
 م7997( مكرر لسنة  7قانون رقم ) 

 م7997( لسنة 53بتعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم )

 حول الهيئات والمؤسسات والشركات العامة

مبودمماظشعىم:

مرئقسماجلؿفورؼيم:

ماظقؿـقي.م - مبعدماالرالعمسؾىمددؿورماجلؿفورؼي

مبوظؼوغونمرضمم) - مم1991(ظلـي35وسؾىماظؼرارماجلؿفوري مبشلنماهلقؽوتموادلمدلوتمواظشرطوتماظعوعي. مم

مجمؾسماظـوابم.م - موبعدمعواصؼي

 

 )أصدرنا القانون اآلتي نصه(

م) متعدلمادلووادم)م1عودة م81،مم69،مم63،مم62،مم61،مم57،مم56،مم55،مم53،مم41،مم25،مم21،مم20،مم11،مم2(م:م

(معوونماظؼوووووورارماجلؿفووووووريممم113،مم109،مم107،مم105،مم103،مم102،مم95،مم94،مم93،مم84،م

مبشلنماهلقؽوتموادلمدلوتمواظشرطوتماظعوعيموذظكمسؾىماظـقوماظؿوظي:1991(ظلـيم35بوظؼوغونمرضم) مم

 الباب األول

 ام عامةتعاريف وأحك

م) (م:ممألشراضمػذاماظؼوغونمتؽونمظألظػوزمواظعؾوراتماظؿوظقيماظواردةمأدغوهمادلعووغيمادوددةمازاكمطولمعـفوومعوو متودلماظؼرؼـويمسؾوىممممممممم2ادلودة

مخالفمذظكم:

م: ماظقؿـقي.م اجلؿفورؼي  اجلؿفورؼي

اظوزؼرماظذيمحيددهمضرارماغشوكماهلقؽيمأومادلمدليمظإلذرافمسؾقفومأوماظوزؼرماظوذيمم اظوزؼرمادلكؿص:

 ؼدخلمغشوطماظشرطيماظعوعيميفمجمولمغشوطموزارته.

 اهلقؽيماظعوعيمأومادلمدليماظعوعيمأوماظشرطيماظعوعيمادلكؿؾطي.م اظوحداتمادلشؿوظيمبلحؽوممػذاماظؼوغون:

مم اهلقؽيمأوماهلقؽيماظعوعيم: ماظدوظيمعؾؽقيمطوعؾي.  طلموحدةمخدعقيممتؾؽفو

مادلمدليماظعوعيم: ماضؿصودؼيممتورسمغشورومماغؿوجقوممأومخدعوتمعرتؾطيمبوإلغؿووجماظلوؾعيممم ادلمدليمأو طلموحدة

ماظدوظيمعؾؽقيمطوعؾي.م  ومتؾؽفو

ماظؼوبضيم: مؼؿؾعفومعنموحداتماضؿصودؼي.م ادلمدليماظعوعي  طلمعمدليمسوعيممتورسمغشورفومبوادطيمعو

 طوولمذرطويمميؿؾؽفومذكصونمأومأطـورمعنماألذكوصماظعوعي.م اظشرطيماظعوعيم:

 طوولمذرطيمؼلوػممصقفومذكصمسوممأومأطـرمععماظؼطوعماخلوص.م اظشرطيمادلكؿؾطيم:

ماهلقؽيمأومادلمدليمأوماظشرطيماظعوعيمأومجمؾسمادلدؼرؼن.م اجملؾوووووووووسم:  جمؾسمادارة

رئقسمجمؾسمادارةماهلقؽيمأومادلمدليمأوماظشرطيماظعوعيمأومرئقسمجمؾسمادلدؼرؼنم رئقسماجملؾسم:

ماظعوم(م.  )ادلدؼر

مم ادلدؼرماظعومم:  عدؼرمسوممادلمدليماظعوعي.



ماظؿؼدؼرؼيمظؾؿواردمواالدؿكداعوتمظؾفقؽيمأومادلمدلويماظعوعويمخواللمدوـيممممم اخلطيمادلوظقيم: ادلوازغي

مم  عوظقيمحمددة.

 الباب الثاني

 الهيئات العامة

اخؿقوورمأسضووئهممم(م:مؼؿوىلمادارةماهلقؽيمجمؾسمادارةم،موؼؾنيماظؼرارماظصوودرمبنغشووكماهلقؽويمتشوؽقلمجمؾوسماإلدارةمموررؼؼويممممممم11ادلودة)

مم مواألحؽومماخلوصيممبرتؾوتفمموعؽوصكتفم.

م) م:مظؾفقؽيميفمدؾقلماضؿضوكمحؼوضفوماختوذماجراكاتماحلفزموصؼًوممألحؽومماظؼوغونموبلعرمضضوئي.م20ادلودة م(

 الباب الثالث

 المؤسسات العامة

 الفصل األول

 إنشاء المؤسسات العامة

م) مجمؾسماظوزراكمؼؿضؿنمعومؼؾي:21ادلودة م:متـشلمادلمدليمادلشؿوظيمبلحؽوممػذاماظؼوغونمبؼرارممجفوريمبعدمعواصؼي م(

ماظرئقلي.م -1 مادممادلمدليموعرطزػو

ماظوزؼرمادلشرفمسؾىمادلمدلي.م -2

ماظغرضماظذيمأغشؽًمعنمأجؾهموجمولمغشورفو.م -3

مم -4 مرأسمعولمادلمدليموعؽوغوته.

مقمأشراضفو.ماظلؾطوتمادلكوظيمهلومظؿقؼق -5

 الفصل الثاني

 النظام المالي للمؤسسة العامة

م) م:متؿؽونمعصودرممتوؼلمادلمدليمعنم:25ادلودة م(

مم مومرأسمعولمادلمدلي.

مم موماظؼروضمواظؿلفقالتماالئؿؿوغقيمادلشروسي.

مظؾغري.م ماظيتمتمدؼفو مومادلواردماخلوصيمعنمأغشطيمادلمدليمأومعؼوبلماألسؿولمواخلدعوت

مؿربسوتمواهلؾوتماظيتمحتصلمسؾقفومادلمدليموؼواصقمسؾقفوماظوزؼر.مومادللوسداتمواظ

ماظدوظيمعنمدسممظؾؿمدليمغؿقفيماظعفزميفماإلؼراداتمسنماظـػؼوتموذظكميفمارورمعقزاغقيمادلمدليماظلـوؼي.م مومعومتؼدعه

مم مومأؼيمعصودرمأخرىمخمؿؾػيمؼؼررػومجمؾسماإلدارة.

م) جتووهماظودؼونمادلعدوعويموادلشوؽوحتميفمحتصوقؾفومبوإلتػووزمعوعموزارةمادلوظقويموالمجيووزمأنمممممممممم(م:ممجيوزمظؾؿمدليمتؽوؼنمخمصصوتم41ادلودة

متؿـوزلمسـفومادلمدليماالَّمحبؽممضضوئي.م

 الفصل الثالث

 إدارة نشاط المؤسسات العامة

 الفرع األول



 مجلس  إدارة  المؤسسة  العامة

مومترصعمحموضرموضراراتمجمؾسماإلدارةماىلماظوزؼرمخاللممخليمسشورمؼوعوًومعونمتوورؼومصودورػوموظؾووزؼرماذامرأىمصقفوومأيممممممممم53ادلودة) (:أ

مواظؾوائحمواألغظؿيماحلقميفمرؾىماسودةماظـظورمصقفوومخواللمعودةمأضصووػومذوفرم،موؼعؿوربماغؼضووكمادلودةمدونمممممممممم مظؾؼوغونم جتووز

مماسرتاضمعنماظوزؼرمتصدؼقمسؾقفوم.

سـدماصرارمجمؾسماإلدارةمسؾىمتؾكماظؼراراتمرشمماالسرتاضمسؾقفوموصؼًومدلومجوكميفماظػؼورةم)أ(مسؾوىماظووزؼرمأنمؼؼووممبعورضممممممم-ب

مبرأؼهمورأيمجمؾسماإلدارةمظؾؾًمصقهم. ماألعرمسؾىمرئقسمجمؾسماظوزراكمعشػوسًو

ممبومالمؼؿعورضمععمػذاماظؼوغون.مؼؾزمماجملؾسمبؿـػقذمعومؼصدرمعنمرئقسمجمؾسماظوزراكمحولمتؾكماظؼراراتموم-ج

م) م:ممؼؿوىلمرئقسماجملؾسمعومؼؾيم:55ادلودة م(

مم -أم ممواضرتاحمجدولماألسؿول. مإلغعؼودماجملؾسميفمعواسقدهمادددة ماظدسوة

ماظؿؼورؼرمععمأدؾوبموعربراتماظؿلخريمأومسدمماظؿـػقذ.م -بم معؿوبعيمتـػقذمطوصيمضراراتماجملؾسمواسداد

ماالجؿؿوسوتمواظؼراراتمخاللممخليمسشرمؼوعًومعنمتورؼوماضرارػوميفماجملؾس.مابالغماظوزؼرمبصورةمعنمحموضرم -جم

مم -دم متؼدؼمماظؿؼورؼرماظدورؼيمظؾؿفؾسمسنماألسؿولماجلورؼيموعلؿوىماظؿـػقذمظؾكططمواظرباعٍمادلردوعي.

موادللؽوظقوتماظيتمتطؾىمعـهمأومؼؽؾػهمبفوماظوزؼرمأوماجملؾس.م -هم متـػقذمادلفوم

مؾوروتمغقوبيمسنماجملؾسمرؾؼًوممظؾؼواغنيمواألغظؿيمواظؾوائحماظـوصذة.ماظؿوضقعمسؾىماظعؼودمواالرت -وم

ممتـقلمادلمدليمأعومماظؼضوكموظهمأنمؼػوضمغوئؾهمأومأحدمأسضوكماجملؾسميفمذظك.م -زم

اصدارمضرارمتعقنيمعدراكماإلداراتمواظػروعمواغفوكمخدعؿفمموتوضقوعماجلوزاكاتماظؿلدؼؾقويمسؾوقفممرؾؼوًوممألحؽوومماظؼوواغنيمممممممم -حم

مواظؾوائحماظـوصذة.ممواألغظؿي

مادلعـقيميفماظدوظيممبومتطؾؾهمعنمبقوغوتمسنمادلمدليمواظوحداتماظؿوبعيمهلو.م -طم ماألجفزة معواصوة

ممورديمادلفوممواالخؿصوصوتمادلـصوصمسؾقفوميفمعوادماظػرعماظـوظٌمعنمػذاماظػصلموؼعووغهميفمأداكمػذهمادلفوممبوظوذاتمغوئؾوهممم -يم

مجوغىمععووغؿهميفمعفوعهموعلؽوظقوتهماألخرى.مأومغوابهموؼؼومممبؿوزؼعفومسؾقفمماىلم

م) م:ممؼـعؼدماجملؾسمبرئوديماظوزؼرمثالثمعراتميفماظلـيمسؾىماألضلموؼضطؾعمبودللؽوظقوتماظؿوظقي:56ادلودة م(

هلومضؿنمخطويماظؿـؿقويمظؾدوظويم،موذظوكمدونمممممدراديماخلطيماظلـوؼيماظعوعيمظؾؿمدليموطوصيمادلقزاغقوتماظؿؼدؼرؼيماظؿوبعيم -أم

ماإلخاللمبوظصالحقوتمادلوضقيمظؾلؾطوتمادلكؿصيممبؼؿضىماظؼواغنيمواظؾوائحماظـوصذة.م

مم -بم ماضرتاحمتعدؼلمرأسمعولمادلمدلي.

اضرتاحمحلمأومدعٍمادلمدليممبمدليمأخرىمأومتلدقسمذرطوتمأومدعٍمػذهماظشرطوتمأومحؾفومأومتعدؼلمأغظؿؿفوماألدودوقيمم -جم

مغشوكمصروعمأومعؽوتىمظؾؿمدلي.مأوما

اضرتاحماضرارمادلقزاغقيماظعؿوعقيموحلوبوتماظـؿوئٍمواضرتاحموجوهمادؿكدامماألربوحمظؾؿمدليموتؼقوقممادارتفووموابوراكمذعويممممم -دم

ماظؾفونماإلدارؼيموتطؾقمصقؿومؼؿعؾقممبلؽوظقيمأسضوكماظؾفونماإلدارؼيمادلؾودئمواظؼواسدماظعوعيميفمادللؽوظقيموذظكمصقؿو مأسضوك

م مؼردمبشلغهمغصميفمػذاماظؼوغون.م

ماظؿؼورؼرماظدورؼيمسنمدريماظعؿلموادلرطزمادلوظي.م -هم مادؿعراضموعراجعي

م) معنمأحؽوممادلودةم)1(م:57ادلودة مادؿــوك (معنمػذاماظؼوغونمجيوزميفمادلمدلوتماظعوعويمذاتماظـشووطماالضؿصووديمادودودمأومادلمدلويمممممم47و

مظؼرارمادلـشهمهلومبلنمتدارمعنمضؾلمجمؾسمعدؼرؼنمؼشؽلمسؾىماظـقوماظؿوظيم:وماظؿوبعيمدلمدليمسوعيمضوبضيمأنمؼؼضيما

مادلدؼرماظعومموؼصدرمبؿعققـهمضرارمعنمجمؾسماظوزراكمبـوًكمسؾىمسرضماظوزؼرمادلكؿصمرئقلو.م -أم



مغوئؾوممظؾؿدؼرماظعوممأومغوابموؼصدرمبؿعققـهمأومتعققـفممضرارمعنمجمؾسماظوزراك.م -بم

ماإلداراتميفم -جم موؼصدرمبؿعققـفممضرارمعنماظوزؼرمبـوًكممسؾىمترذقحمادلدؼرماظعوم.مسددمعنمعدراك مادلمدليمعنمذويماظؽػوكة

مجيىمأنمالمؼزؼدمسددمأسضوكمجمؾسمادلدؼرؼنمسنمدؾعيممبنمصقفممادلدؼرماظعومموغوئؾهمأومغوابه.مم-م2

مادلمدليمدرؼوغوممم-م3 ماظلوبؼيمعنمػذاماظػرعمادلؿعؾؼيممبفؾسمادارة معؼوبالممسؾىمجمؾسمادلدؼرؼن.متلريمأحؽوممادلواد

 الفرع الثاني

 أحكام خاصة  بالمؤسسات  العامة  القابضة

م) اجملؾوسميفمم(:ممؼؽونمجملؾسمادارةمادلمدليماظعوعيماظؼوبضيمأعوغيمصـقيمتؿؽونمعنمسوددمحمودودمعونماخلورباكمواظعووعؾنيمتعووونممممممم61ادلودة

مأسؿوظهم،موتؿوىلماألعوغيمابالغمتوصقوتموضراراتماجملؾسمظؾففوتمادلكؿصيموعواصوةماظوزؼرمادلكوؿصموأجفوزةماظدوظويمممم عؾوذرة

ممبومتطؾؾهمعنمبقوغوتمسنماظشرطوتمواظوحداتماالضؿصودؼيماظداخؾيميفمغطوزمادلمدلي.م

م) ومؼؿؾعفومعنموحداتماضؿصودؼيم،موععمذظكمجيووزمأنمؼعفودماظقفووماظؼورارممممم(م:مممتورسمادلمدليماظعوعيماظؼوبضيمغشورفومبوادطيمع62ادلودة

ماحلوظيمجيىمأنمؼؽونمهلومعدؼرًاممتـػقذؼًوم.م ماظصودرمبنغشوئفوممبؾوذرةمغشوطمععنيمويفمػذه

م) ماألخص:مم(م:ممظؾؿمدليماظعوعيماظؼوبضيميفمدؾقلمحتؼققمأشراضفومأنمتؿؾعمخمؿؾفماظودوئلماظالزعيمظذظكموهلومسؾىموجهم63ادلودة

مأومععمذرؼكمأومععمذرطوكمآخرؼن.م -1 ماغشوكمذرطوتمعلوػؿيمأوممجعقوتمتعووغقيممبػردػو

ممتؾكمأدفمماظشرطوتمسنمررؼقماإلطؿؿوبمصقفومأومذرائفو.م -2

معنمضروض.م -3 ماإلضراضمادلشروعمظؾوحداتماالضؿصودؼيماظؿوبعيمهلومأومضؿوغفومصقؿومتعؼده

 الفصل الرابع

 إعادة تنظيم وتصفية المؤسسة

م)ا م:متصػىمادلمدليمألحدماألدؾوبماظؿوظقيم:وم69دلودة م(

ماغؿفوكماظغرضماظذيمأغشؽًمعنمأجؾه.م -أم

م.م -بم ماالغدعوجميفمعمدليمأخرىمأوماالغؼلومماىلمعمدلوتمعؿعددة

ػالحتممجقعمأعوالمادلمدليمأومععظؿفومبشؽلمؼؿعذرمععهمادؿـؿورماظؾوضيمادؿـؿورًامجمدؼًومعو مؼؼوررمجمؾوسماظووزراكمشوريممممم -جم

ممذظكمظؾض مرورةمودلصؾقيمسوعي.

مبؾغًماخللوئرمغصفمرأسمادلول.م -دم ماذا

ممتمحتوؼلمادلمدليماىلمعمدليمخمؿؾطيمأومخوصي.م -هم ماذا

 الباب الرابع

 الشركات العامة

 الفصل الثاني

 التأسيــــــــس

م) م:متؿوىلمتؼققمماالعؿقوزاتمواحلصصماظعقـقيمجلـيمتشؽلمبؼرارمعنماظوزؼرمادلكؿص.م81ادلودة م(

م) (م:مالمجيوزمبعدمغشرماظؼرارماظصودرمبؿلدقسماظشرطيماظطعنمبؾطالغفومبلؾىمخموظػيماألحؽوممادلؿعؾؼويمبونجراكاتماظؿلدوقسم،مممم84ادلودة

موجيوزماظطعنمصقؿومدونمذظك.م

 الفصل الرابع

 إدارة الشركــــــــة



م) ادارتفوموغظوممحلووبوتفوموذوؽوغفومادلوظقويماظويتمتؽػولمممممم(م:مؼضعمجمؾسمادارةماظشرطيماظؾوائحماظداخؾقيمظؿـظقممأسؿولماظشرطيمو93ادلودة

ماغؿظومماظعؿلموأحؽومماظرضوبي.م

م) مضرضوممأؼوممطونمغوسهمظرئقسمجمؾسمادارتفومأومأحدمأسضوكماجملؾسمأومأنمتضؿنمأيمضرضمؼعؼدوغهم94ادلودة م:مالمجيوزمظؾشرطيمأنمتؼدم )

مكوظػيمألحؽوممػذهمادلودة.مععماظغريمدلصؾقؿفمماظشكصقيموؼعؿربمبورالممطلمسؼدمؼؿممبودل

م) (م:مجيوزمبؼرارمعنمرئقسمجمؾسماظوزراكمبـوًكمسؾىمرؾىماظوزؼرمادلكؿصمتـققيمرئقسموأسضوكمجمؾسمادارةماظشورطيمطؾوفممأوممم95ادلودة

ماذامأضؿضًمذظكمعصؾقيماظعؿلميفماظشرطيمواحوظؿفمماىلماظؿقؼققمموتؽؾقفمعػووضمأومأطـورمدلؾوذورةمدوؾطوتمجمؾوسمممممم بعضفم

مأ ومرئقلهموذظكمدلدةمالمتؿفووزمثالثيمأذفرمضوبؾيمظؾؿؿدؼدمدلدةممموثؾيمأخرىمسؾىمأنمؼلؿؿرمصورفمغصوفمعرتؾووتفممممماإلدارة

موغصفمادلؽوصكتمأثـوكمعدةماظؿـققيم،مواذامثؾًمأنمضرارماظؿـققيمطونمتعلػقوممصقصرفمعومطونمضدمخصممأثـوكمصرتةماظؿـققي.م

 

 الفصل الخامس

 مالية الشركة العامة

م) متـؼضيماظشرطيماظعوعيمبلحدماألدؾوبماآلتقيم:وم102ادلودة م(:

ميفمغظومماظشرطي.م -1 ماغؿفوكمادلدةمادددة

ماغؿفوكماظغرضماظذيمأدلًماظشرطيمعنمأجؾه.م -2

مػالحتممجقعمرأسمعولماظشرطيمأومععظؿهمحبقٌمؼؿعذرمادؿـؿورماظؾوضيمادؿـؿورًامجمدؼًوم.م -3

ماإلغدعووووووووج.م -4

ماظؿقولماىلمذرطيمخمؿؾطيمأومخوصي.م -5

مغصفمرأسمادلول.م -6 محؼؼًماظشرطيمسفزاممدلدةمثالثمدـواتمعؿؿوظقيمأوماذامبؾغًماخللورة ماذا

م) (:مؼؿوىلمتؼدؼرمصويفمأصولماظشرطيميفمحوظيماإلغدعوجمأوماظؿؼققممأوماظؿقولمأوماظؿصػقيمجلـيمعونمادلكؿصونيمؼصودرمبؿشوؽقؾفوممممم103ادلودة

وبؾيمظؾطعنمصقفومبليمررؼقمعنمررزماظطعونمبعودمعصوودضيمجمؾوسمممممضرارمعنماظوزؼرمادلكؿصموتؽونمضراراتفومغفوئقيموشريمض

مم ماظوزراكمسؾقفو.

م) م)105ادلودة ميفمادلودة مختضعمحوالتماالغؼضوكمادددة مم102(: معنمػذاماظؼوغونمدلصودضيمجمؾسماظوزراك. م(

 الباب الخامس

 التحكيـــــــــم

عوتمؼصدرموزؼرماظشؽونماظؼوغوغقيمضراراممبؿشؽقلمػقؽويماظؿقؽوقمميفمطولمممموممععمعراسوةمعوموردميفمضوغوغيماظؿقؽقمموادلراصمم1(:107ادلودةم)

غزاعمبرئوديمأحدماظؼوغوغقنيماألطػوكماظعوعؾنيميفماظوزارةموسضوؼيمسددمعنمادؽؿنيمبؼودرماخلصوومماألصوؾقنيميفماظـوزاعممممم

موؼؾنيميفماظؼرارماظـزاعماظذيمدقعرضمسؾىمػقؽيماظؿقؽقم.م

ماظشؽونماظؼوغوغم-م2 مقيمتؽؾقفمطلمخصممأصؾيميفماظـزاعمبنخؿقورمحمؽممظهمخاللمأدؾوسنيمعنمتورؼوماخطوره.متؿوىلموزارة

اذاماغؼضًمادلدةمادلذطورةميفماظػؼرةماظلوبؼيمعنمػذهمادلودةمدونمابالغموزارةماظشؽونماظؼوغوغقيممبوومؼػقودماخؿقوورمرورفمعؿـووزعممممممم-م3

ممظهمضومموزؼرماظشؽونماظؼوغوغقيمبوخؿقورمأحدماظؼوغوغقني مماألطػوكمطؿقؽممسنمذظكماخلصم.محمؽؿو

م) ممحيددمرئقسمػقؽيماظؿقؽقممعقعوداممظؾفؾليماظيتمدؿـظرمصقفوماظـزاعموعؽونماغعؼودػوموسؾىموزؼورماظشوؽونماظؼوغوغقويمممم1(م:109ادلودة و

مظـظرهموذظكمخاللمأدؾوسنيمسؾىماألضلمضؾلمبدكماجلؾلي.م ماسالنممجقعماخلصوممبوظطؾىموعقعودماجلؾليمادددة



ونماسالنممجقعماألورازمادلؿعؾؼيمبوظؿقؽقممواإلخطوراتماظيتمتوجففوموزارةماظشؽونماظؼوغوغقيمبوظربؼودمادللوفلمعوعمسؾوممممممؼؽم-م2

مم ماظوصول.

م) مبعدماظؿلطدمعنماسالغهممبقعودماجلؾليمصؾفقؽيماظؿقؽقممأنمتؼضيميفماظـزاعميفمشقؾؿووووه.م113ادلودة ماذام محيضرمأحدماخلصوم م(:

م) ماظرمسقي.م2عودة ماظؼوغونمعنمتورؼومصدورهموؼـشرميفماجلرؼدة م(:مؼعؿلمبفذا

مبصـعوكمم-صدرمبرئوديماجلؿفورؼيم

مػو1417/رعضوووون/15بؿورؼومم

مم1997/ؼـوؼووووور/23ادلواصقممم

م

ماظػرؼق/سؾيمسؾدماهللمصوحلم
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