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  شـكـر

  
  

  

 الشكر جبزيل أتقدم كما شيء، كل على أمحده و جل و عز اهللا أشكر       
 بالذكر أخص و املذكرة، هذه إجناز يف املساعدة يد يل قدم من كل إىل

 أفادتين اليت القيمة توجيهاته و تهبإرشادا علي يبخل مل الذي املشرف، األستاذ
  .العمل هذا إجناز يف كثريا



  

  
  اإلهـــداء

  
  
  

  :هذا  جهدي مثرة أهدي

 أطـال تعلـيمي و تربيـيت على سهرا و تعـبا الذين أمـي و أبـي إىل 
  يل؛ احـفظهمـ و عـمرمهـا اهللا

  ؛ أخوايت و إخويت مجيع إىل 

  ؛ زوجيت عائلة أفراد مجيع إىل 

  األصدقاء؛ كل إىل 

   هذا؛ يومنا إىل اإلبتدائي من حرفا علمين من كل إىل 

 ؛بعيد من أو قريب من الـمذكرة هذه إجناز يف ساعدين من كل إىل 

  العمل؛ هذا إلجناز دافعي و سندي كانت اليت زوجيت إىل 

 .أيوب العزيز إبين إىل 
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  :مـقــدمـة 
  

تشكل املؤسسات العمومية اإلقتصادية األداة الفعالة للقيام بعملية التنمية يف القطاع 
حلارسة إىل الدولة املتدخلة يف شىت اإلقتصادي العام ، وتعرب عن تطور وظيفة الدولة من الدولة ا

امليادين خاصة منها القطاع اإلقتصادي ، و ذلك إستجابة لتلبية احتياجات اتمع و متطلباته ، 
و تبقى املؤسسات العمومية اإلقتصادية الوسيلة الفعالة يف تنفيذ السياسة اإلقتصادية املتبعة مهما 

  .رقابتها اختلفت أساليب تنظيمها و قواعد تسيريها و 
حيث مر تنظيم املؤسسة العمومية اإلقتصادية يف اجلزائر بعدة مراحل متباينة منذ 
اإلستقالل تبعا لتغري النظام االقتصادي املتبع ، فمن مرحلة التسيري الذايت املوروث عن اإلستعمار 

، إىل مرحلة املؤسسة العامة أو الـمشروع العام بشكليها ذات )1 (1965اليت دامت إىل غاية 
 ، لتأيت بعدها مرحلة 1971 إىل 1965الطابع الصناعي التجاري أو الشركة الوطنية من 

، مث جاءت بعدها مرحلة إستقاللية املؤسسات مبوجب )2 (1988التسيري اإلشتراكي إىل غاية  
 املؤرخ 04-01 الذي ألغي بواسطة األمر 25-95 ، وكرسها أكثر األمر 01- 88القانون 

  املتعلق بتنظيم املؤسسات العمومية اإلقتصادية و تسيريها و خوصصتها، 2001 أوت 20يف 
 املعطيات اإلقتصادية الدولية و إنتقال اجلزائر من نظام اإلقتصاد املوجه   وذلك متاشيا مع تغري

إىل نظام إقتصاد السوق ، وكان هلذه اإلصالحات أثرها البالغ على املبادئ و القواعد اليت حتكم 
  .املؤسسات العمومية اإلقتصادية 

 من األمر       02حيث عرف املشرع اجلزائري املؤسسات العمومية اإلقتصادية يف املادة 
املؤسسات العمومية اإلقتصادية هي شركات جتارية حتوز فيها الدولة   : "  كمايلي 01-04

أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام أغلبية رأس املال اإلجتماعي مباشرة أو غري 
  ".مباشرة ، وهي ختضع للقانون العام 

                                                 
  تنظيم االدارة العامة وتسيري املؤسسات العمومية ذات   املتضمن 15/06/1950 املؤرخ يف 673-50  املرسوم رقم 1

  .   االقتصاد املختلط
    707-53 من املرسوم 06 إىل01 املتضمن تطبيق أحكام املواد من13/08/1957 املؤرخ يف 957-57   املرسوم رقم 

 .جلزائر املتعلق مبراقبة الدولةللمؤسسات العامة الوطنية وتطبيقه على ا09/08/1953   املؤرخ يف 
 .1982يف اجلزائر رسالة دكتوراه   أنظر علي زغدود الطبيعة القانونية للمؤسسات اإلشتراكية ذات الطابع اإلقتصادي 2
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قتصادية متتاز بالطابع املزدوج  من خالل هذا النص فإن املؤسسات العمومية اإل
، فهي شخص من أشخاص القانون العام خيضع يف تنظيمه ألحكام ) العمومية و املتاجرة (

، ومنه نستنتج أن خصائص املؤسسات العمومية ) القانون التجاري ( القانون اخلاص 
  :اإلقتصادية هي 

أشخاص القانون تعترب املـؤسسات العمومية اإلقتصادية شخص من : العمومية  -1
العام ، و تشكل األداة الرئيسية لتدخل الدولة يف القطاع اإلقتصادي ، باإلضافة إىل أن الرأمسال 
اإلجتماعي الذي حتوزه الدولة أو أحد أشخاص القانون العام هي أموال عمومية ممثلة يف شكل 

ى ، ختضع حصص أو أسهم أو شهادات إستثمار أو سندات مسامهة أو أي قيمة منقولة أخر
 املتضمن قانون األمالك الوطنية 01/12/1990 املؤرخ يف 30-90ألحكام القانون رقم 

    03/3السيما منها األحكام املتعلقة بتسيري األمالك اخلاصة للدولة و هذا هو فحوى ا ملادة 
   .04-01 من األمر 4/1و املادة 

يث متتاز املؤسسات هذه صفة من صفات أشخاص القانون اخلاص ، ح: املتاجرة  -2
العمومية اإلقتصادية بطابع املتاجرة ، و ختضع يف تنظيمها ألحكام القانون التجاري، باإلضافة 
إىل أن األموال اليت حتوزها الدولة يف املؤسسات العمومية اإلقتصادية تعترب من األمالك اخلاصة 

، حيث أنه )1(ن التجاري للدولة وليست من األمالك العامة ختضع يف كيفيات إصدارها للقانو
 أصبحت كل أموال املؤسسة العمومية اإلقتصادية أمواال خاصة مبا    04-01بصدور األمر 

 منه أقرت أن رأسـماهلا 4/2فيها تلك اليت تشكل مقابل رأمساهلا التأسيسي ، بدليل أن املادة 
، بعد أن كانت يف ظل )2(ري املنقوص للدائنني اإلجتماعينياإلجتماعي ميثل الرهن الدائم وغ

) 4 (01-88،و يف ظل القانون )3(النظام اإلشتراكي أمواال عامة غري قابلة للتصرف أو احلجز 
ل الصافية    تقلص حجم األموال العامة يف املؤسسة العمومية اإلقتصادية ليشمل فقط األصو

  ) .5(اليت تقابل قيمة رأمساهلا التأسيسي أما باقي األموال كانت قابلة للتصرف و احلجز 

                                                 
  .04-01 من األمر 3/2 أنظر املادة  1
  . من نفس األمر 4/2أنظر املادة   2

  .22 ص 2002أعمر حيياوي نظرية املال العام دار هومة للطباعة اجلزائر طبعة .   و أنظر  أ
 . املتعلق بالتسيري اإلشتراكي للمؤسسات 16/11/1971 املؤرخ يف 74-71  من األمر02أنظر املادة   3
 . املتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية اإلقتصادية 01-88 من القانون 20/1أنظر املادة  4
 .125– 121 ص 2000أعمر حيياوي  الوجيز يف األموال اخلاصة التابعة للدولة و اجلماعات احمللية  دار هومة للطباعة  اجلزائر طبعة . أ  5
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 للمؤسسة العمومية اإلقتصادية يعد تكريسا ملبدأ  إن الطابع املزدوج: اإلستقاللية -3
 املتعلق بإستقاللية املؤسسات العمومية اإلقتصادية ،     01-88اإلسقاللية الذي نص عليه القانون

 ، و ذلك متاشيا مع نظام إقتصاد السوق الذي جلأت إليه اجلزائر 04-01و كرسه أكثر األمر 
 و سعيها لإلنظمام إىل املنظمة العاملية للتجارة ،      حتت ضغط الظروف اإلقتصادية الدولية ،

و عقد الشراكة مع اإلحتاد األوريب ، و حماولة إنشاء منطقة التبادل اإلقتصادي احلر األورو 
 السالف الذكر ، غري أن 25-95و هو املبدأ الذي نص عليه أيضا األمر). املتوسطية ( مغاربية

 هو أن رأمسال املؤسسة العمومية اإلقتصادية مل يعد 04-01الشيء اجلديد الذي أتى به األمر 
، بل أصبح إىل جانبها أشخاص القانون ) 1(حكراً  على الدولة أو أشخاص القانون العام  فقط 

حيث أصبحت الدولة حتوز على أغلبية رأس املال و الباقي ميكن ألشخاص القانون ، اص اخل
اخلاص أن ميلكوا مسامهات فيه و ميكن هلم املشاركة يف اجلمعية العامة هلا و تسيريها          

إىل جانب الدولة و ممثلني عن العمال و هذا من خصائص القانون اخلاص ، ويقوم مبدأ 
على الشخصية املعنوية للمؤسسة العمومية اإلقتصادية و هو ما يكفل هلا ذمة مالية اإلستقاللية 

  . مستقلة 
و على هذا األساس كان من الضروري معاجلة هذا املوضوع على ضوء األحكام اليت 

  :  السالف الذكر و ذلك لـمعرفة 04-01جاء ا األمر 
  . دي اجلديد مع التوجه اإلقتصاو عالقتها  أثر هذه اإلصالحات -1
   التغري الذي طرأ على النظام القانوين للمؤسسات العمومية اإلقتصادية من حيث -2

  .     التسيري و الرقابة و مدى إستقالليتها
  .                       مدى إعمال مبدأ املتاجرة يف املؤسسات العمومية اإلقتصادية -3 

ونية و املقاالت املتخصصة يف هذا املوضوع و نظرا لقلة إن مل نقل انعدام البحوث القان
 فقط ، فقد إعتمدت يف دراسيت هلذا 2001 صدر يف أوت 04-01نظرا حلداثته ألن األمر 

املوضوع على النصوص القانونية أكثر و بعض املراجع العامة ، وهلذا فهي تقوم أساسا       
 النظام القانوين السابق ، وذلك على عرض النصوص القانونية و حتليلها و مناقشتها مقارنة مع

                                                 
   املتعلق بتسيري رؤوس األموال التجارية 1995 سبتمرب 25 املؤرخ يف 25-95 من األمر 05 أنظر ملادة  1

 .   التابعة للدولة 
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، و لتحديد املبادئ األساسية  اليت أصبحت حتكم املؤسسات العمومية اإلقتصادية يف اجلزائر 
  . بالتايل إعتمدت املنهج الوصفي يف حبثي هذا

و عليه نتناول هذا املوضوع يف فصلني نتناول يف الفصل األول تنظيم املؤسسات 
رفة التغريات اليت طرأت على تنظيمها خاصة  من حيث إنشائها وحلها العمومية اإلقتصادية ، ملع

و يف الفصل الثاين نتناول الرقابة       . و أجهزة تسيريها و مدى إعمال مبدأ املتاجرة فيها 
على املؤسسات العمومية اإلقتصادية مبا فيها الرقابة الداخلية و اخلارجية و الرقابة القانونية،  

  . لية كل واحدة منها و كيفية ممارستها و مدى إستقاللية هذه املؤسسات ملعرفة مدى فعا
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  : خــطـة البـحـث
  

   اإلقتصاديةتنظيم املؤسسات العمومية: الفصل األو ل
  إنشاء وحل املؤسسة العمومية اإلقتصادية: املبحث األول 
  إنشاء املؤسسات العمومية اإلقتصادية: املطلب األول 
  قرار اإلنشاء: الفرع األول 
  اإلكتتاب  : الفرع الثاين 

  اجلمعية العامة التأسيسية: الفرع الثالث 
  حل املؤسسة العمومية اإلقتصادية: املطلب الثاين 
  احلل بالتــراضي : الفرع األول 
  احلل القانوين: الفرع الثاين 
  )مةاحلكو(احلل مبوجب قرار من السلطة التنفيذية : الفرع الثالث
  احلل القضائي  : الفرع الرابع 
  أجهزة املؤسسة اإلقتصادية العمومية : املبحث الثاين 

  )جهاز املداولة(اجلمعية العامة للمسامهني : املطلب األول 
  اجلمعية العامة العادية  : الفرع األول 
  )اإلستثنائية(اجلمعية العامة غري العادية : الفرع الثاين 

  ة املؤسسات العمومية اإلقتصادية وتسيريهاإدار: املطلب الثاين 
  جــهاز اإلدارة: الفرع األول 
  )املدير العام ، املسري(جهاز التسيري : الفرع الثاين 

  رقابة الـمؤسسات العمومية االقتصادية : الفصل الثانـي
  الرقابة الداخلية واخلارجية على املؤسسات العمومية اإلقتصادية: املبحث األول
  الرقـابـة الداخـليـة  : ألولالـمطلب ا
  رقابة أجهزة املؤسسة : الفرع األول
  رقابة مندوب احلسابات: الفرع الثاين 
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  الرقابة اخلارجية:  املطلب الثاين
  رقابة اجلهات املركزية: الفرع األول 
  رقابة األجهزة املركزية املتخصصة: الفرع الثاين 

  ملؤسسات العمومية اإلقتصاديةالرقابة القانونية على ا: املبحث الثانـي 
  املخالفات املتعلقة بإنشاء و حل املؤسسة العمومية اإلقتصادية: املطلب األول
  املخالفات املتعلقة بتأسيس املؤسسة العمومية اإلقتصادية: الفرع األول
  املخالفات املتعلقة حبل و تصفية املؤسسة العمومية اإلقتصادية: الفرع الثاين

   املخالفات املتعلقة بتسيري و رقابة املؤسسة العمومية اإلقتصادية:املطلب الثاين 
  جرائـم القـانون العـام: الفرع األول 
  )القانون التجاري ( جرائم القانون اخلاص : الفرع الثاين 

  
  .خاتـمـة
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   :الــفــصل األول
  
  
  

  
  اتـسـؤسـمــــم الـظيــنـت

  ةـصاديــتـية اإلقـومـمـــالع
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   اإلقتصاديةتنظيم املؤسسات العمومية: الفصل األو ل
  

  
ي املؤسسة العمومية االقتصادية  ـالفصل إىل دراسة الناحية التنظيمية فنتطرق يف هذا 

باعتبارها شخص قانوين له كيانه املستقل كعون اقتصادي، وعليه نتطرق إىل قواعد إنشاء وحل 
التنظيم  أجهزهتا و ة يف املبحث األول، مث نتطرق إىل هياكلها واملؤسسة العمومية االقتصادي
   . 04-01 يف ظل األحكام اليت جاء ا األمر ، و ذلكالداخلي هلا يف املبحث الثاين
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  إنشاء وحل املؤسسة العمومية اإلقتصادية : املبحث األول
  

    
وجودها  فإن قيامها و، تصادية شركات جتارية لألموال عتبار املؤسسات العمومية اإلقإب 

تأسيسها هي نفسها تلك  مرتبط بتوافر جمموعة من الشكليات واألركان تتعلق بإنشائها و
  592اليت نص عليها القانون التجاري يف املواد من  املتعلقة بالشركات التجارية لألموال ، و

 أما املؤسسات املنظمة       ،ركات مسامهة بالنسبة للمؤسسات اليت تأخذ شكل ش609إىل 
هذا متاشيا        ،  591 إىل564يف شكل شركات ذات مسؤولية حمدودة نظمتها املواد من 

متاشيا مع أا شخص     مع طابع التجارية الذي تتسم به املؤسسات العمومية االقتصادية ، و
ت العمومية االقتصادية صدور قرار من أشخاص القانون العام ، فإنه يستلزم إلنشاء املؤسسا
  .اإلنشاء من السلطة املختصة هذا ما سنراه يف املطلب األول

زوال شخصيتها القانونية ،    إن زوال املؤسسات العمومية اإلقتصادية مرتبط حبلها وو 
  .هذا ما سنتطرق إليه يف املطلب الثاين و هـي نفـس حـاالت الشـركات التـجارية و
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  إنشاء املؤسسات العمومية اإلقتصادية : املطلب األول
  

 على أن إنشاء وتنظيم املؤسسات العمومية 04-01 من األمر 01/05تنص املادة   
اإلقتصادية خيضع لنفس األحكام اليت ختضع هلا الشركات التجارية ذات رؤوس األموال      

  . اليت نص عليها القانون التجاري
تنظيمها  اء املؤسسات العمومية اإلقتصادية وـضع إنشـخي:"  على 01/05حيث تنص املادة 

سريها لألشكال اليت ختضع هلا شركات رؤوس األموال املنصوص عليها يف القانون  و
  ".التجاري

 على أنه ميكن النص عن طريق التنظيم على أشكال 4  و3بينما تنص نفس املادة يف فقرتيها 
سيري بالنسبة للمؤسسات العمومية اإلقتصادية اليت يكون للدولة فيها الت خاصة ألجهزة اإلدارة و

أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام كل رأس مال املؤسسة بطريقة مباشرة أو غري 
  ) .1(مباشرة 

ويتخذ جملس مسامهات الدولة مبوجب الئحة قرار إخضاع املؤسسات العمومية اإلقتصادية 
  ) .2 (5/3لألشكال اخلاصة املنصوص عليها يف املادة 

 اإلقتصادية وتنظيمها  أن إنشاء املؤسسات العمومية01/05نالحظ من خالل املادة 
خيضع لنفس األحكام اليت ختضع هلا شركات األموال التجارية عندما ال يكون جمموع رأمسال 
املؤسسة ملك للدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام، بينما إذا كانت الدولة 

ة مال املؤسسة بطريق حوز على جمموع رأسـأو أي شخص معنوي خاضع للقانون العام ي
جلس مسامهات الدولة يتخذ مبوجب الئحة قرار إخضاع ـمباشرة أو غري مباشرة، فإن م

 . 04-01 من األمر 05 من املادة 3املؤسسة لألشكال اخلاصة املنصوص عليها يف الفقرة 
  من نفس األمر على أن املؤسسات العمومية اإلقتصادية  اليت يكتسي نشاطها 06وتنص املادة 

لى ضوء برنامج احلكومة ختضع لنصوص قوانينها األساسية التنظيمية املعمول طابع إستراتيجي ع
  .ا أو لنظام خاص حيدد عن طريق التنظيم ، مثل شركة سوناطراك

                                                 
         املؤسسات العمومية  اإلقتصادية      املتعلق بتنظيم 20/08/2001 املؤرخ يف 04- 01 من األمر 3 فقرة 5  أنظر م 1

  .    و تسيريها و خوصصتها
 . من نفس األمر4 فقرة 5  أنظر املادة 2
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) العمومية املتاجرة و(ونظرا ألن املؤسسات العمومية اإلقتصادية متتاز خبصائص خمتلفة 
    مبادئ مستمدة من القانون ام وفإن املؤسسة العمومية اإلقتصادية كتاجر ختضع ألحك

  02املبادئ من القانون العام حسب املادة   وكشخص عام تستمد بعض األحكام و،التجاري 
تارة أخرى ختضع  منه فهي تارة ختضع ألحكام القانون التجاري، و  ، و01-04من األمر 

  .ألحكام القانون العام
مومية اإلقتصادية جيب أن تراعي إرادة الشركاء تأسيس املؤسسة الع وبالتايل فإن قواعد إنشاء و

هو  املسامهني دون تركها مطلقة نظرا للدور األساسي للمؤسسات يف اإلقتصاد الوطين ،  و و
 نظرا هلذا النظام املختلط و، ) 1(ما يؤدي بالتايل إىل بروز بعض مظاهر السلطة العامة عليها 

القانون  للمؤسسات العمومية اإلقتصادية بني القانون التجاري الذي يعتمد على اإلكتتاب ، و
، فإن إنشاء املؤسسة العمومية )2 ()قرار اإلنشاء (العام الذي يعتمد على القرار اإلداري 

  :اإلقتصادية مير باملراحل التالية
  .قرار اإلنشاء نتناوله يف الفرع األول -1               
  .طرح األسهم لإلكتتاب نتناوله يف الفرع الثاين -2               
  . نتناوله يف الفرع الثالث عقد اجلمعية التأسيسية-3               

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   1991الة دكتوراه  أنظر حممد الصغري بعلي، النظام القانوين للمؤسسات العمومية االقتصادية،رس1

 .137   ص 

 .103 ص 2002 والتطبيق  دار هومة طبعة  أنظر رشيد واضح املؤسسة يف التشريع اجلزائري بني النظرية2 
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  قرار اإلنشاء : الفرع األول
  

 كانت كل  88-01قبل صدور القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية اإلقتصادية   
السلطة التنفيذية تتدخل يف إنشاء املشروعات العامة عن طريق ما يسمى  من السلطة التشريعية و

 من األمر 05اإلذن القانوين بالنسبة للثانية، طبقا للمادة باإلجراء التشريعي بالنسبة لألوىل و 
 01-88 مبوجب القانون 74-71 من األمر50لكن بعد إلغاء املادة  و، ) 1 (71-74

أصبح دور السلطة التشريعية   اختصاص السلطة التنفيذية وأصبح إنشاء املشروعات العامة من
القطاع  وأيقتصر فقط على وضع املبادئ العامة للسياسة اإلقتصادية سواء يف القطاع العام 

  ).2(اخلاص 
   14طبقا للمادة ) 3(ي وأصبح إنشاء املؤسسات اإلقتصادية العمومية يتم بصدور قرار إدار

  :تنشأ املؤسسة العمومية اإلقتصادية مبوجب :" اليت تنص على ما يلي  و  01-88من القانون 
        لية احلكومة عندما يتعلق األمر على اخلصوص بتطوير أنشطة أومنقرار -1    

  … أو فروع جديدة ذات أمهية استراتيجية        
قرار من كل جهاز ال سيما األجهزة التابعة لصناديق املسامهة مؤهل قانونا   -2

لتأسيس مؤسسة عمومية اقتصادية أو للمشاركة يف إكتتاب جزء من رأمساهلا ، 
  .عن طريق إكتتاب أسهم أو سندات مسامهة 

رة من مؤسسات عمومية إقتصادية تتخذها األجهزة قرارات مشتركة صاد -3
ضمن األشكال  املؤهلة هلذا الغرض طبقا لقوانينها األساسية اخلاصة ا و

  ".القانونية املشترطة

                                                 
 .    املتعلق بـالتسيري االشتراكي للمؤسسات 16/11/1971الصادر يف  74  -71 من األمر 05  أنظر املادة 1
 .138  أنظر حممد الصغري بعلي، املرجع السابق ، ص 2

3 VOIR  MOHAMED BRAHIMI QUELQUES QUESTIONS A LA REFORME DE L’ENTREPRISE   
    PUBLIC( LOI N° 88-01) R.A.S.J.E.P  N° 1  1989 P 98 . 

     .191، ص 1998 اقتصاد املؤسسة، دار احملمدية العامة، طبعة ناصر دادي عدونوأنظر    
       اجلامعة اإلسكندرية،  ، الشركات التجارية ، دار مطبوعاتالقانون املصري أنظر مصطفى كمال طه    يف

  .476 و475 ، ص 2000طبعة    
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من خالل قرائتنا هلذه املادة يتضح لنا أن قرار اإلنشاء يصدر عن ثالث هيئات خمتلفة تبعا ألمهية 
  :وطابع نشاط املؤسسة 

  .، إذا كان نشاط املؤسسة يكتسي طابع استراتيجي )1(ر عن احلكومة  قرار صاد-أ
واملالحظ هنا أن املشرع مل حيدد بدقة نوع القرار الصادر من احلكومة ألن احلكومة 

مل يعط أي  ،كما أنه)2(التنفيذية تتجسد أعماهلا قانونيا يف إصدار رئيس احلكومة املراسيم 
  .أو حتديد لنوع النشاطات اليت تعترب استراتيجية أم ال تعريف
حاليا شركات التسيري للمسامهة   قرار صادر عن األجهزة التابعة لصناديق املسامهة سابقا و-ب

،    اليت ال يكتسي نشاطها طابعا استراتيجيا، بالنسبة للمؤسسات 01-04املنشأة طبقا لألمر 
  ).3(تتصرف شركة التسيري للمسامهة بصفتها عضو مؤسس  و
 قرار مشترك بني املؤسسات العمومية االقتصادية يف مجعياهتا العامة االستثنائية مبا هلا      -ج

 يف أخذ مسامهات يف مؤسسات اقتصادية أخرى وذلك من أجل حتقيق التكامل من إختصاص
  ) .4(االقتصادي

يف مجيع هذه احلاالت فإن  عقد تأسيس املؤسسة العمومية االقتصادية هو عقد  من نوع 
 نصوص قانونية (خاص مرتبط شكليا مع إطار قانونـي عام موضوع مـن طرف املشـرع  

  ).5) (نصوص القانون التجاري  وEPEخاصة ب 
وقرار اإلنشاء هو جمرد ترخيص لإلنشاء مهما كان مصدره ال يكفي وحده إلنشاء 

، بل جيب أن يبادر أحد األشخاص املعنوية بالتأسيس،  الشخص املعنوي املؤسسة العمومية و
 كل       "يعترب كمؤسس، والذي يعرف بأنه القيام باإلجراءات القانونية للتأسيس ووذلك ب

  من يساهم بطريقة إجيابية مستمرة يف تأسيس الشركة مع حتمل املسؤولية الناجتة عن التأسيـس
  
  

                                                 
  .88-04 من القانون 7 واملادة 88-01 من القانون 14  أنظر املادة 1
  .1996من دستور  4/85  أنظر املادة  2
 ) .بالنسبة لصناديق املسامهة (04-88 من القانون 07أنظر املادة  3
 .04-88 من القانون 18   أنظر املادة 4

  .98 أنظر حممد براهيمي املرجع السابق ص 5  
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دور كبري يف إنشاء  املؤسسات   املسامهة أمهية ووكان لصناديق) .1 (" ولو مل يوقع العقد 
، حيث 1988 جانفي 12 بتاريخ 03-88العمومية اإلقتصادية اليت صدر بشأا القانون 

كانت تتوىل االستثمار حلساب الدولة عن طريق تسري األسهم اليت تقدمها املؤسسات العمومية 
  .اإلقتصادية للدولة مقابل الرأمسال التأسيسي

ركة التجارية ـادية تأخذ شكل الشـق املسامهة هي مؤسسات عمومية إقتصصنادي و
حل صناديق املسامهة اليت   و01-88و بإلغاء القانون ) .2 (احلكومةتنشأ بقرار من جملس  و

 ديسمرب 25 املؤرخ يف 25-95 مبوجب األمر1995عوضتها الشركات القابضة العمومية يف 
 املتعلق بتسيري رؤوس األموال التجارية التابعة للدولة أصبحت الشركات القابضة هي 1995

 هي عبارة عن شركات اليت إدارهتا، و املكلفة بتسيري رؤوس األموال التجارية التابعة للدولة و
 نين تابعيرؤوس أموال حتوز الدولة رأمساهلا كامال أو تشترك فيه مع أشخاص معنويني آخر

  ).3(ختضع يف إنشائها وتنظيمها لألشكال املنصوص عليها يف القانون التجاري  للقانون العام، و
 كلف بتنسيق نشاط CNPEس الوطين ملسامهات الدولة مت مبوجب هذا األمر إنشاء ال و

 18هو رئيسه طبقا لنص املادة  الذي كان حتت سلطة رئيس احلكومة و الشركات القابضة، و
عوضها بشركات   الذي حل الشركات القابضة، و04-01بصدور األمر  من نفس األمر و

 ، أصبحت   les société de gestion des participationsتسيري املسامهات 
هي عبارة عن شركات رؤوس أموال  هي اهليئة املكلفة برقابة املؤسسات العمومية اإلقتصادية و

  .تنظيمها  ختضع للقانون التجاري يف إنشائها و

                                                 
  .469 ص 1970أكثم أمني اخلويل، املوجز يف القانون التجاري ، . دأنظر   1

أمحد حمرز ، القانون التجاري اجلزائري ، اجلزء الثاين، الشركات التجارية، مطابع سجل العرب .  دوأنظر
  .238 ، ص1989القاهرة، طبعة 

علي البارودي و حممد السيد ، القانون التجاري، ، دار املطبوعات اجلامعية اإلسكندرية، طبعة  .  دوأنظر
 . ومابعدها383 ص 1999

  .  امللغى04-88 من القانون 07   أنظر املادة 2
  .131    وأنظر حممد ابراهيمي املرجع السابق ص 

 .186 املرجع السابق ، ص ناصر دادي عدون    وأنظر 
 .25-95 من األمر 25   أنظر املادة 3
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 الذي عوض الس الوطين CPEويتم إنشائها مبوجب قرار من جملس مسامهات الدولة 
نظرا الشتراك  كل شركة ذات أسهم، و مبوجب عقد توثيقي يف شCNPEملسامهات الدولة 

خضوعها للقانون  الدولة مع بقية املسامهني اخلواص يف تأسيس املؤسسة العمومية اإلقتصادية ، و
جيب عقد اجلمعية العامة التأسيسية طبقا ملا نص عليه القانون التجاري ) 1(التجاري يف إنشائها 

  . الفرع الثالثكما سنرى يف
وما خنلص إليه من خالل ما سبق هو أن قرار إنشاء املؤسسات العمومية اإلقتصادية 

القيم  السندات، و أصبح يصدر عن السلطة التنفيذية يف شكل أوامر، حيث مت  حتويل األسهم و
اليت  (املنقولة األخرى اليت كانت متلكها الشركات القابضة إىل املؤسسات العمومية اإلقتصادية 

قبل ذلك ذلك مت حل صناديق  . 04-01مبوجب االمر  ) متثلها شركات التسيري للمسامهة
يعترب هذا األمر  ، و 25-95تعويضها بالشركات القابضة العمومية مبوجب األمـر  املسامهة و

  .مبثابة قرار إنشاء 
قرير أخذ  كما ميكن للجمعيات العامة اإلستثنائية للمؤسسات العمومية اإلقتصادية ت

  ) .2(ذلك بناء على قرار  مشترك بينها  مسامهات يف مؤسسة عمومية إقتصادية أخرى و
وكما أشرنا سابقا فإن هذا القرار وحده غري كايف إلنشاء املؤسسة العمومية  

صادية ، بل جيب صدور تصرف من املؤسسني لعقد اجلمعية التأسيسية ، طبقا ملا نصت اإلقت
  .عليه قواعد القانون التجاري

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .04-01 من األمر 05  أنظر املادة 1
  98  انظر حممد ابراهيمي املرجع السابق ص 2

 .   و أنظر الفرع الثاين من املبحث األول من هذا الفصل
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   la souscription    اإلكتتاب  : الفرع الثاين
  

طبقا ألحكام القانون التجاري، فإن املؤسسات العمومية اإلقتصادية كغريها             
من حصص الشركاء ، اليت تتمثل  ماهلا التأسيسي  جيب أن يتكون رأسمن الشركات التجارية،

اليت جيب أن تكون  يف املسامهة النقدية أو العينية للمؤسسني، أو بطرح األسهم لإلكتتاب، و
  )  .1(قابلة للتداول بالطرق التجارية  متساوية القيمة و

اإلكتتاب هو العمل الذي يبدي مبوجبه الشخص رغبته يف أن يصبح شريكا         و
يف الشركة ، بتقدمي حصة فيها تتمثل يف التعهد بالوفاء  مببلغ نقدي معني لعدد معني          

  ) .2(من األسهم 
الذي ميز بني  ومبا أن املشرع أحال على القواعد العامة املوجودة يف القانون التجاري، و

ما إذا كانت األسهم تطرح لإلكتتاب العام أم ال ، هذا ما جيعل التأسيس فوري أو متتابع،  أي 
 فيما خيص  هذا،التأسيس باللجوء العلين لإلدخار أو التأسيس دون اللجوء العلين لإلدخار

املؤسسات العمومية اإلقتصادية املنظمة يف شكل شركة مسامهة، أما املنظمة يف شكل شركة 
   567 و 565ذات مسؤولية حمدودة فيجب أن يتم اإلكتتاب جبميع احلصص طبقا للمادة 

  .من القانون التجاري
 وتأخذ املؤسسة العمومية االقتصادية شكل شركة ذات أسهم إذا كانت ذات طابع

  ).3(أما إذا كانت ذات طابع حملي فتأخذ شكل شركة ذات مسؤولية حمدودة وطين ،
  :التأسيس دون اللجوء العلين لإلدخار : أوال

 املؤرخ      08-93 من املرسوم التشريعي 609 إىل 605 من الذي تناولته املواد و  
 01و جيب أن يكون رأمساهلا  يتمم القانون التجاري،  الذي يعدل و1993 أفريل 25يف 

هذا النوع من التأسيس يسمى التأسيس الفوري    و) . ق ت594املادة (مليون دينار 
instantanée constitutionحلالة بصدور تصرف قانوين  حيث تنشأ املؤسسة يف هذه ا

                                                 
 . 381عات اجلامعية اإلسكندرية ، ص أنظر علي بارودي و حممد السيد ، القانون التجاري، دار املطبو  1
 .387 ، ص أنظر علي بارودي و حممد السيد ، نفس املرجع  2

3  VOIR BOUDRA BELGACEM LE REGIME JURIDIQUE DE L’ENTREPRISE   PUBLIC   
     ECONOMIQUE  R.A.S.J.E.P  N° 2  1993 P 250. 
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عن مؤسس واحد كما هو الشأن بالنسبة للمؤسسات اليت تكون الدولة فيها املساهم الوحيد، 
مال  أو من أكثر من مؤسس إذا مل تكن الدولة أو أحد أشخاص القانون العام حيوز جمموع رأس

  .املؤسسة
م واسع نظرا الحنصار إعال و يف هذه احلالة ال يتطلب التأسيس الفوري إجراءات معقدة و

 مال الشركة يتم احلصول عليه ذلك ألن رأس ، و) 1(اإلكتتاب على األشخاص املعنيني فقط 
  ) .2(بأكمله من املؤسسني دون اإللتجاء للجمهور لإلكتتاب العام 

و أعتمد هذا النوع من التأسيس من طرف املشرع اجلزائري عند حتويل الشركات 
 حيث مت تكليف ،04-01 من األمر 40القابضة إىل شركات التسيري للمسامهة مبوجب املادة 

 من طرف اجلمعيات العامة غري العادية بإجراء حتويل نية بالتصفية للشركات القابضة املعنيالقائم
أموال وحقوق وسندات الشركات القابضة العمومية احمللة باعتبار قيمتها عند اختتام احلساب 

يئة املختصة بتوزيع لصاحل املؤسسات العمومية اإلقتصادية ، و يعترب جملس مسامهات الدولة اهل
 من األمر 11القيم املنقولة األخرى املذكورة يف املادة  السندات و املسامهات و األسهم و

  . بني املؤسسات العمومية اإلقتصادية 01-04
وهو نفس اإلجراء الذي أتبع عند حتويل املؤسسات اإلشتراكية ذات الطابع اإلقتصادي       

حيث كانت املسامهة تقتصر على ثالث صناديق مسامهة ) 3(إىل مؤسسات عمومية إقتصادية 
  .تتقاسم أسهم املؤسسة العمومية اإلقتصادية 

تعويضها بالشركات القابضة العمومية،  عند حل صناديق املسامهة وأتبع أيضا نفس اإلجراء  و
القيم  السندات و املسامهات و  على حتويل األسهم و95/25 من األمر 27حيث نصت املادة 

احلقوق املرتبطة ا وكذا أصوهلا  املنقولة األخرى اليت حتوزها صناديق املسامهة حلساب الدولة و
  ) .4(إىل الشركات القابضة 

  :واإلجراءات املتبعة يف هذا النوع من التأسيس هي

                                                 
1 VOIR JEAN JACQUES BABIERI ET ALAIN COURET, DROIT COMMERCIAL    
   SIREY 13 EME EDITION 1996 P 160. 

 .144   وأنظر أيضا حممد الصغري بعلي ، املرجع السابق ص 
 .387  أنظر علي البارودي  و حممد السيد املرجع السابق ، ص 2
.                       احملدد لكيفيات تطبيق القانون  التوجيهي1988 ماي 16 لـ 101-88 من املرسوم 01  أنظر املادة 3
 .25-95 من األمر 27أنظر املادة   4
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قائمة املكتتبني مع ذكر املبالغ اليت يدفعها كل مكتب لدى موثق     يتم توزيع اإلكتتاب و-1
  .أو لدى مؤسسة مالية مؤهلة قانونا

سني بواسطة عقد موثق، وجيب أن وتـثبت هذه اإلكتتابات و املبالغ املدفوعة يف تصريح املؤس
يؤكد املوثق بناءا على تقدمي بطاقات اإلكتتاب يف مضمون العقد الذي حيرره أن مبلغ الدفعات 

 من القانون 599  و598املصرح ا من املؤسسني يطابق مقدار املبالغ املودعة طبقا للمادة 
  .التجاري

العينية بناءا على تقرير مندوب  جيب أن يشتمل القانون األساسي على تقدير احلصص -2
  . ق ت607احلصص حسب املادة  

بعد وضع تقرير مندوب   يوقع املسامهون القانون األساسي بعد تصريح املوثق بالدفعات ، و-3
  .احلصص حتت تصرف املسامهني 

 احلسابات مندويب  ونيأعضاء جملس املراقبة األول  وني باإلدارة األولني يتم تعيني القائم-4
  . يف القوانني األساسيةنيألولا

 إذا كان هذا هو األسلوب العادي يف تأسيس  و يرى الدكتور حممد الصغري بعلي بأنه
املؤسسات العمومية اإلقتصادية، فإن اإلحالة التامة على األحكام العامة للقانون التجاري قد ال 

 الظروف اليت حتيط ا إختالف  وصة للمؤسسات العمومية اإلقتصاديةتفيد نظر للطبيعة اخلا
لذا كان من الواجب على املشرع ، )الشركات التجارية (عن تلك اليت حتيط باملؤسسة اخلاصة 

خصائص القطاع العام،  ادية تتالئم وـة باملؤسسات العمومية اإلقتصـوضع  إجراءات خاص
لكن ما نقوله لألستاذ هنا أنه واقعيا مت حتويل أسهم  ،)1(ذلك مبوجب الئحة أو قانون أساسي و
سندات و القيم املنقولة للصناديق املسامهة إىل الشركات القابضة العمومية مث بعدها إىل  و

  مت بواسطة إجراءات خاصة يغلب عليها 04-01املؤسسات العمومية اإلقتصادية مبوجب األمر
  .وجود الئحة خاصة تنظم ذلكالطابع اإلداري رغم عدم 

  
ب أن يكون رأمسال املؤسسة يف هذه احلالة مخس جي :التأسيس باللجوء العلين لإلدخار : ثانيا

و هذا النوع من التأسيس املتتابع .  ق ت594ماليني دج طبقا لنص الـمادة 

                                                 
 .144لسابق، ص حممد الصغري بعلي ، املرجع ا.   أنظر د1
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constitution successive يتم عن طريق   ق ت ، و604 إىل 595 تناولته املواد من
ح األسهم لإلكتتاب العام الذي هو إلتزام شخص باملسامهة يف شركة عن طريق تقدمي حصة طر

  : التاليةراحلاملمير هذا النوع  من التأسيس  ب نقدية أو عينية ، و
    يتم حترير مشروع القانون األساسي للمؤسسة بطلب  من مؤسـس      -1         

  .ملركز الوطين  للسجل التجارييتم وضع نسخة منه لدى ا      أو  أكثر، و
  .حتت مسؤوليتهم   ونييتم اإلعالن لإلكتتاب من طرف املؤسس -2
  ) .1(مث يتم اإلكتتاب وفقا لألشكال املنصوص عليها عن طريق التنظيم -3
ع املؤسسني ـرف مجيـمن هنا نالحظ أنه عكس التأسيس الفوري الذي يتم من ط و

عالن فيه عن اإلكتتاب غري ضروري، أما التأسيس املتتابع يتطلب أن يبادر أحد املؤسسني اإل و
أو أكثر بتقدمي طلب للموثق إلعداد مشروع القانون األساسي، مث يقوم باإلعالن            

فتح اال ألشخاص مل يشاركو  حىت يف إعداد مشروع القانون األساسي لكي  لعن اإلكتتاب
  .يلتزموا بتقدمي حصة نقدية أو عينية  يف املؤسسة ويسامهوا 

يف األخري يتم اإلكتتاب الذي جيب أن يكون برأس املال بكامله، و إال عد باطال، و تكون  و
يتم وفاء  قيمة األسهم املالية مدفوعة عند اإلكتتاب بنسبة الربع على األقل من قيمتها اإلمسية، و

 سنوات من تاريخ تسجيل الشركة يف السجل 05وز الزيادة يف أجل ال ميكن أن يتجا
  ) .2(التجاري، و ال ميكن خمالفة هذه القاعدة ما مل ينص نص تشريعي على خالفها 

إذا كانت احلصص  يتم إثبات اإلكتتاب باألسهم النقدية مبوجب بطاقة اكتتاب و و
نية تقيم من طرف مندوب احلصص الذي يعني بقرار قضائي بناءا على طلب املقدمة عي

املؤسسني أو أحدهم مث يوضع تقدير احلصص العينية مع القانون األساسي املودع لدى املركز 
  ) .3(الوطين للسجل التجاري حتت تصرف املكتتبني مبقر الشركة

                                                 
 . من ق ت 595  أنظر املادة 1
  . ق ت 596  أنظر املادة 2

 .01-88 من قانون 06   واملادة 
 .01-88 من قانون 06  أنظر املادة 3
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 هو أنه ألغى اإلكتتاب املقيد الذي كان معمول به    04-01 األمر وما نالحظه من خالل
 على أشخاص القانون العام أو املـؤسسات العـمومية ايف السابق حيث كان مقتصر

  ) .1(فقط  اإلقتصادية
على أن الدولة أو أحد أشخاص  02 ه الذي نص يف مادت04-01و بصدور األمر 

القانون العام حيوز أغلبية رأمسال املؤسسة مباشرة أو غري مباشرة، أصبح اإلكتتاب ال يقتصر 
، بل أصبح يف إمكان أشخاص القانون اخلاص فقطفقط على الدولة و أشخاص القانون العام 

  .هذا متاشيا مع تغيري التوجه اإلقتصادي للدولة ذلك، و
حية عدد الشركاء يف املؤسسة العمومية اإلقتصادية فإنه مل خيضع عدد املكتتبني  ومن نا

إىل حد أدىن أو أقصى عكس ما تقتضيه أحكام القانون التجاري بالنسبة للمؤسسات املنظمة  
 من القانون التجاري اليت تشترط أن ال يقل عدد الشركاء   592 يف املادة SPAيف شكل 

         09على الشركات ذات رؤوس أموال عمومية، إال أن املادة  و اليت ال تطبق 07عن 
 كانت تنص على أن ال تفوق حصة األسهم اليت حيوزها كل صندوق 119-88من املرسوم 

 بـطريقة حسابية بسيطة % 10 وال تقل عن %40مسامهة يف مؤسسة عمومية إقتصادية 
مسامهني           ) 04(امهني بأربعة نستـنتج أن املشرع حدد بطريقة  غري مباشرة عدد املس

 مسامهني لكل واحد 10كحد أدىن ، وكحد أقصى ) % 10 % +10 + 40% + 40%(
 بينما املؤسسات العمومية  ،SPAفيما خيص املؤسسات العمومية املنظمة يف شكل % 10

التايل ب اإلقتصادية املنظمة يف شكل شركة ذات مسؤولية حمدودة مل ترد بشأا أحكام خاصة و
) 20(تبقى خاضعة ألحكام القانون التجاري حبيث جيب أن ال يتعدى عدد الشركاء العشرين

 و املرسوم     01-88 الذي ألغى القانون 25-95لكن بعد صدور األمر  ، و) 2(شريك 
بضة العمومية ، حل صناديق املسامهة و أوجد حملها الشركات القاالذي مت مبوجبه  ، 88-04
القيم  السندات و  أسند للمجلس الوطين ملسامهات الدولة آنذاك مهمة توزيع األسهم وو

املنقولة األخرى اليت كانت متلكها صناديق املسامهة يف الشركات القابضة حسب مقاييس 

                                                 
   01-88 من قانون 06  أنظر املادة 1

  . 25- 95 من األمر 05   واملادة 
 . من ق ت 590 أنظر املادة 2
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ا  شركة قابضة عمومية يف األول مث قلص عدده14مت إنشاء  التجارية، و النجاعة اإلقتصادية و
  .د حد أدىن أو أقصى لعدد املسامهنيأن حيد دون 05إىل 

عوضها باملؤسسات العمومية   الذي حل الشركات القابضة و04-01و بصدور األمر 
 منه عبارة عن شركات جتارية حتوز فيها الدولة أو أي 02اإلقتصادية اليت هي حسب املادة 

ال اإلجتماعي مباشرة أو غري شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام على أغلبية الرأمس
مباشرة، و بالتايل فإنه حدد احلد األدىن للشركاء بإثنني دون حتديد احلد األقصى هذا بالنسبة 

 ق ت 592 ، مع العلم أن املادة SPAللمؤسسات العمومية اإلقتصادية املنظمة يف شكل 
قل سبعة على األ(تستثين الشركات ذات رؤوس أموال عمومية من شرط عدد الشركاء 

 تنص على أن يقوم جملس مسامهات الدولة 04-01 من األمر 41، كما أن املادة )شركاء
القيم املنقولة األخرى بني املؤسسات العمومية  السندات و املسامهات و بتوزيع األسهم و

ترك السلطة التقديرية لس مسامهات  اإلقتصادية، دون أن يضع املشرع ضوابط لذلك، و
وزيع األسهم على املؤسسات العمومية اإلقتصادية حسب تقارب نشاطها الدولة يف ت
 شركة تسيري للمسامهة، 28 و مؤسسة عمومية اقتصادية 47حيث مت انشاء  . )1(اإلقتصادي

  .ت القابضةميكن أن يتم تقليص عددها فيما بعد كما حصل  مع الشركا و
مل ترد بشأا أحكام خاصة SARLأما املؤسسة العمومية اإلقتصادية املنظمة يف شكل 

  .لذا فإا تبقى خاضعة ألحكام القانون التجاري فيما خيص عدد الشركاء
فيما خيص املؤسسات العمومية اليت يكتسي نشاطها طابعا استراتيجيا على ضوء  و

هذا األمر و ختضع لنصوص قوانينها األساسية التنظيمية برنامج احلكومة تستبعد من تطبيق 
  ) .2(املعمول ا أو لنظام خاص حيدد عن طريق التنظيم 

  
  :شروط اإلكتتاب

بالنسبة للمؤسسات العمومية املنظمة يف شكل شركة مسامهة  جيب أن يكون اإلكتتاب   
، فإذا مت اإلكتتاب جبزء فقط من رأس املال يعد ) 3(اب العام جبميع األسهم املعروضة لإلكتت
                                                 

 . من نفس األمر11 وكذلك املادة 04-01 من األمر 41 أنظر املادة 1
 .04-01 من األمر 06 أنظر املادة 2
 . ق ت596 أنظر املادة 3
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جيب أن يكون مطابقا ملا ذكر        اإلكتتاب باطال، هذا ألن رأس املال هو ضمان للدائنني و
  .يف القانون األساسي للمؤسسة

لى األقل من قيمتها اإلمسية وجيب أن تكون األسهم النقدية مدفوعة عند اإلكتتاب بنسبة الربع ع
 سنوات من تاريخ تسجيل املؤسسة يف السجل 5ويتم وفاء الزيادة يف أجل ال يتجاوز 

جيب أن تكون األسهم مسددة القيمة  و.التجاري، ما مل ينص نص تشريعي على خالف ذلك
  .بكاملها عند إصدارها

لية حمدودة جيب أن  وفيما خيص املؤسسات العمومية املنظمة يف شكل شركة ذات مسؤو
  ) .1(أن تدفع قيمتها كاملة  يكتتب جبميع احلصص من طرف الشركاء و

يف حالة عدم تأسيس الشركة يف أجل ستة أشهر من تاريخ إيداع مشروع القانون  و
يني األساسي باملركز الوطين للسجل التجاري فإنه حيق لكل مكتتب أن يطالب أمام القضاء بتع

  ) .2(إعادهتا للمكتتبني  وكيل لسحب األموال و
لكن على ما يبدو أن هذه احلالة ال ميكن تطبيقها على املؤسسات العمومية اإلقتصادية 

الشركات القابضة سابقا، وحاليا شركات التسيري للمسامهة  نظرا لتكفل صناديق املسامهة و
رؤوس أموال املؤسسات العمومية اإلقتصادية هي نفسها  لعمومية، وبعملية إنشاء املؤسسات ا

مت جمرد حتويلها فقط للمؤسسات العمومية  رؤوس أموال الشركات القابضة سابقا ، و
  .04- 01 من  األمر  04ذلك طبقا لنص املادة  اإلقتصادية، و

حلامسة يف إنشاء وبعد صدور قرار اإلنشاء و اإلكتتاب جبميع األسهم، نصل إىل املرحلة ا
اجلمعية العامة عقد هي كغريها من الشركات التجارية  املؤسسة العمومية اإلقتصادية و

  .التأسيسية
  
  
  
  
  

                                                 
 . ق ت 567 أنظر املادة 1
 . ق ت 604 أنظر املادة 2
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  اجلمعية العامة التأسيسية  : الفرع الثالث
  

إلستكمال إجراءات تأسيس املؤسسة العمومية اإلقتصادية كغريها من الشركات   
 العامة التأسيسية اليت تعترب املرحلة األخرية من مراحل تأسيس التجارية، ال بد من انعقاد اجلمعية

  .و إنشاء املؤسسة العمومية اإلقتصادية
جيب أن تعقد يف أجل ستة أشهر من تاريخ إيداع مشروع القانون األساسي يف املركز الوطين  و

 أمام القضاء لتعيني وكيل يكلف إال ميكن لكل مكتتب التقدم بطلب ، و) 1(للسجل التجاري 
فمن هم األشخاص الذين . بسحب األموال إلعادهتا للمكتتبني بعد خصم مصاريف التوزيع 

  .ما هي الصالحيات املخولة هلا ؟ حيق هلم حضور اجلمعية العامة التأسيسية ؟، و
  األشخاص الذين حيق هلم حضور اجلمعية العامة التأسيسية : أوال

 فإن اجلمعية 04-01كام القانون التجاري كما أحال إليها األمر بالرجوع إىل أح  
  .املؤسسني مهما كان مقدار حصصهم العامة التأسيسية تتشكل من مجيع املكتتبني و

الدفعات ،        ق ت على املؤسسني بعد التصريح باإلكتتاب و600طبقا للمادة  حيث أنه و
  . ية حسب األشكال املنصوص عليها قانونا أن يستدعوا املكتتبني إىل مجعية عامة تأسيس

من خالل هذه املادة يتضح لنا أن األشخاص الذين حيق هلم حضور اجلمعية التأسيسية 
املكتتبون مهما كان مقدار حصتهم هذا بالنسبة للمؤسسات املنظمة يف شكل  هم املؤسسون و

SPA أما املؤسسات العمومية اإلقتصادية املنظمة يف شكل ، SARLإنه حيضر اجلمعية  ف
، مع اإلشارة إىل أن مكتتيب ) 2(العامة التأسيسية مجيع الشركاء بأنفسهم أو بواسطة ممثليهم 

لكل مكتتب عدد من  ، و األسهم  حيق هلم اإلقتراع سواء بأنفسهم أو بواسطة ممثليهم
 من العدد اإلمجايل %5ك نسبة األصوات يعادل احلصص اليت اكتتب ا دون أن يتجاوز ذل

  ).3(لألسهم 

                                                 
 . ق ت604 أنظر املادة 1
 . ق ت565  أنظر املادة 2
 . من ق ت ج602  أنظر املادة 3
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لكن من الناحية العملية ملا مت حتويل املؤسسات اإلشتراكية إىل صناديق املسامهة فإن 
  ).1(اجلمعية العامة التأسيسية كانت تتشكل أساسا من ممثلني عن صناديق املسامهة املعنية 

تعويضها بالشركات القابضة العمومية حيث كانت  ونفس الشيء عند حل صناديق املسامهة و
 ، ألن رؤوس  فقطتتشكل اجلمعية العامة التأسيسية من ممثلني عن الشركات القابضة املعنية

العام ، حيث نصت املادة أمواهلا حتوزها الدولة كاملة أو تشترك فيها مع أحد أشخاص القانون 
 على أن يتوىل اجلمعية العامة للشركات القابضة ممثلون يفوضهم 25-95  من األمر 21

  .الس الوطين ملسامهات الدولة قانونا 
وبعد حل الشركات القابضة و حتويل أمواهلا إىل املؤسسات العمومية اإلقتصادية 

أمسال املؤسسة العمومية اإلقتصادية حتوز  أصبح مبوجبه ر04-01 من األمر 40مبوجب املادة 
 من نفس 02فيه الدولة أو أحد أشخاص القانون العام أغلبية الرأمسال اإلجتماعي طبقا للمادة 

بالتايل أصبح يشترك معها أشخاص من القانون اخلاص ، و أصبح حيضر إىل جانب  األمر، و
يف اجلمعية العامة ) املكتتبني(ص الدولة أو أحد أشخاص القانون العام أشخاص القانون اخلا

  .التأسيسية
 قد أحال       04-01 ألن األمر - من القانون التجاري 603 ولو جئنا إىل تطبيق املادة 

 حيث أن هذه املادة -إىل األحكام العامة للقانون التجاري على املؤسسات العمومية اإلقتصادية
 من العدد اإلمجايل لألسهم، % 5كتتب نسبة تشترط أال يتجاوز  عدد األصوات اليت ميلكها امل

فإننا بالنظرا للطبيعة اخلاصة للمؤسسات العمومية اإلقتصادية ونظرا لدورها اهلام يف اإلقتصاد 
ه املادة و وضع ذالوطين كان من الواجب إستثناء املؤسسات العمومية اإلقتصادية من تطبيق ه

  . أحكام خاصة ا
 04-01عمومية اإلقتصادية اليت تـخرج عن نطاق تطبيق األمرأما فيما يـخص املؤسسات ال

 منه فإن ممثلون عن جملس مسامهات الدولة هم الذين يتولون مهام اجلمعية 12طبقا للمادة 
  .العامة التأسيسية 

كغريها من الشركات التجارية فإن اجلمعية العامة  :صالحيات اجلمعية العامة التأسيسية  : ثانيا
  : من ق ت تتمثل يف600/1ا صالحيات أمهها حسب املادة التأسيسية هل

                                                 
 .148لي ، املرجع السابق ، ص حممد الصغري  بع.   أنظر د1
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 التأكد من أن رأس املال مكتتب كله، وبالتايل التأكد من صحة تأسيس املؤسسة -
  .أن مبالغ األسهم مستحقة الدفع  العمومية، و

  . املصادقة على القانون األساسي الذي ال يقبل التعديل إال بإمجاع آراء  املكتتبني -
  .ني القائمني باإلدارة تعي-     

  . تعيني أعضاء جملس املراقبة -       
  . تعيني مندوب أو أكثر من مندويب احلسابات -     
  . ق ت601/3 الفصل يف تقدير احلصص العينية املادة -     
  . املصادقة على األعمال اليت قام ا املؤسسون-    
  

ية اإلقتصادية كغريها من الشركات هذه هي املراحل اليت مير ا إنشاء املؤسسة العموم
بإنعقاد اجلمعية العامة التأسيسية تنتهي مرحلة   ، و04-01التجارية كما أحال إىل ذلك األمر 

تكتسب الشخصية القانونية بقيدها        تبدأ حياة املؤسسة العمومية اإلقتصادية، و التأسيس و
  .  يف السجل التجاري

 ا الشركات اخلاصة اليت ختضع للقانون التجاري  ما عدا بعض وهي نفس اإلجراءات اليت متر
طبيعة  اخلصوصيات اليت تتميز ا املؤسسات العمومية اإلقتصادية نظرا لطبيعتها اخلاصة و

  ).عمومية جتارية و(األشخاص املكونني هلا ذات طبيعة مزدوجة 
مومية اإلقتصادية النقد الذي نوجهه للمشرع هنا هو اإلخضاع املطلق للمؤسسات الع و  

يف إنشائها لألحكام العامة للقانون التجاري رغم أن طبيعة هذه املؤسسات وحىت مؤسسيها 
األشخاص الطبيعيني، يف حني كان على املشرع أن يضع  ختتلف عن طبيعة الشركات اخلاصة و
  .اد الوطين طبيعتها العمومية نظرا لدورها اهلام يف اإلقتص قواعد خاصة ذه املؤسسات تتالئم و
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  حل املؤسسة العمومية اإلقتصادية : املطلب الثاين
  

كغريها من الشركات التجارية لألموال حتل املؤسسة العمومية اإلقتصادية، وتنتهي   
 يؤدي إىل تصفيتها  ماهذا  وصيتها القانونية و ذلك لعدة أسبابها القانونية بانتهاء شخـحيات
  . التغريات اليت تطرأ عليها كالتحويلقسمة أمواهلا باإلضافة إىل و

 يف املواد     واملبادئ العامة يف حل املؤسسات العمومية اإلقتصادية موجودة يف القانون املدين
 ق م، و يف القانون التجاري فيما خيص الشركات املنظمة يف شكل 449 إىل 437من 

SPA يف شكل  ق ت، أما املنظمة20 مكرر 715 إىل 18 مكرر715 املواد من SARL 
  . ق ت591 إىل 589املواد من 

  . ق ت 17 مكرر715 إىل املادة 15 مكرر715و فيما خيص التحويل تناولته املواد من 
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   احلل بالتــراضي : الفرع األول
   

تلعب اإلرادة دور يف جمال الشركات التجارية منذ إنشائها إىل غاية حلها ، إذ ميكن   
سامهني اإلتفاق على حل الشركة بالتراضي، كما ميكن لكل مساهم أو شريك امل للشركاء و

املسامهني اإلتفاق على  ، كما ميكن للشركاء و)1(اإلنسحاب ضمن شروط أمهها حسن النية 
ضا بالتايل تذوب املؤسسة املندجمة يف املؤسسة اجلديدة، كما ميكن هلم أي إدماج عدة شركات و

  .اإلتفاق على تقسيم شركتهم إىل عدة شركات
  
  : احلل عن طريق اإلتفاق-أ

كما أشرنا سابقا فإن إرادة الشركاء تلعب دور كبري يف الشركات التجارية مبا فيها   
املؤسسات العمومية اإلقتصادية بالتايل إذا ارتأى الشركاء و املسامهني مصلحة يف حل املؤسسة 

، يف نص ) 2(و جعل املشرع من اجلمعية اإلستثنائية إطار لذلك   ذلك،ميكن هلم أن يتفقوا على
 اليت تقضـي بأن اجلـمعية العامة غري العادية هي اليت تتخذ قرار حل 18 مكرر 715املادة 

الذي جيب أن يتم وفق الشروط اليت حددها القانون  ، و)3(الشركة قبل حلول األجل 
األغلبية يف اجلمعيات العامة  األساسي للمؤسسة العمومية اإلقتصادية الذي حيدد النصاب و

 ، أما املؤسسات SPAالعادية و اإلستثنائية ، هذا فيما خيص املؤسسات املنظمة يف شكل 
 ق ت مل حتدد نوع 2 /589  فإن املادة SARLالعمومية اإلقتصادية املنظمة يف شكل 

اجلمعية عادية أو إستثنائية  اليت يتخذ فيها هذا النوع من القرارات، لكن بالنظر إىل خطورة هذا 
 القرار، هذا       اإلجراء فإنه من املرجح أن تكون اجلمعية العامة اإلستثنائية هي املؤهلة هلذا

من الناحية النظرية لكن بالنظر إىل طبيعة هذه املؤسسات اليت متتاز بطابع العمومية فإنه جيب 
باإلضافة إىل صدور قرار احلل من طرف اجلمعية العامة موافقة السلطة الوصية اليت صدر عنها 

  .قرار اإلنشاء كما رأينا يف املبحث السابق 

                                                 
 . ق ت ج440  أنظر املادة 1
  ،120أنظر حممد ابراهيمي الرجع السابق ص   2

  .103   وانظر رشيد واضح املرجع السابق ص 

 .  أنظر صالحيات اجلمعية العامة اإلستثنائية يف الفصل الثاين3 
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  اج واإلنفصال احلل عن طريق اإلندم-ب
 بأنه 744 من القانون التجاري ، حيث تقضي املادة 764 إىل 744الذي تناولته   

ميكن للشركة ولو يف حالة تصفيتها أن تدمج مع شركة أخرى أو أن تساهم يف تأسيس شركة 
جديدة بطريق الدمج ،كما ميكن هلا أن تساهم فـي إنشاء شركات جديدة بطريق اإلندماج  

  ).1(و اإلنفصال
  
يعرف اإلندماج على أنه مجع شركتني يف شركة جديدة واحدة أو على :  اإلندماج-1-ب

األقل ضم إحدامها لألخرى بتقدمي رأمسال املؤسسة املدجمة إىل املؤسسة الداجمة حيث تزول 
تها القانونية و بالتايل تنحل املؤسسة املدجمة، بينما يف احلالة تنقضي شخصي املؤسسة األوىل و

  .تذوب شخصيتهما القانونية يف املؤسسة اجلديدة  األوىل تنقضي املؤسستني املدمـجتني و
يتم اختاذ هذا النوع     املسامهني يف شكل عقد، و ويقوم اإلندماج على أساس إرادة الشركاء و

  ). 2(امة من القرارات يف اجلمعية الع
احلد من املنافسة بني  واهلدف من اإلندماج توظيف رأمسال أكرب إلجناز مشاريع كربى ، و

حتقيق تكامل  و) 3(املؤسسات العمومية اإلقتصادية األمر الذي يؤدي إىل تكامل اإلنتاج 
  .إقتصادي من أجل دعم التنمية اإلقتصادية للدولة 

  
هـو تقـسيم أمـوال الـمؤسسة العمومية اإلقتصادية القائمة بني عدة :  اإلنفصال-2-ب

مؤسسات عمومية أخرى، أو هو تقسيم الشركة املنفصلة إىل شركتني أو أكثر ما يسمى 
  .باإلنفصال العادي
تشارك به مع شركات موجودة يف إنشاء شركات  ة املنحلة أن تقدم رأمساهلا و أو ميكن للشرك

 و هذا هو النوع الثاين            744/2اإلنفصال حسب املادة  جديدة بطريقة اإلندماج و
  .من   اإلنفصال 

                                                 
  . ق ت744  انظر املادة 1

 .120   وانظر حممد ابراهيمي املرجع السابق ص 
  .497القانون املصري أنظر مصطفى كمال طه املرجع السابق ص  يف  2
  .160  حممد الصغري بعلي، املرجع السابق، ص3
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  :إجراءات اإلنفصال واإلدماج-3-ب
لعب فيه إرادة الشركاء   ملا نقول عقد يعين ت يتم اإلندماج و اإلنفصال مبوجب عقد، و  

و املسامهني دور مهم ، و يتم التعبري عنها يف اجلمعية العامة اإلستثنائية للشركات املدجمة 
ملحقاته  ، حيث يقوم القائمون باإلدارة بتقدمي مشروع اإلدماج أو اإلنفصال و)1(واملستوعبة

من إنعقاد مجعية املسامهني أو الشركاء للنظر يف هذا      يوم 45ملندويب احلسابات قبل 
، ) 3(رق  اإلدماج ـعنية تقريرا عن طـيعد مندويب احلسابات لكل شركة م ، و) 2(املشروع 

يوضع حتت تصرف  حسابات يف املقر الرئيسي وـدوب الـرير منـع تقـيتم وض و
مدعوة للنظر يف مشروع اإلدماج ـجمعية الـ يوم من انعقاد ال15كاء و املسامهني قبل الشر

 absorbante، و جيب على اجلمعية العامة غري العادية للشركة املدجمة ) 4(أو اإلنفصال 
العقد  ق ت، و يوضع هذا 673املصادقة على احلصص العينية املقدمة طبقا ألحكام املادة 

  ) .5(بأحد مكاتب التوثيق املوجودة مبقر الشركة املعنية و جيب أن يكون هذا العقد حمل نشر 
  .وأخريا تتم املصادقة على اإلندماج أو اإلنفصال من طرف اجلمعية العامة غري العادية

ي نفسها اليت كانت وما نالحظه أن أحكام اإلنفصال و اإلندماج اليت رأيناها تقريبا ه
  ) .6 (25-95  امللغى مبوجب األمر 01-88موجودة يف القانون 

  
  :  آثار اإلدماج واإلنفصال-4-ب

يترتب على إنفصال أو إدماج املؤسسات العمومية اإلقتصادية إنقضاء الشخصية 
يل حلها، و حتل املؤسسة العمومية اإلقتصادية الداجمة املعنوية للشركة املدجمة أو املقسمة و بالتا

      .اإللتزامات  أو اليت تلقت جزء من رأس مال املؤسسة احمللة باإلنفصال يف مجيع احلقوق و

                                                 
  . ق ت749  و 747 انظر املادة  1
 . ق ت 750 أنظر املادة  2
 . ق ت751 أنظر املادة 3
 . ق ت752 أنظر املادة 4
 . ق ت673 أنظر املادة 5
 .25-95 من األمر 35 ، 34  أنظر املواد 6
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اإلنفصال شركاء  ريق اإلدماج وـالشركاء يف املؤسسة املنحلة بط بالتايل يصبح املسامهون و و
   ). 1(ق الشروط احملددة يف عقد اإلدماج أو اإلنفصال مسامهني يف املؤسسة املدجمة وف و

وتنتقل مجيع الديون القائمة بالنسبة للمؤسسة املندجمة أو املنفصلة إىل املؤسسة الداجمة دون أن 
  . ق ت756/1يترتب جتديد بالنسبة للدائنني طبقا للمادة 

ميكن للدائنني املعارضة ضمانا حلقوقهم طبقا   ق ت، و760وهو نفس ما ذهبت إليه املادة 
كما تبقى العقود اليت أبرمتها املؤسسة املنحلة سارية مع الشركات   ق ت ،756/2ادة للم

  ) .2(غريها  اإلجيار و الداجمة مثل عقود العمل و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  املؤسسة العمومية االقتصادية والقانون االقتصادي اجلزائري،مـجلة املدرسة الوطنية لإلدارة      نظر حمفوظ لعشب أ  1

   .57 ص 1991 لسنة 02   عدد 
       .850، ص1973قاهرة   و أنظر فتحت عبد الصبور ، الشخصية املعنوية للمشروع العام، عامل الكتب ال

  . ق ت760 و756 أنظر املواد  2
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  DISSOLUTION DE DROITاحلل القانوين  : الفرع الثاين 
  

تنظيم  انون التجاري يف إنشاء وـام العامة للقلى األحكع أحال 04-01مبا أن األمر   
سري و خوصصة املؤسسات العمومية اإلقتصادية ، و بالنظر إىل الطبيعة املزدوجة للمؤسسات  و

العمومية فإن األحكام املتعلقة باحلل بقوة القانون تبقى نوعا ما  العمومية اإلقتصادية املتاجرة و
، خاصة األحكام املتعلقة حبل املؤسسات )1 (01-88 غامضة خاصة بعد إلغاء القانون

بالرجوع إىل األحكام العامة للقانون  العمومية اإلقتصادية اليت تناوهلا يف الفصل السابع منه، و
  :باحلل بقوة القانون للشركات التجارية لألموال جند حاالته هي التجاري املتعلقة 

  ،) سنة99( ق ت 546  انتهاء مدة الشركة املادة -1         
  ، حتقيق اهلدف الذي أنشأت من أجله- 2
  ، ق م 438 هالك كل أو جزء كبري من رأمساهلا حسب املادة - 3

  ، ت ق589 واملادة20 مكرر715 ق ت و 18 مكرر715واملادة
  ، ق ت592 و 590 إخنفاض أو زيادة عدد الشركاء املسامهني فيها املواد- 4
  ،  جتمع األسهم أو احلصص يف يد شخص واحد - 5
  . التأميم - 6
لو جئنا إىل تطبيق هذه احلاالت على املؤسسات العمومية اإلقتصادية، فإننا جند أن  و

ال أقصى للشركاء  م وضع حد أدىن وحاالت ال نستطيع تطبيقها هنا، نظرا لعدـبعض هذه ال
املسامهني ا كما رأينا يف املطلب األول ، حيث ميكن أن تكون الدولة هي املساهم الوحيد  و

ال حالة جتمع احلصص يف يد  و. بالتايل ال نستطيع تطبيق حالة اخنفاض أو زيادة عدد املسامهني 
ية استثنيت من تطبيق  األمر   شخص واحد، ألنه هناك بعض املؤسسات العمومية اإلقتصاد

و من جهة أخرى فإنه ال ميكن تطبيق ،  منه هذا من جهة12  و06 طبقا للمادتني 01-04
  .حالة التأميم ألنه ال ميكن تصور أن يأمم شخص شيء ملك له 

ميكن تطبيقها ، لكن ميكن أن جتتمع ) سنة99( ق ت 546 أما حالة انتهاء األجل املادة 
  .متدد حياة الشركة  واجلمعية العامة 

                                                 
  . السالف الذكر01-88 من القانون 34أنظر املادة   1

 . وما بعدها 33   و أنظر حمفوظ لعشب املرجع السابق ص 
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 و املادة 18مكرر715فبالرجوع إىل املادة ) 1(بالنسبة حلالة  احلل قبل انتهاء األجل و
 جند أن احلل قبل حلول األجل يكون عند اخنفاض رأس املال، أي عند إخنفاظ 20مكرر715

ابتة يف دفاتر احلسابات إىل أقل من ربع رأس مال األصل الصايف للشركة بفضل اخلسائر الث
جملس اإلدارة أو جملس املديرين بإستدعاء ) 2 (20مكرر715الشركة ، حيث ألزمت املادة 

اجلمعية العامة غري العادية يف خالل األربعة أشهر التالية للمصادقة على احلسابات اليت كشفت 
ائر للنظر فيما إذا كان جيب اختاذ قرار حل الشركة قبل حلول األجل، و جيب عن هذه اخلس

نشر الالئحة املصادق عليها من اجلمعية العامة حسب الشروط املقررة قانونا ، منه نستنتج     
  :أن شروط احلل يف هذه احلالة هي

  ت       إ خنفاظ األصل الصايف للشركة بفعل اخلسائر الثابتة يف وثائق احلسابا-1
  .رأس مال املؤسسة  ¼    إىل  أقل من 

  بناءا على استدعاء  ) 3( يتخذ قرار احلل من طرف اجلمعية العامة غري العادية -2
   أشهر من التـالية 4    جملس اإلدارة أو جملس املديرين حسب احلالة يف خالل 

  .ة على احلسابات اليت تكشف عن هذه اخلسائر      للمصادق
 أما املنظمة    ،SPAهذا بالنسبة للمؤسسات العمومية اإلقتصادية املنظمة يف شكل 

 ق ت اليت تنص على أنه يف حالة 589/2يف شكل شركة ذات مسؤولية حمدودة نطبق املادة 
كاء للنظر يف ما إذا كان خسارة ثالث أرباع رأمسال الشركة جيب على املديرين استشارة الشر

يتعني إصدار قرار حل الشركة ، لكن دون أن حتدد هذه املادة نوع اجلمعية العامة عادية أو غري 
  .عادية، مع وجوب إشهار قرار الشركاء 

 فإنه يف حالة عدم تقرير 20مكرر715لكن بالرجوع إىل الفقرة الثانية من املادة 
سسة ميكن للشركاء اإلتفاق على ختفيض رأس املال بقدر اجلمعية العامة اإلستثنائية حل املؤ

 ¼يساوي مبلغ اخلسائر إذا مل جيدد يف األجل القانوين األصل الصايف بقدر يساوي على األقل 
هذا بعد قفل السنة املالية الثانية على األكثر اليت تلي السنة اليت مت فيها حتقيق  رأمسال الشركة و

                                                 
 .57 أنظرحمفوظ لعشب املرجع السابق ص    1

 . ق ت20 مكرر715  أنظر املادة 2 

 .  سنرى صالحيات اجلمعية العامة غري العادية الحقا3 
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جيب نشر الالئحة  ، و)  مليون دينار -مخس ماليني  (594ادة اخلسائر مع مراعاة أحكام امل
  .املصادق عليها يف هذه احلالة من طرف اجلمعية العامة

ضمان استمرارها        قرر املشرع هذه احلالة حفاظا على املؤسسات العمومية اإلقتصادية و و
لشغل اليت توفرها تلك احلفاظ على مناصب ا يف النشاط مما خيدم اإلقتصاد الوطين أكثر ، و

  .املؤسسة
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  ):احلكومة(احلل مبوجب قرار من السلطة التنفيذية : الفرع الثالث
  
 نتناول يف هذا الفرع الدمج ، إعادة اهليكلة و اخلوصصة ألا تتم مجيعا بـموجب    

  ): احلكومة(قرار من السلطة التنفيذية 
  : الدمج -أ

ج الذي يكون بإرادة املسامهني بينما الدمج يتم بقرار إداري يصدر هو عكس اإلندما و  
و يتطلب الدمج وجود أكثر من مؤسسة عمومية يتم ضمها . عن اإلدارة أي عن الدولة 

تذوب يف املؤسسة  مبوجب قرار إداري ، حيث تفقد املؤسسة األوىل شخصيتها املعنوية و
ـصة تابعة للمجلس الوطين ملسامهات الدولة يتوىل الدمج أجهزة إدارية مـخت اجلديدة ، و
حيث ) 2(الذي عوضه حاليا جملس مسامهات الدولة  و) 1 (25-95 من األمر20طبقا للمادة 

  ) .3(تنظيم القطاع العمومي اإلقتصادي  أوكلت له مهمة ضبط و
  إعادة اهليكلة  -ب

كانت ) التوجه اإلشتراكي(تبعا للتوجه اإلقتصادي الذي كانت تنتهجه اجلزائر سابقا 
، الذي يتم مبوجب قرار إداري )4(اجلزائر إضافة إىل الدمج تتبع أيضا أسلوب إعادة اهليكلة 

يقضي بالقضاء على الشخصية القانونية للمؤسسة العمومية اإلقتصادية و ختصص أصوهلا إلنشاء 
التوزيع  التحكم يف التسيري و توضيحها و مؤسسات إقتصادية جديدة، دف تبسيط املهام و

  ) .5(املادية املتوفرة  الوسائل البشرية و مراكز القرار و األمثل لألنشطة و
يف حاالت عقود اإلدماج و إعادة اهليكلة  املتعلقة جبزء من املؤسسة العمومية  

اإلقتصادية دون أن يؤدي ذلك إىل إلغاء شخصيتها القانونية فإنه يتعني على اجلمعية العامة 
 اليت قامت بالدمج أن تعلم الغري املعين وفق الشكل اإلستثنائية للمؤسسة العمومية اإلقتصادية

                                                 
 .95/25 من األمر 20  أنظر املادة 1
 .  صالحيات جملس مسامهات الدولة سنراها الحقا2
 .04-01 من األمر 11ادة   امل3

   . 170أنظر ناصر دادي عدون املرجع السابق ص    4

  .128  امليثاق الوطين ص 5 
 .  وما بعدها77   وأنظر رشيد واضح املرجع السابق ص 
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القانوين وطبقا للعقد املقدم لإلشهار القانوين حبقوقها و إلتزاماهتا بصفتها خلفا للمؤسسة 
  ).1(اإلقتصادية املدجمة جزئيا 

   : اخلـوصصة-ج
رية حنو إقتصاد السوق ختلت عن أسلوب إعادة اهليكلة بتغيري التوجه اإلقتصادي للدولة اجلزائ

جلأت إىل أسلوب خوصصة املؤسسات العمومية اإلقتصادية   مل تعد جتدي نفعا ، ونظرا ألا
املتعلق خبوصصة ) 1995 أوت 26 (22-95اليت تواجه صعوبات منذ صدور األمر

 منه 13 املادة  ، حيث عرفت04-01املؤسسات العمومية و الذي ألغي مبوجب األمر 
اخلوصصة بأا كل عقد يهدف إىل نقل امللكية من الدولة أو أشخاص القانون العام إىل 
أشخاص طبيعيني أو معنويني خاضعني للقانون اخلاص من غري املؤسسات العمومية، و يتوىل 

  .برناجمها  مـجلس الوزراء الـمصادقة على إستراتيجية الـخوصصة و
  : من نفس األمر هي26مادة  اخلوصصة طبقا لل طرقو

  ).البورصة( البيع يف السوق املايل -        
  . املناقصات-        
  . البيع بالتراضي بعد ترخيص من جملس مسامهات الدولة-        

 أو بواسطة أي منط آخر للخوصصة يهدف إىل ترقية مسامهات اجلمهور ، و نشري هنا بأن 
ت العمومية اإلقتصادية هي اخلوصصة الكاملة أي عند التنازل اخلوصصة اليت تنقضي ا املؤسسا

  .على مجيع رأمسال املؤسسة الذي حتوزه الدولة  أو أحد أشخاص القانون العام 
وما نالحظه هنا أن املشرع فيما خيص حل املؤسسات العمومية اإلقتصادية أخذ ببعض 

ارية  اخلاصة ، باإلضافة إىل ذلك احلاالت اليت نص القانون التجاري فيما خيص الشركات التج
استمد بعض أساليب القانون العام اليت تعتمد على القرار اإلداري منها الدمج وإعادة اهليكلة 
وإضافة إىل إعتماد أسلوب اخلوصصة ، وهذا تبعا لتغيري النظام اإلقتصادي من اإلقتصاد املوجه 

  .إىل إقتصاد السوق
  
  

                                                 
  .57 انظرحمفوظ لعشب املرجع السابق ص   1
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  ISSOLUTION JUDICIAREDاحلل القضائي  : الفرع الرابع 

  
ق ت، 20 مكرر 715 ق ت و 589/3 ق م واملواد 441تناولت هذه احلالة املادة 

اليت مسحت لكل شريك أو مساهم أن يتقدم إىل القضاء لطلب حل الشركة ، ألي سبب  و
  ).1(مشروع و عموما هي األحداث اليت جتعل حياة الشركة مستحيلة 

     36 إىل هذه احلالة ، لكن أشار يف املادة 01-88مل يتعرض املشرع يف القانون 
إىل إمكانية تعرض املؤسسة العمومية اإلقتصادية إستنادا إىل إجراء قضائي يضعها     ) 2(منه 

  ) .3(ا إنعدمت لديها السيولة املالية انعداما مستدميا يف حالة إفالس إذ
غري أن احلكومة كانت تتكفل دائما بإختاذ تدابري وقائية أو إعادة اهليكلة و تزويد 

ه تلك املؤسسة بالعون املايل الالزم ، نظرا للدور اهلام و الوزن االقتصادي اليت كانت تلعب
  .املؤسسات يف اإلقتصاد الوطين 
" األوراق التجارية و اإلفالس والتسوية القضائية"شد يف كتابه او يشري األستاذ راشد ر

أنه حدث تطور واضح يف قانون اإلفالس اجلزائري حبيث أصبح يطبق على القطاع العام إىل 
 اخلضوع ألحكامه مبوجب بعدما كانت الشركات الوطنية و املؤسسات اإلشتراكية مستثناة من

  .هو نفس توجه الدول الرأمسالية  ، و هذا تبعا لتغري النظام اإلقتصادي  و) 4( ق ت 217املادة  
 قد أحال على األحكام العامة للقانون التجاري فإننا نطبق  04- 01و مبا أن األمر 

بالنسبة للمؤسسات املنظمة يف شكل شركة ذات مسؤولية حمدودة، و املادة  ق ت 589املادة 
 ، حيث تسمح املادة SPA فيما يـخص املؤسسات الـمـنظمة يف شكل 20 مكرر715

                                                 
  165  أنظر حممد الصغري بعلي ص1

 .58 أنظرحمفوظ لعشب املرجع السابق ص و    
 01-88من القانون 36 أنظر نص املادة 2
  .120أنظر حممد ابراهيمي املرجع السابق ص    3
  ق ت217  أنظر نص املادة 4

    األوراق التجارية، االفالس والتسوية القضائية، ديوان املطبوعات اجلامعية راشد راشد   أنظر 
   .                    218 ، ص 1994   طبعة 

VOIR DJILALI TCHOUAR ET KHEIR-EDDINE TCHOUAR DISSOLUTION ET MISE 
EN FAILLTE DES ENTREPRISES PUBLIQUES R.A.S.J.E.P N° 2 1993 P 33 ET SS   
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مل يستشري املديرون الشركاء أو مل يتمكن   رأمساهلا و¾ ق ت يف حالة خسارة الشركة 589
كل من يهمه األمر طلب  ل مساهم أو شريك والشركاء من املداولة على الوجه الصحيح، لك

غري  يف فقرهتا األخرية، 20 مكرر715حل الشركة أمام القضاء،  وهو نفس ما ذهبت إليه املادة 
على املؤسسات العمومية اإلقتصادية ألا غري مقيدة  )1(19 مكرر 715ال ميكن تطبيق املادة أنه 

  . فقرة أخرية ق ت592 أو أقصى للشركاء إلستثنائها طبقا للمادة بـحـد أدنـى
كما ال ميكن تطبيق هذه األحكام على املؤسسات العمومية اإلقتصادية اليت حتوز فيها الدولة 

  .جمموع رأمساهلا أو اليت يكتسي نشاطها طابعا إستراتيجيا
ي اجلديد و الذي أحال املشرع إىل هذه املبادئ متاشيا مع التوجه اإلقتصادحيث 

أصبحت مبوجبه املؤسسات العمومية اإلقتصادية شركات جتارية تشترك فيها الدولة مع 
لكن عندما تتوقف عن الدفع  أشخاص القانون اخلاص دف تشجيع اإلستثمار اخلاص ، و

  .ميكن شهر إفالسها
وطين كان     اآلثار السلبية اليت خيلفها على اإلقتصاد ال نظرا خلطورة إجراء اإلفالس و

  .من الواجب على املشرع وضع أحكام خاصة باملؤسسات العمومية اإلقتصادية تتماش و طبيعتها
  

  :آثار حل املؤسسات العمومية اإلقتصادية
يف األخري جيب علينا اإلجابة على سؤال مهم وهو ما هي النتائج املترتبة على حل    

  .ا اإلجراء لكونه يؤثر على اإلقتصاد الوطين املؤسسة العمومية اإلقتصادية ؟ نظرا خلطورة هذ
طبقا لألحكام العامة ، وبالنظر إىل طبيعة املؤسسات العمومية اإلقتصادية خاصة منها 

  :املتاجرة فان حل املؤسسات العمومية اإلقتصادية يترتب عليه مايلي
  

  التصفية  : أوال
لة تصفية، وتطبق عليها يترتب على حل املؤسسة العمومية اإلقتصادية أن تكون يف حا

  ).2( من القانون التجاري795 إىل 765املواد من 

                                                 
 . ق ت19مكرر 715أنظر املادة   1

   .449أنظر علي البارودي و حممد السيد الفقى املرجع السابق ص  2 
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و تـحتفظ الـمـؤسسة بالشخصية الـمعنوية إلحتياجات التصفية كما تنص على ذلك املادة 
  ).1( ق م444 ق ت و املادة 766

 ق ت اليت تقضي بأن ختضع التصفية 765وتكون التصفية إما بالتراضي طبقا للمادة 
لألحكام اليت يشتمل عليها القانون األساسي، مع مراعاة أحكام الفقرة األوىل من القسم اخلامس 

  .من القانون التجاري
صفية بالتراضي هي التصفية اليت يتوالها مجيع الشركاء أو املسامهني ويقوم ا مصف والت

يتم تعيينه باألغلبية املالكة لرأمسال املؤسسة بالنسبة للمؤسسات اليت تأخذ شكل شركة ذات 
مسؤولية حمدودة ،و بالنسبة للمؤسسات اليت تأخذ شكل شركة مسامهة بشرط توفر النصاب 

  ).3(، و للشركاء احلرية يف تنظيم ذلك يف القانون األساسي )2(ات العامة العادية القانوين للجمعي
      38 ،37، 36ميكن أن تكون التصفية قضائية، و اليت أشارت إليها املواد  كما 

 ق ت تنص على التصفية القضائية يف حالة غياب 788 امللغى ، و املادة 01-88من قانون 
تنظيم ذلك يف القانون األساسي أو اإلتفاق الصريح بني الشركاء ، أو إذا مت طلب ذلك         

، وتتم املصادقة ) 4( لعشر رأس املال على األقل يف الشركة،أو دائين الشركة من الشركاء املمثلني
  ).رئيس احملكمة(على هذا الطلب بأمر إستعجايل و يتم تعيني املصفي بأمر من طرف احملكمة 

  
  :القسمة : ثانيا

و حصص املؤسسني حيث تتم قسمة املال الصايف املتبقي بعد سداد األسهم اإلمسية أ
الشركاء بنفس نسبة مسامهاهتم يف رأمسال املؤسسة مع مراعاة شروط القانون األساسي  

  .دون اإلخالل حبقوق الدائنني) 5(للمؤسسة 
                                                 

  .م  ق 444 أنظر املادة  1
  .498   ويف القانون املصري أنظر مصطفى كمال طه املرجع السابق ص 

 . ق م449 ق ت و املادة 782 أنظر املادة   2

   ،        1979  أمحد حمرز، القانون التجاري اجلزائري الشركات التجارية، مطابع العرب ، القاهرة 3 
  .  129   ص 

 . ق ت 765  وأنظر املادة 
 . ق ت 778  أنظر املادة 4
 . ق ت793  أنظر املادة 5
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   شطب املؤسسة من السجل التجاري :ثالثا

  .تهاء وجودها القانوينو يترتب على ذلك إنقضاء الشخصية املعنوية للمؤسسة و بالتايل إن 
  

ما خنلص إليه يف اية هذا املطلب هو أن املشرع قد أعطى طابعا مزدوجا فيما يتعلق  و
بإنشاء وحل املؤسسة العمومية اإلقتصادية فمن جهة أخضعها لألحكام العامة للقانون التجاري 

 من األمر      05دة طبقا ملا تنص عليه املا ) اإلفالس- احلل– اجلمعية التأسيسية -اإلكتتاب(
هذا على أساس أا شركات جتارية تبعا خلاصية املتاجرة اليت تتسم ا املؤسسات   ، و01-04

اشيا مع طابعها العمومي فقد وضع بعض  متمن جهة أخرى و العمومية اإلقتصادية كما رأينا، و
 يف رأيي لعام ،  وحيث تبقى ختضع لبعض أحكام القانون اا اإلستثناءات و األحكام اخلاصة 

مردودية أحسن للمؤسسات العمومية  هدف املشرع من وراء كل هذا هو إعطاء فعالية أكثر و
اإلقتصادية يف ظل إقتصاد السوق ، و توفري الضمانات و التحفيزات الالزمة  للمستثمرين ، 

  .لدويل أيضا على املستوى اال ملا  تهيئتها للدخول يف ميدان املنافسة على املستوى احمللي ول
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  :أجهزة املؤسسة العمومية اإلقتصادية : املبحث الثاين
  
بالنظر إىل طابع املتاجرة الذي تتميز به املؤسسة العمومية اإلقتصادية فإا تأخذ شكل    

 تبىن عليها الشركات التجارية اهلياكل اليت بالتايل فإن هلا نفس التنظيم و ، و)1(شركة جتارية 
لألموال سواء كانت يف شكل شركة مسامهة أو شركة مسؤولية حمدودة، حيث تقوم إدارة 

تدرج السلطات    الشركة التجارية اخلاصة على غرار الدول الدميقراطية على تعدد األجهزة و
  ) . 3(توزيع املهام  جل تقسيم الصالحيات و، و هذا من أ) 2(بينها 

بالتايل و تطبيقا لألحكام العامة للقانون التجاري فإنه مهما كان الشكل الذي تأخذه 
  :ية اإلقتصادية فإن إدارهتا تقوم على األجهزة التاليةاملؤسسة العموم

  .  اجلمعية العامة-        
  ).جملس املديرين + جملس اإلدارة أو جملس املراقبة(  جهاز اإلدارة -        
  ). املسرياملدير العام ، املدير العام ، الرئيس (  جهاز التسيري -        

العامة طريق التنظيم على أشكال خاصة للجمعية مع اإلشارة إىل أنه ميكن النص عن 
كليا من آيلة  إذا تعلق األمر مبؤسسات ذات رؤوس أموال عمومية للشركاء و ألجهزة التسيري

 الفقرة الثالثة من 05الدولة أو األشخاص املعنويني التابعني للقانون العام طبقا للمادة 
 التنظيم على أشكال خاصة ألجهزة ميكن النص عن طريق:"  اليت تقضي بأنه 04-01األمر

التسيري بالنسبة للمؤسسات العمومية اإلقتصادية اليت حتوز فيها الـدولة أو أي  اإلدارة و
  " .شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام جمموع رأس املال بطريقة مباشرة أو غري مباشرة

 املنصوص عليها     حيث يتم إختاذ قرار إخضاع مؤسسة عمومية إقتصادية لألشكال اخلاصة
  ) .4( من طرف جملس مسامهات الدولة 5/2يف املادة 

                                                 
 .04-01 من األمر 05 أنظر املادة 1
 .281أمحد حمرز ، املرجع السابق ، ص . أنظر د 2

3 - ABDELAZIZ AMOKRANE, GUIDE PRATIQUES DE GESTION DES  SPA,   
     IMPRIMERIE MERKOUCH, VIEU KOUBA, ALGER 2001, PAGE 23. 

  .04-01 من األمر 5/2 أنظر املادة 4
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 ال تسمح بذلك إال إذا كان جمموع رأس املال ملك للدولة   04-01 من األمر5/3و املادة 
فتبقى أو أحد أشخاص القانون العام، أما إذا كانت تشترك فيه مع أشخاص القانون اخلاص 

  .خاضعة لنفس األشكال املنصوص عليها يف القانون التجاري
 04-01 من نفس األمر جندها تستثين من جمال تطبيق األمر06لكن بالرجوع إىل املادة  و

املؤسسات العمومية اإلقتصادية اليت يكتسي نشاطها طابعا إستراتيجيا على ضوء برنامج 
هذا ما يؤدي إىل أنه بتغري  دون التحديد الدقيق للنشاطات اإلستراتيجية ، و) 1(احلكومة 

احلكومات ميكن أن تتغري نظرهتا إىل طبيعة النشاطات هل هي استراتيجية أم ال، فما يكون     
هذا قد   قد ال يكون كذلك يف نظر احلكومة اليت تليها ، وايف نظر احلكومة احلالية إستراتيجي

  .ؤدي إىل تعرض نظام املؤسسات العمومية اإلقتصادية للتغيري بتغري احلكوماتي
وتبعا هلذا نتناول جهاز املداولة اجلمعية العامة يف مطلب أول ، ويف املطلب الثاين نتناول 

  .جهاز اإلدارة، مث ننتقل إىل جهاز التسيري يف مطلب ثالث
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .04-01  من األمر06 أنظر نص املادة 1
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  )جهاز املداولة(مسامهني اجلمعية العامة لل : املطلب األول
  

تعترب اال املناسب  ، و) 1(اجلمعية العامة للمسامهني هي اهليئة السيادية للشركة   
املسامهني للتعبري عن إرادهتم و مشاركتهم يف تسيري الشركة ، حيث جيتمعون دوريا  للشركاء و 

 ما يسمى باجلمعية العادية، كما ميكن هلم اإلجتماع يف إطار مجعية عامة يف إطاريف كل سنة 
لكن بالنسبة للمؤسسات اليت حتوز فيها الدولة على جمموع الرأمسال اإلجتماعي . استثنائية 

 صالحيات اجلمعية العامة يتوالها ممثلون مؤهلون قانونا من جملس مسامهات   مباشرة فإن
وضون من الس الوطين ملسامهات ـمثلون مفـيتوالها مكان ، و قبل التعديل )2(الدولة 
 اجلمعية العامة أجهزة تؤهلها لذلك صناديق  كانت تتوىل1995،  أما قبل سنة )3(الدولة 

  . تتكون اجلمعية العامة يف هذه احلالة من ممثلني عن الدولة  ، و) 4(املسامهة 
و تعترب اجلمعية العامة للمسامهني أو ما يسمى جبهاز املداولة جهاز أساسي يف املؤسسات 

 اإلقتصادية ، وضع هلا املشرع نظام مستمد من األحكام العامة للقانون التجاري سواء العمومية
من حيث تشكيلها أو تسيريها أو إختصاصاهتا ماعدا يف املؤسسات اليت يكتسي نشاطها طابعا 
إستراتيجيا، أو اليت حتوز فيها الدولة جمموع رأس املال اإلجتماعي فإنه ميكن النص على أشكال 

 عليه  ، و04-01 من األمر05نظيمها من طرف جملس مسامهات الدولة طبقا للمادة خاصة لت
نتطرق إىل اجلمعية العامة العادية يف الفرع األول ، مث إىل اجلمعية العامة الغري العادية يف الفرع 

  .الثاين 
  
  
  
  

                                                 
1 - GABRIEL GUERY, L'ESSENTIEL DU DROIT DU AFAIRES DUNOP,    PAGE 429 ,  
    7 EME EDITION . 

    .132أنظرحممد ابراهيمي املرجع السابق ص  و   
 .04-01 من األمر 12 أنظر املادة 2
 .95/25 من األمر 21 أنظر املادة 3
 .177حممد الصغري بعلي، املرجع السابق، ص . أنظر د4
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   assemble générale ordinaireاجلمعية العامة العادية  : الفرع األول 
  

، وهلذا يطلق عليها إسم )1(جلمعية العامة العادية مرة على األقل يف السنة جتتمع ا  
ب جنائيا رئيس  تعاق816املادة  اجلمعية العامة السنوية ، ألا جتتمع بصفة دورية ومنتظمة، و

من  676، طبقا ملا نصت عليه املادة   باإلدارة إذا مل يستدعوا اجلمعية العامةنيالقائم الشركة و
  . فيما خيص شركات املسامهةالقانون التجاري

  :تشكيلها: أوال
حيق جلميع املسامهني أن يشاركوا يف اجلمعية العامة أو يعينوا من ينوب عنهم عن طريق   

املشاركة يف إدارة املؤسسة، إذ يعترب  خمصصة لذلك، والتعبري عن إرادهتم ووكالة قانونية 
  .حضور املسامهني للجمعية العامة من احلقوق اجلوهرية اليت خيوهلا السهم للمساهم 

 املشاركة يف اجلمعية من من القانون التجاري تعاقب جنائيا كل من مينع املساهم 814واملادة 
 ق ت أيضا مدير الشركة أو القائمون باإلدارة إذا مل 816املادة كما تعاقب ، ) 2(العامة 

يستدعوا يف األجل القانوين أصحاب األسهم احلائزين منذ شهر على األقل على السندات 
  ).3(اإلمسية 

 يوم 35معية العامة قبل وجيب على رئيس شركة املسامهة أن يعلم املسامهني بإنعقاد اجل
بالتايل فإن األشخاص الذين حيق هلم حضور اجلمعية  ، و) 4(على األقل من التاريخ احملدد هلا 

مبا أن  العامة هم مجيع املسامهني دون متييز أو من ينوب عنهم بوكالة قانونية خمصصة لذلك، و
اهم فيها إىل جانب الدولة كما رأينا سابقا األشخاص املؤسسة العمومية اإلقتصادية أصبح يس

بالتايل حيضر اجلمعية العامة باإلضافة إىل مـمثلي الدولة ) خواص(اخلاضعني للقانون التجاري 
 ، حيث كان 04-01هذا شيء جديد أتى به األمر  ، و)أشخاص القانون اخلاص ( املسامهني 

                                                 
  . ق ت676  أنظر املادة 1

   .342  وانظر مصطفى كمال طه املرجع السابق ص 
 .135  وانظر حممد ابراهيمي املرجع السابق ص 

 . ق ت814   أنظر املادة2
 . ق ت816  أنظر املادة 3
 . ق ت817  أنظر املادة 4
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 كانت هلذا، )1(القابضة العمومية ملك للدولةيف السابق قبل صدوره جمموع رأمسال الشركات 
 كانت صناديق املسامهة هي ذلك أيضاقبل  و. اجلمعية العامة تتكون من ممثلني عن الدولة فقط 

مجيع املسامهني من فكان احلائزة ملختلف األسهم املكونة لرأمسال املؤسسة اإلشتراكية 
 اجلمعية العامة تتكون فقط من ممثلني عنهم، إضافة إىل ممثلني لذلك كانتية األشخاص املعنو

 الذي أخضع املؤسسات العمومية 04-01بصدور األمر أما بعد التعديل و ،)2(عن العمال 
ال املؤسسة اإلقتصادية إىل األحكام العامة للقانون التجاري، أصبح يشارك الدولة يف رأمس

ميع ل جو أصبح، )مسامهني خاضعني للقانون التجاري(العمومية اإلقتصادية مستثمرون خواص 
املسامهني احلق يف حضور اجلمعية العامة سواء بأنفسهم أو ينوب عنهم وكالء مهما كان شكل 

  .املؤسسة العمومية اإلقتصادية 
ؤسسات العمومية اإلقتصادية مهما كان أما فيما خيص القواعد املنظمة للجمعيات العامة يف امل

أما النصاب القانوين لصحة مداوالت اجلمعية ، شكلها فإا ختضع للقانون األساسي للمؤسسة
، )3( األسهم اليت هلا احلق يف التصويت ¼العامة العادية يف اجللسة األوىل هو حضور مالكي 

 أي نصاب يف الدعوة الثانية، وتبت فيما يعرض عنها بأغلبية األصوات املعرب عنها وال يشترط
  ).4(مع عدم حساب األوراق البيضاء 

  
  صالحيات اجلمعية العامة العادية : ثانيا

كما أشرنا سابقا فإن اجلمعية العامة هي اال املالئم لتعبري الشركاء              
هي عادة ما تكون مصدر السلطات             على إرادهتم ومشاركتهم يف إدارة الشركة ، و

.            ، حيث من خالهلا يستطيع املساهم أن ميارس الرقابة الفعلية )5(يف الشركة 

                                                 
 .04-01 من األمر 05  أنظر املادة 1
  .04-88 من قانون 23  أنظر املادة 2
  .345املرجع السابق ص   أنظر مصطفى كمال طه 3
 . ق ت679  أنظر املادة 4
  علي حسن يونس، الشركات التجارية، دار الفكر العريب، القاهرة .  يف القانون املصري أنظر د5

           441 ، ص 1974   
 . وما بعدها488بق ص املرجع السامصطفى كمال طه    و انظر 
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الصالحيات املمنوحة  وقد ميز املشرع بني الصالحيات املمنوحة للجمعية العامة العادية، و
للجمعية العامة العادية سلطة ) 2 (675/1املادة ، حيث نصت )1(للجمعية العامة اإلستثنائية 

 ق ت ، ترى ملاذا عمد املشرع إىل التحديد 674إختاذ القرارات اليت مل تنص عليها املادة 
 ؟ كما فعل املشرع   يضبط صالحياهتا السليب لصالحيات اجلمعية العامة العادية ومل يعدد و

 حني ضبط صالحيات كل          95/25 األمر ب امللغى مبوج04-88ذلك صراحة يف قانون 
فيما خيص ) 3(18 و 17اجلمعية العامة االستثنائية يف املواد  من اجلمعية العامة العادية و

  . ، مما قد خيلق غموض يف الصالحياتSPA املنظمة يف شكل املؤسسات
عمد املشرع إىل التحديد السليب لصالحيات اجلمعية العامة العادية تفاديا ملا قد يثريه  

لكن مع  اجلمعية العامة اإلستثنائية ، و من مشاكل يف اإلختصاص بني اجلمعية العامة العادية و
 اجلمعية العامة العادية يبقى يثري بعض الغموض ،     ذلك فإن التحديد السليب إلختصاصات

استنادا إىل بعض النصوص املتفرقة يف القانون التجاري مقارنة   ويف ظل هذا التحديد السليب و
) 4(مع صالحيات اجلمعية العامة اإلستثنائية ميكن حتديد أهم صالحيات اجلمعية العامة العادية 

  :فمايلي 
 املشرع للجمعية العامة العادية للمؤسسات العمومية اإلقتصادية تعيني أوكل حيث :التعيني-أ

كذا القائمني بالرقابة املالية مع مراعاة الصالحيات  التسيري و األشخاص القائمني باإلدارة و
  . لألجهزة األخرى املمنوحة

    : تعيني أعضاء  جملس املراقبة1-أ
، و ميكن هلا يف )5( ق ت662/1تقوم اجلمعية العامة بتعيني أعضاء جملس املراقبة طبقا للمادة 

حالة تعيني أعضاء جملس املراقبة من اجلمعية العامة غري العادية يف حالة الدمج أو اإلنفصال أن 
  . ق ت662/3هلم يف أي وقت طبقا لنص املادة تعز

                                                 
 .298أمحد حمرز، املرجع السابق، ص .  د1
 .  سنراها الحقا عند التطرق لصالحيات اجلمعية العامة اإلستثنائية2
 . ق ت662 وأنظر أيضا املادة 04- 88 من قانون 18 و 17  أنظر املواد 3
    .135ابق ص أنظر حممد ابراهيمي املرجع الس  4

     . 257أنظر ناصر دادي عدون املرجع السابق ص    و 
 . ق  ت662 أنظر املادة 5



  49

كما ميكن هلا يف حالة إذا ما أصبح جملس املراقبة أقل من احلد األدىن القانوين املنصوص عليه   
  ).1(يف القانون األساسي إمتام عدد أعضاء جملس املراقبة بعد إستدعاء  من جملس املديرين 

اة ـملصادقة على التعيينات املؤقتة اليت تتم من طرف جملس املراقبة يف حالة وفا أيضا  ميكن هلاو
 ق ت ، مع 668 ق ت ، إضافة إىل املادة 665/4أو إستقالة عضو واحد طبقا للمادة 

اإلشارة إىل أن يف الشركات املنظمة يف شكل شركات ذات مسؤولية حمدودة ال توجد أي 
  .يه نفس األحكام السابقةبالتايل تطبق عل إشارة إىل ذلك و

       مع املالحظة أن اجلمعية العامة العادية ليست هلا صالحية تعيني كامل أعضاء جملس 
طبقا ملا تنص عليه ) 2(املراقبة، حـيث أن مـجلس الـمراقبة يـضم عضوين من العمال

ملنصوص عليها يف قانون عالقات العمل     حسب األحكام ا04-01 من األمر 5/2املادة 
90-11) 3(،  

 ق ت ميكن للجمعية العامة العادية منح أعضاء جملس املراقبة 668طبقا للمادة   و
  ).4(أجور مقابل نشاطهم 

  
  : تعيني القائمني باإلدارة2-أ

اليت تنص على أن تنتخب اجلمعية العامة العادية  أو اجلمعية العامة   ت و ق611طبقا للمادة 
، كما ميكن )5(عزهلم  يف أي وقت  التأسيسية القائمون باإلدارة كما ميكن هلا إعادة إنتخام و

  ).6(تني هلا أن تصادق على التعيينات املؤقتة اليت قام ا جملس اإلدارة بني جلستني عام
    : تعيني القائمني باملراقبة املالية3-أ

 فإن من صالحيات اجلمعية العادية للمسامهني تعيني مندوب 4مكرر715طبقا للمادة 
للحسابات أو أكثر و حتديد أجورهم، هذا بالنسبة للمؤسسات العمومية اإلقتصادية املنظمة   

                                                 
  ق ت665/2 أنظر املادة 1
 .04-01 من األمر 5/2 أنظر املادة 2
 . املتعلق بعالقات العمل90/11 القانون 3
 . ق ت668 أنظر املادة 4
 . ق ت613 أنظر املادة 5
 . ق ت618 أنظر املادة 6
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نظمة يف شكل شركة ذات مسؤولية حمدودة فال توجد أي  ، أما املشركة مسامهةيف شكل 
هكذا فإن إسناد اإلختصاص بتعيني مندويب احلسابات إىل اجلمعية العامة  إشارة إىل ذلك و

مصلحة املسامهني يف ضرورة القيام باملراقبة املالية نيابة     العادية أمر يقتضيه مبدأ املتاجرة و
  ).1(عنهم 
  .  ق ت651 إختاذ قرار نقل مركز الشركة من مدينة إىل مدينة أخرى طبقا للماد ة-ب
لمادة ل احلسابات طبقا ندويبـم الـمراقبة  و الـمصادقة على تقارير مـجلس اإلدارة و -ج

  . ق ت 676/2
الذي يسود مـختلف نشاطات    التقرير يف الشؤون املالية متاشيا مع مبدأ املتاجرة   البت و-د

مبا فيها اجلرد ، وحسابات ) 2(منها املداولة على حسابات السنة املالية  و أعمال املؤسسة، و
بعد مصادقة  احلسابات ، و م باملوازنة والقيا ، و)3(اإلستغالل، وحسابات اخلسائر و األرباح 
التحقق من وجود أرباح حتدد اجلمعية العامة احلصة  اجلمعية العامة العادية على احلسابات و

  .املمنوحة للشركاء يف شكل أرباح
            33مكرر715احلصص طبقا للمادة  التنازل عن األسهم و  إصدار السندات و-هـ
حتاجت املؤسسة بإعتبارها شركة جتارية إىل أموال تلجأ      حيث كلما إ54 مكرر715و 

  .إىل إصدار سندات 
  .ذلك ضمن القانون األساسي و) 4( حتديد صالحيات أجهزة اإلدارة  -و
  
  
  
  
  

                                                 
 .103 املرجع السابق، ص  أنظر حممد الصغري بعلي،1
 . ق ت620 أنظر املادة 2
 . 818 و813 ق ت واملواد 802، 801 ق ت وقارن يف ذلك باملواد 680 املادة 3
4 - ABDELAZIZ AMOKRANE  32املرجع السابق، ص.   

 199    وكذلك حممد الصغري بعلي ، الرجمع السابق ، ص
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  )اإلستثنائية(ية العامة غري العادية اجلمع : الفرع الثاين
  

على خالف اجلمعية العامة العادية السنوية فإن اجلمعية العامة اإلستثنائية جتتمع كلما   
دعت احلاجة إىل ذلك فيمكن أن جتتمع عدة مرات يف السنة خالفا للجمعية العامة العادية اليت 

، و إذا كانت اجلمعية العامة العادية هلا إختصاصات )1(جتتمع كما أشرنا سابقا دوريا كل سنة 
فإن اجلمعية العامة اإلستثنائية هلا إختصاصات حمددة بصورة ) 2(عامة يف حياة الشركة 

لعادية، حيث مل يعمد املشرع إىل التحديد السليب كما فعل مع اجلمعية العامة ا إيـجابية،
يف نصوص متفـرقة من الـقانون التجاري ، لكن   ق ت و674وذلك يف نص املادة 

  ).3(صالحياهتا    حـدد18 يف الـمادة 04-88القـانون 
  

  تشكيل اجلمعية العامة اإلستثنائية : أوال
 طريق  من ينوب عنهم حيق جلميع املسامهني حضور هذه اجلمعية سواء بأنفسهم أو عن  

هذا تبعا ملا يعطيه السهم من حقوق املشاركة يف إدارة  بواسطة وكالة خمصصة لذلك، و
يكون لكل مساهم أو شريك عدد من األصوات يتناسب مع  املؤسسة الذي يساهم فيها، و

امة لصحة مداوالت اجلمعية  الع عدد األسهم اليت ميلكها، طبقا ملا حيدده القانون األساسي، و
ق ـمثلني ميلكون نصف عدد األسهم ذات احلـاإلستثنائية جيب أن يكون عدد املسامهني أو امل

أما يف الدعوة الثانية  طبقا للقانون األساسي،) الدعوة األوىل(يف التصويت يف اجلمعية األوىل 
إذا مل  اليت متت بصفة منتظمة جيب أن حيضر ربع عدد األسهم ذات احلق يف التصويت، و

تمل هذا النصاب تؤجل هذه اجلمعية يف أجل شهرين على األكثر مع بقاء النصاب هو الربع يك
  ).4(يف عدد األسهم

                                                 
 .ق ت 674 املادة 1
2  - ABDELAZIZ AMOKRANE  37املرجع السابق، ص.  
 .04-88 من القانون 18  املادة 3
  . ق ت674 أنظر املادة 4

  .485 و ص 357املرجع السابق ص مصطفى كمال طه   و أنظر 
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   تبت اجلمعية العامة اإلستثنائية فيما يعرض عليها بأغلبية ثلثي األصوات املعرب عنها و
هذا خمتلف عن النصاب  و، مع عدم األخذ بعني اإلعتبار األوراق البيضاء يف حالة اإلقتراع

نظام  ، مبقارنة النصاب املشترط لصحة نصاب اجلمعيتان و) 1(املطلوب يف اجلمعية العامة العادية
 يف ذلك بالنسبة للجمعيات العامة اإلستثنائية مقارنة حساب األصوات نالحظ أن املشرع تشدد
هذا متاشيا مع الصالحيات اخلطرية املسندة للجمعية  بتلك املشترطة يف اجلمعية العامة العادية، و

 هذا بالنسبة للمؤسسات AGEXالعامة اإلستثنائية، كما سنرى فيما بعد يف صالحيات 
     يف شكل شركات ذات مسؤولية حمـدودة لكن املؤسسات املنظمةSPAاملنظمة يف شكل 

  .هذا ما جيعلنا نقول بتطبيق نفس القواعد السابقة عليها ال توجد أي إشارة إىل ذلك، و
  

  صالحيات اجلمعية العامة اإلستثنائية : ثانيا
إن اجلمعية العامة اإلستثنائية للمؤسسات العمومية اإلقتصادية تتمتع بسلطات مهمة هلا   
  ق ت 674اء على املادة ـبن و، )2(القانوين  ؤسسة اإلقتصادي وـى وضع املغ علـأثر بال
تتمثل أساسا ) 3(نصوص أخرى يف القانون التجاري فإن صالحيات اجلمعية العامة اإلستثنائية و

  :يف 
  :تعديل القانون األساسي-أ

مهما   للمؤسسة العمومية اإلقتصادية وإذا ما إرتأى الشركاء تعديل القانون األساسي  
كانت األحكام املعدلة جيب أن يتم ذلك يف إطار اجلمعية العامة اإلستثنائية طبقا لنص املادة 

ختتص اجلمعية العامة غري العادية وحدها بصالحيات تعديل القانون :"  ق ت اليت تنص 674
  ". مل يكنيعترب كل شرط خمالف لذلك كأن األساسي يف كل أحكامه ، و

                                                 
 .38 أنظر عبد العزيز أمقران، املرجع السابق ، ص 1
  .200   أنظر حممد الصغري بعلي، املرجع السابق، ص 2

  . ومابعدها305أمحد حمرز ، املرجع السابق، ص .    و أنظر د
  .  وما بعدها354مصطفى كمال طه،   املرجع السابق  ص .    و أنظر د

 .135    وانظر حممد ابراهيمي املرجع السابق ص 
  .SPA بالنسبة للمؤسسات املنظمة يف شكل 04-88 من قانون 18   أنظر املادة 3
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 ق ت نالحظ أن اجلمعية العامة غري العادية هي الوحيدة اليت هلا 674من خالل نص املادة 
صالحيات تعديل القانون األساسي ، وكل تعديل يتم خارج إطارها يعد باطال وكأنه مل 

  ).1(يكن
ين أو املمثلني ميلكون على األقل نصف عدد األسهم جيب أن يكون عدد املسامهني احلاضر و

  .ذات احلق يف التصويت يف الدعوة األوىل، وربع عدد األسهم يف الدعوة الثانية
وإذا مل يكتمل هذا النصاب يف الدعوة الثانية ، جيوز تأجيلها إىل شهرين على األكثر من يوم 

، وتبت  يف ذلك بأغلبية )¼(انية إستدعائها لإلجتماع وبنفس النصاب املطلوب للدعوة الث
ثلثي األصوات املعرب عنها دون حساب األوراق البيضاء يف حالة إجراء اإلقتراع ، أما 
املؤسسات املنظمة يف شكل شركات ذات مسؤولية حمدودة يتم تعديل القانون األساسي مبوافقة 

دون ) 2(سي خبالف ذلك  من رأمساهلا ما مل يقضي القانون األسا¾أغلبية الشركاء اليت متثل 
  .أن حتدد نوع اجلمعية العامة

  : تعديل الرأمسال التأسيسي-ب
متاشيا مع الوضع اإلقتصادي و املايل للمؤسسة العمومية اإلقتصادية عادة ما تلجأ        

 الطارئة يف الوسط التجاري الذي يتسم إىل تعديل رأمساهلا بالرفع أو التخفيض ملواجهة التغريات
التطور ، نظرا ألمهية هذا اإلجراء بالنسبة للدائنني أو املسامهني فإنه يعترب  دائما بالتغري و

، مع اإلشارة إىل أن املشرع )3(إختصاص خالص للجمعية العامة اإلستثنائية مهما كان شكلها 
أحاط ذلك حبماية جنائية خاصة يف القسم الرابع من الباب الثاين من الكتاب اخلامس     قد 

املخالفات املتعلقة " ق ت حتت عنوان 827 إىل 822يف القانون التجاري يف املواد 
  ".بالتعديالت اليت تطرأ على  رأمسال الشركة

  : رفع الرأمسال التأسيسي1-ب
عند إتساع نطاق املؤسسة  ميتاز ا الوسط التجاري وملواجهة التغريات الطارئة اليت   

زيادة إستثماراهتا، أو عندما تواجه خسارة تضطر  إىل رفع رأمساهلا  العمومية اإلقتصادية و

                                                 
  .354املرجع السابق ص    أنظر مصطفى كمال طه 1
 .202  حممد الصغري بعلي، املرجع السابق ، ص 2
 .201  حممد الصغري بعلي، املرجع السابق، ص 3
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) 2(العاديةذلك عن طريق اجلمعية العامة غري  و) 1(للضمان العام للدائنني  حفاظا على الثقة و
يتم ذلك بإصدار أسهم جديدة أو بإضافة قيمة إمسية  ، و)3(بناءا على تقرير جملس اإلدارة 

  ).4(لألسهم املوجودة 
  :شروط الزيادة1-1ب 
املال بإضافة القيمة اإلمسية جيب موافقة مجيع الشركاء إذا ما تقرر زيادة رأس  -1

  .           لألسهم ، ما عدا إذا حتقق ذلك بإحلاق اإلحتياط أو األرباح أو عالوات اإلصدار
جيب أن حتقق الزيادة يف أجل مخس سنوات من تاريخ إنعقاد اجلمعية  العامة اليت  -2

 بواسطة حتويل  السندات  إىل أسهم ، و، ماعدا حالة زيادة رأس املال )5(قررت ذلك 
  .             أيضا حالة زيادة رأس املال املقدمة نقدا 

جيب أن يكتتب بـجميع رأس املال قبل إصدار أسهم جديدة حتت طائلة    -3
، مع اإلشارة إىل أن هذا الشرط خيص األسهم النقدية فقط ألن األسهم )6(البطالن 

 كما أنه ال خيص املؤسسات العمومية املنظمة يف شكل ،لعينية تدفع كاملة عند التأسيسا
شركات ذات مسؤولية حمدودة ألنه جيب الدفع الكامل جلميع احلصص عند تأسيسها 

  .لكوا تشكل الضمان العام للدائنني املتمثل       يف الرأمسال التأسيسي)  7(
  
  :رق الزيادة ط2-1-ب

ميكن للجمعية العامة اإلستثنائية تقرير الزيادة يف رأمسال املؤسسة اإلقتصادية سواء   
بإستقدام أموال خارجية أو عن طريق إستغالل األموال املوجودة بالذمة املالية للشركة، وتكمن 

  :أهم طرق زيادة رأس املال يف 

                                                 
 .135  أنظر حممد ابراهيمي، املرجع السابق، ص 1
 . ق ت691/1 أنظر املادة 2
 . ق ت691/1 أنظر املادة 3
 . ق ت687 أنظر املادة 4
 . ق ت 692 أنظر املادة 5
 . ق ت 693 أنظر املادة 6
 . ق ت567 أنظر املادة 7
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  . تقدمي حصص أو أسهم جديدة-       
  .ج اإلحتياطي يف رأس املال التأسيسي إدما-       
  . حتويل السندات إىل أسهم-       
  :إصدار أسهم جديدة-1

وذلك بفتح اال أمام املسامهني لتقدمي حصص جديدة نقدية أو عينية أو بإضافة قيمة   
قق ذلك بإحلاق اإلحتياط بشرط موافقة مجيع املسامهني ما عدا إذا حت) 1(إمسية لألسهم املوجودة 

، حيث تسدد قيمة األسهم نقدا أو باملقاصة مع ديون معينة )2(أو األرباح أو عالوات اإلصدار 
بالتايل التخلص من الديون  مستحقة الدفع من الشركة  أي حتويل ديون إىل أسهم و املقدار و

 من جملس اإلدارة أو جملس املديرين أو اليت جيب أن تثبت بواسطة تصريح موثق صادر
، و جيب أن تكون األسهم املكتتب فيها نقدا واجبة الوفاء إجبارايا عند اإلكتتاب )3(موكليهم

إذا مل يتحقق  عند اإلقتضاء بكامل عالوة اإلصدار و  على األقل من قيمتها اإلمسية، و¼بنسبة 
  ) .4(إفتتاح اإلكتتاب تكون العملية باطلة أشهر من 6ذلك يف أجل 

إذا كانت احلصة املقدمة عينية يعني مندوب للحصص أو أكثر بقرار قضائي بناءا  على طلب 
القائمني باإلدارة حيث تقدر حق قدرها ألا ستكون من أهم عناصر الضمان للدائنني ،       

للجمعية العامة اإلستثنائية سلطة   كاملة لدى تقرير الزيادة، وو جيب أن تدفع احلصص النقدية
واسعة يف املصادقة على تقديرات احملافظ أو احملافظني سواء بإقرارها أو ختفيضها طبقا لقواعد 

  ) .5(األغلبية  النصاب و
  : إدماج اإلحتياطي يف رأس املال التأسيسي-2

جأ املؤسسة إىل إستغالل املوجودات من ذمتها املالية إلصدار أسهم يف هذه احلالة تل  
جديدة جمانية توزع على املسامهني، أو بزيادة القيمة اإلمسية لألسهم املوجودة بشرط موافقة 

                                                 
 . ق ت687 أنظر املادة 1
 . ق ت689 أنظر املادة 2
 . ق ت705/2 أنظر املادة 3
 . ق ت705 أنظر املادة 4
 . ق ت707/1 أنظر املادة 5
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مجيع الشركاء ما عدا إذا مت ذلك بطرح اإلحتياطي لإلكتتاب فيه من قبل املسامهني بواسطة 
  .أسهم جديدة

  
  :ندات إىل أسهم حتويل الس-3

السندات الصادرة عنها إىل  تلجأ املؤسسات العمومية عادة إىل حتويل اإللتزامات و  
يترتب على  املالية، و رفع رأمساهلا لتلبية متطلباهتا اإلقتصادية و أسهم للتخلص من الديون و

  . مساهم  يتحول صاحب السند من دائن  إىلحتويل السندات إىل أسهم وذلك 
  
  :يض الرأمسال التأسيسي ختف-2-ب

إذا حلقت باملؤسسة العمومية خسارة أو زاد رأس املال  عن حاجاهتا تلجأ إىل ختفيض رأمساهلا 
توزعه على املسامهني أو تستثمره يف مؤسسات عمومية أخرى يف إطار اجلمعية  التأسيسي، و

ة مبدأ املساواة بني العامة اإلستثنائية، كما جيوز هلا أن تفوض ذلك لس اإلدارة مع مراعا
 يوم  45و جيب تبليغ مشروع ختفيض رأس املال إىل مندوب احلسابات قبل  ،) 1(املسامهني 

  .من إنعقاد اجلمعية 
و إذا قام جملس اإلدارة أو جملس املديرين حسب احلالة بتخفيض رأس املال التأسيسي 

جيب تعديل القانون  يتم نشره، و  حمضرا بذلك وبناءا على تفويض اجلمعية العامة حيرر
  .يتم التخفيض إما بإنقاص القيمة اإلمسية لألسهم أو عددهاحيث األساسي، 

 كان التخفيض بسبب اخلسارة فيتم إنقاص قيمة السهم إذا:  إنقاص القيمة اإلمسة لألسهم-1
 عن وجود أموال زائدة يف حالة التخفيض املترتب عدد األسهم، و تناسبا مع مبلغ اخلسارة و

  ) .2(فإنه يتحقق بواسطة رد الفرق إىل املسامهني 
 بسحب األسهم من التداول مع مراعاة مبدأ املساواة هذا و: إما بإنقاص عدد األسهم   و-2

  .بني املسامهني
  ).3(صد إبطاهلا إكتتاب املؤسسة ألسهمها اخلاصة أو شرائها ق-3

                                                 
 . ق ت712 أنظر املادة 1
 .210 أنظر حممد الصغري بعلي، املرجع السابق، ص 2
 . ق ت714/2 أنظر املادة 3
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نظرا خلطورة هذين اإلجراءين مت إسنادمها إىل اجلمعية العامة اإلستثنائية  :احلل  التحويل و-ج
  .بحث األول تناولناه يف امل )1(للمؤسسة العمومية اإلقتصادية فيما خيص احلل 

أما التحويل فلقد خول القانون للجمعية العامة اإلستثنائية سلطة تغيري الطبيعة القانونية للمؤسسة 
إعطاء شكل جديد للمؤسسة ، مثال حتويلها من مؤسسة عمومية إقتصادية يف شكل شركة  و

يح، العكس صح مسامهة إىل مؤسسة عمومية منظمة يف شكل شركة ذات مسؤولية حمدودة ، و
 ذلك بالنسبة للمؤسسات املنظمة يف شكل مسؤولية 591 إىل 590قد نظمت املواد  و

 بالنسبة للمؤسسات املنظمة يف شكل 17، مكرر16،مكرر15مكرر715املواد  و .حمدودة
  .شركة مسامهة

  من هم األشخاص الذين جيوز هلم استدعاء اجلمعية العامة ؟ ف
تنص على أن األشخاص املخول هلم إستدعاء اجلمعية العامة هم  )2( ق ت 644كانت املادة 

املصفي،  املسامهني الذين ميلكون عشر رأمسال املؤسسة، و حمافظ احلسابات ، و جملس اإلدارة و
لكن مل يشر املشرع إىل ذلك يف املرسوم  ، و)3(الوكيل القضائي، و كل من له مصلحة  و

 إال أنه و باإلطالع على نصوص متفرقة     75/59املتمم لألمر   املعدل و93/08التشريعي 
ذلك   ، و)4(يف القانون التجاري يبقى نفس األشخاص هلم صالحية إستدعاء اجلمعية العامة 

  . عن طريق الربيد أو الصحافة
دودة أما فيما خيص املؤسسات العمومية اإلقتصادية املنظمة يف شكل شركة مسؤولية حم

الرابعة تنص على أنه  جيب على كل مجعية مسك   ق ت يف فقرتيها الثالثة و580فإن املادة 

                                                 
 .75/59 املعدد واملتمم لألمر 93/08  مت إلغائها مبوجب مرسوم تشريعي 1
 .75/59 املعدد واملتمم لألمر 93/08مبوجب مرسوم تشريعي   مت إلغائها 2
 33 املرجع السابق ، ص   عبد العزيز أمقران،3
   ق ت  676 ق ت واملواد 818 إىل 815واد  ق ت وامل20مكرر715  أنظر خاصة املواد 4

  . ق ت فيمايتعلق بالشركات املسؤولية احملدودة580    و
 .430    أنظر كذلك عبد العزيز أمقران، املرجع السابق ، ص 
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تعد ورقة احلضور  ، و)1( ق ت 681ورقة للحضور تتضمن البيانات املنصوص عليها يف املادة 
  ).2(ري إضايف لصحة إجتماع اجلمعية العامة للمسامهني شرط إجبا

هذا بالنسبة للمؤسسات اإلقتصادية العمومية اليت يكون رأمساهلا خمتلط بني الدولة  أو أشخاص 
ة أو أحد القانون العام و أشخاص القانون اخلاص، أما املؤسسات اإلقتصادية اليت حتوز الدول

-01 من املرسوم التنفيذي 04طبقا للمادة  و) 3(أشخاص القانون العام رأمساهلا مباشرة  
 فإن مجعيتها العامة الوحيدة تتكون من ممثلني مفوضني قانونا من جملس مسامهات الدولة 283

                          :      دون أصوات تداولية، حيث تفصل
   يف مجيع املسائل املتعلقة حبياة املؤسسة باستثناء قرارات التسيري العادي مثل الربامج العامة - 

  ،احلصيلة وحسابات النتائج، وختصيصاهتا    للنشاطات ، و
  ، الزيادة يف رأس املال اإلجتماعي و ختفيضه-
  ،يف اخلارج   إنشاء فرع يف اجلزائر و-
  ،دماج أو اإلندماج أو اإلنفصال اإل-
  ،السندات  تقسيم األصول و-
  ، التنازل عن سندات أو عن عناصر األصول-
  ،شروط تطبيق ذلك إعادة هيكلتها و  خمطط تطهري املؤسسة و-
  ، اقتراحات تعديل القانون األساسي-
  . تعيني حمافظ أو حمافظي حسابات-
  

مة اليت تفصل يف هذه املسائل هل هي عادية       لكن دون أن حيدد املشرع نوع اجلمعية العا
 و جتتمع اجلمعية العامة هلا مرة واحدة يف السنة على األقل يف دورة عادية ، وكلما  إستثنائية،مأ

جلس املديرين ـدعت الضرورة إىل ذلك يف دورة غري عادية، بناءا على إستدعاء من رئيس م

                                                 
   ق ت 681   أنظر املادة 1

 .430 ، املرجع السابق ، ص GABRIEL GUEY   وأنظر كذلك ، 
 .48  عبد العزيز أمقران، املرجع السابق ص 2
 .283-01 من املرسوم التنفيذي 3 .2  أنظر املواد 3
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، مع اإلشارة أن جملس مسامهات )1(ب أحد أعضائها أو املدير العام الوحيد، أو بناء على طل
 احملدد يف الدولة هو الذي له صالحية إخضاع مؤسسة عمومية إقتصادية ما إىل الشكل اخلاص

  املتضمن الشكل اخلاص بأجهزة 24/09/2001 املؤرخ يف 283-01املرسوم التنفيذي 
  . تسيريها املؤسسات العمومية اإلقتصادية و

إستثىن املشرع هذا النوع من املؤسسات من تطبيق األحكام العامة للقانون التجاري  و
طين، ألا مكلفة بتسيري مسامهات عليها نظرا ملا يكتسيه نشاطها من أمهية يف اإلقتصاد الو

الدولة ، وحسن فعل املشرع حلماية هذه املؤسسات، نظرا لطبيعة نشاطها اإلستراتيجي       
يف احلياة اإلقتصادية للدولة ، لكن كان من الواجب على املشرع حتديد مفهوم النشاط 

فما يكون إستراتيجي يف نظر احلكومة احلالية قد  ،) 2(اإلستراتيجي على ضوء برنامج احلكومة 
لذلك كان من الواجب على املشرع وضع ضوابط  ال يكون كذلك يف نظر احلكومة املقبلة ، و
  .لتعريف النشاط اإلستراتيجي  أو حتديده

حاول املشرع تقسيم  هذه هي أهم الصالحيات املخولة للجمعية العامة اإلستثنائية و
اإلستثنائية تفاديا لتداخل الصالحيات بينهما، حيث  يات بني اجلمعية العامة العادية والصالح

عمد إىل التحديد السليب لصالحيات اجلمعية العامة العادية للمؤسسة العمومية اإلقتصادية ، فما 
هو ليس من صالحيات اجلمعية العامة اإلستثنائية يعد من صالحيات اجلمعية العامة العادية ، 

خروجا عن القواعد العامة  و كن مع هذا يبقى بعض الغموض يشوب صالحيات كل منهما ،ل
املعمول ا يف القانون التجاري ميكن للعمال أيضا حضور هذه اجلمعيات تطبيقا ألحكام قانون 

الذي متتاز به ) املتاجرة والعمومية(هذا كله مراعاة للطابع املزدوج  عالقات العمل، و
  . ومية اإلقتصاديةاملؤسسات العم

  
  
  
  

                                                 
  بأجهزة   املتضمن الشكل اخلاص  24/09/2001املؤرخ يف  283-01 من املرسوم التنفيذي 06  أنظر املادة 1

 .    املؤسسات العمومية اإلقتصادية وتسيريها
 .04- 01 من األمر 05  أنظراملادة 2
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  إدارة املؤسسات العمومية اإلقتصادية وتسيريها : املطلب الثاين
  

سري إدارة املؤسسات العمومية  تنظيم وفيما خيص  04-01أحال األمر   
ة الذي متتاز ، وذلك متاشيا مع طابع املتاجر)1(اإلقتصادية إىل األحكام العامة للقانون التجاري

بالتايل فإن أجهزة إدارة املؤسسات العمومية هي نفسها املوجودة  به هذه املؤسسات، و
بالشركات التجارية اخلاصة، مع إشتراط املشرع لوجود ممثلي للعمال فيها طبقا ملا نص عليه 

ع العمومي الذي متتاز به املؤسسات العمومية هذا متاشيا مع الطاب ، و)2(قانون عالقات العمل 
التسيري تنبثق  بالرجوع إىل أحكام القانون التجاري جند أن هيئات اإلدارة و اإلقتصادية أيضا، و

نتناوله يف الذي تتمثل يف جملس اإلدارة  عن اجلمعية العامة للمؤسسات العمومية اإلقتصادية و
ار اجلمع بني هيئيت اإلدارة و املراقبة أما بالنسبة الفرع األول بالنسبة للمؤسسات اليت ختت

هيئة املراقبة فيكون تنظيمها يف هيئتني مها  للمؤسسات اليت ختتار التمييز بني هيئة اإلدارة و
) . املدير العام، املسري ( يف الفرع الثاين نتناول جهاز التسيري  جملس املراقبة و جملس املديرين ، و

النسبة للمؤسسات العمومية اإلقتصادية اليت حتوز فيها الدولة أو أي شخص مع اإلشارة إىل أنه ب
معنوي آخر خاضع للقانون العام جمموع الرأمسال بطريقة مباشرة أو غري مباشرة ميكن النص عن 

ذلك مبوجب الئحة من  ، و)3(التسيري  طريق التنظيم على أشكال خاصة ألجهزة اإلدارة و
، )4(جملس مسامهات الدولة الذي له صالحية إخضاع مؤسسة عمومية إقتصادية لشكل خاص 

 من املرسوم التنفيذي            2و هي املؤسسات املكلفة بتسيري مسامهات الدولة طبقا للمادة 
اليت يكتسي  ، أما املؤسسات  اليت ال تدخل ضمن جمال تطبيق هذا األمر و)5 (01-283

نشاطها طابعا استراتيجيا على ضوء برنامج احلكومة فإا ختضع لقوانينها األساسية أو لنظام 
  .هذا متاشيا مع طبيعة نشاطها اإلستراتيجي  ، و)6(خاص 

                                                 
 .04-01 من األمر 05 أنظر املادة 1
 . 04-01 من األمر 5/2 أنظر املادة 2
 .  السالف الذكر2001رب  سبتم24 املؤرخ يف 283-01 أنظر املرسوم التنفيذي 3
  .04-01 من األمر 5/3 أنظر املادة 4
 . نتناوهلا الحقا يف الفصل الثاين عند التطرق للرقابة على املؤسسات العمومية اإلقتصادية5
 .04-01 من األمر 06املادة  أنظر 6
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  جــهاز اإلدارة:  الفرع األول
  

هناك نوعني من التنظيم ميكن أن ختتارمها املؤسسة العمومية اإلقتصادية إما اجلمع ينب   
جملس  لس املراقبة و أو الفصل بينهما جم،) أوال( ما يسمى مبجلس اإلدارة اإلدارة و املراقبة وهو

  ).ثانيا(املديرين 
  جمـلس اإلدارة  : أوال

هذا النوع من التنظيم ختتاره املؤسسات العمومية اإلقتصادية عندما تريد اجلمع بني   
اهليئة املكلفة بتعيني أعضاء جملس اإلدارة        مراقبتها ، و تسيري املؤسسة العمومية اإلقتصادية و

لعامة للمؤسسة العمومية اإلقتصادية ، ما عدا املؤسسة اخلاضعة للشكل و تشكيلته هي اجلمعية ا
اخلاص املشار إليها سابقا و اليت يكون فيها تقرير تشكيلة أعضاء جملس املديرين من طرف 

،     ) 1(طبيعتها وحجمها  جملس مسامهات الدولة حسب مهام املؤسسة العمومية اإلقتصادية و
و الذي يكون من عضو إىل ثالثة أعضاء ، و إذا توىل عضو واحد مهام جملس املديرين يسمى 

يتم تعيينهم من طرف اجلمعية العامة بعد موافقة رئيس احلكومة          مدير عام وحيد ، و
، )2(تنهى مهامهم بنفس األشكال و أخذ رأي جملس مسامهات الدولة، وعلى ترشيحهم 

وخالفا للقواعد العامة السائدة يف الشركات اخلاصة و اليت يقتصر فيها تشكيل جملس اإلدارة 
صادية على املسامهني فقط ، فإن املشرع و مراعاة للطابع العمومي للمؤسسة العمومية اإلقت

، وذلك أخذا بفكرة متثيل مصاحل )3(أوجب أن يشتمل جملس اإلدارة على ممثلني إثنني للعمال 
  .العمال املنصوص عليها يف قانون عالقات العمل 

  
  : تشكيل جملس اإلدارة- أ

 أعضاء 03 منSPAيتكون جملس إدارة املؤسسة العمومية اإلقتصادية اليت تأخذ شكل   
  24إلـى  يف حالة الدمج يـجوز الرفع   عضو على األكثر، و12على األقل ومن أثين عشر 

                                                 
  .283-01ذي  من املرسوم التنفي3 أنظر املادة 1

 .479املرجع السابق ص مصطفى كمال طه   يف القانون املصري أنظر 
 . من نفس املرسوم7 أنظر املادة 2
 .04-01 من األمر 5/2 أنظر املادة 3
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، ينتخب أعضاء جملس اإلدارة من طرف اجلمعية العامة العادية و حتدد مدة )1(عضوا  
كما و ميكن إعادة إنتخام ) 2( سنوات 6عضويتهم يف القانون األساسي بشرط أن ال تتجاوز 

، حيث ال ميكن لشخص طبيعي أن ) 3( أي وقت ميكن للجمعية العامة غري العادية عزهلم يف
ينتمي يف نفس الوقت إىل أكثر من مخس جمالس إدارة لشركات مسامهة توجد مقراهتا باجلزائر 

.          ق ت ، أما إذا كان الشخص معنوي فال يطبق عليه هذا احلكم 612طبقا للمادة 
تعيينات مؤقتة يف حالة شغور منصب قائم باإلدارة بسبب الوفاة وميكن لس اإلدارة أن يقوم ب

جيب أن تعرض التعيينات املؤقتة على اجلمعية العامة العادية املقبلة للمصادقة   أو اإلستقالة و
عليها ، و إذا أصبح عدد القائمني باإلدارة أقل من احلد األدىن املطلوب قانونا وجب        

جيب أن  ، و)4(إستدعاء اجلمعية العامة العادية إلمتام عدد أعضاء الس على القائمني باإلدارة 
يشتمل جملس اإلدارة على مقعدين لصاحل العمال حسب األحكام املنصوص عليها يف قانون 

 1988كان قبل حيث ، ) 5(عالقات  العمل  يتمتعان بنفس صالحيات األعضاء اآلخرين
 1971نة ـمشاركة اإلستشارية الذي أقره قانون التسيري االشتراكي للمؤسسات لسـنظام ال

 بواسطة جمالس العمال، ومل تكن اإلختصاصات املخولة للعمال ) منه 27  إىل19املواد من ( 
 رفع نسبيا من مستوى وفعالية هذه 01-88لكن بعد صدور القانون  ذات فعالية ، و

هذا خروجا عن املبادئ العامة للقانون التجاري الذي   ،  و04-01املشاركة وكرسها األمر 
ة على املسامهني فقط دون العمال، هذا متاشيا مع طابع حيصر املشاركة يف جملس اإلدارة للشرك

  ).6(العمومية الذي متتاز به املؤسسات العمومية اإلقتصادية

                                                 
 1  VOIR SAID BEN AISSA L’AUTONOMIE DES EPE ET LES FINANCES PUBLIQUES R.A.S.J.E.P 
N°1 1989 P 171 . 

  . ق ت610أنظر املادة  و 
 . وما بعدها 480املرجع السابق ص كمال طه مصطفى    يف القانون املصري أنظر 

 . ق ت611  أنظر املادة 2
 . ق ت613  أنظر املادة 3
 . ق ت617  أنظر املادة 4
  .04-01 من األمر 5/2  أنظر املادة 5

   ، ديوان املطبوعات   2 التنظيم القانوين لعالقاتالعمل يف التشريع اجلزائري اجلزء أمحية سليمان  و أنظر 
  .  170 ،ص 1994   اجلامعية، طبعة 

 . وما بعدها، فيما خيص نظام املشاركة العمالية 284 ص املرجع السابق أمحية سليمان أنظر  6
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ا كان عقد عمله سابقا وال جيوز لألجري املساهم يف الشركة أن يعني قائما باإلدارة إال إذ
  ).1(بسنة واحدة على األقل لتعيينه 

  % 20الكا لعدد من األسهم ميثل على األقل  وجيب على جملس اإلدارة أن يكون م
ة للتصرف فيها ـع أعمال التسيري و هي غري قابلـمان مجيـختصص لض من رأمسال الشركة و

و حيدد القانون األساسي للمؤسسة احلد األدىن من األسهم اليت حيوزها كل قائم باإلدارة، و إذا 
ملطلوب من األسهم أو توقفت أثناء توكيله مل يكن القائم باإلدارة عند تعيينه مالكا للعدد ا

  ).2(ملكيته هلا يعترب مستقيال تلقائيا 
، )3(ينتخب جملس اإلدارة من بني أعضاءه رئيسا له بشرط أن يكون شخصا طبيعيا 

ميثلها         امة للشركة ويسمى رئيس جملس اإلدارة، ويتوىل رئيس جملس اإلدارة املديرية الع
يف عالقاهتا مع الغري ، و ال تصح مداوالت جملس اإلدارة إال إذا حضر نصف عدد أعضاءه   

يرجح صوت الرئيس عند تعادل األصوات، ما مل ينص  على األقل، و تؤخذ قراراته باألغلبية و
  .على خالف ذلك يف القانون األساسي

ة اخلاضعة للشكل اخلاص املنصوص عليه  يف املرسوم أما املؤسسات العمومية اإلقتصادي
 فإن جملس مسامهات الدولة هو الذي يقرر تشكيلة جملس املديرين حسب 283-01التنفيذي 

عندما ميارس شخص واحد مهما  أمهية املؤسسة العمومية اإلقتصادية وطبيعتها وحجمها، و
 أعضاء من 3 إىل 1ديرين من يتكون جملس امل ، وا وحيدا عاماجملس املديرين يسمى مدير

، يعينون من طرف اجلمعية العامة بعد موافقة رئيس احلكومة على ترشيحهم      ) 4(بينهم الرئيس  
  ).5(و بعد أخذ رأي جملس مسامهات الدولة ، وتنهى مهامهم بنفس األشكال 

                                                 
1-VOIR ESSAID TAIB LE CONSEIL D’ ADMINISTRATION DE L’ENTREPRISES PUBLICS ECONOMIQUE 
CONSTITUTEE EN LA FORME DE S PA R.A.S.J.E.P N°1 1989  P 221 . 

 . ق ت615أنظر املادة  و
 . ق ت619 أنظر املادة 2
 . ق ت635 أنظر املادة 3
 .283-01 من املرسوم التنفيذي 3 أنظر املادة 4
 .283- 01التنفيذي  من نفس املرسوم 7 أنظر املادة 5
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و ميارس أعضاء جملس املديرين مجيع السلطات للقيام بإدارة وتسيري املؤسسة العمومية 
  ).1(اإلقتصادية يف حدود الصالحيات املبينة يف العقود اليت تربم بينهم و بني اجلمعية  العامة 

  : دارةصالحيات جملس اإل-ب
، تتمثل أمهها فيما خيص املؤسسات املنظمة يف شكل ))2لس اإلدارة عدة صالحيات 

   :شركات مسامهة يف
إستدعاء اجلمعية العامة للمسامهني لإلجتماع وتبليغ املسامهني بذلك و تزويدوهم بالوثائق  -

القيام  ل اجلمعية العامة و إعداد جدول حسابات النتائج ، والضرورية، وضع جدول أعما
بالتعيينات املؤقتة يف حالة شغور منصب قائم باإلدارة أو أكثر بسبب وفاة أو إستقالة بني 
جلستني عامتني أو عندما يصبح عدد القائمني باإلدارة أقل من احلد األدىن املطلوب يف 

  . مث عرضها للمصادقة عليها من  اجلمعية العامة املقبلة ) 3(القانون األساسي 
 له كامل السلطات للتصرف بإسم الشركة يف نطاق موضوع الشركة مع مراعاة السلطات -

  .  ق ت623املسندة صراحة يف القانون جلمعيات املسامهني طبقا للمادة 
     ) .        4( تقرير نقل مقر الشركة يف نفس املدينة -      
 تعيني مساعدي رئيس جملس اإلدارة بإقتراح منه وحيدد سلطاهتا باالتفاق مع رئيس -  

  .جملس اإلدارة 
  . منح أجور إستثنائية عن املهام املعهود ا للقائمني باإلدارة-      

ت وكذا املصاريف اليت التنقال كما جيوز لس اإلدارة أن يأذن بتسديد مصاريف السفر و
  ).5(أداها القائمون باإلدارة يف مصلحة الشركة 

منح اإلذن للرئيس املدير العام أو املدير العام بإعطاء الكفاالت أو الضمانات اإلحتياطية     - 
  .  ق ت624أو الضمان بإسم الشركة يف حدود كامل املبلغ الذي حيــدده طبقا للمادة 

                                                 
 .283-01 من املرسوم التنفيذي 9 و 8  أنظر املادة 1
   .255 املرجع السابق ص ناصر دادي عدونأنظر   2
 . ق ت617   أنظر املادة3
 . ق ت625أنظر املادة   4
 . ق ت634 و633  أنظر املواد 5
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مع اإلشارة إىل أنه ميكن حتديد مهام جملس اإلدارة يف القانون األساسي،  أما فيما خيص 
 632مكافئات أعضاء جملس اإلدارة للمؤسسة العمومية اإلقتصادية تنص  املادة  حتديد أجور و

ر يقيد على أن متنح هلم اجلمعية العامة مكافأة هلم عن نشاطهم مبلغا ثابتا سنويا عن بدل احلضو
يف تكاليف اإلستغالل ،كما يستحق العضو جبهاز اإلدارة أيضا مكافئة يف شكل نسبة معينة   

من األرباح الصافية اليت حتققها املؤسسة بعد اقتطاع جمموعة من العناصر كاإلحتياطات املختلفة 
  . ق ت728 و 727  و 722مع مراعاة أحكام املواد 

م العامة للقانون املدين اليت تبقى الشريعة العامة  وبصفة عامة جيب الرجوع إىل األحكا
  ) .1(يف ميدان الشركات و اليت جيب مراعاهتا من طرف املديرين 

  جمـلس املـراقبـة وجمـلس املديـرين  : ثانيا
ة اإلقتصادية              اهلدف من وراء هذا التنظيم هو الفصل بني  إدارة املؤسسة العمومي

  .ومراقبتها، فتسند املراقبة إىل جملس املراقبة، واإلدارة إىل جملس املديرين
مع اإلشارة إىل أن املؤسسات العمومية اإلقتصادية ميكن أن ختتار هذا التنظيم عند إنشائها 
وذلك بالنص عليه يف القانون األساسي، أو أثناء وجود الشركة يدرج هذا التنظيم يف القانون 

  .  ق ت442األساسي من قبل اجلمعية العامة غري العادية طبقا للمادة 
  جمـلس املـديـرين -1

 أعضاء على األكثر ، يعينون  من طرف جملس 5يدير الشركة جملس مديرين يتكون من   
ميكن  تسند رئاسة جملس املديرين ألحدهم، و ميارس صالحياته حتت رقابته، و املراقبة و

  .هلم يف أي وقت بناء على إقتراح جملس املراقبةللجمعية العامة عز
  :تشـكيلة جمـلس املـديرين- أ

جيب أن يكون أعضاء جملس املديرين أشخاص طبيعيني حتت طائلة البطالن أي ال ميكن   
 أعضاء على األكثر يعينهم 5 اىل 3يتكون من ، و)2(تعيني أشخاص معنويني يف جملس املديرين

  .،ميارسون وظائفهم حتت رقابة جملس املراقبة)3(لس املراقبة جم

                                                 
 . ق م428 و427 انظر املادتني 1
 . ق ت644 أنظر املادة 2
  ، املرجع السابق،   GABRIEL GUERY أنظر فيما خيص تشكيلة جملس املديرين بالنسبة للقانون املقارن، 3

 .446    ص
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ويتداول جملس املديرين ويتخذ قرارات حسب الشروط اليت حيددها القانون األساسي، حيث 
 املديرين الشركة يف عالقاهتا مع الغري، و حتدد مهمة جملس املديرين يف القانون ميثل رئيس جملس

األساسي ملدة من سنتني إىل ستة سنوات و يف حالة عدم اإلشارة إىل ذلك يف القانون األساسي 
تقدر مدة العضوية بأربع سنوات، أما يف حالة الشغور يتم تعيني عضو آخر للمدة املتبقية     

  .جتديد جملس املديرينإىل غاية 
  : صالحيات جملس املديرين-ب

 ق ت فإن جملس املديرين يتمتع بالسلطات الواسعة للتصرف باسم 648طبقا للمادة   
الشركة يف حدود موضوع الشركة مع مراعاة السلطات اليت خيوهلا القانون صراحة لس 

، وتكون الشركة ملزمة يف عالقاهتا مع الغري حىت بأعمال جملس )1(املراقبة ومجعيات املسامهني 
  .املديرين غري التابعة ملوضوع الشركة ما مل تثبت أن الغري كان يعلم ا

  .ويتداول جملس املديرين ويتخذ قراراته حسب الشروط اليت حيددها القانون األساسي
  

  جملـس املـراقبـة  -2
يئة هامة يف إدارة الشركات التجارية بصفة عامة، و بصفة خاصة         يعد الس ه  

هذا التنظيم بالنسبة للمؤسسات  يف املؤسسات العمومية اإلقتصادية إىل جانب جملس املديرين، و
العمومية املنظمة يف شكل شركات مسامهة مل يكن موجود قبل صدور املرسوم التشريعي    

ذ به ، حيث أستنبط من القانون األملاين و الذي أخذها عنه  و بعد ذلك أصبح يؤخ93/08
  ) .2 (1966القانون الفرنسي يف سنة 

و بالنسبة للمؤسسات املنظمة يف شكل شركة ذات مسؤولية حمدودة كان يؤخذ ذا 
 ألغي هذا 95/25 مبوجب األمر ه، و لكن بعد إلغاء)3 (04-88النظام مبوجب القانون 
تسيري املؤسسة العمومية اإلقتصادية إىل    الذي أحال تنظيم و04-01النظام،كما أن األمر

قة األحكام العامة للقانون التجاري ، ال جند فيه أحكام تنص على هذا النظام يف املواد املتعل
  .بشركات املسؤولية احملدودة بل جنده فقط يف شركات املسامهة

                                                 
 .448 السابق ، ص ، املرجعGABRIEL GUERY أنظر 1
 .433 ،ص ، املرجع السابقGABRIEL GUERY أنظر 2
 .95/52 امللغى مبوجب األمر 04- 88 القانون 36 إىل 29 أنظر املادة 3
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، ) 1( و ينتخب أعضاء جملس املراقبة من طرف اجلمعية العامة العادية أو التأسيسية 
حيث حتدد واجباهتم مبوجب القانون األساسي، و ميكن تعيينهم من طرف اجلمعية العامة غري 

 سنوات يف حالة التعيني من 6 تعيينهممدة دون أن تتجاوز، لة الدمج أو اإلنفصال العادية يف حا
و ميكن أن ) 2( سنوات يف حالة التعيني مبوجب القانون األساسي 3طرف اجلمعية العامة و 

      5/2طبقا للمادة تعزهلم اجلمعية العامة العادية يف أي وقت باإلضافة إىل عضوان ميثالن العمال 
   .04-01من األمر 

  :  تشكيل جملس املراقبة-أ
 عضو على األكثر، وميكن أن يتجاوز ذلك 12 أعضاء على األقل و7يتكون جملس املراقبة من 

  .من بينهم ممثلني عن العمال) 3( عضوا 24يف حالة الشركات املدجمة دون أن يتجاوز 
 جملس املراقبة رئيسا يتوىل إستدعاء الس و إدارة املناقشات و ال تصح وينتخب

مداوالت الس إال حبضور نصف أعضائه أو املمثلني، ويرجح صوت الرئيس عند تعادل 
، وميكن للجمعية العامة منح أعضاء جملس )4(األصوات مع مراعاة أحكام القانون األساسي 

ة مبلغا ثابتا بأجر مقابل نشاطهم يقيد يف تكاليف اإلستغالل ، كما ميكن لس املراقبة املراقب
الوكاالت املعهودة ألعضائه تقيد يف تكاليف اإلستغالل  مع  منح أجور إستثنائية مقابل املهام و

  . ق ت672 و670مراعاة أحكام املواد 
  : شروط التعيني يف جملس املراقبة-ب 

  . ينتخبون من طرف اجلمعية العامة أو التأسيسية -  1                      
 جيب على أعضاء جملس املراقبة أن يكونوا مالكني لعدد          -2 

 من رأمسال الشركة ختصص لضمان %20من األسهم ميثل على األقل 
مجيع أعمال التسيري و هي غري قابلة للتصرف فيها طبقا للمادة     

  . ق ت659ت إليها املادة  ق ت اليت أحال619
  . ال ميكن لعضو من جملس املراقبة اإلنتماء إىل جملس املديرين-3                       

                                                 
 . ق ت662 أنظر املادة 1
 . ق ت 2 /662 أنظر املادة 2
 .  ق ت658 و657 أنظر املادة 3
 . ق ت663 أنظر املادة 4
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 ال ميكن لشخص طبيعي اإلنتماء يف نفس الوقت إىل أكثر       -4 
ال يطبق  من مخسة جمالس مراقبة لشركات مسامهة مقرها  يف اجلزائر، و

  .نويهذا الشرط على الشخص املع
و جيوز تعيني شخص معنوي يف جملس املراقبة و عليه أن يعني ممثال 

اإللتزامات و املسؤولية  دائما عنه ، و عند تعيينه خيضع لنفس الشروط و
  ).1(كما لو كان عضو بإمسه اخلاص 

  : صالحيات جملس املراقبة-ج 
، و ميكن حىت أن ختضع بعض العقود  )2(ة للشركة  يقوم جملس املراقبة بالرقابة الدائم-1    

حيث ، اليت تربمها املؤسسة لترخيص مسبق منه يف حالة إذا ما نص القانون األساسي على ذلك 
 إىل ترخيص صريح من جملس املراقبة حسب أن هناك بعض العقود و التصرفات جيب أن ختضع

 ق ت على سبيل 654/2الشروط املنصوص عليها يف القانون األساسي ، حددهتا  املادة 
احلصر، و هي أعمال التصرف كالتنازل عن العقارات، و التنازل عن املـشاركة و تأسيس 

، مع مراعاة أحكام املادة ) 3(األمـانـات، وكـذا الكفاالت و الضمـانات اإلحتياطية 
  . ق ت 670

ويهدف املشرع من وراء إخضاع هذه التصرفات إىل ترخيص صريح من جملس املراقبة   
يف رأيي نظرا  خلطورة هذه التصرفات و خطورة اآلثار اليت قد تنجر أو تترتب عنها ألا ترتب 

  .إلتزامات على عاتق املؤسسة
م يف أي وقت من السنة بإجراء الرقابة اليت يراها ضرورية ، كما و ميكن لس املراقبة القيا

 هذا و جيب على جملس املديرين أن يقدم ،ميكنه أن يطلع على الوثائق اليت تساعده يف مهمته
عند اية كل سنة مالية تقريرا إىل جملس املراقبة حول تسيريه  مرة كل ثالث أشهر على األقل و

، و يقدم جملس املراقبة مالحظاته للجمعية العامة حول تقرير جملس املديرين و على )4(
  .حسابات السنة املالية  

                                                 
 . ق ت663 أنظر املادة 1
 . و ما بعدها فيما خيص صالحيات جملس املراقبة449، املرجع السابق ، صGABRIEL GEURY أنظر 2
 .ت  ق 654 أنظر 3
 . ق ت656 أنظر املادة 4
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 يقوم بالتعيينات املؤقتة ألعضائه يف حالة شغور منصب عضو أو أكثر منه بسبب الوفاة    -2
 أعضائه أقل من احلد أو اإلستقالة ، و كذلك يقوم بالتعيينات املؤقتة يف حالة إذا ما أصبح عدد

 أشهر  3األدىن املنصوص عليه يف القانون األساسي دون أن يقل عن احلد القانوين يف خالل 
من اليوم الذي وقع فيه الشغور ، كل هذا مع مراعاة أحكام القانون األساسي للمؤسسة طبقا 

  . ق ت642للمادة 
 ال خيتلفان كثريا من حيث ويف األخري نالحظ أن كل من جملس اإلدارة و جملس املراقبة

التسيري إال فيما يتعلق بالصالحيات املمنوحة  النظام القانونـي لـهما خاصة فـي التكوين و
مع اإلشارة إىل أن النوع الثاين من التنظيم مأخوذ به كثريا يف الشركات املتعددة .لكل منهما 

يف القانون التجاري منذ سنة اجلنسيات ، و يف  اجلزائر غري معمول به حاليا رغم النص عليه 
1993.   
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  )املدير العام، املسري(جهاز التسيري  : الفرع الثاين
  

إن تنظيم جهاز التسيري بالنسبة للمؤسسات العمومية اإلقتصادية كغريها من  الشركات   
لعام    التجارية يأخذ عدة أشكال أو صيغ ، فمنها من خيتار العمل بنظام الرئيس املدير ا

PDG و منها من خيتار نظام املدير العام ، DG، جملس املديرين يف املؤسسات اليت  رئيس أو 
، أما املؤسسات )SPA) 1حتتوي على جملس املراقبة هذا بالنسبة للمؤسسات املنظمة يف شكل 

 gérantودة فأخذ املشرع اجلزائري بفكرة املسري املنظمة يف شكل شركة ذات مسؤولية حمد
 ق ت املتعلقة جبهاز التسيري يف الشركات ذات 579 إىل 576كما تشري إىل ذلك املواد 

وبناءا على قاعدة وحدة اإلدارة يشرف بصفة شخصية وحسب احلالة  .  املسؤولية احملدودة
  ).     2(ر العام أو املسري أو املسريون على املديرية العامة للمؤسسة العمومية اإلقتصادية املدي

        ويسمى الرئيس املدير العام يف حالة تويل رئيس جملس اإلدارة باملؤسسة العمومية 
 يتوىل الرئيس اإلشراف فقط ، و يسمى مدير عام عندما) 3(اإلقتصادية مهام املديرية العامة ا 

على املؤسسة العمومية اإلقتصادية ، و يكلف شخص أو شخصني يساعدانه كمديرين عامني 
  ).4(يقترحهما على جملس اإلدارة و الذي خيول هلما صالحيات معينة باإلتفاق مع املدير العام 

  زل املدير العام او املسري؟ما هي اهليئة اليت هلا سلطة تعيني وع
 فإن رئيس جملس SPAبالنسبة للمؤسسات العمومية اإلقتصادية املنظمة يف شكل 

اإلدارة يعني من طرف جملس اإلدارة ، أما بالنسبة للمدير العام فيعني من طرف الس بناء  
حيدد جملس اإلدارة أجر املدير  ، وبشرط أن يكونوا أشخاص طبيعيني) 5(على إقتراح الرئيس 

العام أو الرئيس، حيث يعني الرئيس أو املدير العام ملدة ال تتجاوز نيابته كقائم باإلدارة، وميكن 
 ق ت، و بالتايل نفهم أنه جيب أن يكون رئيس جملس اإلدارة  636إعادة إنتخابه طبقا للمادة 

ن تنتخبهم اجلمعية العامة أو التأسيسية، على أن ال أو املدير العام من بني القائمني باإلدارة الذي

                                                 
 . ق ت بالنسبة لشركات املسامهة624 أنظر املادة 1
 .244 أنظر حممد الصغري بعلي، املرجع السابق، ص 2
 . ق ت638 أنظر املادة 3
 . ق ت641 إىل 639 أنظر املواد 4
 . ق ت639 أنظر املادة 5
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تتجاوز مدة تعيني رئيس جملس اإلدارة مدة نيابته كقائم باإلدارة، وهي كما حددهتا املادة 
 سنوات ، أما بالنسبة لرئيس مـجلس  الـمـديرين  يعني من طرف اجلمعية 6 ق ت 611

  .العامة بإقتراح من جملس املراقبة
 يطرح هنا هل ميكن لشخص طبيعي واحد أن يتوىل رئاسة جملس إدارة     لكن السؤال الذي

أو جملس مديري أكثر من مؤسسة عمومية إقتصادية واحدة ؟ مل يشر إىل ذلك            
القانون التجاري ، هلذا ميكن لشخص واحد أن يرأس أكثر من جملس إدارة ملؤسسات عمومية 

 ميكن أن ينتمي إليها هذا نظريا ، لكن من الناحية إقتصادية  يف حدود اخلمسة جمالس اليت
العملية ، نظرا ألمهية نشاط املؤسسة العمومية اإلقتصادية وكثرة اإللتزامات اليت تقع على عاتق 
رئيس جملس اإلدارة أو رئيس جملس املديرين حسب احلالة ال ميكن لشخص واحد أن يرأس 

  . احد ألنه ال ميكنه التوفيق بينهاعدة جمالس إدارة ملؤسسات عمومية  يف وقت و
أما رؤساء جمالس املؤسسات اليت يديرها جملس مديرين يعينون من طرف جملس املراقبة 

، أما بالنسبة للمؤسسات )1(ويعزلون من طرف اجلمعية العامة بناءا على إقتراح جملس املراقبة 
 شكل شركة ذات مسؤولية حمدودة فيتم تعيني املدير أو املديرين العمومية اإلقتصادية املنظمة يف

يشترط أن يكون شخص  يف القانون األساسي من طرف أغلبية الشركاء ، أو بعقد ال حق و
  ) .2(طبيعي، و ممكن أن يكون من خارج الشركاء 

 أن يقترح جملس املراقبة املسري     منه تنص على37 كانت املادة 04-88وقبل إلغاء القانون 
 ق ت، لكن  بعد إلغاء هذا 576و يعني من طرف اجلمعية العامة طبقا ملا تنص عليه املادة 

القانون أصبحت اجلمعية العامة هي اليت تعني املسري نظرا ألن جملس املراقبة مل يعد موجود 
       .ة ذات مسؤولية حمدودةبالنسبة للمؤسسات العمومية اإلقتصادية املنظمة يف شكل شرك

أما بالنسبة للمؤسسات العمومية اليت تأخذ الشكل اخلاص الذي نص عليه املرسوم التنفيذي 
 ، فإن رئيس جملس املديرين يتم تعيينه من بني أعضاء جملس املديرين الذي عينتهم 01-283

،  )3(س مسامهات الدولةاجلمعية العامة الوحيدة بإقتراح من رئيس احلكومة و بعد أخذ رأي جمل

                                                 
 . ق ت645 و 644 أنظر املواد 1
 . ق  ت576 أنظر املادة 2
 .283-01 من املرسوم التنفيذي 7 أنظر املادة 3
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، أما فيما ) 1(و إذا توىل شخص واحد مهام جملس املديرين يأخذ صفة مديرا عاما وحيدا 
 فإن SPAملنظمة يف شكل خيص عزل و تنحية رئيس جملس اإلدارة ، فبالنسبة للمؤسسات ا
  ).2(جملس اإلدارة و جملس املراقبة حسب احلالة له سلطة عزل رئيسه 

أما املدير العام فيتم عزله أيضا من طرف جملس اإلدارة بناء على إقتراح من رئيس جملس 
 للمؤسسات اليت اإلدارة هذا بالنسبة للمؤسسات اليت حتتوي على جملس إدارة، أما بالنسبة

  ).3(يديرها جملس املديرين فيعزلون من طرف اجلمعية العامة بناء على إقتراح جملس املراقبة 
و بالنسبة للمؤسسات العمومية املنظمة يف شكل شركة ذات مسؤولية حمدودة فإنه 

ال أو من طرف احملكمة ميكن عزل املسري من طرف الشركاء احلائزين على أكثر من نصف رأمس
  . ق ت 579املادة 

  . ق ت637 وميكن للرئيس أو املدير العام أو املسري اإلستقالة من مهمته طبقا للمادة 
ويف حالة عزل أو وفاة الرئيس املدير العام أو عزله جيوز لس اإلدارة أن ينتدب قائما باإلدارة 

    .)4(ليقوم بوظائف الرئيس 
  :صالحيات أجهزة التسيري 

ميكن حتديد صالحيات أجهزة التسيري للمؤسسة العمومية اإلقتصادية يف القانون   
األساسي هلا، هذا و قد جلأ املشرع إىل النص صراحة على بعض السلطات املمنوحة ألجهزة 

  .التسيري 
ن رئيس جملس  اليت حتتوي على جملس إدارة فإSPAفبالنسبة للمؤسسات املنظمة يف شكل 

اإلدارة يتوىل اإلدارة العامة للشركة حتت مسؤوليته، و ميثل الشركة يف عالقاهتا مع الغري، كما 
له السلطة الواسعة للتصرف بإسم املؤسسة مع مراعاة السلطات اليت منحها القانون جلمعيات 

كن له القيام ببعض الوظائف بإذن من جملس ، إضافة إىل أنه مي)5(املسامهني و موضوع املؤسسة 
الضمانات اإلحتياطية  أو الضمانات بإسم الشركة يف حدود  اإلدارة مثل إعطاء الكفاالت و

                                                 
 .283-01 فقرة أخرية من املرسوم التنفيذي 3 أنظر املادة 1
 . ق ت636 أنظر املادة 2
 . ق ت645 أنظر املادة 3
 . ق ت637 أنظر املادة 4
 . ق ت 638 أنظر املادة 5
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املبالغ اليت حيددها جملس اإلدارة ، و هذا اإلذن ال ميكن أن تتجاوز مدته سنة واحدة و جيب 
، وميكن )1(لرمسية لإلعالنات القانونية نشر هذا اإلذن  يف شكل إعالنات قانونية يف النشرة ا

  .لرئيس جملس اإلدارة أو املدير العام أن يفوض بعض صالحياته حتت مسؤوليته
السلطات  أما إذا كان هناك إىل جانب الرئيس مديرا عاما فإن حتديد وظائفهما و

  ) .2(لس اإلدارة املخولة هلما يتم باإلتفاق بني رئيس جملس اإلدارة و جم
يديرها جملس   وSPAو بالنسبة للمؤسسات العمومية اإلقتصادية املنظمة يف شكل 

مديرين فإن هذا األخري يتمتع بسلطات واسعة للتصرف بإسم املؤسسة يف حدود موضوعها  
، و ميثل )3( املسامهني مع مراعاة السلطات اليت مينحها القانون صراحة لس املراقبة ومجعيات

، كل هذا مع مراعاة األحكام اليت ينص )4(رئيس جملس املديرين الشركة يف عالقاهتا مع الغري 
  .عليها القانون األساسي للمؤسسة

 فإن أما املؤسسة العمومية اإلقتصادية املنظمة يف شكل شركة ذات مسؤولية حمدودة
املسري أو املسرييني ميارسون صالحياهتم يف التسيري و اإلستغالل كما حددها  هلم  القانون 

  . ق ت 577األساسي للمؤسسة طبقا ملا تنص عليه املادة 
و املشرع هنا عمد إىل حتديد صالحيات املسري بالقانون األساسي الذي يعترب اإلطار 

ية اإلقتصادية ، و يف حالة سكوت القانون األساسي القانوين لصالحيات أجهزة املؤسسة العموم
  ).5( ق ت 554عن ذلك حتددها املادة 

أخذ الشكل اخلاص املنصوص عليه يف املرسوم التنفيذي أما بالنسبة للمؤسسات اليت ت
 فإن رئيس جملس املديرين أو املدير العام الوحيد حسب احلالة ميثل الشركة       01-283

يف عالقاهتا مع الغري، وميارس أعضاء جملس املديرين سلطاهتم يف إطار العقود اليت تربم بينهم 

                                                 
 . ق ت624 أنظر املادة 1
 . ق ت641 أنظر املادة 2
 . ق ت648 أنظر املادة 3
 . ق ت652 أنظر املادة 4
جيوز ملدير يف العالقات بني الشركاء ، وعند عدم حتديد سلطاته يف القانون :"  ق ت554/1  تنص املادة 5

 ".      األساسي ان يقوم بأعمال اإلدارة لصاحل الشركة
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طات واسعة إلدارة املؤسسة العمومية اإلقتصادية       وبني اجلمعية العامة للمؤسسة، و هلم سل
  ).1(و تسيريها و اإلشراف عليها يف حدود هذا العقد 

من خالل ما سبق يتبني لنا أن جلهاز التسيري كافة الصالحيات إلدارة املؤسسة العمومية 
األساسية للمؤسسات العمومية اإلقتصادية ، و موضوع الشركة، اإلقتصادية يف حدود القوانني 

  . والصالحيات املخولة قانونا لألجهزة األخرى للمؤسسات العمومية اإلقتصادية
وحسن فعل املشرع ملا ترك للقوانني األساسية حتديد سلطات أجهزة التسيري ومل ينص 

عتها اخلاصة، و هي أدرى عليها صراحة يف نصوص قانونية، و هذا ألن لكل مؤسسة طبي
بشؤوا ، و للشركاء و املؤسسني احلرية املطلقة يف حتديد صالحيات القائمني بإدارهتا        

لكن لتفادي تنازع  مع مراعاة غرض الشركة و الصالحيات املمنوحة لألجهزة األخرى، و
 جهاز بدقة   اإلختصاص بني أجهزة املؤسسة العمومية اإلقتصادية  جيب حتديد صالحيات كل

  .يف القانون األساسي 
وما خنلص إليه يف اية هذا الفصل أن املشرع قد تراجع تراجعا واضحا عن البناء 
السابق يف هيكلة و بنية املؤسسة العمومية اإلقتصادية الذي كان يعتمد على أساس تنظيم  

ؤسسة العمومية إداري ، حيث كانت اإلدارة هي اليت توجه و تضع و تسري مجيع هياكل امل
اإلقتصادية ، و أصبح تنظيم و هيكلة املؤسسات العمومية اإلقتصادية يستند على فكرة الشركة 

 بهالتجارية مبا حتتويه من أجهزة و هياكل، و هذا متاشيا مع مبدأ املتاجرة اليت أصبحت تتميز 
  .املؤسسات العمومية اإلقتصادية 

خلصائص متاشيا مع طابع العمومية الذي تتسم ومع ذلك فإن املشرع أدخل بعض الشروط و ا
به هذه املؤسسات أيضا ، و يتضح ذلك من خالل تركيب أجهزة املؤسسة العمومية 
اإلقتصادية مثل وجوب متثيل العمال فيها إىل جانب املسامهني عكس ما هو سائد يف الشركات 

  .التجارية
ثر للمؤسسات العمومية اإلقتصادية  و هذا تكريسا ملبدأ اإلستقاللية ، و إعطاء فعالية أك

  .للدخول مليدان املنافسة الذي يقتضيه إقتصاد السوق 

                                                 
 .283- 01 من املرسوم التنفيذي 09   أنظر املادة 1
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  االقتصادية رقابة الـمؤسسات العمومية  :الفصل الثانـي
  

إن مفهوم الرقابة من الناحية اإلقتصادية هو أا  وسيلة ميكن بواسطتها التأكد  
  .من مدى حتقيق األهداف املسطرة يف الوقت  املناسب 

وهي عملية قياس اإلجناز املتحقق وفقا لألهداف املرسومة ، ومقارنة ما حصل 
  ).1(فعال مع ما كان متوقعا حدوثه 

.       أما مفهوم الرقابة من الناحية القانونية فهو مدى إحترام مبدأ الـمشروعية
ملا نتكلم عن رقابة الـمؤسسات العمومية االقتصادية يعين أننا نتكلم عن مدى  و

تبعا لتغري النظام اإلقتصادي اجلزائري من اإلقتصاد حيث أنه إستقاللية هذه املؤسسات ، 
املوجه إىل إقتصاد السوق، أصبحت املؤسسات العمومية اإلقتصادية متتاز بإستقاللية أكرب       

يف التسيري و إختاذ القرارات اليت تراها مناسبة هلا يف إطار هيئاهتا الداخلية املؤهلة لذلك،  
تعزيز الرقابة الداخلية، و يف احلقيقة هذا ليس  خلارجية وو هذا ما يفسر تراجع الرقابة ا

 يف القانون التوجيهي 1988 بل يرجع ذلك إىل سنة 04-01جبديد أتى به األمر 
 حاول إعطاء إستقاللية أكرب 04-01 ، لكن األمر 01-88للمؤسسات العمومية 

تنظيمها         للمؤسسات العمومية اإلقتصادية و ذلك بإخضاعها للقانون التجاري يف 
و تسريها ، نظرا لتغري طبيعة األشخاص املكونني هلا ، مما أدى إىل إعادة حتديد كيفيات 
ممارسة حق ملكية الدولة على الـمؤسسات العمومية االقتصادية ، حبيث قامت الدولة 
بالتنازل عن عملية تنظيمها و إدارهتا و تسيريها إىل هيئات خمتصة و ذلك لتحقيق أهداف 

و تبعا لـهذا وضع الـمـشرع .قتصادية معينة، هذا ما سنتناوله يف املبحث األول إ
قواعد و أحكام جزائية لضمان السري الـحسن لـهذه الـمؤسسات وحـمايتها    

من أي تالعبات من نشأتـها إىل غاية حلها ، و رتب عقوبات جزائية على ذلك ، نظرا 
) ضمانات قانونية ( و ما يسمى  بالرقابة القانونية لدورها اهلام يف اإلقتصاد الوطين ، و ه

  .و هذا هو موضوع املبحث الثاين 

                                                 
  .43 ص 1984 سنة 01 الرقابة اإلدارية، الة العربية لإلدارة عدد  حسنفالـح حممد أنظر  1
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   الرقابة الداخلية واخلارجية على املؤسسات العمومية اإلقتصادية:املبحث األول
  

     يف ظل اإلقتصاد املوجه كان دور املؤسسات العمومية االقتصادية يقتصر على تنفيذ 
من السلطة الوصية عليها، أي إنتاج ما هو مطلوب منها إنتاجه ،  و إجناز ما مت ختطيطه 

و السلطة الوصية هي الضامنة إلستمرار املؤسسة العمومية اإلقتصادية يف ممارسة نشاطها، 
، لكن و مع تغري التوجه ....و هي اليت تتكفل بإجياد مصادر التمويل  و إختيار األسواق

لى الـمؤسسة العمومية اإلقتصادية التكفل بكافة اإلقتصادي للدولة اجلزائرية أصبح ع
هذه املهام ، حيث أصبحت تتكفل وحدها بدراسة السوق و الظروف و العوامل 

كذا وضعها الداخلي و إمكانياهتا املتوفرة لتحقيق األهداف        اخلارجية احمليطة ا و
ن أولويات املؤسسات اليت حددهتا بنفسها و حتقيق أقصى األرباح املمكنة اليت أصبحت م

التطور  العمومية االقتصادية ، بعدما كانت تويل أكثر إهتمام إىل اجلانب اإلجتماعي و
  ).1(اإلقتصادي للمجتمع

املتاجرة ( ةـومية اإلقتصاديـ مع الطابع املزدوج الذي تتسم به املؤسسات العممتاشيا و
، فإا من جهة ختضع إىل رقابة أجهزهتا الداخلية ، و هو ما سعى املشرع  ) والعمومية

،        )املطلب األول ( إىل تدعيمه متاشيا مع طابع املتاجرة و تدعيما ملبدأ اإلستقاللية 
متاشيا مع طابع العمومية وخاصة بالنسبة للمؤسسات اليت حتوز فيها و من جهة أخرى و 

الدولة على جمموع الرأمسال اإلجتماعي ، أو اليت يكتسي نشاطها طابعا إستراتيجيا       
 ، و محاية لألمالك 283-01و اليت تأخذ الشكل اخلاص الذي حدده املرسوم التنفيذي 

تبقى املؤسسات العمومية االقتصادية  ختضع لرقابة بعض األجهزة التابعة ) 2(العمومية 
  ).املطلب الثاين ( للدولة ، و هو ما يسمى بالرقابة اخلارجية  

  
  

                                                 
   جملة اإلدارة العدد املؤسسات العمومية االقتصاديةمن أجل رقابة ذات فعالية يف خالص صايف صالـح  أنظر  1

 .142 ص 2000 سنة 01    رقم 
 . السالف الذكر 04-01مر من األ 03/3 أنظر املادة  2
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  الرقـابـة الداخـليـة  : الـمطلب األول
  

ده املشرع منذ تكريسا ملبدأ إستقاللية املؤسسات العمومية اإلقتصادية الذي يناش
  دعم املشرع طابع املتاجرة الذي 04-01حاول إعطائه فعالية أكثر يف األمر   و1988

تتميز به املؤسسات العمومية االقتصادية ، و ذلك بإخضاعها ألحكام القانون التجاري 
سواء يف إنشائها أو تسيريها و إدارهتا كما رأينا يف الفصل األول، حيث يسعى املشرع 

التنظيم اجلديد للمؤسسات العمومية االقتصادية إىل احلد من الرقابة اخلارجية  من خالل 
ذلك متاشيا   و تدعيم الرقابة الداخلية، و هذا تطور يف نظام القطاع العام يف اجلزائر ، و

  ).1(مع تغري النظام اإلقتصادي 
 ، لكن يبدوا أن املشرع أراد تدعيمه 1988 وضعه املشرع يف رغم أن هذا املبدأ

 و ذلك بإخضاعه التام للمؤسسات العمومية اإلقتصادية           04-01أكثر يف األمر 
يف تنظيمها و سريها و مراقبتها للقانون التجاري ماعدا املؤسسات ذات الطابع 

نصوص عليه يف املرسوم اإلستراتيجي ،  و املؤسسات اليت ختضع للشكل اخلاص امل
   .283-01التنفيذي

و يهدف املشرع من وراء هذا إعطاء ضمانات أكثر للمستثمرين اخلواص           
جللبهم إىل اإلستثمار و جلب رؤوس أمواهلم خاصة منها ) الوطنيني أو األجانب ( 

ها    األجنبية ، و هذا بإعطائهم ضمان عدم تدخل هيئات خارجة عن املؤسسة يف تسيري
و إدارهتا هذا من جهة ، ومن جهة أخرى  هتيئة املؤسسات العمومية االقتصادية للدخول 
مليدان املنافسة الذي يتطلب السرعة يف إختاذ القرارات الذي تقتضيه متطلبات إقتصاد 
السوق ، ألن الرقابة اخلارجية تتسم بطول اإلجراءات ، باإلضافة إىل العراقيل البريوقراطية 

،         فة، و هذا لتهيئة األجواء لإلنضمـام إىل الـمنظـمة العالـمية للتجارةاملعرو
  .و الشراكة مع اإلحتاد األوريب

                                                 
 . السالف الذكر 01-88 من القانون 40 أنظر املادة  1
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واهلدف من الرقابة الداخلية أو ما يسمى بالرقابة الذاتية هو تقومي نشاط املؤسسة، 
بوا   وحسن أدائها من أجل حتقيق أكرب قدر من األرباح ، و غريه من األهداف اليت تص

  .إىل حتقيقها 
و عليه نتناول يف الفرع األول الرقابة اليت تقوم ا أجهزة املؤسسة العمومية 

  .االقتصادية ، و يف الفرع الثاين رقابة مندوب احلسابات
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   رقابة أجهزة املؤسسة :الفرع األول
  
  

تصادية هي األدرى  مما الشك فيه أن األجهزة الداخلية للمؤسسة العمومية اإلق
من غريها باملعطيات و اإلمكانيات املتوفرة لديها و الظروف احمليطة ا ، ولضمان رقابة 

فعالة من طرفها جيب حتديد إختصاصات األجهزة الداخلية للمؤسسة حتديدا دقيقا       
و واضحا بصورة متكاملة ومنسقة حىت تتمكن هذه األجهزة من اإلطالع الدائم      

  . أوضاع مؤسستها إلختاذ القرار املالئم يف الوقت املناسب على
و لكل جهاز يف املؤسسة العمومية اإلقتصادية دور و صالحيات يف الرقابة حيددها 

  .صراحة القانون ، أو تنظمها القوانني األساسية للمؤسسات العمومية اإلقتصادية
  

   رقابة اجلمعية العامة: أوال
  

جلمعية العامة هي اهليئة السيادية يف املؤسسات العمومية كما رأينا سابقا فإن ا  
اإلقتصادية ، حيث هلا سلطات واسعة يف اإلشراف على املؤسسة و مراقبتها ، وتعترب هي 
املالك ألسهم املؤسسة و بالتايل هلا مجيع السلطات اليت تترتب على حق امللكية ، و منها 

  ).1(زة األخرى املنبثقة عنها مراقبة مجيع التصرفات اليت تقوم ا األجه
حيث تتوىل رقابة مجيع األعمال اليت تقوم ا هيئة اإلدارة و التسيري ، وكذا 

األعمال اليت يقوم بـها مراقب احلسابات، كما تتوىل املصادقة على تقريـر مندوب   
جلمعية العامة هي اهليئة املختصة بتعيني و عزل أعضاء جملس اإلدارة   احلصص ، و تعد ا

،   و من له )2(و مـجلس الـمراقبة ، وكذلك الـمسريين و مندوبـي الـحسابات 
  .العزل له سلطة الرقابة على من عينه سلطة التعيني و

                                                 
  .493 أنظر مصطفى كمال طه املرجع السابق ص  يف القانون املصري 1
 . أنظر صالحيات اجلمعية العامة الفصل األول 2
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لجمعية العامة يف املصادقة على األعمال و الوثائق كما يتجلى الدور الرقايب ل
املتعلقة باملؤسسة ، كاملصادقة على القانون األساسي ، و تقرير جملس اإلدارة  أو جملس 

  ).1(املراقبة حسب احلالة ، و تقرير مندوب احلسابات 
متارسه اجلمعية العامة يف املؤسسات العمومية ويعترب الدور الرقايب الذي 

الشركاء و املسامهني ، ( اإلقتصادية فعال نظرا ملسامهة مجيع األطراف يف هذه الرقابة 
، و للمسامهني حق اإلطالع على الوثائق ) مندوب احلسابات ، و حىت القائمني باإلدارة 

ميكنهم   قبل إنعقاد اجلمعية العامة والالزمة املتعلقة بالوضعية املالية و اإلدارية للمؤسسة
  .اإلستعانة خبرباء إذا كانت تنقصهم اخلربة الالزمة لذلك 

  :      حيث وضع املشرع عدة ضمانات لضمان رقابة فعالة من طرف اجلمعية العامة هي 
  منع إبرام أي إتفاقية بني املؤسسة و أحد القائمني بإدارهتا سواء بصورة مباشرة      - 

، أي أن مجيع )2(ري مباشرة بدون إستئذان اجلمعية العامة مسبقا حتت طائلة البطالن أو غ
العقود اليت تتم بني املؤسسة و أحد القائمني بإدارهتا جيب أن تكون حمل ترخيص مسبق 

  .من اجلمعية العامة و إال عدت باطلة 
 تقرير مندوب احلسابات ، و ال جيوز الطعن   اجلمعية العامة هي اليت تتوىل الفصل يف-

  .يف اإلتفاقات اليت تصادق عليها اجلمعية العامة إال يف حالة التدليس 
 ال جيوز للقائمني باإلدارة املعنيني أن يشاركوا يف التصويت و ال تؤخذ بعني اإلعتبار -

  .أسهمهم حلساب النصاب و األغلبية
  ).3( مكافآة و أجر القائمني باإلدارة عن بدل  احلضور  اجلمعية العامة هي املكلفة مبنح-
  بالنسبة للمؤسسات اليت تأخذ الشكل اخلاص فإن اجلمعية العامة هي اليت تعني جملس -

اليت حتدد فيها املهاما املوكلة املديرين و من بينهم الرئيس، و هي اليت تربم العقود معهم 
  ). 4(ما يسمى بعهدة التسيري يف إطار  واجباهتم و مدة عهدهتم و حقوقهم وهلم 

                                                 
 . من القانون التجاري628 ، 584 ،580 أنظر املواد  1
 . ق ت 628 أنظر املادة  2
 . ق ت 632أنظر املادة   3
 . السالف الذكر 283-01 من املرسوم التنفيذي 8 و7 و 5 أنظر املادة  4
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 اجلمـعية العـامة هـي اليت تعـني مندوب احلسابات و تتوىل الفصل يف حسابات -
  .هي اليت حتدد أتعابه ، و)1(السنة املالية املقصودة  

إال أن هذه الرقابة تبقى حمدودة األثر نظرا لضخامة عدد املسامهني            
و إنصرافهم عن حضور اجلمعية العامة هذا من جهة، و من جهة أخرى فإن 
مراجعة دفاتر املؤسسة و حساباهتا تقتضي خربة فنية قد ال تتوفر يف غالبية 

  ) . 2(املسامهني 
   

   رقابة هيئة اإلدارة: ثانيا
  

تعترب هيئة اإلدارة هي اهليئة الثانية للرقابة الداخلية بعد اجلمعية العامة ، و تتوىل 
  .الرقابة الداخلية على جهاز التسيري 

رة   حيث أن جملس اإلدارة هو اهليئة املكلفة بإنتخاب و عزل رئيس جملس اإلدا
أو املدير العام بإقتراح من الرئيس كما أن جلهاز اإلدارة اإلختصاص املطلق يف إستخالف 
و عزل أعضاء جهاز التسيري، و بالنسبة للمؤسسات العمومية اإلقتصادية اليت يكون فيها 

جملس مراقبة فإن عزل أعضاء جملس املديرين يتم بناءا على إقتراح من جملس املراقبة    
  .عية العامة اليت تتوىل الفصل يف ذلك على اجلم

و تتمتع هيئة اإلدارة بسلطات واسعة فـي إدارة املؤسسة العمومية اإلقتصادية 
  .حسب ما تراه مناسبا ملصلحة املؤسسة 

و هي اهليئة املكلفة مبتابعة و رقابة مجيع األعمال اليت يقوم ا الرئيس أو املدير 
 للمؤسسات اليت ا جملس مراقبة يقوم هذا األخري مبهمة العام أو املسري ، فمثال بالنسبة

الرقابة الدائمة للمؤسسة ، و ختضع بعض العقود املنصوص عنها قانونا إىل ترخيص مسبق 
، و لس املراقبة يف أي وقت من السنة احلق يف القيام بإجراءات الرقابة اليت يراها )3(منه 

                                                 
 . من نفس املرسوم10 أنظر املادة  1
 .325مصطفى كمال طه املرجع السابق ص أنظر   2
 . ق ت 654 أنظر املادة  3
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، و جيب على جملس املديرين أن يقدم له مرة كل ثالث أشهر على األقل   ) 1(ضرورية 
و عند اية كل سنة مالية تقريرا حول تسيريه ، مث يقدم جملس املراقبة مالحظاته حول 

  .هذا التقرير للجمعية العامة 
  

    رقابة جهاز التسيري: ثالثا
  

كافة ) الرئيس ، املدير العام ، املسري (  التسيري كما رأينا سابقا فإن جلهاز  
، وهلذا منحه املشرع كل مظاهر ) 2(الصالحيات للقيام مبهمة التسيري على أحسن وجه 

رؤوسني مبوجب تعليمات   التوجيه للم، فله سلطة التأديب و سلطة)3(السلطة الرئاسية 
كما له سلطة التصديق و التعديل و اإللغاء ألعمال املرؤوسني، و ميكن له  ،أو قرارات

حىت احللول حمل املرؤوس ، و زوده بكافة الصالحيات القانونية الالزمة للقيام بوظيفة 
املؤسسة العمومية التسيري على أحسن وجه و مواجهة متطلبات املنافسة اليت أقحمت فيها 

اإلقتصادية ، و هذا ما جيسد الوسيلة املثلى يف الرقابة و التنظيم الذي يقوم عليه التسيري 
  .اإلداري املعاصر 

مع اإلشارة إىل أن جهاز التسيري مقيد يف ممارسة هذه الصالحيات بالقانون   
لنسبة األساسي و الصالحيات املمنوحة لألجهزة األخرى و موضوع املؤسسة، و با

للمؤسسات العمومية اإلقتصادية اليت تأخذ الشكل اخلاص املنصوص عليها يف املرسرم 
 يكون رئيس جملس املديرين أو املدير العام الوحيد مقيد يف ممارسة 283-01التنفيذي 

، و له كافة ) عهدة التسيري ( هذه الرقابة بالعقود املربمة مع اجلمعية العامة للمؤسسة 
  ).  4(حدود هذا العقد الصالحيات يف 

                                                 
 . ق ت 655 أنظر املادة  1
 . ق ت  577  و 648 و 638 أنظر املواد  2
  .305أنظر حممد الصغري بعلي املرجع السابق ص   3
 . السالف الذكر283-01 من املرسوم التنفيذي 99 أنظر املادة  4
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و يف اية هذا الفرع نالحظ أن املشرع وضع رقابة تدرجية لألجهزة الداخلية 
للمؤسسة العمومية اإلقتصادية كل حسب الصالحيات املوكــلة له، فتأيت رقابة جهاز 

 اإلدارة لتعلومها معا رقابة اجلمعية العامة اهليئة السيادية       التسيري مث تعلوها رقابة هيئة
 جيب أن تعمل هذه األجهزة بالتنسيق مع بعضها لذايف املؤسسة العمومية اإلقتصادية ، 

  .البعض لضمان رقابة فعالة 
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   رقابة مندوب احلسابات  :الفرع الثاين
  

ية اإلقتصادية ضخم ، و ال شك يف أن إدارهتا نظرا ألن نشاط املؤسسات العموم
تتميز بقدر كبري من التعقيد ، لذلك كان البد من خلق جهاز رقايب لضمان عدم إحنراف 

ون يف اإلدارة ، ـادة ما تنقصهم اخلربة و ال يشاركـمحاية للمسامهني الذين عو اإلدارة 
ك يقال أن مندوب و هذا من خالل التقارير اليت يعدها مندوب احلسابات ، لذل

  .احلسابات    هو عني الشركاء يف الشركة ، و تعترب هذه الرقابة دائمة و مستمرة 
 املؤرخ 08-91حيث ينظم مهنة حمافظ احلسابات يف الـجزائر القـانون 

  الـذي يـحدد شروط و كيفيات التعيني و ممارسة املهنة ،    27/04/1991فـي 
 اليت تنظم عمل مندوب 08-93رسوم التشريعي و أحكام القانون التجاري يف  امل

  .احلسابات و عالقته مع الشركة و املسامهني فيها
ومراقب احلسابات هو كل شخص ميارس بصفة عادية بإمسه اخلاص و حتت 
مسؤوليته مهمة الرقابة الدائمة و يشهد بصحة وإنتظام حسابات الشركات مبوجب 

  ). 1(أحكام التشريع املعمول به 
  

  تعيني مندوب احلسابات وعزله: أوال 
   تعــيينه: أ

معية العامة للمؤسسة العمومية يكون تعيني مندوب احلسابات من طرف اجل
اإلقتصادية من بني املهنيني املسجلني يف جدول املنظمة الوطنية للخرباء احملاسبني و حمافظي 

  ، ) 2(احلسابات

                                                 
   املتعلق مبهنة اخلبري احملاسب و حمافظ 27/04/1991 املؤرخ يف 08-91 من القانون 27ادة  أنظر امل 1

  .    احلسابات و احملاسب املعتمد 
  .141 املرجع السابق ص عبد العزيز أمقران    و أنظر 

   املتضمن تشكيل و إختصاصات وقواعد سري الس الوطين للخرباء  20-92 أنظر املرسوم التنفيذي 2
 .ني املعتمدين   احملاسبني و حمافظي احلسابات و احملاسب
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، و إذا مل تعني اجلمعية )1(و تدوم مدة تعيينه ثالثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
العامة مندوب حسابات يتم اللجوء  إىل تعيينه أو إستبداله بـموجب أمر من رئيس 

اءا على طلب من مـجلس اإلدارة أو مـجلس الـمحكمة التابعة له مقر الـمؤسسة بن
الـمديرين حسب احلالة، أو من كل من يعنيه األمر، و يف الـمؤسسات اليت تلجأ    

  ).2(إىل اإلدخار العلين بواسطة السلطة الـمـكلفة بتنظيم عمليات البورصة  
 من القانون       06وملمارسة شخص مهنة حمافظ احلسابات وحسب املادة 

  :  جيب أن تتوفر فيه الشروط التالية91-08
  اجلنسية اجلزائرية ، و ميكن الترخيص لألشخاص األجانب مبمارسة هذه املهنة     -

  لدام يف إطار املعاملة باملثل و إذا توفرت     إذا أبرمت إتفاقية هلذا الغرض مع ب
  ).  3(  فيهم الشروط املطلوبة  

  . ل احلقوق املدنية التمتع بك-
.                 أن ال يكون قد صدر بشأنه حكم يدينه على إرتكاب جناية أو جنحة عمدا -
  .    توفر اإلجازات و الشهادات املشترطة قانونا-

  . التسجيل يف جدول املنظمة الوطنية-    
  .تأدية اليمني  -
  
  عزلــــه: ب

أو كل مساهم أو عدة مسامهني ميثلون على األقل عشر      جيوز للجمعية العامة ، 
  رأسـمال الـمؤسسة ، أو جملس اإلدارة أو جملس املديرين أن يطلبوا من الـمحكمـة 

                                                 
 . السالف الذكر08-91 من القانون 31 أنظر املادة 1
  . ق ت 4 مكرر715 أنظر املادة 2

  .438د السيد الفقى املرجع السابق ص أنظر علي البارودي و حمم   ويف القانون املصري 
  . السالف الذكر08-91 من القانون 08 أنظر املادة 3

   ،439أنظر علي البارودي و حممد السيد الفقى املرجع السابق ص    ويف القانون املصري 
 .326املرجع السابق ص    و مصطفى كمال طه 
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  ) .1(الـمختصـة إاء مهام  مندوب احلسابات قبل اإلنتهاء العادي لوظائفه  
  
   وظائف حمافظ احلسابات: ثانيا

  ):2(يتمثل الدور الرقايب ملندوب احلسابات يف 
  األوراق املالية للمؤسسة و مراقبة إنتظام احلسابات السنوية    التحقيق يف الدفاتر و -

     و صحتها و مطابقة نتائج العمليات اليت متت يف السنة املنصرمة ، وكذا الوضعية 
  .    املالية و ممتلكات املؤسسة 

    التأكد من صحة احلسابات السنوية و مطابقتها للمعلومات املبينة يف تقرير التسيري  -
  .الذي يقدمه املسريون للمسامهني أو الشركاء     

   إعالم املسريين و اجلمعية العامة بكل نقص قد يكتشفه أو يطلع عليه قد يؤثر       -
  .  على إستمرار و إستقرار املؤسسة 

  . املصادقة على إنتظام اجلرد وحسابات الشركة و املوازنة -
  .ني التحقق من إحترام مبدأ املساواة بني املسامه-

و للقيام ذه الوظائف ميكن حملافظ احلسابات يف كل وقت اإلطالع            
على السجالت و املوازنات و املراسالت و كل الوثائق اخلاصة باملؤسسة ،كما ميكن له 
أن يطلب من القائمني باإلدارة يف املؤسسة توضيحات و معلومات ، و أن يقوم 

  . )3( الزمة  اليت يراها بالتفتيشات
ولتحقيق عمله بكل إستقاللية و ضمانا لرقابة فعالة من طرف حمافظ احلسابات  
و محاية حقوق املسامهني و املساواة بينهم، وضع املشرع عدة ضمانات لذلك منها ما 

   :08-91ورد يف القانون التجاري ومنها ما ورد يف القانون 

                                                 
  . ق ت 9 مكرر 715 أنظر املادة  1

   ،439البارودي و حممد السيد الفقى املرجع السابق ص أنظر علي     ويف القانون املصري 

 .328املرجع السابق ص    و مصطفى كمال طه 
  .08-91 من القانون 29 ،28 ق ت و املادة 4 مكرر 715 أنظر املادة  2
  .08-91 من القانون 35 أنظر املادة  3
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 حمافظ احلسابات من بني األقرباء و األصهار حىت الدرجة الرابعة وال الجيوز تعيني -
من بني القائمني باإلدارة و أعضاء جملس املديرين و جملس املراقبة املزاولني لنشاطهم ، 

وحىت الذين أيت وظائفهم يف أجل مخس سنوات من تاريخ إاء وظائفهم،         
 جملس املديرين و جملس املراقبة، و األشخاص و أزواج القائمني باإلدارة و أعضاء

الذين منحتهم املؤسسة أجرة حبكم وظائف غري وظيفة مندوب احلسابات يف أجل 
  ).1(مخس سنوات من تاريخ إاء وظائفهم 

ال ميكن حملافظ احلسابات أن يقوم برقابة مؤسسات ميلك فيها بصفة مباشرة      -
 غري مباشرة مسامهات ، و ال ميكن له ممارسة وظيفة مستشار جبائي أو مهمة خبري أو

قضائي لدى مؤسسة يراقب حساباهتا ، أو أن يشغل منبصب مأجور يف مؤسسة 
  ).2(راقبها قبل أقل من ثالث سنوات بعد وكالته 

  ) .3( ممارسة مهامه يف الرقابة دون تدخل يف التسيري جيب على حمافظ احلسابات -
حمافظ احلسابات ملزم باحلفاظ على السر املهين الذي يطلع عليه حبكم  ممارسة       -

  .ة ، كما أحاط املشرع عمل حمافظ احلسابات بأحكام جزائي) 4(وظيفته 

                                                 
 . ق ت7 مكرر 715 أنظر املادة  1
 . السلف الذكر08-91 من القانون 34 أنظر املادة  2
 . ق ت4/2 مكرر 715 أنظر املادة  3
 .ق ت13/3 مكرر 715 أنظر املادة  4
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  الرقابة اخلارجية:  املطلب الثاين
متاشيا مع الطابع العمومي الذي تتميز به املؤسسات العمومية اإلقتصادية رغم ما 
تتميز به من إستقاللية و متاجرة ، و نظرا ألن رأس ماهلا يتكون من رؤوس أموال 

و هذا ما عمومية، فإنه جيب احملافظة عليها و مراقبتها و إستغالهلا أحسن إستغالل ، 
يقتضي توضيح مظاهر هذه الرقابة ، و حتديد السلطة الوصية عليها و املكلفة برقابتها 
وكما رأينا فإن اإلجتاه اجلديد الذي سلكه املشرع اهلادف إىل احلد من التدخالت 
اخلارجية يف شؤون املؤسسة العمومية اإلقتصادية ، و تدعيم الرقابة الداخلية على حساب 

رجية، و ذلك دف تدعيم القواعد التجارية  يف القطاع العام ، و فتح اال الرقابة اخلا
أمام املستثمرين، و توفري الضمانات الالزمة هلم حلثهم و تشجيعهم على اإلستثمار      

يف القطاع العام ، باإلضافة إىل أن اجلزائر مؤخرا وقعت إتفاق شراكة مع اإلحتاد 
ضات متقدمة للدخول إىل املنظمة العاملية للتجارة ، هذا ما األورويب و هي يف مرحلة مفاو

فرض عليها إلثبات حسن نيتها و إرادهتا احلقيقية يف اإلنضمام هلذه اهليئات احلد          
من تدخل الدولة يف القطاع اإلقتصادي ، و سنت لذلك سلسلة من القوانني ترسخ 

   .04-01نها األمر إستقاللية املؤسسات العمومية اإلقتصادية من بي
و هذا  اإلجتاه يف احلقيقة ليس جبديد على املشرع اجلزائري ألنه بدأ يف سلوك هذا   

 ، حني جلأ إىل احلد 01-88النهج منذ صدور القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية 
من التدخل يف إدارة و تسيري املؤسسة العمومية اإلقتصادية من أي أحد كان خارج 

، و يترتب على خمالفة هذه األحكام مسؤولية جزائية      ) 1(شكلة قانونا املؤسسات امل
  ) . 2(و مدنية 
هذا من الناحية النظرية لكن يف احلقيقة و الواقع العملي جند أن تدخل السلطة   

التنفيذية يف تسيري و إدارة املؤسسات العمومية اإلقتصادية كان جليا ، و ذلك من خالل 

                                                 
  ال جيوز ألحد أن يتدخل يف إدارة أو تسيري املؤسسة العمومية  :"  تنص 01-88 من ق 58 م   1

 ".     اإلقتصادية ، خارج األجهزة املشكلة قانونا و العاملة يف إطار الصالحيات اخلاصة 
  .01-88 من ق 41ظر املادة  أن  2
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ديد أهدافها حتكمها دائما يف تعيني القائمني بإدارهتا ، وكانت املؤسسات غري حرة يف حت
  .و ال يف تسويق منتوجاهتا حيث كان ذلك كله يتم حتت إشراف احلكومة 

تغري املعطيات      ب الذي كرس أكثر هذا التوجه و 04-01لكن بصدور األمر   
و الظروف اإلقتصادية خاصة العوملة و إقتصاد السوق ، أصبح من الالزم إعطاء 

إلقتصادية ملواجهة هذه التحديات و بالتايل اإلستقاللية الالزمة للمؤسسات العمومية ا
  .إعطاء أمهية  أقل للرقابة اخلارجية 

ونظرا ألمهية هذه املؤسسات يف اإلقتصاد الوطين ، و ألا تتكون من رؤوس   
أموال عمومية فإن املشرع أخضعها لرقابة خارجية تتم من قبل السلطة التنفيذية و السلطة 

، و مبا أن دور السلطة التشريعية أصبح حمصور يف رسم التشريعية و السلطة القضائية
املعامل الكربى لإلقتصاد الوطين دون التدخل يف التنفيذ الذي هو من إختصاص السلطة 
التنفيذية ، أما السلطة القضائية فدورها  يكمن فقط  يف حل النـزاعات، و عليه 

هات املركزية يف الفرع األول   سنتطرق فقط لرقابة السلطة التنفيذية اليت تتم من قبل اجل
  .و رقابة األجهزة املركزية املتخصصة يف الفرع الثاين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  91

    رقابة اجلهات املركزية : الفرع األول
  

أصبح للجهات املركزية دور حمدود يف رقابة املؤسسات العمومية اإلقتصادية كما 
ها طابعا إستراتيجيا،           رأينا سابقا ، إال فيما خيص املؤسسات اليت يكتسي نشاط

 ، 283-01أو املؤسسات اليت ختضع للطابع اخلاص املنصوص عليه يف املرسوم التشريعي
وكما نعلم بأن اجلهات املركزية تتمثل يف رئيس اجلمهورية و احلكومة و الوزارة ، و منه 

  .نتطرق لرقابة كل واحدة منها على حدى 
  

   رئيس اجلمهورية: أوال
رئيس اجلمهورية هو أعلى هرم السلطة التنفيذية منحه الدستور صالحيات مبا أن 

واسعة لتسيري شؤون البالد حسب ما يتماشى مع املصلحة العليا للبالد يف مجيع امليادين  
و منها امليدان اإلقتصادي ، و بإعتالء الرئيس بوتفليقة سدة احلكم حاول إسترجاع كافة 

ذلك بناءا على  يف الوظائف السامية للدولة ، والصالحيات خاصة منها التعيني 
و مبا أن الرئيس هو الذي يتوىل اإلشراف على ، )1(الصالحيات اليت مينحها له الدستور

توجيه السياسة الوطنية خاصة منها اإلقتصادية ، و ذلك يف إطار جملس الوزراء الذي 
له احلق يف اإلطالع على برنامج احلكومة و وضع ما يراه مناسبا فيه ف، ) 2(يتوىل رئاسته 

  .قبل عرضه على الربملان
وهلذا فإن الرئيس غالبا ما يتوىل تعيني رؤساء جمالس إدارة املؤسسات العمومية 

ات الالزمة يعطي التعليم اإلقتصادية بواسطة مراسيم رئاسية بإقتراح من احلكومة ، و
للحكومة لتوجيه اإلقتصاد الوطين و خاصة عندما يتعلق األمر باملؤسسات ذات الطابع 
اإلستراتيجي ، و يسهر على توفري الضمانات الالزمة جللب املستثمرين اخلواص خاصة 
منهم األجانب ، و يتم كل هذا يف إطار إحترام املبادئ العامة للدستور ، و خري دليل 

                                                 
 1996 من دستور 78 أنظر املادة  1
  1996 من دستور 77ملادة  أنظر ا 2
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م اجلديد للمؤسسات العمومية اإلقتصادية مت بواسطة أمر من رئيس على أن التنظي
و مل يتم بواسطة قانون ، يف حني كان من الواجب أن  ) 04-01األمر ( اجلمهورية 

يكون ذلك بواسطة قانون نظرا ملا حيتاجه هذا اال من دراسة واسعة و مناقشات معمقة 
امر الذي يتم يف وقت قصري بني دوريت و أخذ الوقت املناسب لذلك ، عكس التشريع بأو

الربملان ، و ال حيق للربملان تعديله فإما يقبله كله أو يرفضه كله ، و يف رأيي فإن تفسري 
ذلك يعود إىل إرادة الرئيس يف السرعة إختاذ اإلجراءات الالزمة لتهيئة األرضية للدخول 

د األورويب ، إلثبات حسن نية للمنظمة العاملية للتجارة ، و إتفاق الشراكة مع اإلإحتا
الدولة اجلزائرية إجتاه هذه اهليئات ، و هذا ما يدفعنا للقول أن هذه اإلصالحات مفروضة 

  .  علينا من طرفها
  احلكومة: ثانيا

احلكومة هي اهليئة املكلفة بتنفيذ برنامج رئيس اجلمهورية خاصة يف امليدان 
  .ميارس ذلك عن طريق مراسيم تنفيذيةاإلقتصادي ، ميثلها يف ذلك رئيس احلكومة و 

ويظهر دور احلكومة يف مراقبة املؤسسات العمومية اإلقتصادية منذ إنشائها ، 
حيث وكما الحظنا يف الفصل األول أن قرار إنشاء املؤسسة العمومية اإلقتصادية يصدر 
ضة من طرف احلكومة ، حيث مت سابقا حل صناديق املسامهة و تعويضها بالشركات القاب

العمومية مبوجب قرار من احلكومة ، مث بعد ذلك مت حل هذه األخرية و تعويضها 
  .باملؤسسات العمومية اإلقتصادية أيضا مبوجب قرار من احلكومة 

كما أن رئيس احلكومة  هو الذي يوافق على ترشح أعضاء جملس املديرين قبل 
قتصادية اليت تأخذ الشكل تعيينهم من طرف اجلمعية العامة يف املؤسسات العمومية اإل

  ).1(اخلاص 
كما أن مجعياهتا العامة جمربة على إرسال اللوائح اليت تقررها إىل رئيس جملس 

  . ، و هذا أسلوب من أساليب  الرقابة ) 2(مسامهات الدولة و الذي هو رئيس حلكومة 

                                                 
 . السالف الذكر 283-01من املرسوم التنفيذي 07أ نظر املادة    1
 . السالف الذكر 283-01التنفيذي من املرسوم يف فقرهتا األخرية  06أ نظر املادة   2
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، و يتوىل )1(باإلضافة إىل أن جملس مسامهات الدولة يتكون كله من أعضاء احلكومة 
  ).2(رئاسته رئيس احلكومة 

كما يتوىل رئيس احلكومة أيضا رئاسة جلنة مراقبة عمليات خوصصة املؤسسات العمومية 
  ).3(اإلقتصادية 

  هذا باإلضافة إىل السلطات اليت ميلكها رئيس احلكومة يف التعيني يف الوظائف السامية 
  ).4(ماعدا تلك اليت يعود فيها اإلختصاص لرئيس اجلمهورية

باإلضافة إىل سياسة إعادة اهليكلة و اخلوصصة اليت تقوم ا احلكومة مبا هلا      
من صالحيات يف ذلك ،كما أن احلكومة هي املسؤولة عن املصادقة على إستراتيجية 

  ) .5(اخلوصصة و برناجمها 
و يف حالة خوصصة مؤسسة عمومية إقتصادية تقدم خدمة عمومية فإن الدولة 

  ).6(املمثلة يف احلكومة هي اليت تتكفل بضمان إستمرارية هذه اخلدمة  العمومية 
  

  الوزارة: ثالثا 
بتوجيه و مراقبة تعد الوزارة املكلفة باملسامهة و اإلصالحات هي اهليئة املكلفة 

القطاع اإلقتصادي ، و تسهر على تنفيذ برنامج احلكومة يف هذا اال ، و قد صدر 
 الذي حيدد صالحيات وزير املسامهة و تنسيق 322-2000املرسوم التنفيذي 

اإلصالحات ، و يقوم هذا األخري بإقتراح عناصر السياسة الوطنية يف جمال املسامهة       

                                                 
    املتعلق بتشكيلة 10/09/2001 الصادر بتاريخ 253-01 من املرسوم التنفيذي 02أ نظر املادة   1

 .     جملس مسامهات الدولة و تسيريه 
 . السالف الذكر 25-95 من األمر 18 و املادة  السالف الذكر،04-01من األمر 08أ نظر املادة   2
   الذي حيدد تشكيلة 10/11/2001 الصادر بتاريخ 354-01  من املرسوم التنفيذي02أ نظر املادة   3

 .      جلنة مراقبة عمليات اخلوصصة و صالحياهتا و كيفياتتنظيمها سريها 
 . من الدستور 85 أنظر املادة  4
 . السالف الذكر 04-01 من األمر 20  أنظر املادة  5

 . من نفس األمر 16 أنظر املادة  6 
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ات يف إطار السياسة العامة للحكومة ، كما يقوم مبتابعة و مراقبة تنفيذ و تنسيق اإلصالح
  ).1(ذلك باإلتصال مع قطاعات الوزارات املعنية طبقا للقوانني و التنظيمات املعمول ا 

  
  صالحيات الوزير املكلف باملسامهة وتنسيق اإلصالحات

أعطى املشرع للوزير املكلف باملسامهة و اإلصالحات صالحيات متكنه         
  :وهي ) 2(من ضمان السري احلسن للمؤسسات العمومية اإلقتصادية 

جناز الدوري لتقارير تقيم الوضعية اإلقتصادية و املالية للمؤسسات يسهر على اإل -
  .العمومية اإلقتصادية و تبليغها ألعضاء جملس مسامهات الدولة 

يقترح آليات و كيفيات فتح الرأمسال اإلجتماعي للمؤسسات العمومية  -
  .اإلقتصادية على الرأمسال اخلاص 

 برنامج اخلوصصة ، و يتوىل تنفيذ يقوم بتنسيق النشاطات املرتبطة بتحضري -
  ).3(إستراجتية خوصصة املؤسسات العمومية اإلقتصادية

  .إقتراح اآلليات الالزمة لتطوير التنظيم اإلقتصادي عن طريق السوق  -
ت مكلفة بضبط  و هناك مديرية خاصة على مستوى وزارة املسامهة و تنسيق اإلصالحا

و تنفيذ الكيفيات التقنية لتنظيم املؤسسات العمومية اإلقتصادية و مراقبتها تسمى مديرية 
، باإلضافة إىل قسم تسيري مسامهات )4(دراسات السياسات و املناهج و التقييم

  ).5(الدولة

                                                 
 الذي حيدد صالحيات وزير 25/10/2000املؤرخ يف  322-2000من املرسوم التنفيذي  01أ نظر املادة   1

 .اإلصالحاتاملسامهة وتنسيق 
 .السالف الذكر  322-2000أ نظر املرسوم التنفيذي   2
 . السالف الذكر 04-01 من األمر 21 أنظر املادة  3
   يتضمن تنظيم اإلدارة 25/10/2000 املؤرخ يف323-2000 من املرسوم التنفيذي 02 أنظر املادة  4

 .ق اإلصالحات    املركزية بوزارة املسامهة وتنسي
 . من نفس املرسوم 04 أنظر املادة  5
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و تتمثل وسائل الرقابة هنا يف تقدمي التقارير الدورية من طرف أجهزة تسيري   
املؤسسات العمومية اإلقتصادية إىل اجلهات املركزية ، أو إرسال جلان حتقيق متخصصة 

  .ت املركزية إىل املؤسسات العمومية اإلقتصادية من طرف اجلها
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  رقابة األجهزة املركزية املتخصصة  : الفرع الثاين
  
نظرا ألمهية املؤسسات العمومية اإلقتصادية يف اإلقتصاد الوطين، وحلماية األموال    

ىل ما رأيناه سابقا العمومية وضمان إستغالهلا على أحسن وجه، وضع املشرع باإلضافة  إ
أجهزة متخصصة لرقابة املؤسسات العمومية اإلقتصادية املتمثلة أساسا يف جملس مسامهات 

  . SGPالدولة ، و شركات التسيري للمسامهة 
  جملس مسامهات الدولة : أوال 

  
لضمان رقابة دائمة و مستمرة على املؤسسات العمومية اإلقتصادية وضع املشرع 

، الذي )1 (04-01تمثل يف جملس مسامهات الدولة مبوجب األمرهيئة وصية عليها ت
، الذي كان مكلف بتنسيق نشاط )2(أنشأ على أنقاض الس الوطين ملسامهات الدولة 

توجيهه حسب ما تتطلبه مقتضيات املصلحة الوطنية تبعا الشركات القابضة العمومية و 
لسياسة احلكومة املسطرة يف هذا اال، و ذلك بالتشاور مع أجهزة املداولة يف الشركات 

  ).3(القابضة العمومية 
سلطته ، حيث و يتوىل رئاسة جملس مسامهات الدولة رئيس احلكومة و حتت 

يتوىل هذا الس الرقابة الدائمة و املستمرة للمؤسسات العمومية اإلقتصادية ، و هو اهليئة 
  .الوصية عليها ، و نظرا لدوره اهلام سندرس تشكيله و صالحياته 

  : تشكيلة جملس مسامهات الدولة -أ
  

    اليت نصت على أن حتدد تشكيلة   04-01 من األمر 08طبقا لنص املادة 
 253-01و سري جملس مسامهات الدولة عن طريق التنظيم صدر املرسوم التنفيذي

                                                 
 . السالف الذكر 04-01 من األمر 08  أنظر املادة  1
 .  السالف الذكر25-95 من األمر 17 أنظر املادة   2
  .  السالف الذكر25-95 من األمر 20أنظر املادة   3
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 املتضمن تشكيلة جملس مسامهات الدولة و سريه ، و الذي 10/09/2001املؤرخ يف 
  ):1(حدد تشكيله كاآليت 

  رئيس احلكومة كرئيس للمجلس،  -
  ة ، وزير العدل،وزير الدول -
  وزير الدولة ، وزير الداخلية و اجلماعات احمللية، -
  وزير الدولة ، وزير الشؤون اخلارجية، -
  وزير املالية ، -
  وزير املسامهة و تنسيق اإلصالحات،  -
  وزير التجارة، -
  وزير العمل و الضمان اإلجتماعي ، -
  وزير هتيئة اإلقليم و البيئة، -
  ادة اهليكلة ،وزير الصناعة وإع -
  الوزير املنـتدب لدى وزير املالية املكلف باخلزينة و إصالح املالية ، -
  الوزير املعين أو الوزراء املعنيني جبدول األعمال ، -

و ما نالحظه من خالل هذه التشكيلة أنه يتشكل كله من وزراء ، و منه نستنتج 
ية اليت تشكلها املؤسسات العمومية أنه هيئة تابعة للسلطة التنفيذية ، و هذا نظرا لألمه

اإلقتصادية يف اإلقتصاد الوطين ، و هو ما يفسر أيظا إرادة الدولة يف احملافظة على دورها 
  .يف مراقبة هذة املؤسسات و محاية األموال العمومية و ضمان إستغالهلا أحسن إستغالل 

ت رئاسة  وجيتمع جملس مسامهات الدولة مرة على األقل كل ثالثة أشهر حت
رئيس احلكومة ، و ميكن أن جيتمع يف أي وقت بطلب من رئيسه أو أحد أعضائه ،     

).         2(يف حني كان الس الوطين ملسامهات الدولة جيتمع مرة يف السنة على األقل
  .،  ويتخذ قراراته عن طريق التداول)3(و يتوىل أمانة الس الوزير املكلف باملسامهات 

                                                 
  .253-01 من املرسوم التنفيذي 02 أنظر املادة  1
  .25-95 من األمر 19أنظر املادة   2
   .253-01 من  املرسوم التنفيذي 03املادة أنظر   3
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  :صالحيات جملس مسامهات الدولة -ب
  

إن أهم الصالحيات املوكلة لس مسامهات الدولة هي ضبط تنظيم القطاع 
 حتديد اإلستراجتية الشاملة يف جمال مسامهات الدولة  ، كما يتوىل) 1(العمومي اإلقتصادي 

و اخلوصصة ، وهو الذي يتوىل حتديد السياسات فيما خيص مسامهات الدولة            
  ).2(و تنفيذها 

ويتجلى أكثر دور الس يف رقابة املؤسسات العمومية اإلقتصادية ، يف أنه يتوىل 
 اجلمعية العامة للمؤسسات العمومية اإلقتصادية اليت حتوز الدولة أو أحد أشخاص مهام

القانون العام فيها الرأمسال اإلجتماعي بطريقة مباشرة أو غري مباشرة ممثلون مؤهلون 
اخلاص ، وله الصالحية أيضا يف إخضاعها للشكل )3(قانونا من جملس مسامهات الدولة

 ، كما أنه هو الذي يقرر تشكيلة جملس 283-01املنصوص عليه يف املرسوم التنفيذي 
  ).4(املديرين

كما له الصالحية يف املصادقة على برنامج اخلوصصة و كذا اإلجراءات املتعلقة 
، و يتلقى التقرير السنوي الذي يعده الوزير املكلف باملسامهات          )5(بنقل امللكية

  .عن عمليات اخلوصصة 
و من هنا نالحظ الدور املهم لس مسامهات الدولة يف رقابة املؤسسات 

  .  العمومية اإلقتصادية خاصة منها اليت متلك الدولة فيها جمموع الرأمسال اإلجتماعي 
  ). 6(ته يف شكل لوائحو يتخذ قرارا

  

                                                 
 . السالف الذكر 04-01 من األمر 11 أنظر املادة  1
 . من نفس األمر09  أنظر املادة  2
 . من نفس األمر12 أنظر املادة  3
 .283-01  من املرسوم التنفيذي 4و 3 أنظر املادة  4
 .04-01 من األمر 21 أنظر املادة  5
  .283-01 من املرسوم التنفيذي 2 ، و املادة 04-01  فقرة أخرية من األمر 5 أنظر املادة  6
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  شركات التسيري للمسامهة: ثانيا 
  

شركات التسيري للمسامهة هي شركات أنشأت مبوجب املرسوم التنفيذي     
   .04-01 من األمر 5دة  ، تطبيقا ملا نصت عليه الفقرة الثالثة من املا01-283

و هي مؤسسات عمومية مكلفة بتسيري مسامهات الدولة يف املؤسسات العمومية   
اإلقتصادية ، حتوز الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام جمموع 

  .الرأمسال اإلجتماعي هلا بصفة مباشرة أو غري مباشرة 
ة، حبيث هو اهليئة املخول  تنشأ مبوجب الئحة تصدر من جملس مسامهات الدول

، و هو اهليئة )1(هلا قانوانا صالحية إخضاع مؤسسة عمومية إقتصادية هلذا الشكل 
  . )2( شركة تسيري للمسامهة 28الوصية عليها ، حيث قرر إنشاء 

و هي شركات أموال تأخذ شكل شركة مسامهة هلا شكل خاص ألجهزهتا        
، غري أن رأمساهلا تعود ملكيته للدولة أو أحد أشخاص ) أجهزة اإلدارة و التسيري ( 

  .القانون العام 
الحياهتا  حيث أن شركات تسيري املسامهات ختضع يف تنظيمها ، و سريها و ص  

  :إىل ما يأيت 
  أحكام القانون التجاري،  -
  ، 04-01أحكام األمر  -
   ،283-01أحكام املرسوم التنفيذي  -
  لوائح جملس مسامهات الدولة، -
  أحكام القوانني األساسية املؤسسة لشركة تسيري املسامهات،  -
   ).mandat de gestion(أحكام عهدة التسيري  -

  .يمها ، مث إىل الـمـهام املوكلة هلا وسنتطرق أوال إىل تنظ

                                                 
  .283-01 من املرسوم التنفيذي 1 ، واملادة 04-01 من األمر 4و5/3 أنظر املادة  1
  .28أمساء شركات التسيري للمسامهة  أنظر امللحق جدول يبني  2
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  تنظيم شركات التسيري للمسامهة   - أ
 أشكال خاصة ألجهزة إدارة و تسيري 183-01حدد املرسوم التنفيذي

الشركات املكلفة بتسيري مسامهات الدولة ختتلف عن املؤسسات العمومية اإلقتصادية  
عام جمموع الرأمسال اإلجتماعي ،    اليت ال حتوز فيها  الدولة أو أحد أشخاص القانون ال

  : و طبقا للمادة الثالثة من املرسوم السالف الذكر فإن هذه املؤسسات حتتوي على 
  جـمـعية عـامـة   1-أ

تتكون اجلمعية العامة الوحيدة لشركات التسيري للمسامهة من ممثلني مفوضني   
 املديرين أو املدير العام قانونا من جملس مسامهات الدولة، و يشارك فيها أعضاء جملس
    ) . 1(الوحيد ، لكن ليست هلم أصوات تداولية يف هذه اجلمعية العامة 

و على خالف املؤسسات العمومية اإلقتصادية األخرى فإن املشرع بالنسبة    
 ، )2( اجلمعية العامة صراحة لشركات التسيري للمسامهة قد جلأ إىل حتديد صالحيات

لكن هذا التحديد جاء على سبيل املثال ال احلصر ، و نستنتج ذلك من أن املشرع 
    تفصل اجلمعية العامة    «  عبارة283-01إستعمل يف املادة اخلامسة من املرسوم 

           ثناء قرارات التسيري العادي ،يف كل املسائل املتعلقة حبياة املؤسسة، بإست
 ، أي أن اجلمعية العامة هي صاحبة القرار يف مجيع املسائل »: ... والسيما ما يأيت

املتعلقة حبياة املؤسسة ،  السيما اإلختصاصات اليت حددهتا هذه املادة ، أي أنه هناك 
 اليت هي من إختصاص إختصاصات أخرى مل تذكرها املادة ماعدا قرارات التسيري العادي

  : و من أهم صالحياهتا الفصل فيمايلي . هيئة اإلدارة 
  الربامج العامة للنشاطات ، -
  احلصيلة و حسابات النتائج، -
  ختصيص النتا ئج، -
  الزيادة يف الرأمسال اإلجتماعي و ختفيضه، -

                                                 
  .283-01 من املرسوم التنفيذي 4 أنظر املادة  1 
 . من نفس املرسوم 5  أنظر املادة  2
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  إنشاء فروع يف اجلزائر و يف اخلارج ، -
  ل،اإلدماج أو اإلندماج أو اإلنفصا -
  تقييم األصول و السندات ، -
  التنازل عن السندات أو عناصر األصول، -
  خمطط تطهري املؤسسة و إعادة هيكلتها و شروط تطبيق ذلك، -
  إقتراحات تعديل القانون األساسي ، -
  .تعيني حمافظ أو حمافظي احلسابات  -

العامة اليت وما نالحظه من خالل هذه املادة هو أن املشرع مل حيدد نوع اجلمعية 
خلطورة و أمهية هذه الصالحيات فإن تفصل يف هذه املسائل عادية أم إستثنائية لكن بالنظر

  .اجلمعية العامة اإلستثنائية هي املختصة يف ذلك 
  يف دورة عادية ، و يف دورة جتتمع اجلمعية العامة مرة واحدة يف السنة على األقل

 استدعاء من رئيس جملس املديرين أو املدير غري عادية كلما دعت الضرورة ، بناءا على
، و تصدر قراراهتا يف شكل لوائح ) 1(العام الوحيد ، أو بناءا على طلب أحد أعضائها 

  .ترسل إىل جملس مسامهات الدولة 
  

   جملس املديرين 2-أ
الث أعضاء ، من بينهم جملس املديرين هو هيئة لإلدارة اجلماعية ، يتكون من ث

رئيس يقرر تشكيلة جملس مسامهات الدولة حسب مهام املؤسسة العمومية اإلقتصادية   
و عندما ميارس شخص واحد مهام جملس املديرين يسمى املدير  و طبيعتها و حجمها ،

  ). 2(العام الوحيد

                                                 
 .  من نفس املرسوم 6 أنظر املادة 1
 .من نفس املرسوم2 نظر املادة 2
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معية العامة من بينهم الرئيس بعد موافقة و يعني أعضاء جملس املديرين من طرف اجل
رئيس احلكومة على ترشحهم و بعد أخذ رأي جملس مسامهة الدولة ، و هو ما يبني 

  ) .1(وصاية احلكومة على هذا النوع من املؤسسات، و يتم إاء مهامهم بنفس الشكل 
للقيام بإدارة املؤسسة العمومية و يتمتع جملس املديرين بكامل السلطات 

و اإلشراف عليها يف حدود الصالحيات املنصوص عليها يف العقود  اإلقتصادية و تسيريها
اليت يربموا مع اجلمعية العامة اليت حتدد هلم مهامهم و حقوقهم و واجباهتم ، أي 

عهدة صالحياهتم تكون موضوع عقد مع اجلمعية العامة عن طريق ما يسـمى بـ
، حيث يلتزم رئيس مـجلس املديرين بتنشيط )manda de gestion )2لـتسيري ا

  .ظمة جلسات جملس املديرين  بصفة منت
و جملس املديرين مسؤول عن السري العام للمؤسسة و ميارس السلطة السلمية          
على املستخدمني ، و ميثل رئيس جملس املديرين أو املدير العام الوحيد للمؤسسة          

يف عالقتها مع الغري ، و من أجل تفادي أي إشكال يف تنفيذ القرارات يضمن رئيس 
سيق تنفيذها يف إطار نظام قواعد تسيري يصادق عليه يف إجتماع جملس جملس املديرين تن

  ).3(املديرين
و هكذا تعترب مسؤولية أعظاء جملس املديرين تضامنية و غري قابلة للتجزئة طبقا   

  . منه 653 و 649 و 648ألحكام القانون التجاري السيما املواد 
  ):4( املديرين بعد املداوالت قراراته يف شكل لوائح يف امليادين اآلتيةو يصدر جملس

  : بالنسبة للحافظة-1
   خمطط إعادة هيكلة املؤسسات التابعة للحافظة و تأهيلها،-

                                                 
 .من نفس املرسوم7  أنظر املادة 1
  .من نفس املرسوم9 و 8  أنظر املادة 2

     و أنظر كذلك املذكرة التوجيهية لرئيس احلكومة إىل جمالس مديري شركات التسيري للمسامهة املؤرخة
 .        7 ص 19/02/2003    يف

 .7أنظر نفس املذكرة التوجيهية ص   3
  .9أنظر نفس املذكرة التوجيهية ص   4
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   إستعمال األرباح هلذا الغرض، -
   عملية اخلوصصة ،-
   تعيني اهليئات اإلجتماعية ،-
   إقتراح اإلطارات الرئيسية املسرية ،-
   تعيني حمافظي احلسابات،-
   تأطري املفاوضات حول األجور ،-
   املصادقة على لوائح اجلمعيات العامة للمؤسسات العمومية اإلقتصادية التابعة هلا،-
   تقييم جداول التسيري ،-

  .ري يف كل احلاالت جيب أن تكون هذه اإلختصاصات مطابقة لعهدة التسي
   بالنسبة لشركة تسيري املسامهات   -2 

   خمطط التنظيم وتعداد العمال ،-
   ميزانية التسيري ،-
   نفقات اإلستثمار، -
   تعيني اإلطارات املسرية، -
   املصادقة على وثيقة إعداد احلسابات امعة، -
  . املصادقة على النظام الداخلي  -

  
   مـهـام شركات التسيري للمسامهة–ب 

ترب شركات تسيري املسامهات إحدى األدوات اليت متارس الدولة من خالهلا تع
حقها يف ملكية املؤسسات العمومية اإلقتصادية بشكل كامل و فعال ، و ذلك عن طريق 
تفويضها البعض من صالحياهتا كمالك بصفة دقيقة و عملية و تعاقدية ، يف شكل عهدة 

، حيث حتدد اإللتزامات )1(القوانني األساسية تسيري و اليت تعترب جزءا  ال يتجزأ من 

                                                 
    عهدة التسيري هي منط لربط العالقات بني الدولة املسامهة املمثلة يف جملس مسامهات الدولة و بني شركات 1

 .   التسيري للمسامهة 
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امللقات على عاتق شركات تسيري املسامهات و تقنن العناصر اليت تسمح بتسيري السندات، 
  ) : 1(تضمن عهدة التسيري و ذلك لتفادي أي تداخل يف الصالحيات مايليو جيب أن ت

   حتديد صالحيات الدولة املالكة املفوضة لشركات تسيري املسامهات،-
   شروط حيازة و تسيري األسهم و غريها من القيم املنقولة اليت حتوزها الدولة         -

  سسات العمومية اإلقتصادية ،   على املؤ
   شروط التسيري احملاسيب و املايل لكافة العمليات اليت تقوم ا شركات تسيري املسامهات -

    حلساب الدولة ،
 شروط إضفاء الطابع التعاقدي على العالقات بني اهليئات اإلجتماعية ، سواء فيما -

  .نجزة، أو منط إعالم املساهم خيص ممارسة الصالحيات املفوضة ، أو قياس األداءات امل
 هي شركات مكلفة بتسيري مسامهات الدولة يف املؤسسات العموميةفومن إمسها 

 كافة الصالحيات يف تسيري و مراقبة و متابعة مسامهات  هلا، و بالتايل)2(اإلقتصادية 
 القابضة ، غري أن شركات التسيري الدولة ، و هو نفس الدور الذي كان للشركات

للمسامهة ليس هلا حق امللكية الذي كانت تتمتع به الشركات القابضة املنصوص عليه   
  ، حيث كانت هي املالك لألسهم اليت حتوزها الدولة 25-95 من األمر 06يف املادة 

قبة و متابعة    يف املؤسات العمومية اإلقتصادية و بالتايل يترتب هلا حقوق امللكية من مرا
 بالتايل أصبحت ليست هناك أي إشارة إىل ذلك ، و 04-01و تصرف ، لكن يف األمر 

شركات التسيري للمسامهة جمرد حائز  ليس هلا إال حق   التسيري حلساب الدولة، و ذلك 
مبوجب عهده التسيري املمنوحة هلا من طرف جملس مسامهات الدولة ، أما حق امللكية 

   .04-01ت العمومية  اإلقتصادية ، وهذا شيئ جديد أتى به األمر يبقى للمؤسسا

و تتمثل مهمة شركات تسيري املسامهات يف ضمان حيازة األسهم و غريها     
من القيم املنقولة اليت حتوزها مباشرة الدولة على املؤسسات العمومية اإلقتصادية ، 

                                                 
 .6  أنظر نفس املذكرة التوجيهية ص 1
 .  من  نفس املرسوم9 و8أنظر املادة  2
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املسامهة و اخلوصصة اليت حددها وتسيريها حلساب الدولة ، طبقا إلستراتيجية و سياسة 
  :وذلك كمايلي) 1(جملس مسامهات الدولة 

تـجسيد و تنفـيذ مـخططات التقومي ، و إعادة التأهيل و تطوير املؤسسات  -
  العمومية اإلقتصادية يف األشكال التجارية املالئمة ،

كلة و خـوصصة الـمؤسسات تـجسيد و تنفـيذ برامـج إعادة هيـ -
العـمومية اإلقـتصادية مـن خالل إعـداد وتنـفيذ كل التركيبات القانونية     

  و املالية املالئمة ،

ضـمان الـتسيري و الـمراقبة اإلسـتراتيجية و الـعملية لـحافظات األسهم  -
  وبة ،و غريهـا مـن القـيم الـمنقولة وفـق معايري الـمردودية  و النجاعة املطل

مـمارسة صـالحيات الـجمعية الـعامة للمؤسسات العمومية اإلقتصادية    -
  . يف نطـاق الـحدود الـمعينة يف عـهدة الـتسيري 

و كل شركة تسيـري للمسامهة تتوىل الوصاية على جمموعة من املـؤسسات   
  .العـمومية اإلقـتصادية اليت تتـقارب فـي نوعـية نشاطها و طـبيعـته 

هـيئة الـوصية على شركات التسيري للمسامهة  هي جملس مساهـمات و الـ
 شـركة تسيري للمسامهة تأخذ شكـل 28الـدولة والـذي قـرار إنشـاء  

شـركات مساهـمة ، لكن كل رأمساهلا اإلجتماعي ملك للدولة أو أحـد أشـخاص 
يتها العامة  الـقانون العـام ، و هي مـجربة على إرسـال اللـوائح اليت تتخذها مجع

إىل رئيس جملس مسامهات الدولة ، وهو ما يبـني وصاية الـمجلس عليها، و مبا أن 
هذا الـمجلس يتـكون من أعـضاء من احلكومـة و يرأسه رئيس الـحكومة، فإننا 
نقول أن الـهيئة الوصية عليها هي الـحكومة، و حسن فـعل املشرع حلماية رؤوس 

  . استغاللـها أحسـن إستـغالل األمـوال الـتابعة للـدولة و
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  الرقابة القانونية على املؤسسات العمومية اإلقتصادية : املبحث الثانـي
  

وضع الـمـشرع قـواعـد و أحـكـام جـزائيـة لضـمـان السـري 
الـحـسن للـمؤسسات العمـومية اإلقـتصاديـة وحـمـايتـها من أي 

ب عقـوبات جـزائـية تـالعـبات مـن نشأتـها إىل غـاية حـلها ، و رت
عـلى ذلك ، نظـرا لـدورهـا الـهـام فـي اإلقتـصـاد الـوطـين ، و هـو 
ما يسمى بالـرقـابة القـانونية على الـمؤسسات العمـومية اإلقـتصـادية  إن 
لـم نـقل ضـمـانات قـانـونية لـحماية الـمال العـام مـن أي تـالعبات 

  .أو ضـياع 
لك ، ألن عـهدة التـسيري وحدها غـري وحـسن فـعل الـمشـرع بـذ

كـافـية لـحمـاية األمـوال الـعامـة،حيث رتب عقوبات على الـمخالفـات 
الـمتـعلقة بـإنشـاء و حـل الـمؤسسة الـعمـوميـة اإلقـتصـادية و هـو 
مـا سـنتناولـه فـي الـمطلب األول، و الـمخالفـات الـمـتعـلقـة 

  .وله يف الـمطلب الـثانـيبـإدارتـها و رقابتـها  نتـنا
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  املخالفات املتعلقة بإنشاء و حل املؤسسة العمومية اإلقتصادية: املطلب األول
  
  

لضمان السري احلسن للمؤسسات العمومية اإلقتصادية ، و حتقيق األهداف 
املتوخات من إنشائها ، وضع املشرع أحكام جزائية خاصة ا ، و رتب عقوبات جزائية 

خمالفة ترتكب منذ إنشاء املؤسسة العمومية اإلقتصادية إىل غاية حلها، وذلك      لكل 
من أجل حتقيق إستقرارها و توفري األمن القانوين هلا ، نظرا للدور اهلام الذي تلعبه       

يف اإلقتصاد الوطين و خلق الثقة لدى املتعاملني اإلقتصاديني ، و جلب اخلواص للمسامهة 
ك أسهم بكل إطمئنان، لذلك سنتناول يف الفرع األول املخالفات املتعلقة فيها و إمتال

  .بإنشاء املؤسسات العمومية اإلقتصادية، و يف الفرع الثاين نتناول املخالفات املتعلقة حبلها
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   املخالفات املتعلقة بتأسيس املؤسسة العمومية اإلقتصادية: الفرع األول
   

واص الذين يريدون املسامهة برؤوس أمواهلم يف املؤسسات خللق الثقة لدى اخل
العمومية اإلقتصادية، و لضمان إنشاء صحيح هلا، وخلق فرص أكرب للشراكة ، وضع 
املشرع عقوبات جزائية تترتب على كل خمالفة موجبة ملسؤولية املؤسسني، مثل نشر 

رية ، الغش يف تقدير ، اإلكتتابات الصو) الزيادة يف قيمة احلصص ( بيانات كاذبة 
  .احلصص ، إصدار أسهم قبل انتهاء إجراءات التكوين 

  
    الزيادة املغشوشة يف قيمة احلصص- 1

بالنسبة للمؤسسات العمومية اإلقتصادية املنظمة يف شكل شركة ذات مسؤولية 
 ق ت يف فقرهتا األوىل تقضي بأن يعاقب بالسجن و بغرامة 800حمدودة، فإن املادة 

 أو بإحدى هاتني العقوبتني ، كل من زاد حلصص عينية قيمة تزيد عن قيمتها مالية ،
، و بالنسبة للمؤسسات العمومية اإلقتصادية املنظمة       )1(احلقيقية عن طريق الغش 

 ق ت تقضي بأن يعاقب األشخاص الذين 807/4ة فإن املادة يف شكل شركة مسامه
، و يتحمل مسؤولية هذه )2(منحوا عن طريق الغش حصة عينية أعلى من قيمتها احلقيقية 

األخطاء املوجبة للمسؤولية مقدموا احلصص العينية ، ومندوب احلصص ، والقائمون 
مسؤولون عن التحقق من صحة إجراءات التأسيس ، و إرتكاب باإلدارة األولون ، ألم 

اجلرمية ثابت من يوم التصديق عن قيمة احلصة العينية من طرف اجلمعية العامة   
  .التأسيسية 

  : و هلذه اجلرمية عنصران تأسيسيان مها 
تضر للحصة العينية، و هذه العملية يف الواقع خطرية ألا ) املفرط ( التقدير اإلضايف -أ

  .بصفة معتربة بالشركاء اآلخرين يف املؤسسة املعنية باألمر ، و الدائنني اإلجتماعيني 
                                                 

  .  ق ت800/1  أنظر املادة  1
  .219    يف القانون املصري أنظر مصطفى كمال طه املرجع السابق ص 

 .ق ت807/4  أنظر املادة  2
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 علم مندوب احلصص و مقدم احلصة عند تأسيس املؤسسة بوجود -ب
ضمانات معهودة للحصة العينية املقدمة و إخفاء ذلك عمداً ، و هذا كتمان 

  .كايف جلعل هذا الفعل جمرم ) غش (و كذب 
   

  :صدار األسهم قبل إمتام إجراءات التأسيس  إ-2
يعاقب القانون مؤسسي املؤسسة العمومية اإلقتصادية املنظمة يف شكل شركة   

مسامهة و رئيسها و القائمني بإدارهتا الذين أصدروا أسهما قبل قيد الشركة يف السجل 
راءات تأسيس التجاري ، أو يف أي وقت كان إذا مت القيد بطريق الغش ، أو قبل إمتام إج

  ).1(املؤسسة بوجه قانوين
 كما يعاقبون أيضا إذا قاموا بإصدار أسهما وقت زيادة رأمسال املؤسسة قبل    

  ) .2(أن تنتهي بصفة منتظمة إجراءات تكوين هذه املؤسسة أو زيادة رأمساهلا 
أن يكون إصدار األسهم قبل قيد املؤسسة يف السجل التجاري و لقيام هذه اجلرمية جيب 

أو يف أي وقت كان إذا كان القيد متحصل عليه عن طريق الغش ، أو أن اإلصدار حيدث 
دون أن تكون إجراءات و شكليات التأسيس قد متت بطريقة شرعية، و بالتايل فإن 

  :العناصر املكونة هلذه اجلرمية هي 
 إصدار األسهم ؛ و فعل  اإلصدار يتم مبجرد عزل السندات        هو : العنصر املادي -

  .عن القسيمة األصلية  ، و إرجاعها لذوي احلقوق 
  .جمرد اإلمهال يكفي لقيام هذه اجلرمية  : العنصر املعنوي -
  
   اإلكتتابات الصورية -3

ألن رأمسال     نظرا ألن هذه العملية تضر مبصلحة الشركاء و الدائنني اإلجتماعيني ، 
  ) :3(املؤسسة هو الضمان العام حلقوقهم فإن القانون يعاقب 

                                                 
 .  ق ت806 أنظر املادة  1
 .  ق ت822/3 أنظر املادة  2
 . ق ت807/3،2،1 أنظر املادة  3
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 األشخاص الذين أكدوا عمدا يف تصريح توثيقي مثبت لإلكتتابات        -أ
و الدفوعات صحة بيانات صورية ، أو أعلنوا بأن األموال اليت مل توضع بعد 

ت، أو قدموا للموثق قائمة للمسامهني تتضمن حتت تصرف املؤسسة قد سدد
إكتتابات صورية، أو بلغوا بتسديدات ما مل توضع ائيا حتت تصرف 

  .املؤسسة 
 األشخاص الذين قاموا  عمدا عن طريق إخفاء إكتتابات أو دفوعات،  -ب

أو عن طريق شراء إكتتابات أو دفوعات غري موجودة ، أو وقائع أخرى 
  .اولة احلصول على إكتتابات أو دفوعات مزورة للحصول أو حم

 األشخاص الذين قاموا عمدا بغرض احلث على اإلكتتابات أو الدفوعات -ج
بنشر أمساء أشخاص مت تعيينهم خالفا للحقيقة باعتبار أم أحلقوا            

  .أو سيلحقون مبنصب ما يف  املؤسسة 
  
  التعامل بأسهم غري قانونية -4

ن مؤسسوا املؤسسة و رئيس جملس إدارهتا و القائمون بإدارهتا               يعاقب القانو
  :و مدراءها  العامون  و أصحاب األسهم أو حاملوها الذين تعاملوا عمدا يف 

 أسهم دون أن يكون هلا قيمة إمسية أو كانت قيمتها اإلمسية أقل من احلد األدىن للقيمة -
  .القانونية 

  .داول فيها قبل إنقضاء األجل   أسهم عينية ال جيوز الت-
  . الوعود باألسهم -

كما يعاقب بنفس العقوبة كل شخص يتعمد اإلشتراك يف املعامالت ، أو قام بوضع 
  ) .1( ق ت 808قيم أسهم  أو قدم وعود باألسهم املشار إليها يف م 

  
  

                                                 
 . ق ت 809  أنظر م  1
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   سة العمومية اإلقتصاديةاملخالفات املتعلقة حبل و تصفية املؤس: الفرع الثاين

  
وضع املشرع عدة أحكام تتعلق باملخالفات املتعلقة حبل و تصفية الشركات   

التجارية ، و ذلك حلماية حقوق الشركاء و الدائنني ، وهي نفس األحكام اليت تطبق 
  .على املؤسسات العمومية اإلقتصادية 

  
  ادية  املخالفات املتعلقة حبل املؤسسات العمومية اإلقتص–أ 
  
  : عدم إستدعاء اجلمعية العامة للبت يف احلل املسبق للمؤسسة -1

يف حالة إذا ما أصبح املال الصايف للمؤسسة العمومية اإلقتصادية أقل من ربع   
رأمساهلا بسبب اخلسائر الثابتة مبستندات احلساب ، ومل يقم عمدا رئيسها أو القائمون 

 أشهر اليت تلي تاريخ املصادقة على احلسابات املثبتة بإدارهتا بإستدعاء اجلمعية يف األربعة
للخسائر ألجل البت يف احلل املسبق للمؤسسة العمومية اإلقتصادية من عدمه فإنه يعد 

  ،) 1(مرتكب جلرمية يعاقب عليها من طرف القانون 
  
  :  عدم إيداع قرار اجلمعية العامة لدى كتابة ضبط احملكمة-2

 إذا تعمد القائمون بإدارة املؤسسة العمومية اإلقتصادية عدم إيداع القرار املصادق  
عليه من طرف اجلمعية العامة بكتابة ضبط احملكمة املختصة بعد نشره  يف النشرة الرمسية 
لإلعالنات القانونية و تقييده يف السجل التجاري فإم يعدون بذلك قد ارتكبوا جرمية 

  ).2(يعاقبون عليها يف نظر القانون 
                                                 

   مسؤولية  ق ت بالنسبة للمؤسسات العمومية اإلقتصادية املنظمة يف شكل شركة ذات803/1  أنظر املادة 1
  .    حمدودة 

 .ق ت بالنسبة للمؤسسات العمومية اإلقتصادية املنظمة يف شكل شركة مسامهة 1 /832   و أنظر املادة 
  .ق ت2 /832املادة   ق ت و 803/2  أنظر املادة 2
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  :  اجلرميتني جيب توافر كل من الركن املادي و الركن املعنويو لقيام هاتني
 توفر القصد اجلنائي ، ويف نظري فإن اإلمهال وحده كايف لتوفر هذا :الركن املعنوي 

  .الركن و هذا نظرا للدور الـهـام الذي تلعبه هذه  الـمؤسسات يف اإلقتصاد الوطين 
  .ر إليها أعاله   عدم القيام بالواجبات املشا:الركن املادي 

  
     املخالفات املتعلقة بالتصفية-ب

  :  حالة التصفية اليت ختضع للقانون األساسي للمؤسسة -أوال 
  
  : عدم نشر األمر املتضمن تعيني املصفي * 

إذا مل يقم املصفي بنشر األمر املتضمن تعيينه كمصفي يف جريدة خاصة لقبول   
، و مل يقم بإيداع القرارت اليت قضت حبل )1(جد ا اإلعالنات القانونية بالوالية اليت يو

املؤسسة العمومية اإلقتصادية يف السجل التجاري يف ظرف شهر من تعيينه ، فإنه يكون 
  ).2(بذلك قد إرتكب خمالفة يعاقب عليها 

  
  :ساب النهائي عدم إستدعاء اجلمعية العامة للبت يف احل* 
 ق ت فإنه إذا مل يستدع املصفي الشركاء يف اية التصفية 2 /838طبقا للمادة    

، )3(من أجل البت يف احلساب النهائي،و إثبات إختتام التصفية و إخالء ذمته من توكيله 
قضاء يف حالة إذا أو مل يضع حساباته بكتابة ضبط احملكمة للمصادقة عليها من طرف ال

ما مل تتمكن اجلمعية العامة املكلفة بإقفال التصفية من ذلك ، أو رفضت التصديق على 
  ).4(حسابات املصفي، فإنه إرتكب خمالفة يعاقب عليها 

  
                                                 

 . ق ت767  أنظر املادة 1
 . ق ت838/1أنظر املادة   2
 . ق ت773أنظر  املادة   3
 . ق ت774أنظر املادة   4
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  : حالة التصفية بأمر قضائي -ثانيا 
  

كمة يعد مرتكبا  ق ت فإن املصفي املعني من طرف احمل839طبقا للمادة   
  :ملخالفة معاقب عليها إذا 

مل يقدم يف الستة أشهر اليت تلي تعيينه تقريرا عن وضعية األصول و اخلصوم ، و عن * 
  ).1(متابعة عمليات التصفية دون أن يطلب الرخص الالزمة إلاء تلك العمليات 

ة مالية اجلرد وحساب اخلسائر          مل يضع يف ظرف ثالث أشهر من قفل كل سن* 
  ).2(و األرباح ، و تقريرا مكتوبا يتضمن بيان عمليات التصفية للسنة املالية املنصرمة 

اإلعتداء على حق الشركاء يف اإلعالم وذلك بعدم متكينهم من اإلطالع على مستندات * 
  ).3(املؤسسة 

عدم إستدعاء الشركاء على األقل مرة يف السنة ليطلعهم على احلسابات السنوية      * 
  ) .4(يف حالة استمرار اإلستغالل 

اإلسستمرار يف ممارسة وظائفه بعد إنتهاء توكيله دون أن يطلب التجديد ، ألن وكالته * 
  ).5(يد ال جيوز أن تتجاوز ثالثة أعوام قابلة للتجد

 يوم     15عدم اإليداع يف حساب لدى بنك املؤسسة اليت جتري تصفيتها يف أجل * 
  ).6(من قرار توزيع األموال املخصصة لتوزيعها بني الشركاء و الدائنني 

  
  : تبديد أموال املؤسسة اليت جتري تصفيتها -ثالثا 

                                                 
 .  ق ت 787أنظر املادة  1
 . ق ت789أنظر املادة  2
 . ق ت790أنظر املادة  3
 . ق ت792أنظر املادة  4
 . ق ت785أنظر املادة  5
 . ق ت795أنظر املادة  6
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في عن سوء نية بإستعمال أموال أو إئتمان املؤسسة اليت جتري تصفيتها       إذا قام املص
و هو يعلم أنه خمالف ملصاحل املؤسسة ألغراض شخصية أو لتفضيل مؤسسة أخرى له فيها 
مصاحل مباشرة أو غري مباشرة ، أو قام بالتخلي عن كل أو جزء من ماهلا خالفا ألحكام 

، يتمثل )1(لتجاري فإنه قد إرتكب جرمية يعاقب عليها  من القانون ا771 ، 770املواد 
ركنها املعنوي يف القصد و سوء النية أي علمه بأنه خيالف مصاحل املؤسسة املعنية ،       

و ركنها املادي هو القيام بإستعمال أموال املؤسسة لتلبية أغراض شخصية يف احلالة األوىل 
                770انية التخلي عن أموال املؤسسة خالفا ألحكام املادتني و يف احلالة الث

  ) .      2( ق ت 771و 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ق ت840أنظر املادة   1
   ق ت771 و 770أنظر املادتني  2



  115

    املخالفات املتعلقة بتسيري و رقابة املؤسسة العمومية اإلقتصادية: املطلب الثاين 
  

قتصادية ، و محايتها من أي تالعبات  لضمان تسيري فعال للمؤسسات العمومية اإل  
قد تصدر من املسريين أو أحد أعضاء جملس اإلدارة بالنسبة للتسيري، و نفس الشيء 

بالنسبة لعملية الرقابة، فإن املشرع وضع عدة أحكام جزائية يف قانون العقوبات            
ي تسمى جرائم القانون ، ويف القانون التجار)الفرع األول ( تسمى جرائم القانون العام 

  .   ملعاقبة هذا النوع من اجلرائم  ) الفرع الثاين ( اخلاص 
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  جرائـم القـانون العـام : الفرع األول
  
 أتى املشرع اجلزائري يف قانون العقوبات جبملة من اجلرائم مىت إرتكبها املسري        

 سنحاول من خالل هذا الفرع اإلقتصار  و توافرت أركاا ثبتت مسؤوليته اجلزائية ،
جرمية إختالس أموال عمومية، جرمية التخريب ( على دراسة و حتليل أهم اجلرائم 

اإلقتصادي ، جرمية ترك أموال عمومية للضياع و التلف عمدا، جرمية استعمال أموال 
و جرمية عمومية ألغراض شخصية أو لفائدة الغري خمالفا بذلك مصاحل اهليئة العمومية، 
  ) . إبرام صفقات خمالفة للتشريع  قصد املساس مبصاحل املؤسسة العمومية اإلقتصادية 

و املالحظ أن النية أو القصد اجلنائي يكون أهم عنصر يف اجلرائم السالفة الذكر    
  .و مىت ختلف هذا العنصر إنتفت اجلرمية

  
  جرمية اختالس أموال عمومية -1
 من قانون العقوبات 119/ موال العمومية مبقتضى املـادة  تقررت جرمية اختالس األ  

... يتعرض القاضي أو املوظف أو الضابط العمومي الذي خيتلس: " حيث نصت على أنه
وضعت حتت يده سواء مبقتضى ... أموال عمومية أو خاصة .... عمدا و بدون وجه حق

  ...".وظيفته أو بسببها
 لألموال - الذي يأخذ حكم املوظف-سري و هكذا تقررت اجلرمية يف إختالس امل

العمومية أو اخلاصة أو أشياء تقوم مقامها املوضوعة حتت يده سواء مبقتضى وظيفته       
  : توافرت فيها أركاا الثالثة ، هذا و ال تقوم جرمية اإلختالس إال إذا )1(أو بسببها 

  .الركن املفترض و هو صفة املوظف-1
الركن املادي و هو إختالس املال املوضوع حتت يد املوظف مبقتضى -2

  .الوظيفة أو سببها
  .الركن املعنوي و هو القصد اجلنائي-3

                                                 
 .160 ص 2000 أنظر عبد ايد زعالين قانون العقوبات اخلاص مطبعة الكاهنة اجلزائر طبعة  1
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فيلزم إذن لقيام اجلرمية أن يكون فاعلها موظفا باملدلول اجلنائي للموظف الذي 
 مسري املؤسسة العمومية - من قانون العقوبات، و يدخل يف هذا اال119د يف املادة ور

 كما أسلفنا، باإلضافة إىل الركن املادي املتمثل يف فعل اإلختالس، و الركن -اإلقتصادية 
  .املعنوي املتمثل يف القصد اجلنائي 

ل ، أو اإلستفادة     ففي جرمية إختالس أموال عمومية ال يكفي جمرد النقص يف األموا
من هذه األموال اليت وضعت حتت يد املوظف مبقتضى وظيفته أو بسببها لتكون      

، و إمنا ينبغي توافر القصد اجلنائي و بإنتفائه تنتفي اجلرمية، و األمر كذلك ) 1(قائمة 
  .بالنسبة لباقي اجلرائم

هذا و جتدر املالحظة إىل أنه و إن كانت جلّ اجلرائم املنصوص عليها يف قانون 
إلقتصاد اإلعتداءات األخرى على حسن سري ا" العقوبات يف بابه الثالث حتت عنوان 

، 419 ، 422، 422و خاصة ما تضمنته املواد " الوطين و املؤسسات العمومية  
 من قانون العقوبات تشكل جرائم قصدية، حيث يشترط فيها 423/1 مكرر و 418

صراحة عنصر النية اإلجرامية على غرار جرمية اختالس أموال عمومية ، إال أن هذه 
 من الناحية العملية ،  تثري إشكاالت عديدة لكل اجلرائم األخرية ال تزال مصدر صعوبات

من القاضي و املسري، و مرد هذه اإلشكاالت هو الكيفية اليت صيغت ا هذه النصوص، 
حيث ال تزال تتسم بالعمومية و عدم الدقة ، حتمل يف حمتواها عناصر من شأا املساس 

  ) .2"( الضيق لقانون العقوباتقاعدة التفسري"بقاعدة جوهرية يف القانون اجلزائي أال وهي
  .)ع. من ق419 و 418املادتني ( جرمية التخريب اإلقتصادي  -2

بالنسبة هلذه اجلرمية فإنه باالضافة إىل الركن املعنوي الواجب توافره، فإن املشرع 
يشترط بالنسبة للركن املادي هلا أن يكون الشغب احملدث من شأنه أن يعرقل األجهزة 

                                                 
  :ملف رقم -الغرفة اجلنائية-قرار احملكمة العليا- اإلستفادة من األموال املختلسة119  ال تشترط املادة  1

 200 ص 1991لثاين  الة القضائية العدد ا-02/02/1988 بتاريخ 55018     
   قوادري حممد املسؤولية اجلزائية ملسريي املؤسسات العمومية اإلقتصادية مذكرة اية الدراسة باملعهد   أنظر 2

  .27 ص 2000/2001    الوطين للقضاء فرع قانون األعمال بوزريعة دفعة 
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األساسية لإلقتصاد الوطين ، إذن فالصعوبة اليت تثريها هذه املادة هي يف حتديد نوعية هذا 
ة املعايري الواجب إستعماهلا للقول إن كان الشغب من شأنه أن يعرقل الشغب و معرف

األجهزة األساسية لإلقتصاد الوطين أم ال؟ و ما هو اجلهاز األساسي لإلقتصاد الوطين؟   
  و على أي أساس حندد أمهية جهاز دون آخر؟

ت جيد  و إزاء عدم دقة هذه املصطلحا418و يف غياب كل هذه املعايري يف نص املادة 
القاضي نفسه مضطرا  إلستعمال سلطته التقديرية، و هذا يف حد ذاته يكون أسلوبا     

أو منهجا حتكميا و مساسا بقاعدة التفسري الضيق لقانون العقوبات ، و قد يؤدي ذلك 
إىل غاية املس بقاعدة شرعية اجلرائم و العقوبات القاضي بأنه ال عقاب على سلوك ما مل 

 القانون جيرمه عند إرتكابه ، و ال عقوبة غري تلك اليت حددها القانون يكن هناك نص يف
كجزاء على هذا السلوك و هذا ميس باحلرية الشخصية للمواطنني بإعتبارها الدعامة    

  ).1(اليت ال تقوم احلرية الشخصية دون إحترام ملضموا 
  
      )ع . من ق422.م( ال عمومية للضياع و التلف عمدا جرمية ترك أمو -3

       
 إن الصعوبات اليت يثريها نص هذه املادة يف امليدان التطبيقي تتمثل يف كيفية      

إستخالص أو استنباط القصد اجلنائي و حتديده لدى املسري خبصوص هذ اجلرمية،      
 "       LE PREJUDICE"الضررفمن شأن ذلك أن جيعل القاضي اجلزائي يعتمد على 

و من مث فإن عنصر القصد اإلجرامي يضمحل و يفقد معناه و يصبح رغم أمهيته أمرا 
ثانويا، فكيف إذا ميكن للقاضي أن يستخلص أن مسري املؤسسة العمومية يف هذه اجلرمية 
لغ كانت نيته الترك العمدي للمال العام للضياع و التلف، و أن سلوكه تعدى اخلطأ و ب

  درجة اخلطأ اجلزائي ؟
  
  

                                                 
  .28 قوادري حممد املرجع السابق ص  أنظر 1
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  جرمية استعمال أمـوال عمومية ألغراض شخصية و لفائدة الغريخمالفا بذلك  -4
  )ع . مكرر من ق422املادة (  مصاحل اهليئة العمومية       

 مكرر و إن كانت ال تثري أي إشكال فيما 422    إن اجلرمية املنصوص عليها يف املادة 
 ألغراض شخصية للمسري أو لفائدة الغري مىت توافرت يف حقه خيص إستعمال املال العام

أركان اجلرمية ال سيما القصد اجلنائي، فإا باملقابل تثري عدة تساؤالت يف شأن 
  .اإلستعمال املخالف ملصاحل اهليئة  نفسها 

فإن كانت املادة السابقة الذكر تؤسس الركن املادي للجرمية على إستعمال أموال 
ة خمالفة ملصاحلها، فكيف ميكن حتديد اإلستعمال العقالين و املفيد للمؤسسة اهليئة بصف

من اإلستعمال السىيء و املضر ا ؟ خاصة و حنن يف ميدان التعامالت التجارية اليت 
  .حتتمل الربح و اخلسارة

     فميدان اإلقتصاد عامة و التجارة بصفة خاصة هي ميادين غريه مستقرة و ال ميكن 
 بتقلباهتا يف كل احلاالت، فالعمليات اليت تبدو اليوم مرحبة لشركة أو مؤسسة     التنبؤ

  .من شأا أن تتغري و تصبح ضارة هلا يف املستقبل
  
  جرمية إبرام صفقات خمالفة للتشريع قصد املساس مبصاحل املؤسسة العمومية  -5

  )ع . من ق423/1.م( اإلقتصادية       
من قانون العقوبات على هذه اجلرمية سواء أرتكبت         423/1:     نصت املادة 

من طرف املوظف العام الذي يعمل لصاحل الدولة، أو املسري للمؤسسة العمومية 
  : اإلقتصادية حيث جاء  نص املادة املذكورة على الصيغة التالية 

 دج 10.000يعاقب بالسجن من مخس سنوات إىل عشر سنوات و بغرامة مالية من "
  . دج 50.000    إىل

ة أو اجلماعات احمللية أو إحدى اهليئات املشار إليها يف املادة لكل من يعمل لصاحل الدو
 من هذا القانون يقوم بإبرام عقد أو يؤشر أو يراجع عقد أو إتفاقية أو صفقة      119
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      أو صكا خمالفا بذلك التشريع اجلاري به العمل و قاصدا املس مبصاحل الدولة       
  " .أو اجلماعات احمللية أو اهليئة اليت ميثلها

يف الواقع فإن اجلرمية املنصوص عليها يف هذه املادة ال تثري أي إشكال أو أي 
صعوبة، ما دامت تؤسس الركن املادي هلا على خمالفة التشريع اجلاري به العمل        

عمومية اإلقتصادية، فإذا ثبث يف حالة إبرام العقد أو الصفقة من طرف مسيري املؤسسة ال
، )1(املسري  قيام الركن املادي هلذه اجلرمية أي خمالفة التشريع اجلاري به العمل من طرف 

ذه اجلرمية يف حق فاعلها سواء و حتقق الركن املعنوي املتمثل يف القصد اجلنائي تقوم ه
تعلق األمر باملوظف أو أحد أعون الدولة أو اجلماعات احمللية أو أحد األشخاص الذين 

  ). 2( من قانون العقوبات 119بينتهم املادة 
و املالحظ بالنسبة هلذه اجلرمية هو صعـوبة حتديد و معرفة ما إن كان الفـاعل 

قصد املس مبصاحل عند إقدامه على إبرام العقد أو الصفقة  أو التأشري عليها أو مراجعتها  ي
الدولة أو اجلماعات احمللية أو املؤسسة اليت ميثلها أم ال ؟ و ما هو املعيار الواجب استعماله 
من طرف القاضي ملعرفة نية أو قصد الفاعل املتجهة إىل املساس مبصاحل الدولة أو اهليئة 

  اليت ميثلها ؟
 سبيل أمام القاضي  و احلقيقة أن هذا النص يكتنفه الغموض و عدم الدقة ، و ال

إلثبات قيام  قصد الفاعل املساس مبصاحل الدولة أو املؤسسة اليت ميثلها عند إبرامه الصفقة 
سوى إستعمال السلطة التقديرية ، و كذا اإلستعانة بوسائل ) 3) (القصد اخلاص ( 

  .ن مادية اإلثبات األخرى من أدلة و قرائ

                                                 
 . ع هو القانون  املتضمن تنظيم الصفقات العمومية.من ق 423: التشريع املقصود حسب نص املادة   1
  قضت يف قرارها بأنه يتعرض للنقص القرار الذي أحال املتهم على حمكمة  -الغرفة اجلنائية-  قرار احملكمة العليا2

   الة القضائية، العـدد األقل 03/12/91 قرار؛ 94149ملف رقم -أركان اجلرمية  اجلنايات دون بيان    
 .188 ص  1993    

 .162  أنظر عبد ايد زعالين املرجع السابق ص  3
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 فممثل – ممثل احلق العام –    و غين عن البيان أن عبء اإلثبات يقع على عاتق النيابة 
النيابة العامة وحده املنوط به تقدمي الدليل على قيام أركان اجلرمية املنسوبة للمتهم        

  . و من مث قيام مسؤوليته اجلزائية عنها) املسري ( 
 تشكل جناية باملفهوم القانوين 423/1وص عليها يف املادة و بإعتبار أن اجلرمية املنص

 إبرام صفقة –لتصنيف و تقسيم اجلرائم، فاجلهة املختصة مبحاكمة املتهم عن هذه اجلرمية 
 هي حمكمة –إخل ... خمالفة للتشريع اجلاري به العمل و يقصد املس مبصاحل الدولة

نونية من قضاة حمترفني، و حملفني إذا ما اجلنايات، و هلذه األخرية وحدها بتشكيلتها القا
تكون لديها إقتناع شخصي على إرتكاب املتهم للوقائع املنسوبة إليه و احملال مبوجبها 
أمامها أن تصدر حكمها باإلدانة ، أما إذا تراءى هلا عكس ذلك فلها أن تصدر حكمها 

  .بالرباءة
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  ) القانون التجاري (جرائم القانون اخلاص  : الفرع الثاين
     

 يف املؤسسة العمومية اإلقتصادية املنظمة يف شكل شركة املسامهة فإن رئيس   
جملس اإلدارة يبقى خاضعا لنظام يف تباره عضو عأو املدير العام للمؤسسة بإ  جملس اإلدارة

 املسؤولية ذاته الذي خيضع له باقي أعضاء الس، حيث أن املشرع مل يضع نضاما خاصا
سبة ن التجاري بالقانونو مميزا ملسؤولية املدير العام للمؤسسة شأنه يف ذلك شأن ال

لشركات املسامهة يف القطاع اخلاص، إذن فإن رئيس جملس اإلدارة بصفته مسري املؤسسة 
العمومية اإلقتصادية يف شكل شركة أسهم خيضع لنفس نظام املسؤولية اجلزائية الذي 

  ).أعضاء جملس اإلدرة ( فيها حيكم القائمني باإلدارة 
    و على هذا األساس فإن مسري املؤسسة العمومية اإلقتصادية سواء كان رئيس جملس 
اإلدارة أو املدير العام عند إرتكاما اجلرائم و املخالفات املتعلقة أساسا بأموال و حماسبة 

  .املؤسسة معرضني لعقوبات تتراوح بني الغرامة و احلبس 
شترط فيها املشرع إ اجلرائم عبارة عن جنح  أن هذه  ق ت811  نص املادةو يتجلى من

 أي تقوم أساسا على القصد اجلنائي لدى مرتكبها، فمىت ،صراحة عنصر العمد و القصد
   . ض للجزاءرتعيإرتكبها املسري و توفرت أركاا ثبتت مسؤوليته اجلزائية و 

نون التجاري  إىل أنواع اجلرائم  من القا805 إىل 800قد تعرضت املواد من و   
ذا النوع            هااملتعلقة بالشركة ذات املسؤولية احملدودة و اليت قد يرتكبها مسريو

من املؤسسات ، كما حددت املواد نفسها العقوبات اجلزائية املقابلة لتلك اجلرائم         
ة بالرقابة تناولتها املواد من أما املخالفات املتعلق.و اليت تتراوح بني الغرامة و احلبس 

  . ق ت 831 إىل 828
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   املخالفات املتعلقة بالتسيري - أوال
  

 املؤرخ 93/08    أتى القانون التجاري املعدل و املتمم مبوجب املرسوم التشريعي رقم 
 – كما بينا من قبل –نها من صنف اجلنح صنف جبملة من األفعال  25/04/1993يف 

سريي املؤسسة العمومية اإلقتصادية، و من هذه اجلرائم ما تضمنته املواد تتعلق أساسا مب
  العموميةة سواء تعلق األمر باملؤسس820 إىل 811و املواد من  805 إىل 800من 

    ، يف شكل شركة ذات املسؤولية احملدودة املنظمة أو مسامهة،  يف شكل شركةاملنظمة
ع اجلرائم املرتكبة من قبل مسري املؤسسة العمومية  يلي نتعرض لتبيان و حتليل أنوااو فيم

  .اإلقتصادية يف هذين النوعني من الشركات
  
  :  التعسف يف إستعمال التوكيل العام-1
  

نظرا للنقص يف النصوص التشريعية اليت تضع حدا  لتالعبات املسريين بأموال 
ظرا لتطور أساليب املؤسسات العمومية اإلقتصادية اليت ميارسون فيها سلطاهتم ، و ن

التحايل و الغش و عدم مواكبة النصوص التشريعية هلذه األساليب ، فإن احملاكم قد 
قدمت مساعدات و تسهيالت حاولت من خالهلا حماربة هاته الطرق اإلحتيالية ،        

و ذلك بتطبيق عقوبة جرمية خيانة األمانة اليت تقضي بأن الوكالة تعترب من العقود اليت 
 ق ع اليت حددت عدد معني من العقود 376 يف إطار خيانة األمانة طبقا للمادة تدخل

اليت تدخل يف نطاق هذه اجلرمية  ال يوجد من بينها عقد الشركة ، حيث أوردت الوكالة 
فما كان على القضاء إال اإلستفادة من وجود وكالة تؤهل املسري إلدارة املؤسسة  

، ألن مدير املؤسسة يعترب مقيد يف حدود اإلختصاصات املوكلة له مبوجب )1(لصاحلها 
 عقوبة خيانة األمانة ، لكن عهدة التسيري املشار إليها يف السابق ، فإذا جتاوزها تطبق عليه

املشكل املطروح هنا أنه يصعب أحيانا اجلزم بأن أموال املؤسسة أستعملت ألغراض 

                                                 
1- VOIR ESSAID TAIB LE CONSEIL D’ ADMINISTRATION DE L’ ENTREPRISES PUBLICS 
ECONOMIQUE CONSTITUTEE EN LA FORME DE SPA  R.A.S.J.E.P N°1 1989   P 213 . 
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شخصية أم ال، و بالتايل يطرح اإلشكال هل ميكن  إعتبار أي تصرف ال يكون        
  .يف مصلحة املؤسسة إختالسا و لو مل يكن فيه مصلحة شخصية للمسري  أو املدير ؟ 

   
  :إختالس أموال املؤسسة  -2
  

إنصبت جهود احملاكم على اإلختالس حبد ذاته إال أا جتد عدة عراقيل من خالل 
 من قانون العقوبات املتعلقة مبحل اإلختالس ، و هلذه اجلرمية 376مقتضيات املادة 

  :عنصران 
  :حمل اإلختالس املوجب للعقاب  -أ

 عهدة التسييري تشمل التصرف        الوكالة العامة للمسري املمنوحة له مبوجب  
 ق ع تناولت فقط األوراق التجارية ، النقود ، 376يف مجيع أموال املؤسسة لكن املادة 

البضائع ، األوراق املالية ، املخالصات ، أو أي حمررات أخرى تتضمن أو تثبت إلتزامات 
 ق ع مثل 376ادة لكن هناك بعض التالعبات األخرى اليت مل تشري إليها امل. أو إبراء 

اإلستعمال الشخصي ألسرار اإلنتاج اخلاصة باملؤسسة ، و عقارات املؤسسة، ملفات 
. احملاسبة ، و الرسائل ، و هذا ما يفتح اال ملسريي املؤسسات لإلفالت من العقاب 

لكن القضاء حاول إعطاء تفسري واسع نوعا ما ملعاقبة مثل هذه التالعبات و هذا طبعا 
مع مبدأ التفسري الضيق للقانون اجلنائي ، فمن واجب املشرع أن يقنن هذا النوع يتعارض 

  .من التالعبات 
  :  إساءة إستغالل أموال املؤسسة–ب 

لقيام هذه اجلرمية جيب إثبات إساءة إستغالل قيم املؤسسة من طرف املسري ،       
يل و إثبات سوء نية و هلذا جيب على احملاكم بذل جهد للبحث عن هذه التالعبات و احل

  .املسري يف ذلك 
  :و يدخل ضمن إطار هذه اجلرمية 

   توزيع أرباح صورية بني الشركاء بدون جرد أو بواسطة جرد مغشوش ،-
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 تقدمي ميزانية غري صحيحة إلخفاء الوضع احلقيقي للشركة و لو يف حالة عدم وجود -
  توزيع لألرباح،

ماال يعلمون أنه خمالف ملصلحة املؤسسة تلبية  إستعمال أموال أو قروض للمؤسسة إستع-
  .ألغراضهم الشخصية 

 إستعمال الصالحيات اليت أحرزوا  عليها مبوجب عهدة التسيري إستعماال يعلمون أنه -
  ).1(خمالف ملصاحل املؤسسة 

  
  :  اإلعتداء على حق الشركاء يف اإلعالم -3
    

فوا يف كل اية سنة مالية وضع اإلستغالل العام و حساب من حق الشركاء أن يعر
النتائج و اجلرد و امليزانية ، و بالتايل فإن القانون يعاقب املسريين الذين مل يقوموا        

 يوم قبل تاريخ انعقاد اجلمعية العامة بتبليغ الشركاء باحلسابات السنوية 15يف ظرف 
 اخلسائر ، و تقارير التسيري و عند اإلقتضاء تقارير لإلستغالل العام ، و حساب األرباح و

مندويب احلسابات ، أو إذا مل يضعوا اجلرد حتت تصرف الشركاء باملركز الرئيسي 
  .للمؤسسة 

كما يعاقب املسريين الذين مل يكونوا يف كل وقت من السنة قد وضعوا حتت تصرف كل 
بالسنوات الثالث األخرية شريك يف املقر إلجتماعي للمؤسسة املستندات اخلاصة 

حسابات اإلستغالل العام و اجلرد و حساب األرباح    ( املعروضة على اجلمعية العامة  
و اخلسائر و امليزانيات و تقارير املسريين ، و عند اإلقتضاء تقارير مندويب احلسابات     

  ).2) (و حماضر اجلمعيات 
يعاقب املشرع املديرين الذين مل يعملوا على إنعقاد :  عدم عقد اجلمعية العامة-4

ة املالية ، أو يف حالة متديد األجل اجلمعية العامة يف أجل الستة أشهر من تاريخ اية السن
                                                 

 . ق ت 800أنظر املادة   1
  عمومية اإلقتصادية املنظمة يف شكل شركة ذات  ق ت ق ت بالنسبة للمؤسسات ال801أنظر املادة   2

 . ق ت بالنسبة للمؤسسات املنظمة يف شكل شركة مسامهة819   مسؤولية حمدودة ، و املادة 
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، أو مل حييطوا علما املسامهني مبوجب رسالة موصى عليها بالتاريخ ) 1(بقرار قضائي 
  ). 2( يوما على األقل من التاريخ احملدد لإلنعقاد 35احملدد إلنعقاد اجلمعية العامة قبل 

  
  :املخالفات املتعلقة بالرقابة  – ثانيا
  

نظرا للدور اهلام الذي يلعبه حمافظ احلسابات يف رقابة صحة أعمال و حسابات   
املؤسسة العمومية اإلقتصادية، حبيث يعترب عني الشركاء يف املؤسسة ، فإن املشرع قد 

األمر باألخطاء اليت وضع أحكام جزائية على كل املخالفا ت املتعلقة بعمله سواء تعلق 
يرتكبها هو شخصيا أثناء تأديته ملهامه ، و هذا ما يترتب عنه مسؤولية مدنية أو جزائية   

كبة من قبل الغري اليت تؤدي     ، أو املخالفات املرت) 3(أو تأديبية حسب املخالفة املرتكبة 
  .إىل عرقلة عمل حمافظ احلسابات، و هذا حلماية حقوق الشركاء يف املؤسسة  

  
  :    املراقبة ) عيوب (  أخطا ء -1

  .هناك ثالث أنواع من املسؤولية ملراقب احلسابات مدنية جزائية تأديبية 
  :املسؤلية املدنية  -أ

  
بل الشركاء و املؤسسة عن تعويض الضرر يكون مراقب احلسابات مسؤوال ق  

الذي يلحقها بسبب األخطاء اليت يرتكبها أثناء تأدية مهامه ، و إذا تعدد مندوبوا 
احلسابات تكون مسؤوليتهم تضامنية ، و ذلك يف حالة ما إذا مل يقم بعمله بصفة دقيقة   

 و يتسبب ذلك يف ضرر و مل يقدم تقريره يف الوقت املناسب أي قبل إنعقاد اجلمعية العامة
  .للمؤسسة و الشركاء 

                                                 
 . ق ت 815 و املادة 802 أنظر املادة  1
 . ق ت 817أنظر املادة   2

3 VOIR AMOR ZAHI RESPONSABILITE DU COMMISSARE AUX COMPTES R.A.S.J.E.P N°2 
1990 P 285 ET SS .   
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   :املسؤولية اجلنائية  -ب
تقوم مسؤولية مندوب احلسابات اجلنائية إذا قام بإخفاء أخطاء صدرت من جملس   

اإلدارة  أو املسريين ، أو يف حالة تواطئه عمدا يف إخفائها أي إذا مل يبلغ وكيل 
  .اجلمهورية عن وقائع إجرامية علم ا

وم مسؤولية حمافظ احلسابات اجلنائية يف حالة إفشاء السر املهين للمؤسسة الذي كما تق
  ). 1(يطلع عليه حبكم عمله 

  :بيةاملسؤولية التأدي –ج 
  

تقوم مسؤولية حمافظ احلسابات التأديبية يف حالة إذا ما قام بتقصري يف عمله و مل   
يقم بإلتزاماته القانونية إجتاه املؤسسة بصفة منتظمة و يف الوقت الناسب ، مع اإلشارة  

، وتقوم املسؤولية التأديبية أمام املنظمة ) 2(إىل أنه ملزم ببذل عناية و ليس بتحقيق نتيجة 
الوطنية للخرباء املعتمدين و حمافظي احلسابات اليت تسهر على إحترام أخالقيات املهنة    

ات تأديبة مثل الشطب   و القوانني و التنظيمات املعمول ا ، و هلا احلق يف فرض عقوب
من جدول املنظمة ، الوقف املؤقت عن ممارسة املهنة ، و ذلك بناء على شكوى يقدمها 

  ).3(جملس إدارة املؤسسة املتضررة 
  .و قد تقوم املسؤوليات الثالثة مع بعضها يف وقت واحد 

  :   غـياب الـرقـابة- 2
يعاقب القانون كل من رئيس املؤسسة و القائمني بإدارهتا و مديريها  :بة  إعاقة الرقا-أ

سابات ـائق ملراجعة احلـدمة املؤسسة يتعمد وضع عـل شخص يف خـالعامني أو ك

                                                 
  .  ق ت830  أنظر املادة 1

   .331   و أنظر مصطفى كمال طه املرجع السابق ص 
  .440   و أنظر علي البارودي  و حممد السيد الفقي املرجع السابق ص 

   املنظم ملهنة حمافظ احلسابات و اخلرباء 1991 أفريل 27  املؤرخ يف08-91 من القانون 49أنظر املادة   2
 .    املعتمدين 

 .  من نفس القانون52  أنظر املادة 3
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أو مراقبات مندوب احلسابات أو ميتنع عن تقدمي كل الوثائق الالزمة لإلطالع عليها يف 
، )1) (حاضر ـت، الدفاتر املستندية ، سجالت املاإلتفاقا( عني املكان أثاء ممارسة مهامه

و يقصد بالعائق هنا ليس فقط عدم تقدمي التسهيالت الالزمة لعمل مندوب احلسابات ، 
  . بل حىت كتمان املعلومات اليت يعلموا يعترب أيضا عائق 

       
   : ور اجلمعية العامة عدم تعني حمافظ احلسابات وعدم إستدعائه حلض–ب 

إذا أراد املسريون جتنب الرقابة و ذلك بعدم تعيني حمافظي احلسابات أو عدم 
إستدعائهم حلضور اجلمعية العامة ، فإن املشرع يعاقب كل من رئيس املؤسسة          

أو القائمون بإدارهتا الذين مل يعملوا على تعيني مندويب احلسابات للشركة أو على عدم 
  ) . 2(ائهم  إىل كل إجتماع للجمعية العامة للمسامهني إستدع

  
  : عدم املالئمة و املمارسة غري الشرعية للمهنة-ج

من أجل ضمان ) عدم مالئمات ( إن مهمة حمافظ احلسابات خاضعة لعدة تعارضات 
بات ال ميكن إختياره  إستقاللية عمله و مراقبة فعالة ونزيهة ، و لذلك فإن حمافظ احلسا

من بني مسريي الشركة أو من بني األشخاص الذين حيصلون من الشركة على مكافئات  
يؤدي إىل بطالن ) عدم املالئمات ( أيا كانت، و إن خرق هذه التعارضات) جزاءات ( 

  .التعيني حملافظ احلسابات، و بالتايل بطالن كل الرقابة اليت سيعمل على تقدميها 
عاقب القانون كل شخص يقبل عمدا أو ميارس أو حيتفظ بوظائف مندوب      و ي

، أو عدم توفر الشروط القانونية املطلوبة ) 3(احلسابات رغم التعارضات القانونية 
  ).4(ملمارسة املهنة 

  
                                                 

 .من ق ت 831أنظر املادة   1
  . ق ت 828 أنظر املادة 2
  . ق ت 829 أنظر املادة 3
 . السالف الذكر 08-91  من القانون02أنظر املادة  4



  129

لص إىل أن املشرع وضع عدة هيئات و ميكانيزمات ، و يف اية هذا الفصل خن
باإلضافة إىل الضمانات القانونية اليت رأيناها ، و ذلك لضمان السري احلسن للمؤسسات 
العمومية اإلقتصادية ، و محاية األموال العمومية من الضياع ، و حاول املشرع تعزيز 

نه لتوفري الضمانات الالزمة الرقابة الداخلية على حساب الرقابة اخلارجية حماولة م
للمستثمرين لتشجيعهم على إستثمار أمواهلم يف املؤسسات العمومية اإلقتصادية بكل ثقة 

  .   و أمان 
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  :خــاتـمـة
  

 ما خنلص إليه يف اية هذا البحث ، هو أنه مل حيدث تغيري كبري يف طريقة تنظيم 
ا الحظنا مقارنة مع النظام السابق الذي كان معمول املؤسسات العمومية اإلقتصادية كم

 ، حيث أصبحت شركات تسيري مسامهات الدولة يف ظل 25-95به يف ظل األمر 
 مسرية فقط للمسامهات اليت متلكها الدولة   04-01النظام اجلديد الذي جاء به األمر 

ومية مالكة يف املؤسسات العمومية اإلقتصادية بعدما كانت الشركات القابضة العم
ملسامهات الدولة و ليست فقط مسرية ، كما أصبح إىل جانب الدولة أشخاص القانون 

اخلاص كمسامهني يف املؤسسات العمومية اإلقتصادية ، وحسن فعل املشرع يف ذلك     
و هذا لفتح اال أمام املستثمرين اخلواص متاشيا مع نظام إقتصاد السوق الذي تبنته 

رأيي مت حل الشركات القابضة و الس الوطين ملسامهات الدولة           و يف . اجلزائر 
و تعويضهما بشركات التسيري للمسامهة و جملس مسامهات الدولة نظرا لفشل النظام 
السابق يف تطبيق سياسة الشراكة  و اخلوصصة، و ذلك ما نالحظه من خالل  إعطاء 

ء دفع جديد هلذه السياسة اليت فرضتها املشرع للهيئات اجلديدة سلطات واسعة إلعطا
املعطيات اإلقتصادية الراهنة ،خاصة مع عقد إتفاق الشراكة مع اإلحتاد األورويب ، وهتيئة 
املناخ للدخول إىل املنظمة العاملية للتجارة ،  و حماولة إنشاء منطقة للتبادل احلر بني دول 

خضع املؤسسات العمومية اإلقتصادية و هلذا  أ. املغرب العريب و دول اإلحتاد األورويب 
يف تنظيمها و تسيريها لألحكام العامة للقانون التجاري رغم طابعها العمومي ، وذلك 
لفتح اال هلا للدخول يف ميدان املنافسة التجارية يف السوق لوطنية و العاملية و هذا ما 

شرع وضع أحكاما غري أنه كان من الواجب على امل. تقتضيه متطلبات إقتصاد السوق 
خاصة باملؤسسات العمومية اإلقتصادية خاصة فيما يتعلق نظام املسؤولية املسؤولية فيها، 
نظرا لتطور الطرق اإلحتيالية و اإلجرامية اليت يعرفها امليدان التجاري و عدم مواكبة 
النصوص التشريعية هلا ، حيث جيد القضاة أنفسهم عاجزين عن معاقبة بعض التالعبات 

يت تتعرض هلا األموال العمومية للمؤسسات العمومية اإلقتصادية ، خاصة و أم مقيدون ال
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بقاعدة التفسري الضيق للقانون اجلنائي، حيث أن هناك بعض اجلرائم و التالعبات      
اليت يقوم ا مسريو املؤسسات العمومية اإلقتصادية كغريها من الشركات التجارية غري 

و ال يف النصوص اخلاصة ) قانون العقوبات (  النصوص العامة منصوص عليها ال يف
للقانون التجاري ، وهلذا جيب على املشرع مواكبة تطور هذه الطرق اإلحتيالية ، وذلك 
بوضع ضمانات قانونية أكثر لضمان رقابة قانونية فعالة للمؤسسات العمومية اإلقتصادية 

  .لوطين نظرا للدور اهلام الذي تلعبه يف اإلقتصاد ا
و يف احلقيقة أن العيب مل يكن يف التنظيم السابق للمؤسسات العمومية اإلقتصادية     
بل يف األشخاص الذين كانوا يتولون تسيريها ، نظرا ) نظام الشركات القابضة العمومية (

لقلة تكوينهم و عدم إمتالكهم اخلربة الالزمة يف هذا اال من جهة، ومن جهة أخرى 
تعودوا على تلقي األوامر و تنفيذها ، هذه الصفة اليت ورثوها على نظام فهم أشخاص 

احلزب الواحد ، و بالتايل ليست هلم روح املبادرة و السرعة يف إختاذ اإلجراءات         
 هلذا و القرارات الالزمة يف الوقت املناسب و هذا ما تقتضيه متطلبات إقتصاد السوق ،

ن إطارات خمتصة يف تسيري املؤسسات ، و إنشاء خمابر جيب وضع نظام يسهر على تكوي
حبث على مستوى كل مؤسسة تعىن بالبحث عن الوسائل و الطرق الالزمة للوقاية من 

       .للمؤسسات املخاطر اليت يعرفها ميدان املنافسة، باإلضافة إىل عقلنة املوارد البشرية 
  
  
  
  
  
  

              
  –و اهللا ويل التوفيق  -
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