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 قانون المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري 
 2998لسنــة  82وتعديالته رقــم 

 
 
 

 ( : 2) المادة 

ويمما   (  1991والتطاوي  الضرا ل لسانا  لإلسااانقاانون المسسساا الماماا ) يسمى هذا القانون 
 .به من تا يخ نش ه في الج يدة ال سميا 

 
 

 ( : 8) المادة 
 

   إال أدناااهال التاليااا ضيامااا و دل فااي هااذا القااانون المماااني الم   ااا ل ااا ياااون للالمااال والمبااا   
 :دلل الق ينا على غي  ذلك  إذا
 

 .المؤسسة العامة لالسكان والتطوير الحضري :     المؤسسة 
 

 . وزير االشغال العامة واالسكان:    ر ــالوزي
 

 .مجلس ادارة المؤسسة :      المجلس 
 

 .دير عام المؤسسة م :  المدير العام 
 

 .كل شخص طبيعي او معنوي ينتفع من خدمات المؤسسة :  د ـالمستفي
 

 .قطعة االرض وما انشئ او سينشا عليها من بناء:   ار ــالعق
 

البناء المعد للسكن الذي يخصص للمستفيد بموجب احكام هـذا القـانون او  :  الوحدة السكنية 
ـــ  قطعـــ ـــذي ينشـــيد المســـتفيد عل ـــاء ال ـــد مـــن البن ة االرض المخصصـــة ل

 . المؤسسة لغايات السكن
 

اي شــخص معنــوي يقــرض المســتفيد بمواسقــة المؤسســة مبلغــا مــن المــال :  الجهــة الممولــة  
 . قرضا لتخصيص عقار لد او إلكمال عقار قايم
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 ( : 3) المادة 

( الضرا ل والتطاوي   لإلسااانسا الماماا االمسسا) تنشا في المملاا مسسسا عاماا  ساميا تسامى  
تتمتاااال بالش  ااااايا االعتبا ياااااا ذال اساااااتق   ماااااالي وادا ل ول ااااا ب اااااذه ال ااااا ا ان تقاااااو  بجميااااال 
الت اا فال القانونيااا بمااا فااي ذلاااك تملااك واسااتاما  االمااوا  المنقولاااا وغياا  المنقولااا واباا ا  المقاااود 

مي الماا  المادني والقيا  بجميل االج اءال القانونيا المتملقا ب ا وان تنيب عن اا ل اذه الياياا المضاا
 . او ال مضا  آ  

 
 

 ( : 4) المادة 

اعتبا ًا من ن اذ هذا القانون ت بح المسسسا ال لف القانوني والواقمي لا  مسسسا االساان ودائ ة 
التطااوي  الضراا ل وتااسو  الي ااا جمياال مشااا يم ا وموجودات ااا وضقوق مااا وام ا مااا المنقولااا وغياا  

امااال المت تباا علي ماا بمااا فاي ذلااك المقاود التاي ااناال قاد اب ماال المنقولاا اماا تتضماا  جميال االلت  
 .الغ اض االساان والتطوي  الضر ل وتمتب  اان ا اب مل مل المسسسا 

 
 

 ( : 5) المادة 

ي بح جميل الموظ ين والمست دمين والمما  التابمين لمسسسا االساان ودائ ة التطاوي  الضرا ل 
ت دمين وعمااًل في المسسسا وينقلاون للمما  في اا مال جميال عند المم  ب ذا القانون موظ ين ومس
 .ضقوق   وااللت امال المت تبا علي   

 
 

 ( : 6) المادة 
 

تتااولى المسسسااا المساااهما فااي ضاا  ا مااا السااان وتطااوي  المناااط  المتدنيااا ال اادمال فااي المملاااا 
 :بجميل الط   والوسائ  المتاضا ل ا بما في ذلك 

 

 و يا لمجلس الو  اء ضاو  السياساا الماماا ل سااان وع قت اا باالتنظي  والبيئااتقدي  الت       .أ 
 .وذلك بالتماون مل الج ال ال سميا ذال الم قا ب ذا الموروع 

 

 . بي  االست اتيجيا الوطنيا ل ساان واعداد ال تش يمال ر و يا لتن يذهاامتابما تط . ب
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يااا االقليميااا النشاااء اضياااء جدياادة فااي اجاا اء الد اسااال والبضااوا راامن الوضاادال التنمو     . ج
مناط  التوسل الساني دا   ضدود البلاديال ومنااط  التنظاي  و ا ج اا وانشااء منااط  

 .جديدة للتجممال الساانيا 
 

القيااااا  بالد اسااااال الساااااانيا واالجتماعيااااا واالقت اااااديا وال ااااضيا والبيئيااااا ذال الم قااااا       .د 
تضدياااااد الضاجااااااا السااااااانيا وتااااااوفي  ال اااااادمال  باالسااااااان والتطااااااوي  الضراااااا ل ليايااااااال

الراا و يا فااي المناااط  الماتظااا بالساااان والمماا  علااى ا الااا مظاااه  الت لااف والبناااء 
 .المشوائي في ا ومساعدة سااني ا على توفي  السان المناسب ل   

 

ـــ تشااجيل الضاا ف ال ااناعيا ال اايي ة وباا اما التااد يب الم نااي فااي المناااط  التااي تقااا  ب ااا     .ه
 .شا يل المسسسا وتطوي ها م

 

المماا  علااى تااوفي  قاا وض للمساات يدين ماان مشااا يل االساااان والتطااوي  الضراا ل وذلااك   . و
 . بالتماون مل الج ال الممولا الممنيا

 

 اقامااا مشااا يل اسااتاما يا مباشاا ة او عاان ط ياا  اباا ا  عقااود اسااتاما  ماال مسااتام ين ماان   . ز
 .القطاع ال اص بما يت   مل اهداف المسسسا 

 

د اسااا وتن يااذ ال ماان مشااا يل االبنيااا ال ا ااا بالضاومااا ومسسسااات ا المامااا بتاليااف ماان      .ح
 .مجلس الو  اء 

 
 
 ( : 7) المادة 

- : يتولى ادا ة المسسسا مجلس يت  تشايله على الوجه التالي (أ ) 
 

 (  ئيساً )                                    : الو ي       .2

 ائبًا لل ئيسن: المدي  الما      .8

 ( عرواً )                : مندوب عن و ا ة الت طيط     .3

 ( عرواً )          : مندوب عن و ا ة الشسون البلديا     .4

 ( عرواً )      : مندوب عن دائ ة اال اري والمساضا     .5

 ( عرواً )                 : مندوب عن البنك الم ا ل     .6

 ( عرواً )                 : مندوب عن سلطا المياه     .7

 ( عروا)    مندوب عن امانا عمان الاب ى             .2
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ا بماا اشا اص ماان القطااع ال اااص مان ذول ال با ة واالهتمااا  يميان   مجلااس الاو  اء بتنساايب     .9
 ( أعراء) .  من الو ي  لمدة سنتين قابلا للتجديد 

 
من هذه الماادة ( أ)من ال ق ة (  8 - 3)يت  تميين االعراء المن وص علي   في البنود من  (  ب) 

 .ق ا  الو ي  الم تص او الج ا الم ت ا على ان ال تق  د جا ال من   عن االولى اب
 
 

يجتماال المجلااس ماا ة واضاادة فااي الشاا   علااى االقاا  والمااا دعاال الضاجااا باادعوة ماان  ئيسااه او    (ج )  
ا مان اعراائه علاى االقا  علاى نائبه في ضالا غيابه وياون اجتماعاه قانونياًا اذا ضرا ه سابم

ان ياااون الاا ئيس او نائبااه فااي ضالااا غيابااه واضاادًا ماان   وي ااد  ق ا اتااه باالجماااع او بااا يااا 
 .ا وال الضار ين واذا تساول اال وال ي جح الجانب الذل فيه  ئيس الجلسا 

 
 

 ( : 2) المادة 

 القااا ا ال لتضقيااا  اغ ارااا ا المجلاااس هاااو السااالطا الملياااا فاااي المسسساااا ويت اااذ ماااا يااا اه مناسااابًا مااان 
 :واهداف ا ويما س ال  ضيال ال  ما لذلك وب ا ا ما يلي 

 
 

اقتاا اا السياسااا المامااا ل ساااان والتطااوي  الضراا ل فااي المملاااا ومتابمااا ا اادا  التشاا يمال    (أ ) 
 .ال  ما ل ذه اليايا 

 

المملاااا علااى ان تمطااى  وراال  طااا تن يااذ السياسااا المامااا ل ساااان والتطااوي  الضراا ل فااي(  ب ) 
االولويا في ذلاك للمشاا يل ال ا اا بتاامين الساان لاذول الاد   المضادود وفا  التم ياف الاذل 

 . يرمه المجلس ل ذا الد   من ضين الى آ  
 

 . ا  الموا نا السنويا للمسسسا وع ر ا على مجلس الو  اء للموافقا علي ا اق(  ج ) 
 

 . دا  سندال الدين بموافقا مجلس الو  اء نسيب الض و  على الق وض وات(  د ) 
 

ش اء اال اري او استم ا ا لياياال اقاماا مشاا يل المسسساا علي اا واعاداد م ططاال ت امي  (  هـ )
الوضدال السانيا والم اف  الماما التابما ل اا واجا اء مماام ل التوضياد واالفا ا  والتج ئاا لتلاك 

  الج ااال التنظيميااا الم ت ااا بناااء علااى اال ارااي وفاا  اضاااا   ا ااا ياات  وراام ا ماان قباا
 .طلب المسسسا وضسب طبيما المش وع 

 

تاااااجي  اال ارااااي وبيااااول السااااان او ال انشاااااءال ا اااا ى تملا ااااا المسسسااااا وبياااال اال ارااااي   ( و ) 
 .والمقا ال 
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 .ت  يص المقا ال بق د التمليك لقاء التااليف التي يضددها المجلس    (ز ) 
 

لسانيا للج اال الممولاا لياياال إعاادة بيم اا للمسات يدين او ت جي هاا ل ا  تا جي ا بيل الوضدال ا(  ح ) 
 .تمويليا ينت ي بالتمليك 

 

 .ي  الوضدة السانيا للمست يد ت جي ا تمويليا وف  اضاا  قانون الت جي  التمويلي النافذ ات ج(   ط ) 
 

دا ت ا واستي ل ا ب(  ي )   و ة من  دة او بالمشا اا مل اليي  تطوي  األ اري المملواا للمسسسا وا 
 .وت جي ها وبيم ا بما يسدل الى تضقي  أهداف المسسسا 

 

 
 ( : 9) المادة 

 :يتولى المدي  الما  للمسسسا الم ا  وال  ضيال التاليا     
  
 . تن يذ السياسا الماما التي يرم ا المجلس والق ا ال التي ي د ها         (أ ) 
 . اف على الج ا  االدا ل والمالي وال ني للمسسسا االش        ( ب) 
 . االش اف على ادا ة اعما  المسسسا وتن يذ االشيا  المتملقا ب ا    (    ج) 
 . اعداد مش وع الموا نا السنويا للمسسسا وع ره على المجلس   (      د) 
 .قيل علي ا توقيل المقود واالت اقيال التي يق ها المجلس وي وره بالتو (      ها)
 .مما سا ال  ضيال التي ي ول ا له المجلس (      و)  
 
 

 ( : 20) المادة 

 :تتاون موا د المسسسا مما يلي    
 

  .المبالغ التي ت    ا الضاوما ل ا   (   أ )  
  .الق وض    (  ب) 
  .سندال الدين التي يواف  مجلس الو  اء على ا دا ها    (   ج) 
وا  التاااي يلتااا   المسااات يدون باياااداع ا لااادى المسسساااا علاااى سااابي  االد اااا  وفااا  نظاااا  االمااا   (   د) 

  . اص ي د  ل ذه اليايا 
  .عائدال بيل وت  يص وتاجي  عقا ال المسسسا وانشطت ا االستاما يا     (هـ)
 .  ال بال واالعانال على ان تس ذ موافقا مجلس الو  اء على االجنبي من ا    ( و) 
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 .بد  ال دمال التي تستوفي ا المسسسا بمقترى نظا  ي د  ل ذه اليايا     ( ز )
 .ال م اد  ا  ى يواف  علي ا مجلس الو  اء    ( ح) 
 
 

 

 ( : 22) المادة 

 .ترمن الضاوما رمانا مطلقا الت امال المسسسا تجاه اآل  ين    
 
 

 ( : 28) المادة 

 .ساان والتطوي  الضر ل للمسسسا مجاناً و  ت ويض ا اري الدولا ال الضا لمشا يل االيج   
 
 

 ( : 23) المادة 

للمجلس ض  ت  يص عقا  للمست يد بق د التمليك ضسب ضاجته لناوع المقاا  مال م اعااة     (أ )  
 :مقد ته الماليا على تسديد الامن وف  الش وط التاليا 

 .االق   ان ياون المست يد ا دنيا قد ات  الاامنا عش ة من عم ه على      .2
ان ال يااااون المسااات يد او ال مااان ابنائاااه القا ااا ين مالااااا لمقاااا  مناسااابا لسااااناه فاااي منطقاااا       .8

المشاا وع التااي يضااددها المجلااس او قاااد ا علااى انشاااء مااا  هااذا المقااا  او الض ااو  عليااه فااي 
 .روء الظ وف الماليا للمست يد او ابنائه 

ئه القا  ين قد انت ل بمش وع اساان من ال ج ا  ساميا ان ال ياون المست يد او ال من ابنا     .3
 . في ال منطقا 

 
   لمجلاااس الاااو  اء بنااااء علاااى تنسااايب المجلاااس اساااتاناء ال مشااا وع اساااتاما ل للمسسساااا او ال   ( ب) 

 .من هذه المادة ( أ)ج ء منه من ال من الش وط الوا دة في ال ق ة 
 

 
 
 
 

 ( : 24) المادة 
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لمقاا  مان المسات يد المت لاف عان دفال االقسااط الشا  يا المساتضقا علياه وفقاًا يض  للمسسسا اسات داد ا
 :لما يلي 

اذا ت لف المست يد عن دفل ا اا اقساط متتاليا او  مسا اقسااط مت  قاا مان امان المقاا  يات       .أ 
انذا ه بواسطا الااتب المد  بل و  دفل االقساط المستضقا علياه  ا    مساا عشا  يوماًا مان 

 . يخ تبلييه االنذا  تا  
  
اذا انت ل مدة االنذا  ول  يق  المست يد بتسديد االقساط المستضقا عليه فللمجلس ا دا  ق ا       .ب

بالياء ت  يص المقا  واست داده من شاغله مست يدًا اان او مشيً  له دون موافقا المسسسا 
 . 

ه مااان شااااغله للمسااات يد بواساااطا ااتاااب يبلاااغ قااا ا  المجلاااس باليااااء ت  ااايص المقاااا  واسااات داد     .ج
 . المد  وي بح هذا الق ا  قابً  للتن يذ بمد م و  مدة ا اين يومًا على تا يخ التبليغ 

اذا تبااين لاادى ااتااب المااد  ان المساات يد مج ااواًل ماااان االقامااا فيضاا  للماادي  المااا  ان يقاا         .د
ادة بواسطا النشا  فاي  اضي ا يومياا واضادة تبليغ المست يد الق ا ال ال اد ة بمقترى هذه الم

 . على االق  
اذا ا تااااب المساات يد ال م ال اااا الضاااا  وشااا وط التنظااي  المقااا  ة فااي القاااوانين واالنظماااا ذال    . هـــ

الم قا ول  يق  بت ضيح او ا الا الم ال ا     ستين يوما من تا يخ تبلييه انذا ا عادليا مان 
 .ان المضدد من قبله قب  المسسسا بذلك وعلى المنو 

 .ين ذ ق ا  است داد المقا  وا  ئه من شاغله بواسطا دوائ  االج اء     .و 
  
اذا عااا ض المسااات يد علاااى المسسساااا تساااويا وقبلااال ب اااا يوقاااف تن ياااذ القااا ا  ويلياااى بماااد تن ياااذ      .ز

   .التسويا 
( 66) اا فاي غراون يض  للمتر   الطمن في ق ا  الياء الت  يص لدى المضاماا الم ت     .ح

 . يومًا من تا يخ تبليه الق ا 
 
 

 ( :25)المادة 

 .تنتق  ضقو  المست يد والت اماته لو اته الش عيين بمده 
 
 
 

 ( : 26)المادة 
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يبقى المقا  ملااا للمسسساا لضاين قياا  المسات يد بساداد ااما  الاامن والوفااء بجميال االلت اماال .2.(أ ) 
ين علااى االقاا  علااى تااا يخ  اادو  قاا ا  المجلااس بت  اايص المت تباا عليااه ولضااين ماا و  ساانت

 .المقا  وقيا  المسسسا بانجا  مماملا االف ا  ش يطا ان تستام  المسسسا اج اءال االف ا  
من هذه ال ق ة يجو  للمجلاس الموافقاا للمسات يد علاى مبادلاا ( 1)على ال غ  مما و د في البند      .8

 . د ها ل ذه اليايا عقا  با   وذلك وفقا لتمليمال ي 
  
تقاااو  المسسساااا بااااج اءال نقااا  ملاياااا المقاااا  باسااا  المسااات يد او التناااا   لاااه وفقاااا الضااااا  هاااذا     (ب)

القانون استنادا الى قا ا  مان المجلاس ويبلاغ القا ا  الاى دائا ة اال اراي والمسااضا لتن ياذه وفقاا 
 . التسجي  للتش يمال النافذة دون الضاجا الى ضرو  الط فين الى دائ ة 

 
تس ل ن وص القاوانين واالنظماا المتملقاا باع ااء المسات يد مان مشاا يل المسسساا مان  ساو  . 1 (ج)

التسااجي  علااى ممااام ل تسااجي  الوضاادال السااانيا التااي ياات  تنااا   المساات يد عن ااا لليياا  وفقااا 
 .الضاا  هذا القانون 

بالتمليك وممام ل نق  الملايا بموجبه تم ى ممام ل تسجي  عقد الت جي  التمويلي المنت ي     . 1
 . من دفل ال سو  لدى مدي يا تسجي  األ اري الم ت ا 

 

( أ)مان ال قا ة ( 1)اذا ل  يت  تسجي  ملايا المقا  للمسات يد بماد انت ااء المادة المبيناا فاي البناد    ( د) 
المسات يد  من هذه المادة وبسبب ال يد له فيه يجو  للمجلس بنااء علاى طلاب  طاي مقاد  مان

 . ان ياذن له بالتنا   عن ض  االست ادة في ا لليي  
 
 

علااى الاا غ  ممااا و د فااي قااانون وراال األمااوا  غياا  المنقولااا ت مينااا للاادين   تتااولى المسسسااا . 2 (هـــ)
تنظي  سندال الت مين المتملقا بالممام ل المنظما بين المست يد والج اا الممولاا سادادا لاامن 

لسااانيا او توساامت ا وتواياا  إقاا ا ال المديونيااا ماان قباا  الموظااف الم ااتص المقااا  او الوضاادة ا
 .بذلك وف  تمليمال ي د ها المجلس ل ذه اليايا 

تستوفي مدي يا تساجي  األ اراي الم ت اا مبلياا مقادا ه  مساون ديناا ا عان اا  ساند توايا       . 8
 .من هذه ال ق ة ( 1)مماملا ت مين ت  تنظيميه وف  اضاا  البند 

  
اذا عج  المست يد عن سداد بااقي االقسااط المتضققاا للمسسساا مان قيماا المقاا  الم  اص لاه . 2(و)

السباب  ا جا عن ا ادته او اراط  الاى الت لاي عان المقاا  الل ظا ف طاا ىء و غاب فاي 
التناا   عاان ضاا  االساات ادة فيااه لليياا  فللمجلااس ان ياااذن بضلااو  شاا ص ا اا  ماااان المساات يد 
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ماان هااذه ( أ)ماان ال قاا ة ( 1)ساااط وذلااك بمااد ماا و  الماادة المبينااا فااي البنااد فااي سااداد باااقي االق
 .المادة 

من ( 1)تنتق  جميل ضقو  المست يد وااللت امال المت تبا عليه الى اليي  المشا  اليه في البند      .1
ماان هااذا  13ماان المااادة ( أ)هااذه ال قاا ة الااذل يجااب ان تتااواف  فيااه الشاا وط الااوا دة فااي ال قاا ة 

قانون وعلى ان ال يت  ذلك اال بمد سداد جميل االقساط التي استضقل من امن المقا  ضتاى ال
 . تا يخ التنا   

ال يجو  الل سبب انشاء  هن علاى المقاا  او ايقااع ال ضجا  علياه او بيماه مان قبا  دوائا     (ز ) 
اتماا  نقا   التن يذ او دائ ة تسجي  اال اري الم ت ا وفاء لدين مستض  الل ج ا اانل قب 

 . ملايا المقا  باس  المست يد او  ل ه وفقا للتش يمال المممو  ب ا 
 

علاى الاا غ  ممااا و د فاي ال تشاا يل ا اا  اذا اساتض  دياان الج ااا الممولاا فااي ذمااا المساات يد  .2 ( ح) 
قب  نق  ملايا المقا  له بسبب عد  اتما  اج اءال االف ا  وت لاف عان الساداد فيجاو  عندئاد 

مولا اللجوء لدوائ  التن يذ للتن ياذ علاى ضا  المن ماا للمسات يد فاي المقاا  الم  اص للج ا الم
لاه وفقااا ل جاا اءال الم ساوما فااي قااانون التن ياذ عنااد بياال الماا  غياا  المنقااو  علاى الاا غ  ماان 
بقاء ملايا  قباا المقاا  باسا  المسسساا وبماد  ادو  قا ا  االضالاا القطمياا وفا  قاانون التن ياذ 

 ادة فاااي المقاااا  المن اااذ علاااى ضااا  المن ماااا فياااه ينتقااا  للشااا ص المضاااا  علياااه فاااان ضااا  االسااات
وتستوفي مدي يا تسجي  األ اري الم ت ا  سو  نق  الملايا والر ائب المقا  ة وفا  اضااا  

 .التش يمال النافذة 
ماان هااذه ال قاا ة اتباااع اجاا اءال اساات داد ( 1)للمسسسااا فااي الضالااا المن ااوص علي ااا فااي البنااد      .1

ماان هااذا القااانون وتسااديد دياان ( 17)وضاادة السااانيا او المقااا  المن ااوص علي ااا فااي المااادة ال
 .الج ا الممولا 

 
 

 ( :27) المادة 

اذا ارط  المست يد ا  ء الوضدة السانيا او المقا  فيجو  له تاجي  ال من ماا وفقاا للشا وط     . أ 
ء المادة المضاددة بقا ا  المجلاس وذلاك التي يق  ها المجلس وتمتب  االجا ة منت يا ضاما بانت اا
 . على ال غ  مما و د في قانون المالاين والمستاج ين 

  
اذا ق اا  المساات يد عاان دفاال االقساااط المسااتضقا عليااه واااان المقااا  الم  ااص او المباااع لااه      .ب

 مسج ًا فيض  للمسسسا ضج  بد  االجا ة بق ا  من المجلس واستي اسها مقاب  هذه االقساط
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 ( : 22) لمادة ا

من هذا القاانون علاى الوضادال الساانيا القائماا او التاي ( 16)ال تس ل االضاا  الوا دة في المادة 
 .يت  انشاسها بمواقل التضسين التي تن ذها المسسسا وللمجلس ا دا  التمليمال المناسبا بشان ا 

 
 

 ( : 29) المادة 

لتوضياااد واالفااا ا  والتج ئاااا لمشاااا يل المسسساااا تتاااولى دائااا ة اال اراااي والمسااااضا اعاااداد مماااام ل ا
)   اون باسااااهاااذا القانااا أضااااا   ال ا اااا بالمقاااا ال التاااي تنطبااا  علي اااا اد  ساااندال التسجيااااوت ااا

 ( .المسسسا الماما ل ساان والتطوي  الضر ل 
 
 

 ( : 80) المادة 

 سسسااا مال ااًا باادفل علااى الاا غ  ممااا و د فااي ال تشاا يل آ اا  ياااون المساات يد ماان مشااا يل الم  ( أ )   
راا يبا االبنيااا واال ارااي دا اا  ضاادود البلااديال والقاا ى او ال راا ائب او  سااو  او تااااليف 
مالياااا ا ااا ى م  وراااا او سااات  ض فاااي المساااتقب  علاااى االماااوا  غيااا  المنقولاااا دا ااا  ضااادود 

 . البلديال والق ى و ا ج ا
 
 

 ا  ا او تماذ  تساجيله عناد التماقاد إذا تماقد ش ص مل المسسسا على ش اء عقا  ول  ياان م  . 2(ب) 
ألل سبب اان تضسب  سو  ممام ل تسجي  هاذا المقاا  الواجاب اساتي اسها مان المتماقاد او 

 .ممن يسمي   عند التسجي  على أساس امن الش اء المدون في سج ل المسسسا 
 

ءال يقيم اا على ال غ  من اضاا  ال تش يل ا     ال تستوفى ال  سو  ا ا ى علاى ال إنشاا  . 8  
المتماقااد بمااد التماقااد شاا يطا ان ياات  تقاادي  مماملااا تسااجي  المقااا  الااى دائاا ة التسااجي   اا   
 مس سنوال من تا يخ اتما  اإلف ا  ولمجلاس الاو  اء بنااء علاى تنسايب المجلاس تمدياد هاذه 

 .المدة 

 
 

 ( : 82) المادة 
 

 ى ا  ضسب ا ت ا ا ا باالت اا  تتولى المسسسال الضاوميا والمجالس المضليا وال يئال اال  
مل المسسسا تن يذ مشا يل الم اف  الماماا واي اا  ال ادمال الماماا الرا و يا لمشاا يل المسسساا  
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واذا تمذ  على ال من ا القيا  بانجا  ال من تلك المشا يل   فللمسسسا تن يذه وال جوع علاى تلاك 
 .ا الج ال والمجالس وال يئال بالال ا التي تابدت ا المسسس

 
 

 ( : 88) المادة 

 . تتمتل المسسسا باالع اءال والتس ي ل التي تتمتل ب ا الو ا ال والدوائ  الضاوميا .  أ
تمتبااا  اماااوا  المسسساااا وضقوق اااا اااااموا  ال  يناااا الماماااا وضقوق اااا وتض ااا  بموجاااب قاااانون . ب

 .تض ي  االموا  االمي يا المممو  به 
 
 

 ( : 83) المادة 

اسبا تدقي  ضسابال المسسساا وممام ت اا المالياا وللمجلاس باالراافا الاى ذلاك يتولى ديوان المض
 .تاليف اضد مدققي الضسابال القانونيين للقيا  ب ذه االعما 

 
 ( : 84) المادة 

للمسسساا انشااء  ااندو  تمااوني راد اال طااا  واالرا ا  التاي تلضاا  بمشاا يل المسسسااا او  . أ 
لم   ا ل   من المسسساا وتضادد بانظماا ت اد  بمقتراى بالمست يدين من ا او بالمقا ال ا

هااذا القااانون شاا وط االشاات اك فااي ال ااندو  ومقاادا ه واالضاااا  والضاااالل المتملقااا بااالتمويض 
عاان تلااك اال طااا  واالراا ا  ومقاادا  التمااويض فااي ااا  ضالااا من ااا وسااائ  االضاااا  واالمااو  

 . المتملقا بال ندو  وبالمست يدين منه 
 

ي ادف (  اندو  دعا  التمويا  االساااني ) رى اضاا  هذا القانون  ندو  يسامى ينشا بمقت. ب
الااى التساا ي  علااى ذول الااد   المضاادود بالض ااو  علااى المسااان المناسااب   وتضاادد مااوا ده 
الماليا واسس استاما ها واوجه االن ا  منه وط يقا ادا ته وسائ  االمو  المتملقا به بمقترى 

 . نظا  ي د  ل ذه اليايا 
 

للمسسسا التامين على الوضدال السانيا التي تقيم ا رد جميل اال طا  او بمر ا وبالتامين  .ج
علااى ضياااة المساات يد من ااا بمااا يماااد  اماان الوضاادة السااانيا الم   ااا لااه   او مبلااغ القاا ض 

 .المقد  له لتمويل ا مقاب  اقساط ش  يا يسدي ا المست يد الى المسسسا 
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 ( : 85) المادة 

ينشااا  فاااي المسسساااا ساااج   ااااص لقياااد الت ااا فال القانونياااا المتملقاااا بالوضااادال الساااانيا او  ( أ) 
المقااا ال قباا  اتمااا  ممااام ل إف ا هااا والمب مااا فيمااا بااين المساات يد ماان ج ااا والمسسسااا او 
الج اا الممولاا او ال ج اا ا اا ى متماقادة مال المسسساا ويشاام  ذلاك ساندال تا مين الوضاادة 

 . قود الت جي  التمويلي السانيا او المقا  وع
 

عند اتما  مماملاا إفا ا  الوضادة الساانيا او المقاا    تنقا  الاى الساج  المقاا ل لادى مدي ياا ( ب) 
تساااجي  األ اراااي الم ت اااا جميااال القياااود والوقوعاااال المتملقاااا بالوضااادة الساااانيا او المقاااا  

 .ليايال توايق ا لدي ا ضسب األ و  
 
 

 ( : 86) المادة 

نظاااا  تنظاااي  وادا ة دائااا ة ) و 1968لسااانا ( 17) قااا  ( قاااانون مسسساااا االسااااان ) يلياااى اااا  مااان 
والتماادي ل التااي طاا ال علااى ااا  من مااا   علااى ان  1986لساانا ( 46) قاا  ( التطااوي  الضراا ل 

يستم  المم  باالنظما والتمليمال ال ااد ة بموجب اا الاى المادى الاذل ال تتماا ض فياه مال اضااا  
 .ان تليى هذا القانون وذلك الى 

 
  

 ( : 87) المادة 

لمجلس الاو  اء ا ادا  االنظماا ال  ماا لتن ياذ اضااا  هاذا القاانون بماا فاي ذلاك االنظماا المتملقاا 
باللوا   واالشيا  وضقو  المست يدين وااللت امال المت تبا علي   مما هو غي  من وص عليه فاي 

 .هذا القانون 
 
 

 ( : 82) المادة 

 . اء مال ون بتن يذ اضاا  هذا القانون ئيس الو  اء والو   
 


