اإلطار القانوني
 القانون عدد  9لسنة  9999مؤرخ في أول فيفري  9999يتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه الحقا بمقتضى:






القانون عدد  901لسنة  9991المؤرخ في أول أوت ،9991
القانون عدد  41لسنة  9991المؤرخ في  19جويلية ،9991
القانون عدد  38لسنة  9999المؤرخ في  3ماي ،9999
القانون عدد  33لسنة  1009المؤرخ في  19مارس ،1009
القانون عدد  31لسنة  1001المؤرخ في  91جوان .1001

 القانون عدد  49لسنة  9991المؤرخ في  1أوت  9991والمتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية
والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأسمالها بصفة مباشرة أو كليا كما تم تنقيحه وإتمامه الحقا بمقتضى:
 القانون عدد  28لسنة  1999المؤرخ في  03أفريل ، 1999
 القانون عدد  21لسنة  2003المؤرخ في  17مارس ،2003
 األمر عدد  990لسنة  1001مؤرخ في  11مارس  1001يتعلق بتعيين سلطة اإلشراف على المنشآت العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية والذي ألغى األمر عدد 1111
لسنة  1001مؤرخ في  14سبتمبر  ،1001واألمر عدد  199لسنة  1003مؤرخ في  94مارس  1003واألمر عدد  1100لسنة  1001المؤرخ في  4أكتوبر .1001
 األمر عدد  1994لسنة  2002المؤرخ في  4أكتوبر  1001يتعلق بكيفية ممارسة اإلشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل
المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد اإللتزامات الموضوعة على كاهلها ،المنقح باألمر عدد  190لسنة  1091المؤرخ في  93أفريل  2016والذي ألغى
األمر عدد  111لسنة  9994المؤرخ في  39مارس . 9994
 األمر عدد  1999لسنة  1001مؤرخ في  4أكتوبر  1001يتعلق بكيفية ممارسة اإلشراف على المؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال
التصرف فيها  ،وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد االلتزامات الموضوعة على كاهلها ،والملغي لألمر عدد  111لسنة  9994المؤرخ في  39مارس
.9994
 األمر عدد  1111لسنة  1001مؤرخ في  14سبتمبر  1001يتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية المنقح بمقتضى
األمر عدد  1149لسنة  1001المؤرخ في  1أكتوبر  1001والذي ألغى األمر عدد  1999لسنة  1001المؤرخ في  4أكتوبر  1001المتعلق بتنقيح األمر عدد  111لسنة 9994
المؤرخ في  39مارس .9994
 األمر عدد  1939لسنة  1001مؤرخ في  30سبتمبر  1001يتعلق بإحداث هياكل بالوزارة األولى.
 االمر الحكومي عدد  191لسنة  1091مؤرخ في  9مارس  1091والمتعلق بإخداث وزارة الطاقة والمناجم وبضبط مشموالتها والهياكل الراجعة لها بالنظر،
 األمر الحكومي عدد  919لسنة  1091مؤرخ في  91جوان  1091يتعلق بتنظيم وزارة الطاقة والمناجم.
 أمر عدد  1617لسنة  2003المؤرخ في  16جويلية  2003المتعلق بضبط إجراءات وصيغ إسناد عطلة لبعث مؤسسة.

