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 القـانـون
 3791لسنـة  31رقــم 

 بإنشاء هيئة احملطات النووية لتوليد الكهرباء
 0239لسنة  032مستبدلة بالقانون رقم املادة *** : 3مادة 
 لهااتكاو   ،"هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباا تسمي "، ذات طبيعة خاصة، عامة اقتصاديةهيئة تنشأ 

فاااي هاااذا  ويشاااار هليااا ، بشااائو  الكهرباااا  والطاقاااة المت ااادد ، وتتبااال الاااومير المخااات  االعتبارياااةشخصاااية ال
 .بالومير المخت  القانو 

مكاتاال لهااا بقاارار ماا  م  اات هدارتهااا هنشااا  فاارو  و  القاااهر ، وي ااوممدينااة يكااو  المركاام الرئيسااي ل هيئااة و 
 العربية، ويشار هليها في هذا القانو  بالهيئة.  مهورية مصر داخل

 0239لسنة  032*** املادة مستبدلة بالقانون رقم  :0مادة 
 تختص الهيئة دون غيرها بالقيام باالختصاصات االتية:

مالة م اقتراح هنشا  محطات القوي النووية لتوليد  -أ   ل دولة. وحة المياه في هطار الخطة العامةالكهربا  وا 
 ه را  البحوث والدراسات الالممة لمشروعات هنشا  محطات القوى النووية. -ل 
 وتهيئتها ل تنفيذ.، النووية وضل أست مواصفات مشروعات هنشا  محطات القوى -ج 
أو المتفرعة عنها  المترتبة ع يهاتنفيذ مشروعات محطات القوى النووية والمشروعات المرتبطة بها أو  -د 

دارتهااا ساوا  بنفسااها أو عا  طرياا   ،ألحاادث األسااليل الع ميااة والتكنولو ياة والوقائيااة طبقاا   وتشايي ها وا 
 .اليير مم  تك فة بذلك

أو فاي الخاارج  وتنفيذ المشروعات التاي تادخل فاي اختصاا  الهيئاة فاي الاداخل، القيام بأعمال الخبر  -ه 
 .همكانيات الهيئة والخبرات التي تتوفر لديها أو بواسطتهاوالتي تتف  مل 

 الاااداخل والخاااارج بماااا ال يتعاااار مااال ال هاااات المما  اااة ب عقاااد االتفاقياااات فاااي م اااال أنشاااطة الهيئاااة -و 
 األم  القومي والقواني  المنظمة لذلك.مقتضيات مل 

 ه را  الت ارل التطبيقية لتكنولو يا محطات القوي النووية. -م 
دار  محطات القويوتأهيل الكوادر البشرية بالداخل والخارج بما ي مم ل هعداد -ح   النووية. تنفيذ وتشييل وا 
مة في شركات قائماة، وفقاا  ألحكاام أو المساهتأسيت شركات مساهمة بمفردها، أو مل شركا  أخري ،  -ط 

قاااانو  شاااركات المسااااهمة وشاااركات التوصاااية باألساااهم والشاااركات ذات المسااائولية المحااادود  الصاااادر 
 أغرا  الهيئة.مل بما ال يتعار  و  ،9199لسنة  951بالقانو  رقم 

وتباشر الهيئة اختصاصها بالتعاو  مال الشاركات والهيئاات التابعاة لاومار  الكهرباا  والطاقاة المت ادد  وكافاة 
  .المعنية باألمراأل هم  
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 0239لسنة  032*** املادة مستبدلة بالقانون رقم  :1مادة 
 :من ةـالهيئوارد ـون مـتتك
 االعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة. (9
 ومقاباال،  ااة عاا  تشااييل محطااات القااوي النوويااةحصااي ة نشاااط الهيئااة ماا  بياال الطاقااة الكهربائيااة النات (2

 تؤديها ل يير في الداخل أو الخارج.و الخدمات التي أ األعمال
 ل قواني  المنظمة لذلك. رو  التي تعقد لصالح الهيئة وفقا  المنح والق (3
 التسهيالت االئتمانية التي تحصل ع يها الهيئة. (4
 وفقا  ل قواني  المنظمة لذلك.الهبات واإلعانات والتبرعات  (5
 عائد است مار أموال الهيئة. (6
  ت هدارتها.موارد أخرى يواف  ع يها م  أي (7

 :4مادة 
 لالئحاااة الداخ ياااة وذلاااك دو  التقيااادموامناااة خاصاااة ياااتم هعااادادها طبقاااا  ل قواعاااد التاااي تحاااددها ايكاااو  ل هيئاااة 

باااالقواني  وال اااوائح المنظماااة إلعاااداد الموامناااة العاماااة ل دولاااة، كماااا يكاااو  ل هيئاااة حساااال خاااا  تاااود  فيااا  
 سنة أخرى. ويرحل الفائ  م  موامنة الهيئة م  سنة هلى مواردها.

 :5مادة 
 أ  ال هيئة أ  ت رى  ميل التصرفات واألعمال التي م  شأنها تحقي  الير  الذي أنشئت م  أ   ، ولها

 ل قواعاد التاايوالهيئااات المح ياة واأل نبياة وذلااك طبقاا   ،تتعاقاد مباشار  مال األشااخا  والشاركات والمصاار 
 تحددها الالئحة الداخ ية ل هيئة.

 :1مادة 
دو  تاارخي  مااا تحتاااج ماا  مساات ممات  حاادود موامنتهااا أ  تسااتورد بااذاتها أو عاا  طرياا  اليياارل هيئااة فااي 

لنشاااطها وذلااك طبقااا  ل قواعااد التااي اإلنتاااج والمااواد واوالت والمعاادات وقطاال الييااار ووسااائل النقاال الالممااة 
 ستيراد أو النقد األ نبي.تحددها الالئحة الداخ ية ل هيئة، دو  التقيد بأحكام القواني  وال وائح المنظمة لال
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 0239لسنة  032*** املادة مستبدلة بالقانون رقم  :9مادة 
يعفى ما تستورده الهيئاة ما  األدوات واأل هام  والماواد الالمماة لمشاروعاتها ما  الضارائل ال مركياة وغيرهاا 

الهيئاة ما  اوالت  ت والهيئاات وال هاات المتعاقاد  مالم  الضرائل والرسوم، كما تعفي ما تساتورده الشاركا
الضاارائل والمهمااات والمنقااوالت األخاارى ماا  ب مياال أنواعهااا ووسااائل النقاال والمعاادات واألدوات والساايارات 

الساا ل وبنااا  ع ااى هقاارار الهيئااة بااأ   ،وذلااك ك اا  بشاارط المعاينااة، وغيرهااا ماا  الضاارائل والرسااوم ركيااةال م
وتساااتح  الضاارائل والرساااوم ع ااى هااذه السااا ل المعفااا  هذا تااام  ،والمماااة لتنفيااذ مشااروعاتهاا  مسااتورد ، المعفاا

 التصر  فيها ل يير خالل خمت سنوات م  تاريخ تمتعها باإلعفا .

 وتعفي م  كافة الضرائل فوائد القرو  والتسهيالت االئتمانية الخار ية التي تعقدها الهيئة.

والرسوم المستحقة بسبل تنفياذ التمامااتهم طبقاا  ويعفي المقاولو  والمقاولو  م  الباط  م   ميل الضرائل 
 ل عقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة.

والحااد ، بالحااد األدنااى لنساال تومياال األرباااحيعفااى المقاااولو  والمقاااولو  ماا  الباااط  األ اناال ماا  االلتاامام و 
 النووية. المحطات مشروعات تنفيذ لعقود قا  طب التماماتهم تنفيذ يخ  فيما وذلك األ نبية، العمالة لعدد األقصى

 كما تعفي مشروعات تنفيذ أو تشييل أو هدار  المحطات النووية م   ميل الضرائل والرسوم.

 0239لسنة  032*** املادة مستبدلة بالقانون رقم  : 8مادة 
 :يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه اآلتي

 رئيت م  ت اإلدار ، رئيسا . -9
 المعنية م  الدر ة العالية ع ى األقل.عشر  أعضا  يم  و  الومارات والهيئات  -2
 أعضا  م  المتخصصي  في م ال عمل الهيئة. أربعة -3

لماد   بتعيي  أعضاا  م  ات اإلدار  ا  ع ى عر  الومير المخت ، قرار  بنا   ويصدر رئيت م  ت الومرا ، 
 بقرار م  رئيت م  ت الومرا . كما تحدد مكافآتهم مما  ة،أربل سنوات قاب ة ل ت ديد لمد  واحد  

النقابااة العامااة ل عااام ي  بالهيئااة اال تماعااات التااي تناااق  موضااوعات تخاا  هدار  ويحضاار رئاايت م  اات 
 العام ي .

ه ااارا ات استصااادار قااارار بالت دياااد أو تشاااكيل  نهاااا هويساااتمر م  ااات هدار  الهيئاااة فاااي مباشااار  عم ااا  لحاااي  
  ديد.هدار  م  ت 
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 0239لسنة  032*** املادة مستبدلة بالقانون رقم  :7مادة 
لـير تالتـي  وضـ  الليالـة اليامـةولـه ، امجلس إدارة الهيئة هـو اللـل ة اليليـا المهيمعـة علـى شـئوعه

 الهيئـة تالتـي أعشـئ لتحقيـ  اههـدا  واإلجـرااات والتـدابير أن يتخذ ما يراه الزمـا  مـن القـراراتو عليها، 

 ،علـى الوجـه المبـين فـي هـذا القـاعونمن أجلها وفي إ ار الخ ـة اليامـة للدولـة، ويباشـر اختصاصـاته 

 اهخص: على وله

صداره وفقا  ل ضوابط المقرر  بالالئحة الداخ ية. (9  اعتماد الهيكل التنظيمي ل هيئة وا 

 تنظيم وتدبير وسائل تدريل العمالة الالممة ألدا  المهام المنوطة بهم. (2

 مشرو  الموامنة السنوية ل هيئة ومشرو  حسابها الختامي.هقرار  (3

 نقل االعتمادات م  بند الى آخر في نطا  البال الواحد.  (4

 التاااي تكفااال حماياااة اإلنساااا  والبيئاااةمتابعاااة تطبيااا  نظااام األمااا  واألماااا  الناااووي والرقاباااة اإلشاااعاعية  (5

 بالتنسي  مل ال هات المعنية بالدولة.

 رياة والت ارياة والفنياة والمخمنياةالمتع قاة بالشائو  المالياة والحساابية واإلدا وضل لوائح الهيئة الداخ ية (6

 وغير ذلك م  ال وائح التنظيمية العامة.

 متهم وباااادالته  تعييااانهم وتحديااااد رواتااابهم ومكافااااآوضااال لااااوائح نظاااام العااااام ي  بالهيئاااة لتنظاااايم شاااائو   (7

نهااا  ا  خااادمتهم وساااائر شااائونهم الوظيفياااة،وحاااوافمهم والتاااأمي  ع ااايهم ومصااااري  االنتقاااال وتااارقيتهم وا 

 .ية ويكفل االرتقا  بمستوى األدا ويحق  الرعاالهيئة، والطبيعة الخاصة لعمل بما يتف  

 وضل نظام ل رقابة ومعدالت األدا  طبقا  ل معايير االقتصادية. (9

 اقتراح عقد القرو . (1

قبااال  الناشااائة عااا  نشااااط الهيئاااةدراساااة وبحاااث المساااائل المتع قاااة بالمسااائولية المدنياااة عااا  األخطاااار (  91

أو قبااال الييااار واتخااااذ ، ةال الاااث وفقاااا  لالتفاقياااات الدولياااة النافاااذ  فاااي  مهورياااة مصااار العربيااا الطااار 

 الالممة في هذا الشأ . اإل را ات
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 مال أغراضاها أو القاواني  المنظماةوال تتعار  ، انات والتبرعات التي تقدم ل هيئةقبول الهبات واإلع  (99

 .هذا الشأ في 

 النظر في التقارير الدورية التي تقدم ع  سير العمل بالهيئة ومركمها المالي.  (92

 ع اى الهيئااة لساداد أقسااط القاارو  والمسااهمات والتعويضاات المساتحقة االحتيااطي الاالمماحت اام   (93

 حقاااا  والنااااات تالمالفااااائ  ماااا  صااااافي  (%91)ل خماناااة العامااااة أو غيرهااااا ماااا  ال هااااات فااااي حااادود 

 مساهمتها في الشركات األخرى. أو الهيئة ع  نشاط

 ري ضام  حساال الخماناة الموحاد وذلاكالموافقة ع ى فتح حسال أو أك ر في البنك المركامي المصا  (94

 دو  اإلخالل باالتفاقيات التي تبرمها الدولة لصالح هيئة المحطات النووية لتوليد الكهربا .

 فاااي حاااادودو  الهيئاااة تحقيااا  أهااادا  فااايعقاااد االتفاقياااات وتوقيااال العقاااود التااااي تسااااعد الموافقاااة ع اااى ( 95

 بما ال يتعار  مل مقتضيات األم  القومي. هااختصاصات

 ووضل قواعد استخدام صافي الفائ  النات  ع  نشاطها. ،هدار  أموال الهيئة  (96

 في شركات أو المساهمة، أو بمشاركة أخري ، يت الهيئة لشركات مساهمة بمفردهاالموافقة ع ى تأس (97

 غرا  الهيئة بعد موافقة الومير المخت .بما ال يتعار  وأ، قائمة

 داخ ة مسائل م  الم  ت ع ى عرض  اإلدار  م  ت رئيت أو المخت  الومير يري فيما النظر (99

 اختصاص . في

 ببع ليها بصفة مؤقتة هعهد يشكل م  بي  أعضائ  ل نة أو أك ر وي وم لم  ت اإلدار  أ  ي

كما ي وم ل  أ  يعهد الى رئيت م  ت هدار  الهيئة أو أحد المديري  بصفة مؤقتة ببع   اختصاصات ،

 محدد . أحد المديري  في اختصا  أو مهمة ول م  ت أ  يفو  أحد أعضائ  أو اختصاصات ،

رئيت ع ي  ر  التوصيات واالقتراحات التي تدخل في اختصا  س طة أع ىوع ي الومير المخت  ع  

 .ا   ت الومرا  التخاذ ما يراه مناسبم 
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 0239لسنة  032*** املادة مستبدلة بالقانون رقم  :32مادة 
 وك ماااااا دعااااات الحا اااااة لاااااذلك، رئيسااااا ،ي تمااااال م  ااااات اإلدار  مااااار  كااااال شاااااهر ع اااااى األقااااال بااااادعو  مااااا  

 الاااارئيتع ااااى أ  يكااااو  ماااا  بياااانهم  ،األعضااااا هال بحضااااور أغ بيااااة  يكااااو  انعقاااااد الم  اااات صااااحيحا  وال 
وعند تساوى األصاوات يار ح ال انال الاذي منا   وتصدر قرارات  بأغ بية آرا  الحاضري  عن ،أو م  ينول 

لهااام صاااوت  االساااتعانة بخباااراتهم دو  أ  يكاااو  الااارئيت، ول م  ااات أ  يااادعو لحضاااور   ساااات  مااا  يااارى
 معدود.

 0239لسنة  032*** املادة مستبدلة بالقانون رقم  :33مادة 
 خااااالل خمسااااة أيااااام عماااال كتابااااة م  اااات هدار  الهيئااااة قاااارارات الم  اااات هلااااى الااااومير المخاااات ب ااااي رئاااايت ي  

 افااااذ  هال بعااااد اعتمادهااااا ماااا  الااااوميروال تعتباااار قاااارارات م  اااات اإلدار  ن العتمادهااااا،ماااا  تاااااريخ صاااادورها 
وصااولها  يئااة خااالل عشاار  أيااام عماال ماا  تاااريخلم  اات هدار  اله المخاات ، أو عاادم اعتراضاا  ع يهااا كتابااة  

 هلي . 

 0239لسنة  032*** املادة مستبدلة بالقانون رقم  :30مادة 
 يختص رئيس مجلس إدارة الهيئة بالملائل اآلتية:

 متابعة تنفيذ قرارات م  ت اإلدار .            (9
 وتطوير نظم العمل بها وتدعيم أ همتها.، وتصري  شئونها، هدار  الهيئة (2
 بيانات أو و ائ .و موافا  الومير المخت  وأ هم  الدولة المعنية بما تط ب  م  مع ومات  (3
 .الهيئة ل العقبات التي تعو  تحقي  أهدا االتصال مل كافة أ هم  الدولة المعنية لتذلي (4

 أ  يفو  مديرا  أو أك ر في بع  اختصاصات . هدار  الهيئةوي وم لرئيت م  ت 

 0239لسنة  032*** املادة مستبدلة بالقانون رقم  :31مادة 
، ويكاو  لا  الحا  فاي توقيال التعاقادات ة أماام القضاا  وفاي صاالتها باالييريم ل رئيت م  ت اإلدار  الهيئا

 والمكاتبات والمراسالت مل ال هات والومرا  والس طات األخرى باسم الهيئة.

 0239لسنة  032*** املادة مستبدلة بالقانون رقم  :34مادة 
 عر  رئيت م  ات الاومرا  ىع  ال مهورية، بنا   يصدر بتعيي  رئيت م  ت هدار  الهيئة قرار م  رئيت 

، وتحاادد معام تاا  الماليااة لمااد  أرباال ساانوات قاب ااة ل ت ديااد لمااد  واحااد  مما  ااة، الااومير المخاات وترشايح ماا  
 نائل أو أك ر لرئيت م  ت اإلدار .وي وم لم  ت هدار  الهيئة تعيي  ، بقرار من  بذات اإل را ات
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منصب   في حالة غياب  أو خ وويندل م  ت اإلدار  م  يحل بصفة مؤقتة محل رئيت م  ت هدار  الهيئة 
 وعدم و ود نائل ل .

 0239لسنة  032*** استبدلت عبارة "الوزير املختص " بالقانون رقم                 :35مادة 
فاي الموامناة  التصر  في النقد األ نبي المخص  ل هيئاة الوزير المختصلم  ت هدار  الهيئة بعد موافقة 

ها ومقابال األعماال والخادمات التاي النقدية ل دولة أو النات  ع  القرو  التي تبارم لصاالحها أو عا  نشااط
 التي تحددها الالئحة الداخ ية. تؤديها ل يير أو الهبات واإلعانات التي تحصل ع يها وذلك وفقا  ل قواعد

 0239لسنة  032*** املادة مستبدلة بالقانون رقم  :31مادة 
 نل في الوظائ  التي تتط ل مؤهالتلم  ت هدار  الهيئة بعد موافقة الومير المخت  التعاقد مل األ ا

 أو األعمال أ  يعهد هلى األ انل ببع  المهامأو ، خبر  خاصة ال تتوافر في المصريي ع مية أو 
تحددها الالئحة  طبقا  ل قواعد التيوذلك بعد الحصول ع ى موافقة ال هات المعنية وطبقا  ، المؤقتة

 الداخ ية،
 ذلك. ى ما يتقاضون  م  مبالي ناشئة ع عفائهم م  كافة الضرائل ع همل 

 وي وم لأل انل المشار هليهم تحويل مستحقاتهم بالنقد األ نبي هلى الخارج.

كماااا ي اااوم لم  ااات هدار  الهيئاااة بعاااد موافقاااة الاااومير المخااات  التعاقاااد بصااافة مؤقتاااة مااال المصاااريي  ذوي 
 الع مية الخاصة طبقا  ل قواعد التي تحددها الالئحة الداخ ية. الخبراتالمؤهالت أو 

 0239لسنة  032*** استبدلت عبارة "الوزير املختص " بالقانون رقم               :39مادة 
ــــــوزير المخــــــتصيكااااااو  تقرياااااار المنفعااااااة العامااااااة ل عقااااااارات الالممااااااة لمشااااااروعات الهيئااااااة بقاااااارار ماااااا    ال

 في ذلك أحكام القانو  المنظم لنم  م كية العقارات ل منفعة العامة أو التحسي . وتتبل

 :38مادة 
باااالح م داري طبقاااا  ألحكاااام القاااانو  الخاااا  اإل الح ااام ه ااارا ات اتخااااذ حقوقهاااا اقتضاااا  سااابيل فاااي ل هيئاااة

 اإلداري.
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 0239لسنة  032*** املادة مستبدلة بالقانون رقم  :37مادة 
في  وباالتفا  مل الس طات المختصة، يئة بعد العر  ع ى الومير المخت يصدر م  ت هدار  اله

   الالممي  ل هيئة م  هذه ال هاتال هام اإلداري ل دولة القرارات الخاصة بنقل أو ندل أو هعار  العام ي
 عما كانوا يتقاضون  في  هات ام ةتقل هذه المع أ  دو  لهمالمالية  المعام ة هذا القرار ويحدد وفئاتهم،

 عم هم األص ية.
 

 0239لسنة  032*** املادة مستبدلة بالقانون رقم  :02مادة 
 ال اوائح التنظيمياةة وغير ذلاك ما  تصدر ال وائح الداخ ية المتع قة بالشئو  اإلدارية والت ارية والفنية والمالي

 الااوميرماا   شاائونهم الوظيفيااة بقاارار مياال وكااذلك ال ااوائح المتع قااة بنظااام العااام ي  بالهيئااة وتنظاايم  ،العامااة
 دو  وذلااك ك اا  ،صااة لعماال الهيئااة أو متط بااات األماا  القااوميبمراعااا  مااا تقتضااي  الطبيعااة الخا المخاات 
لااة بمااا فااي ذلااك الحااد األقصااى فااي ال هااام اإلداري ل دو بالقواعااد والاانظم والقااواني  وال ااوائح المطبقااة التقيااد 
 ل عام ي  بأ ر لدى أ هم  الدولة.ل دخل 

 

 0239لسنة  032*** املادة مستبدلة بالقانون رقم  :03مادة 
لتنفياذي لششارا  ع اى مشارو  ، وقاانو  ال هاام اواإلشاعاعية بمراعا  أحكام قاانو  تنظايم األنشاطة النووياة

هاااذا القاااانو  وال اااوائح  تساااري أحكاااام النووياااة لتولياااد الكهرباااا ، وبمراعاااا  العقاااود المبرماااة،المحطاااات هنشاااا  
 تعقااادها مااال الشاااركات أو الهيئااااتالهيئاااة وأطااارا  االتفاقياااات والتعاقااادات التاااي  ع اااىالمنفاااذ  لااا   والقااارارات

 أعماااااال متع قاااااة مشاااااروعاتها أو هدارتهاااااا أو أي أو األ انااااال لتنفياااااذ أو المقااااااولي  المصاااااريي  ال هاااااات أو
 ال هاام هنشاا قاانو  ، وع ي األخ  القرارات األخرى أو أو مرتبطة بها دو  غيرها م  القواني  أو ال وائح

، وقاانو  الحاد والقطاا  العاام الوظائ  القيادية في ال هاام اإلداري ل دولاة ، وقانو واإلدار  المركمي ل تنظيم
 .المضافة القيمةاألقصى ل عام ي  بأ ر لدى أ هم  الدولة، وقانو  الخدمة المدنية، وقانو  
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(9) 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (0239لسنة  032)متضمنا أخر التعديالت بالقانون رقم المحطات النووية لتوليد الكهرباء                         بإنشاء هيئة  3791لسنة  31القانون رقم 

     
 

 

 :0239لسنة  032من مواد إصدار القانون رقم  املادة الثالثة
 

بشئو  الكهربا  والطاقة المت دد  ال وائح الداخ ياة وال اوائح المتع قاة بنظاام العاام ي  صدر الومير المخت  ي  
لااىأشااهر ماا  تاااريخ العماال بهااذا   ال ااةخااالل بالهيئااة  يسااتمر العماال ال ااوائح  صاادور هااذهحااي   القااانو ، وا 

 بما ال يتعار  مل أحكام هذا القانو . بال وائح المعمول بها حاليا  


