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 8;<6لسنة ( 6;)قانون رقم 
 بإصدار

 قانون الهيئات العامة
 مةباسم األ

 رئيس الجمهورية
 بعد االطالع عمى الدستور المؤقت؛

بشأن التنظيم السياسى  7;<6من سبتمبر سنة  >7ر فى وعمى اإلعالن الدستورى الصاد
 ؛لسمطات الدولة العميا

ادات رؤوس األموال المنقولة وعمى بفرض ضريبة عمى اير  <8<6لسنة  69وعمى القانون رقم 
 ؛األرباح التجارية والصناعية وعمى كسب العمل

 بتقرير رسم دمغة؛ 6:<6لسنة  779وعمى القانون رقم 
بشأن بعض األحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات  9:<6لسنة  ;7رقم وعمى القانون 

 التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛
فى شأن تحويل المؤسسات المصرية واألجنبية إلى شركات  ::<6لسنة  :86القانون رقم وعمى 

 مساهمة؛
 فى شأن الجمعيات التعاونية؛ ;:<6لسنة  >86وعمى القانون رقم 
 بإصدار قانون المؤسسات العامة؛ >:<6لسنة  87وعمى القانون رقم 
 األوراق المالية؛ بالالئحة العامة لبورصات >:<6لسنة  6;6وعمى القانون رقم 
 بشأن االندماج فى شركات مساهمة؛ 1;<6لسنة  779وعمى القانون رقم 
 ؛بإصدار قانون ديوان المحاسبات 1;<6لسنة  781وعمى القانون رقم 
 فى شأن المؤسسات العامة ذات الطابع االقتصادى؛ 1;<6لسنة  :;7وعمى القانون رقم 
 لمؤسسات العامة التعاونية؛فى شأن ا 1;<6لسنة  >;7وعمى القانون رقم 
 بقصر تعيين أى شخص عمى وظيفة واحدة؛ 6;<6لسنة  :67وعمى القانون رقم 
بتخويل مجالس إدارة الجهات اإلدارية ومجالس إدارة  6;<6لسنة  <68وعمى القانون رقم 

العامة التى تساهم فى منشَات تصدير القطن سمطة الجمعيات العمومية أو جماعة المؤسسات 
 كاء؛الشر 
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بإنشاء المجمس األعمى لممؤسسات  6;<6لسنة  <<=6وعمى قرار رئيس الجمهورية رقم 
 العامة؛

بشأن سمطات الوزراء ومسئوليات كل منهم  6;<6لسنة  11<6وعمى قرار رئيس الجمهورية رقم 
 فى تحقيق األهداف بالنسبة لممؤسسات العامة؛

رة المؤسسات العامة سمطة الجمعية بتخويل مجالس إدا 7;<6لسنة  ;8وعمى القانون رقم 
 العمومية أو جماعة الشركاء بالنسبة لمشركات التابعة لها؛

 وعمى ما ارتَاة مجمس الدولة؛
 وعمى موافقة مجمس الرياسة؛

 :أصدر القانون ااَلتى
 

 .مايخالفو من أحكام ويمغى كل، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الييئات العامة -6مادة 
 

 . ويعمل بو من تاريخ نشره ،ينشر ىذا القانون فى الجريدة الرسمية -7مادة 
 .(2268أبريل سنة  12)  2831ذى الحجة سنة  5اسة الجميورية فى ئصدر بر 

 
 جمال عبد الناصر
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 قانون الهيئات العامة
 

أو يقوم عمى مصمحة  دارة مرفق مماإل ،يجوز بقرار من رئيس الجميورية إنشاء ىيئة عامة -6مادة 
 . وتكون ليا الشخصية االعتبارية ،خدمة عامة

 
 : يتضمن القرار الصادر بانشاء الييئة العامة البيانات اآلتية -7مادة 

 . اسم الييئة ومركزىا( 2)
 . الغرض الذى أنشئت من أجمو( 1)
 . بيان باألموال التى تدخل فى الذمة المالية لمييئة( 8)
 . أجمو ة العامة لتحقيق الغرض الذى أنشئت منما يكون ليا من اختصاصات السمط (4)

 
شأنيا تحقيق الغرض  لمييئة العامة أن تتعاقد وتجرى جميع التصرفات واألعمال التى من -8مادة 

 . الذى أنشئت من أجمو
 

تتبع فى ادارتيا والتى  تضع الييئة العامة لوائح داخمية لتنظيم أعماليا تتضمن القواعد التى -9مادة 
وذلك فى حدود األحكام المنصوص عمييا فى ىذا ، ايالعمل فى حساباتيا وادارة أموال يايجرى عمي

 . نشائياإالجميورية الصادر ب القانون وفى قرار رئيس
 

 . التابعة لو شراف والرقابة عمى الييئات العامةلموزير المختص سمطة التوجيو واإل -:مادة 
 

 .ادارتيدارة الييئة العامة مجمس اإيتولى  -;مادة 
وطريقة اختيار أعضائو  دارةنشاء الييئة تشكيل مجمس اإلإويبين قرار رئيس الجميورية الصادر ب
 . واألحكام الخاصة بمرتباتيم أو مكافآتيم

 
أمورىا واقتراح  دارة الييئة ىو السمطة العميا المييمنة عمى شئونيا وتصريفإمجمس  ->مادة 

الزما من القرارات لتحقيق الغرض الذى قامت  السياسة العامة التى تسير عمييا ولو أن يتخذ ما يراه
 نشاءإوفى الحدود التى يبينيا قرار رئيس الجميورية الصادر ب ،القانون من أجمو وفقا ألحكام ىذا
 : الييئة ولو عمى األخص
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المالية واالدارية والفنية لمييئة دون  والقرارات المتعمقة بالشئون صدار القرارات والموائح الداخميةإ( 2)
 . التقيد بالقواعد الحكومية

وفصميم وتحديد مرتباتيم  وضع الموائح المتعمقة بتعيين موظفى الييئة وعماليا وترقيتيم ونقميم( 1)
ميورية الصادر القانون وفى حدود قرار رئيس الج وأجورىم ومكافآتيم ومعاشيم وفقا ألحكام ىذا

 . نشاء الييئةإب
 . الموافقة عمى مشروع الميزانية السنوية لمييئة (8)
فى  النظر فى كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس المجمس عرضو من مسائل تدخل( 4)

 . اختصاص الييئة
 . المالى النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالييئة ومركزىا( 5)

المجمس أو مدير الييئة  لى رئيسإلى لجنة من بين أعضائو أو إجمس االدارة أن يعيد ويجوز لم
 . ببعض اختصاصاتو

 . محددة كما يجوز لممجمس تفويض أحد أعضائو أو أحد المديرين فى القيام بميمة
 

 التى تضمنيا قرار ميتولى رئيس مجمس إدارة الييئة إدارتيا وتصريف شئونيا وفقا لالحكا -=مادة 
 .رئيس الجميورية الصادر بإنشاء الييئة وتحت إشراف الجية اإلدارية المختصة

 .مديرًا أو أكثر فى بعض اختصاصاتوولو أن يفوض 
 .وأمام القضاء يمثل رئيس مجمس االدارة الييئة فى صالتيا بالييئات وباألشخاص األخرى -<مادة 

 . ق أغراض الييئةويكون مسئوال عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقي
 

تصدر القرارات ، ضاءعبحضور أغمبية األ ،تكون اجتماعات مجمس إدارة الييئة صحيحة -61مادة 
 . الذى منو الرئيس وعند التساوى يرجح رأى الجانب ،بأغمبية آراء الحاضرين

 
يقدم الى الوزير أن  وعمى ،لى الوزير المختص العتمادىاإتبمغ قرارات مجمس ادارة الييئة  -66مادة 

 . فييا رئيس الجميورية المسائل التى تستمزم صدور قرار منو
 

أو أكثر  دارة أن يعين مراقبامع عدم االخالل برقابة ديوان المحاسبات لمجمس اإل -67مادة 
المنصوص عمييا فى القانون  محسابات من األشخاص الطبيعيين الذين تتوافر فييم الشروط الالزمةل
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ويحدد مجمس االدارة مكافأة المراقب ويكون لو  الخاص بالمحاسبين المراجعين 2252لسنة  288رقم 
 وفى حالة تعدد المراقبين يكونون، الشركات المساىمة وعميو واجباتو حقوق مراقب الحسابات فى

 . مسئولين بالتضامن
 

عامة فيما بالوظائف ال تسرى عمى موظفى وعمال الييئات العامة أحكام القوانين المتعمقة -68مادة 
 .الييئة أو الموائح التى يضعيا مجمس االدارة نشاءإفى القرار الصادر ب خاص لم يرد بشأنو نص

 
واألحكام المتعمقة باألموال  وتجرى عمييا القواعد ،تعتبر أموال الييئة العامة أمواال عامة -69مادة 
 . نشاء الييئةإالصادر ب ما لم ينص عمى خالف ذلك فى القرار ،العامة

 
الييئة طريقة  نشاءإتكون لمييئة ميزانية خاصة ويحدد قرار رئيس الجميورية الصادر ب -:6مادة 

 . وضع الميزانية والقواعد التى تحكميا
 

ويتولى عرضيا عمى ، عداد مشروع ميزانيتياإدارة الييئة أو من ينيبو بإيقوم رئيس مجمس  -;6مادة 
 . قرارىااالدارية المختصة إل يا لمجيةدارة الييئة لمموافقة عمييا وتقديمإمجمس 

 
 . لغاؤىا بقرار من رئيس الجميوريةا  دماج الييئات العامة و إيكون  ->6مادة 

 
 . ىذا القانون يحدد رئيس الجميورية بقرار منو ما يعتبر ىيئات عامة فى تطبيق أحكام -=6مادة 


