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   :106السؤال رقم 

ال تكتسي صبغة  يالفرق بین المؤسسات العمومیة التما ھو 
  ؟إداریة والمنشآت العمومیة

 
 

 

  

لإلجابة على ھذا السؤال البد من الوقوف عند أھم أوجھ االلتقاء و أوجھ 

ي صبغة إداریة والمنشآت ال تكتس يالمؤسسات العمومیة التاالختالف بین 

  .العمومیة

  : أوجھ االلتقاء: أوال 

عمومیین كما تدل على ذلك إلى عائلة األشخاص المعنویین ال االنتماء  - 1
 . التسمیة

ظام لمجلة المحاسبة العمومیة أي أنھما یعتمدان ن عدم الخضوع  - 2
المؤرخ  1989لسنة  9للقانون عدد ا یخضع و كالھم التجاریة المحاسبة

 1994لسنة  102المنقح والمتمم بالقانون عدد  1989في أول فیفري 
المؤرخ في  1996لسنة  74والقانون عدد  1994المؤرخ في أول أوت 

ماي  3المؤرخ في  1999سنة ل 38، والقانون عدد 1996جویلیة  29
 .2001مارس  29المؤرخ في  2001لسنة  33والقانون عدد  1999

 .التمتع بالشخصیة المدنیة و االستقالل المالي   - 3
 .ذات النظر قطاعیا الوزاراترة من وزاالخضوع إلى إشراف   - 4
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  : االختالفأوجھ :  ثانیا

 يالمؤسسات العمومیة الت  المنشآت العمومیة  

  ة إداریةال تكتسي صبغ

الشركات خفیة االسم اّلتي  -  لصنفا
تمتلك الدولة أو أحد المساھمین 
العمومیین بمفرده أو باالشتراك 

  من رأس مالھا % 50أكثر من 
المؤسسات العمومیة التي ال  -

تكتسي صبغة إداریة والمعتبرة 
  .منشآت عمومیة بمقتضى أمر

  العمومیة المؤسسات جمیع
 ذات المؤسسات عدا ما في

 التجارة وغرف اإلداریة الصبغة
 المھنیة والمجامع والصناعة
 والغرف الفنیة والمراكز
 .الفالحیة

  

  .مجلس مؤسسة  أو مجلس مراقبةمجلس إدارة    التسییر

رئس مجلس اإلدارة أو رئیس   المسؤول األول 

  مجلس المراقبة

  .لمؤسسةلالعام  المدیر

نشاط صناعي أو تجاري بتقوم   النشاطمجال 

تنتج سلعا و خدمات بغایة و

 أن أي، عرضھا على السوق

 لنشاط أقرب ط تكونطبیعة النشا

  .الخواص

مرفق عام في خدمة تسییر 

المجموعة الوطنیة أو دعم قطاع 

 ط تكونطبیعة النشا أن أي ،معین

    .لنشاط السلطة العامة أقرب

 یةرللجمھو لرسمیةا لمطبعةا -  أمثلة

  التونسیة

  دلوقیوا للتبغ لوطنیةا كالةلوا  -

  .قفصة طفسفا كةشر -

 ضللنھو لوطنیةا كالةلوا -

  .لبصروا لسمعيا عبالقطا

 زارةلو العالمیةا كزمر -

  .لمالیةا

 تصفااللمو لوطنيا لمعھدا -

  .عیةلصناا لملكیةوا

  

       
  

  

  


