية التكميلي لسنة  ،5550اجلريدة الرمسيبة عدد  ،11مؤر يف  29ما . 5550
( -)5فهد علي الازميع ،دراسة نقدية لقانون اخلصخصة الكوي م منظبور اقتصباد وقبانوني ،جملبة
احلقوق ،العدد الرابع ،جامعة الكوي  ،ديسمر،2151 ،

. 211

( -)6سعيد النجار ،التخصيصية والتصحيحات اهليكلية ،صبندوق النقبد العرببي ،أببو ضبيب،5599 ،
. 22

()7

- E.S.SAVAS, "La privatisation pour une société performante", éd Nouveaux
horizons , Bruxelles, 1987, p10 .
-)8(Rabah Bettahar , La privatisation en Algérie , où 1995, P05 .

( -)9انظبببر املبببادة األوىل الفقبببرة الثانيبببة مب ب األمبببر رقبببم  ،22 -51مبببؤر يف  21أوت  ،5551املتعلب ب
خبوصصة املؤسسات العمومية ،اجلريدة الرمسيبة عدد  ،09مؤر يف  11سبتمر  ،5551ملغى باألمر
رقم .10 -15
( -)10اجلياللي عجة ،قانون املؤسسات العمومية االقتصادية م اشرتاكية التسير إىل اخلوصصة ،دار
اخللدونية ،اجلازارر،2111 ،

. 211 – 211

( -)11قببانون رقببم  ،50 -91مببؤر يف  55أوت  ،5591يتعلب بأعمببال التنقيب والبحببث عب احملروقببات
واستغالهلا ونقلها باألنابي  ،اجلريدة الرمسيبة عدد  ،11مؤر يف  29أوت .5591
( -)12قببانون رقببم  ،19 -11مببؤر يف  29أفريببل سببنة  ،2111يتعل ب باحملروقببات ،ج ر ج ج عببدد ،11
مؤر يف  55جويلية .2111
( -)13قببانون رقببم  ،15 -51مببؤر يف  21فيفببر سببنة  ،2151واملتعل ب بقببانون احملروقببات ،اجلريببدة
الرمسيبة عدد  ،55مؤر يف  20فيفر . 2151
( -)14املرسوم التنفي

رقم  ،255 -15مؤر يف  25جبوان سبنة  ،2115يتضبم املوافقبة علبى رخصبة

اإلقامببة واسببتغالل شبببكة عموميببة للمواصببالت الالسببلكية اخللويببة م ب نببو  GSMولتببوفر خببدمات
املواصالت للجمهور ،اجلريدة الرمسيبة عدد  ،01املؤر يف  11أوت . 2115
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االستثمار يف تقييم وخوصصة املؤسسات العمومية االقتصادية ____________________________ د /بوالقرارة زايد

( -)15أنظر القانون رقم  ،11 -2111مؤر يف  11أوت  ،2111حيببدد القواعبد العامبة املتعلقبة بالريبد
واملواصالت السلكية ولالسلكية ،اجلريدة الرمسيبة عدد  ،09مؤر يف  11أوت . 2111
( -)16قانون رقم  ،11 -50مؤر يف  20فيفر سنة  ،2150يتضم قانون املنباجم ،اجلريبدة الرمسيببة
عدد  ،59مؤر يف  11مارس .2150
( -)17ملعرفة الوكالة الوطنية للممتلكات املنجمية واختصاصاتها  .انظر املادة  00م القانون رقم -15
 ،51املؤر يف  11جويليببة سنة  ،2115املتضم قانون املناجم ،اجلريدة الرمسيبة عبدد  ،11مبؤر يف
 10جويليببة سببنة  ،2115حيببث أعببرت هلببا املشببر باالسببتقاللية بصببورة صببرحية ،كمببا كلفهببا بعببدة
اختصاصات .
( -)18أنظببر املببادة  50م ب قببانون رقببم  ،51 -15مببؤر يف  11جويليببة  ،2115يتضببم قببانون املنبباجم،
اجلريدة الرمسيبة عدد  ،11مؤر يف  10جويلية  ،2115ملغى .
)(19

- kamel hamdi, comment diagnostique et redresser une entrepris?, édit Rissala
collection entrepris Alger, 1995, p 10 .

( -)20عيساو نادية ،تقييم املؤسسة يف إطار اخلوصصة -دراسة حالة املؤسسة العموميبة إلنتباج احلليب
ومشببتقات  ،ملبنببة نوميببديا ،مبب كرة لنيببل شببهادة املاجسببتر يف العلببوم االقتصببادية ،جامعببة منتببور
قسنطينة ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسير،2111 ،
( -)21عيساو نادية ،مرجع ساب ،

.00

. 90

( -)22أنشأت وزارة املساهمة وتنسي اإلصالحات مبوجب املرسبوم التنفيب
يف  21أكتوبر  ،2111ال

رقبم  ،122 -2111املبؤر

وسع م صالحيات الوزير يف جمال إعداد واقرتاح ومتابعبة تنفيب وتقيبيم

املؤسسات القابلة للخوصصة .
( -)23أنظببر املببادة  9/ 11م ب املرسببوم التنفي ب
يتضم الشبكل اخلبا

رقببم  ،291 -15مببؤر يف  20سبببتمر سنبببة ،2115

ببأجهازة إدارة املؤسسبات العموميبة االقتصبادية وتسبيرها ،اجلريبدة الرمسيببة

عدد  ،11مؤر يف  21سبتمر . 2115
( -)24صببباحيي ربيعببة ،اخلوصصببة بنقببل ملكيببة املؤسسببة العامببة االقتصببادية ،أطروحبببة مقدمبببة لنيبببل
شهبادة دكتبورا فبي العلوم ختصص القانون ،كلية احلقوق والعلوم السياسبية ،جامعبة مولبود معمبر
تياز وزو،2115 ،

. 215

( -)25تنص املادة  12مب املرسبوم التنفيب

رقبم  ،110 -15مبؤر يف  51نوفمبببر سنببة  ،2115حيبدد

تشكيلة جلنة مراقبة عمليات اخلوصصة وصالحياتها وكيفيات تنظيمها وسبرها ،اجلريبدة الرمسيببة
عبدد  ،19مؤرخة يف  55نوفمر سبنة  " 2115توضبع جلنبة مراقببة عمليبات اخلوصصبة الب تبدعى يف
صل النص 'اللجنة ' حت سلطة رربيس احلكومبة ،تتمتبع اللجنبة باالسبتقالل اإلدار واملبالي ويكبون
مقرها يف مدينة اجلازارر " .
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االستثمار يف تقييم وخوصصة املؤسسات العمومية االقتصادية ____________________________ د /بوالقرارة زايد

( -)26تببنص املببادة  10م ب املرسببوم التنفي ب

رقببم  ،510 -51مببؤر يف  51أفريببل سببنة  ،5551يتعل ب

بشببرو متلبببك اجلمهبببور األسبببهم والقبببيم املنقولبببة األخبببر يف املؤسسبببات العموميبببة البب ستخوصبببص
وكيفيبات ذلبك " جيب أن يكبون عبر

بيببع األسبهم أو القببيم املنقولبة األخبر موضببو إشبهار واسببع،

السبببيما عبب طريبب الصحافببببة املكتوبببببة والوسبببارل السبببمعية والبصبببرية حسبب اآلجبببال والكيفيبببات
املنصو

عليها يف املادت  59و 55م األمر . 22 -51

( -)27انظر املادة  11م املرسوم التنفي

رقم  551 -59الب

حيبدد قارمبة اجملموعبة األوىل مب املؤسسبات

العمومية ال ستخضع للخوصصة .
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