األمر ال قانوني 90-09الصاااااتر يخار  00اير ل  0990المنظم لقانون المؤسااااسااااا ال موم ة
والشركا ذا رأس المال ال مومي وخحت ت عالقاخها يالتولة

الياب األول :خرخ يا عامة
الماتة األولى :يهدف هذا األمر القانوني إلى تحديد نظام المؤسسات العمومية والشركات ذات رأس المال
العمومي وكذا عالقات الدولة مع هذه الكيانات.
الماتة  :2يقصددد لالمؤسددسددات العمومية في مدلول هذا األمر القانوني األشددصا
للقانون العام.

االعتلاريين الصاضددعين

والمتصصددصددين والقا مين على مرفو عمومي ولهم ممتلكاتهم الصاصددة ويتمتعون لاالسددتقالل المالي وال
يستفيدون من أية مساهمة صصوصية.
كما يقصدد لالشدركات ذات رأس المال العمومي وفو مدلول هذا األمر القانوني أيضدا الشركات المساهمة
صناعية كانت أم تجارية والتي تمتلك منها الدولة أو الشصصيات العمومية األصرى:
 إما كافة رأس المال (ويطلو عليها أدناه « ،الشركات الوطنية»). وإما جزءا من رأس المال في حين يملك رأس المال الصصددددوصددددي لاقي األسددددهم (ويطلو عليهاأدناه «الشركات ذات االقتصاد المصتلط).
الماتة  :3تصضع لترتيلات هذا األمر القانوني والنظم المتصذة لتطليقه:
 -1المؤسسات العمومية
 -2الشركات الوطنية
 -3شدددركات اصقتصدددداد المصتلط التي تمتلك منها الدولة ،أو األشددددصا
 %05من رأس المال .

العموميون انصرون  ،أكنر من

 -4اللن وك والمؤسددسددات المالية التي تمتلك منها الدولة واأو الشددصصدديات العمومية األصرى أسللية رأس
المددال ،وذلددك مع مراعدداة األمر القددانوني رقم  88-505الصددددددددادر لتدداري  4الريددل ، 1888
والنصو التنظيمية المتعلقة لالمهنة المصرفية .
 -0مع مراعاة التغييرات الالزمة  ،المؤسدددسدددات العمومية والشدددركات ذات رأس المال العمومي التالعة
ألشددددصا عمومية موريتانية سير الدولة إال إذا كانت نمة ترتيلات صاصددددة في هذا المجال ويحذف
من نطاق تطليو هذا األمر القانوني اللنك المركزي الموريتاني والشدركة الوطنية للصناعة والمناجم
(سنيم ).

الياب الثاني  :خرخ يا خاصة

الفقرة األولى  :الخصن ف
الماتة  : 0تصنف المؤسسات العمومية المحددة في المادة  2أعاله إل ف تين :
أ) المؤسددسددات العمومية ذات الطالع اصداري التي تمانل المصددالو العمومية اصدارية سير المشددصصددة من
حيث النشاط وطريقة التسيير والعالقات مع انصرين.
ب) المؤسدسدات العمومية ذات الطالع الصدناعي والتجاري الذي يكتسي نشاطها طالعا صناعيا أو تجاريا
من حيث اصنتاج وليع السلع والصدمات والتي تمانل المقاوالت الصصوصية من حيث التنظيم وسير العمل.
الفقرة  : 2إنشاء المؤسسا ال موم ة وحلها وإعاتة خصن فها ونظمها القانون ة.
الماتة  : 5تنشدددأ المؤسدددسدددات العمومية وتحل لموجب مرسدددوم يتصذ في مجلس الوزراء لناء على تقرير
مشدترك من الوزير المكلف لالوصداية والوزير المكلف لالمالية لعد التشاور مع الوزير المكلف لالتصطيط
وعند االقتضاء الجماعات اصقليمية والمحلية.
ويحدد مرسوم اصنشاء قواعد تنظيم المؤسسة وتسييرها والف ة التي تنتمي إليها .
ويمكن للمرسدوم الصا لاصنشدداء فيما يتعلو للعض المؤسدسددات العمومية ذات الطالع اصداري والتي لها
هدف علمي أو نقافي أو تقني ،أن ين  ،لشددكل اسددتنناني على إجراءات تسددهيل تتعلو أسدداسددا لالتسدديير
اصداري والمالي والمحاسددلي ولكمكانية اسددتغالل لراءات ورص من أجل إنتاج أو ليع سددلع أو صدمات
أو اتصاذ نظم صاصة للعمال .
وتصضدع إعادة تصدنيف ،أية مؤسسة عمومية ذات طال إداري وتحويلها إلى مؤسسة عمومية ذات طالع
صددددددناعي وتجاري ،لألشددددددكال الواردة في الفقرة األولى من هذه المادة ،وشددددددريطة أن تغطي اصيرادات
الصاصددددة للمؤسددددسددددة العمومية ذات الطالع اصداري نالنة أرلاع نفقات االسددددتغالل .ويحدد مرسددددوم حل
المؤسسة إجراءات التصفية .
الماتة  : 6يصضدددددع عمال المؤسدددددسدددددات العمومية ذات الطالع اصداري إما لقانون الوظيفة العمومية وإما
لقانون وكالء سددلك مسدداعدي الدولة .ويمكن ،مع ذلك ،اكتتاب العمال القا مين لأعمال مؤقتة أو إضددافية،
وفقا لقواعد قانون الشغل .
ويصضدع عمال المؤسسات العمومية ذات الطالع الصناعي والتجاري لقانون الشغل والمعاهدة الجماعية :
وذلك لاسدددتنناء الموظفين المعارين الذين يصضددددعون لقانون الوظيفة العمومية وا أو الوكالء الصاضددددعين
للقانون :رقم  74-571الصددادر لتاري  2الريل  ،1874المحدد لشددروط اكتتاب وتش دغيل وكالء سددلك
مساعدي الدولة ،والجماعات المحلية ولعض المؤسسات العمومية .
تحدد مرتلات وعالوات امتيازات عمال المؤسدددددسدددددات العمومية ذات الطالع اصداري ،في كل مرة  ،عن
طريو مداوالت مجلس اصدارة الملحقة لالنظام لعمال المؤسسة المعنية.
الماتة  :7تتكون موارد المؤسسات العمومية ذات الطالع اصداري من :
 -1إعانات وتصصيصات ميزانية الدولة أو األشصا

العمومية انصرين

 -2إعانات من شصصيات وطنية أو دولية أصرى تالعة للقانون العام أو الصا

.

 -3عطايا وهلات
 -4إيرادات شله ضريلية مرص

لها في الحصول عليها .

 -0مكافأة األعمال والصدمات التي تقوم لها .
ويمسدك وكيل محاسدلة عمومية معين لمقرر من الوزير المكلف لالمالية  ،محاسدلة المؤسدسات العمومية
ذات الكالع اصجاري ،وفقا لقواعد المحاسدلة العمومية .ويعتلر هذا الوكيل المحاسدلي مسؤوال عن شرعية
وتنفيذ عمليات اصيرادات والتزامات السلفة والتحصيل والتسديد.
وهو المسدير الوحيد لصدندوق السدلفة وصدندوق إيرادات المؤسدسدة ويقاضى أمام الغرفة المالية لالمحكمة
العليا.
وليسددددت المؤسددددسددددات العمومية ذات الطالع اصداري مطاللة لدفع إراداتها للصزينة العمومية على أن تقدم
للصزينة العمومية تقريرا عن وضعها الشهري .
الماتة  : 8تنتج إيرادات المؤسدسدات العمومية ذات الطالع الصدناعي والتجاري أسداسا  ،من التعويضات
الممنوحة مقالل الصدمات أو األعمال أو المنتجات التي توفرها.
ويمكن للدولة أن تسدداهم في حاجيات تمويل المؤسددسددات العمومية ذات الطالع الصددناعي والتجاري وفقا
لترتيلات المادتين 22و 23أدناه .
وتسدددير المؤسدددسدددات العمومية ذات الطالع الصدددناعي والتجاري األمالك واصعتمادات الموجودة لحوزتها
لطريقة تمكنها من إنجاز مهمتها في أحسن الظروف .
ويمسدددك محاسدددب ر يسدددي أو مدير مالي  ،يعينه مجلس اصدارة لناء على إقترا المدير العام  ،محاسدددلة
المؤسسات العمومية ذات الطالع الصناعي والتجاري وذلك حسب قواعد المحاسلة التجارية .
ويعتلر المحاسددب الر يسددي أو المدير المالي عند اصقتضدداء مسددؤوال عن نقل الحسددالات ومسددك السددجالت
والدفاتر اليومية وتقديم كافة ملفات مؤسددددسددددته المالية والمحاسددددلية في الوقت المناسددددب وذلك وفقا لألمر
القانوني المنظم للمحاسلة العمومية ويقاضي أمام الغرفة المالية للمحكمة العليا .
الماتة  : 9يجب على المؤسددددسددددات العمومية التقيد لالقواعد الواردة في نظم الصددددفقات العمومية إذا كان
لاصمكان تطليو تلك القواعد عليها.
ولهذا الغرض يعين مجل س إدارة كل مؤسدسدة من لين اعضدا ه لجنة للصفقات والعقود وتعتلر هذه اللجنة
مصتصدددة في كل ما يتعلو لتسددديير المؤسدددسدددة وفيما يتعلو لالصدددفقات الصاصدددة لاصسدددتنمارات فكن اللجان
الفرعية (لما فيها اللجان الصاصددددة لالمؤسددددسددددات العمومية ذات الطالع الصددددناعي والتجاري) أو اللجنة
المركزية تلقى هي وحدها المصتصة.
وال تمس ترتيلات الفقرة السددالقة من أحقية المؤسددسددات العمومية ذات الطالع الصددناعي والتجاري في أن
تلرم مع أطراف أصرى عقودا صاضعة لقانون اصلتزامات والعقود .
الفقرة  : 0الخنظ م والخس ر .
الماتة  : 00تدير المؤسددددسددددات العمومية هي ة مداولة تعرف (( لمجلس اصدارة )) ويحدد صددددالحياتها
المرسوم المتضمن تنظيم المؤسسات المذكورة وسيرها .

ويتمتع مجلس اصدارة لجميع السددددلطات الضددددرورية لتوجيه نشددددطات المؤسددددسددددة ودفعها ومراقلتها دون
اصصالل لالسلطات المعترف لها ضمن هذا األمر القانوني لسلطة الوصاية للوزير المكلف لالمالية .
وسددددددديحددد مرسدددددددوم يتصذه مجلس الوزراء  ،لناء على اقترا مشدددددددترك من الوزيرين المكلفين لالمالية
والتصطيط  ،ويطلو على كافة المؤسددددسددددات العمومية قواعد تنظيم وتسدددديير المؤسددددسددددات العمومية وكذا
العالوات واصمتيازات التي يحصددل عليها اعضدداء مجلس اصدارة على أسدداس وظا فهم  ،وتسدداعد مجلس
اصدارة  ،في مهمته  ،لجنة مصددغرة تسددمى (( لجنة التسدديير )) يعينها المجلس من لين أعضددا ه ويفوض
إليها السلطات الضرورية لمراقلة ومتالعة توجيهاته .
الماتة  : 00تضدددم هي ة التنفيذ  ،لالنسدددلة للمؤسدددسدددالت العمومية ذات الطالع اصداري  ،مديرا ولصدددورة
احتمالية  ،م ديرا مسدداعدا و لالنسددلة للمؤسددسددات العمومية ذات الطالع الصددناعي والتجاري  ،مديرا عاما
وقد تضم أيضا مدرا عاما مساعدا .
يتم تعيين المدير ،والمدير المساعد وكذلك المدير العام والمدير العام المساعد ،لمرسوم ،يتصذه في مجلس
الوزراء ،لناء على اقترا من الوزير المكلف لالوصاية ،ويقالون من وظا فهم لالطريقة نفسها.
ويحدد المرسدددوم اننف الذكر المتضددددمن تنظيم وتسدددديير الهي ات المداولة للمؤسددددسددددات ،سددددلطات المدير
والمدير العام.
القسم الثاني :الشركا ذا رأس المال ال مومي
الفقرة األولى :اإلنشاء
الماتة  :02يرص لكنشددداء الشدددركات الوطنية أو المسددداهمة في شدددركات اصقتصددداد المصتلط  ،لواسدددطة
مرسدددوم صدددادر عن مجلس الوزراء لاقترا من الوزير المكلف لالقطاع الذي ينتمي إليه نشددداط الشدددركة
المعنية ومن الوزير المكلف لالمالية  ،وذلك شددريطة أال يكون اصنشدداء أو المسدداهمة ناجمين عن تأميم أو
أي شكل آصر من أشكال األستيالء عن طريو القوة العمومية.
ويحدد المرسدوم الذي يرص لاصنشاء أو المساهمة في الوقت ذاته ،عند اصقتضاء  ،ملل مساهمة الدولة
في الرأسمال التأسيسي وطرق إنجازها .
وتصضددددع الشددددركات ذات رأس العمومي القانون التجاري ،مع مراعاة القواعد الصاصددددة الواردة في هذا
األمر القانوني .
وسددتتم المصددادقة على قانون أسدداسددي نموذجي للشددركات ذات رأس المال العمومي  ،لواسددطة مرسددوم
صادر عن مجلس الوزراء ،لناء على أقترا من الوزيرين المكلفين لالمالية ولالتصطيط.
الفقرة الثان ة  :الخنط م والخس ر
الماتة  : 03تصضدع صدفقات الشدركات الوطنية للقواعد ذاتها المطلقة على نفقات المؤسدسات العمومية
ذات الطالع الصناعي والتجاري كما تن عليها المادة التاسعة أعاله .
الماتة  : 00يمسدك التسديير المالي والمحاسدلي للشركات ذات رأس المال العمومي تلعا لقواعد المحاسلة
التجدداريددة  ،ر يس أو مدددير مددالي يعيندده مجلس اصدارة  ،لندداء على اقترا من المدددير العددام  ،ويصضدددددددع
المحاسددب الر يسددي أو عند اصقتضدداء المدير المالي للشددركات ذات رأس المال العمومي للمقاضددات أمام
الغرفة المالية لالمحكمة العليا .

الماتة  05يكون للدولة واألشددصا العموميين المسددداهمين في شدددركة ذات رأس المال عمومي عدد من
المق اعد يتناسددب على األقل مع مسدداهمتها في رأس مال الشددركة المذكورة ويعين ممنلو الدولة في مجلس
إدارة تلك الشددددركات لمرسددددوم صددددادر عن مجلس الوزراء لناء على اقترا من الوزير المكلف لالقطاع
الذي تمارس فيه المقاولة نشاطها .
ومع مراعاة ترتيلات الفقرات السالقة يقوم لكدارة الشركات ذات رأس المال العمومي مجلس إدارة صاضع
لترتيلات المادة العاشرة أعاله ،المتعلقة لالهي ة المداولة في المؤسسات العمومية.
الماتة  : 06تضددم الهي ة التنفيذية للشددركات ذات رأس المال العمومي مديرا عاما .ولصددورة احتمالية ،
مديرا عاما مساعدا ،ال يتصفان لالضرورة لصفة موظف عمومي .
ويعين المدير العام ومساعده من قلل مجلس اصدارة ،لناء على اقترا من الوزير المكلف لمتالعة الشركة،
كما يقاالن من مهامها وفو اصجراءات ذاتها ويحدد مجلس اصدارة الشددددروط الصاصددددة لالمكافأة الممنوحة
لهما وتصادق عليها الجمعية العامة .
الماتة  : 07لالنسددددددلة إلى الشددددددركات ذات رأس المال العمومي يعين كل مسدددددداهم ممنال له في الجمعية
العامة  ،ويكون عدد أصوات هذ الممنل مساويا لنسلة األسهم التي يملكها موكله في رأس المال .
وتنعقد الجمعية العامة مرة واحدة على األقل في السنة وفي أجل ال يتجاوز نالنة أشهر  ،لعد اصتتام السنة
المالية  ،كما يمكنها أن تنعقد كلما رأت ذلك ضروريا ،وتستمع إلى تقرير مفوض الحسالات وتقره  ،عند
اصقتصدددداء  ،كما تقرر تصصددددي ناتج الشددددركة وتلرإل ذمة مجلس اصدارة وتقدم تقريرا للوزير المكلف
لمتالعة الشركة وللوزير المكلف لالمالية  ،وذلك حول السنة المالية المنصرمة وآفاق الشركة .
ويعين ممنلو الدولة في الجمعية العمومية للشدركة ذات رأس المال العمومي لواسدطة مرسدوم صادر من
الوزير المكلف لالمالية .
وعندما تكون الدولة هي المسداهم الوحيد في شركة وطنية فكن سلطات الجمعية العمومية يمارسها مجلس
اصدارة لتلك الشركة تحت رقالة وزير المالية .
المااتة  : 08يتم حل الشدددددددركات ذات رأس المال العمومي التي تكون الدولة هي المسددددددداهم الوحيد فيها
لواسدددطة مرسدددوم ويقرر حل الشدددركات األصرى ذات رأس المال العمومي الجمعية العمومية مجتمعة في
دورة فوق العادة .
وفي كلتا الحالتين تحدد إجراءات التصفية ضمن قرار الحل.
الياب الثالث  :خرخ يا مشخركة
القسم األول  :عالقا التولة مع المقاوال
المااتة  : 09تعتلر مقداوالت عموميدة وفو مددلول المواد التداليدة ،المؤسدددددددسدددددددات العمومية ذات الطالع
الصناعي والتجاري والشركات ذات رأس المال العمومي المنصو عليها في المادة النالنة.
الماتة  : 20ينفرد الوزير المكلف لالوصدداية لسددلطات الترصي والمصددادقة والتعليو أو اصلغاء ويمارس
أيضدا سدلطة اصحالل ،لعد فترة إنذار لم يأت لنتيجة صالل صمسدة عشدر ( )10يوما ،فيما يتعلو لالتسجيل
في الميزانية أو في الحساب التقديري للديون الواجلة األداء والنفقات اصلزامية.

ويجب (تسددليب) قرارات التعليو أو اصلغاء وذلك لصددورة جلية .وتمارس سددلطة الوصدداية سددلطاتها فيما
يتعلو لما يلي:
أ -لالنسلة إلى المؤسسات العمومية ذات الطالع اصداري:
 -1تكوين لجنة الصفقات وإلرام عقود المقاولة
 -2اللرنامج المتوسط المدى
 -3لرنامج اصستنمار
 -4صطة التمويل
 -0الميزانية
 -6القروض واصستدانات
 -7المساهمات المالية
 -8األسعار واصتاوات والرسوم
 -8الهلات والصايا واصعانات
-15

ليع األمالك سير المنقولة

 -11التقرير السنوي والحسالات
-12

سلم المكافأة

-13

النظام األساسي للعمال

-14

فتو الوكاالت والمكاتب

-10

الهيكل التنظيمي

-16

النظام الداصلي

-17

التعيين في وظا ف المسؤولية واصعفاء منها

ب -لالنسلة إلى المؤسسات العمومية ذات الطالع الصناعي والتجاري
 -1تكوين لجنة الصفقات وإلرام عقود المقاولة
 -2اللرنامج المتوسط المدى وعند االقتضاء العقد -اللرنامج
 -3لرنامج اصستنمار
 -4صطة التمويل
 -0ميزانية التمويل على اعتمادات عمومية.

 -6ليع األمالك سير المنقولة
 -7السلف المضمونة والقروض
 -8اصتاوات
 -8المساهمات المالية
-15

التقرير السنوي والحسالات

 -11سلم المكافأة
سير أنده يجب إلال الوزير المكلف لالمالية ،لكل القرارات أو الونا و ذات األنر المالي ،وذلك لصدددددددفته
مسيرا لمالية الدولة ويلل هذا األصير عند االقتضاء المؤسسة وسلطة الوصاية المعنية انراء أو القرارات
أو اصجراءات التي قرر على اتصاذها في هذا الموضوع.
وعلى أسددداس ترتيلات الفقرة السدددالقة ،يصدددادق الوزير المكلف لالوصددداية والوزير المكلف لالمالية على
اصنني عشر قرارا الونيقة األولى المذكورة في النقطة (أ) من الفقرة ( )3من هذه المادة والعشرة قرارات
أو ونا و األصيرة المذكورة في النقطة (ب) من الفقرة ذاتها.
الماتة  :20تصضددع لمصددادقة الوزير المكلف لالقطاع التالع له نشدداط الشددركة ذات رأس المال العمومي،
القرارات أو الونددا و النالنددة األولى المنصدددددددو عليهددا في النقطددة (ب) من الفقرة ( )3من المددادة 25
أعاله.
الماااتة  :22يمكن تحددديددد عالقددات الدددولددة مع المقدداوالت العموميددة كمددا ين عليهددا هددذا األمر القددانوني
والنظم المتصذة لتطليقه من صالل عقد – لرنامج توقعه الدولة والمقاولة المعنية.
ويحددد هدذا العقدد – اللرندامج ،انسدددددددجدامدا مع توجيهدات الصطدة الوطنيدة للتنميدة ،األهداف اصقتصدددددددادية
واصجتمداعيدة للمقداولدة وكدذلدك التعهددات المتلدادلدة لينهدا ولين الددولة ،ويراجع هذا العقد – اللرنامج كلما
اقتضت الظروف ذلك وتتم المصادقة على العقد – اللرنامج لواسطة أمر قانوني .
الماتة  : 23يمكن أن تقوم الدولة ألسددددلاب تتعلو لالمصددددلحة العمومية لكصضدددداع مقاولة عمومية للعض
شدددددروط صاصدددددة ،وعند ما تعجز المقاولة نتيجة لهذه الواجلات الجديدة عن تحصددددديل اصيرادات الالزمة
لتغطية مصدداريف االسددتغالل  ،التكون ملزمة لاالنصددياع لطلب الدولة إال في حالة ما إذا منحتها اصعانة
المناسلة لتغطية العجز الناجم عن تدصل القوة العمومية .
القسم الثاني  :عمل ا الرقاية وال قويا
الماتة  : 20يعين في كل مؤسدددسدددة عمومية وشدددركة ذات رأس المال العمومي مفوض حسدددالات أو عدة
مفوضين وذلك لواسطة مقرر صادر عن الوزير المكلف لالمالية .
يتولي مفوضو الحسالات تدقيو الدفاتر والصناديو واألموال والقيم التي تملكها المؤسسة أو الشركة فضال
عن رقالة صحة الكشوف والحصيالت والحسالات .

ويمكنهم لهذا الغرض  ،القيام  ،في كل وقت ،لالمعاينات والرقالات التي يرونها مناسددددددلة ويقدمون تقريرا
إلي الجمعية العمومية أو إلى مجلس اصدارة ويمكن لمفوضدددي الحسدددالات أن يطللوا اسدددتدعاء دورة فوق
العادة للجمعية العمومية أو لمجلس اصدارة إذا مارأوا ذلك مناسلا.
يقوم مفوضددو الحسددالات ،ومفتشددي المالية والمراقلين الصارجيين لأن يرسددلوا نسددصة من محاضددرهم إلي
الوزير المكلف لرقالة الدولة.
الماتة  :25مع مراعاة الترتيلات التالية ،يمكن اصتيار مفوضددددي الحسددددالات من لين الصلراء المنتسددددلين
المسجلين في ال حة السلك الوطني صلراء المحاسلين
أ -لالنسدلة الي المؤسدسدات العمومية ذات الطالع االدارى يمكن اصتيار المفوضين من لين االداريين
الماليين ويؤدون لهذا الغرض  ،اليمين إذا لم يكونوا قد أدوها لمقتضدددددددي مهامهم ويجب أن تكون
لهم صلرة في األساليب والتدقيقات المحاسلية.
ب -لالنسدلة الي المؤسددسددات العمومية ذات الطالع الصددناعي والتجاري أو الشددركات ذات رأس المال
العمومي التي يلرر رقم أعمالها ذلك ،يمكن أن تقوم الجمعية العمومية أو مجلس اصدارة ،لصورة
استننا ية ،لتعيين صلراء محاسلين من لين أعضاء مكاتب الصلرة األجنلية.
الماتة  :26ال يمكن اصتيار األشصاض التالين مفوضي حسالات:
 -1االقارب أو األصدددددهار حتى ،الدرجة الرالعة ،ضدددددمنا أو أزواج أعضددددداء الهي ة المداولة والهي ة
التنفيذية.
 -2األشدددصا الذين يتلقون في أي شدددكل من األشدددكال ،راتلا أو مكافأة من أعضددداء الهي ة التنفيذية،
على أساس وظا ف أصرى سير وظا ف مفوضي الحسالات.
 -3األشددصا الذين يحظر عليهم مزاولة وظيفة المشددرف أو اصداري أو الذين حرموا من ممارسددة
تلك الوظيفة.
 -4أزواج األشصا

المذكورين أعاله.

الماتة  : 27يجب وضدددع الجرد والحصددديلة والحسدددالات الصاصدددة لكل سدددنة مالية تحت تصدددرف مفوض
الحسالات ،وذلك قلل انعقاد مجلس اصدارة الذي يهدف إلى إقرارها قلل نهاية أجل نالنة أشهر ،لعد اصتتام
السنة المالية.
ويعدد مفوض الحسدددددددالات تقريرا ،يرفعة الي الوزير المكلف لالمالية ،عن إنجازه المهمة المسدددددددندة إليه،
ويذكر ،عند االقتضاء األصطاء والتجاوزات التي الحظها ،ويحال هذا التقرير في الوقت ذاته إلى الجمعية
العمومية أو إلى مجلس اصدارة.
الماتة  : 28تصضددع المؤسددسددات العمومية والشددركات ذات رأس المال العمومي للرقالة الصارجية الواردة
في الترتيلات التشريعية والتنظيمية التي تحكم رقالة المالية العامة .

الماتة :29يجب أن تنشىء الهي ات المصتصة في المؤسسات والشركات ذات رأ س المال العمومي آليات
رقالة داصلية .
الماتة  : 30يحب أن يتم تسددديير عمليات الرقالة أيا كان النظام الذي تتلعه  ،لطريقة تسدددمو لأقل مسدددتوي
من التداصل والتأنير على أنشدطة المقاولة المراقلة  ،ويجب  ،على وجه الصصدو  ،أن تقتصر عمليات
وكالء الرقالة على اللحث ومعاينة الوقا ع والتصرفات ذات الصلة لالمهمة المنوطة لهم .
الماتة  : 30في حالة عجز أو مصالفة للنظم أو تقصددددير  ،يمكن حل مجلس إدارة مؤسددددسددددة عمومية أو
شدددددركة وطنية تكون الدولة فيها هي المسددددداهم الوحيد أو إعفاء الذين يمنلون الدولة قى مجلس اصدارة أو
الجمعية العمومية لشددركة ذات رأس مال عمومي  ،من وظا فهم  ،وذلك لواسددطة مرسددوم صدددادر  ،لناء
على اقترا مسلب من الوزير المكلف لالوصاية أو الوزير الذي تمارس الشركة نشاطها في قطاعه .
ويمكن إعفاء ممنلي الدولة في الجمعية العمومية لشددركة ذات رأس مال عمومي  ،من مهمتهم  ،لواسددطة
مقرر صادر عن وزير المالية .
ومن الممكن أن يعين مرسوم التعليو أو الحل أو إعفاء اصداريين من وظا فهم ،إداريا مؤقتا .
وفي حالة ما إذا كانت االصطاء أو العجز أو التقصير من مسؤولية عضو أو لعض أعضاء مجلس اصدارة
أو الجمعية العمومية  ،ي ترتب على ذلك منع المعني أو المعنيين من ممارسددة وظا فهم  ،طيلة مدة  ،يمكن
أن تصددددل الي صمس سددددنوات وذلك دونما مسدددداس لالعقولات الجنا ية القاللة للتطليو  ،وكذلك المتالعات
المدنية المحتملة .
الماتة  : 32في حالة عزل مدير عام من وظا فة لسددلب صطك أو سددوء تسدديير  ،فكنه يمنع من مزاولة هذه
الوظيفة طيلة مدة يمكن أن تصدددددل الي صمس سدددددنوات وذلك دونما مسددددداس لالعقولات التأديلية والجنا ية
القاللة للتطليو وكذلك المتالعات المدنية المحتملة .
الماتة  : 33يعاقب كل مفوض حسدالات  ،أعطى أو أكد معلومات كاذلة حول وضعية المؤسسة العمومية
أو الشدركة ذا ت رأس المال العمومي التي عهد إليه لها أو الذي لم يصر للعدالة لالوقا ع االجرامية التي
حصدددل له العلم لها أنناء إنجاز مهامه  ،لالسدددجن من سدددنة الي صمس سدددنوات ولغرامة من ما تي الف )
 (255.555الي مليوني أوقية ) (2.555.555أو لكحدي هاتين العقولتين فقط  ،وذلك دونما مسدداس
لالمتالعات المدنية أو التأديلية المحتملة .
ويمنع كل مفوض حسالات عوقب تلعا ألحكام هذه المادة من مزاولة نشاطه مدة صمس ( )0سنوات
الياب الرايع  :خرخ يا مخخلفة

الماتة : 30يحدد مرسددوم صددادر عن مجلس الوزراء  ،لناء على تقرير مشددترك من الوزيرين المكلفين ،
لالتص طيط ولالمالية  ،تصدددنيف المؤسدددسدددات العمومية والشدددركات ذات رأس المال العمومي المنصدددو
عليها في المادة )  ( 3أعاله  ،على أساس الف ات المصتلفة من المؤسسات العمومية والشركات ذات رأس
المال العمومي الصاضددعة لترتيلات هذا األمر القانوني ويلغى هذا التصددنيف  ،عند االقتضدداء التصددنيفات
السالقة المصالفة والمقررة في نصو اصنشاء.
ويجب مال مة االنطمة األساسية للمؤسسات والشركات ذات رأس المال العمومي المعني مع ترتيلات هذا
األمر القانوني .
الماتة : 35ستتصذ مراسيم  ،تطليقية من سير مساس لحاالت التأهيل المنصو عليها لشكل صا
المتعلق ة لتأهيل هذا األمر القانوني كلما دعت الحاجة إلى ذلك  ،من قلل مجلس الوزراء .

في ،

لناء على تقرير مشترك من الوزيرين المكلفين لالمالية ولالتصطيط .
الماتة : 36يلغي هذا األمر القانوني ويحل محل الترتيلات السددالقة المصالفة أو المناقضددة وصصددوصددا تلك
الواردة في األمر القانوني رقم  84-538الصادر لتاري  20فلراير .1884
الماتة :37ينفذ هذا األمر القانوني لاعتلاره قانونا للدولة.

