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تكسِٜ
ؾٖ ٢صا ايعاّ ٚمٔ ْكسّ يهِ إقساضاً دسٜساً ؾاَع ١أغٛٝط َٓاض ٠ايعًِ ٚقًع ١املعطؾ١
يكعٝس َكط أتكسّ بايتٗٓ ١٦إىل نٌ َا َٔ اْتَُٜٛ ٢اً يتًو املؤغػ ١ايعطٜك ١بكؿٚ ١ظٝؿ١ٝ
أ ٚإزاض ١ٜأ ٚتعًٚ ١ُٝٝشيو مبٓاغب ١استؿاالتٓا بعٝسٖا ايػتني ٚايص ٟبسأ ؾَ ٢طًع ايعاّ
اؾاَعٚ 2018 / 2017 ٞمٔ ٚؾ ٢تًو ايصنط ٣ايػايٚ ١ٝاستؿاالتٓا ببس ٤ايسضاغ ١ألَ ٍٚط ٠ؾ٢
أ ٍٚداَع ١إقً ُ٘ٝؾ ٢قعٝس َكط ؾ ٢أنتٛبط ٚ ،،، 1957مبطادع ١تاضٜذ اؾاَعٚ ١إلاظاتٗا
ْؿعط بايؿدط ٚايعع ٠ملا لشت ؾ ٘ٝاؾاَع ١خالٍ غت ١عكٛز ناًَ َٔ ١ايعٌُ ايسؤٚب ٚاملتٛاقٌ ؾ ٢تػٝرل َالَح ٚاقع
اجملتُع ؾ ٢قعٝس َكط ٚإضغا ٤قٛاعس ايعًِ ٚايتٜٓٛط بني َٛاطٓ. ٘ٝ
ٚيكس غاِٖ قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ ظاَع ١أغٛٝط َٓص إْؿاٗ٥ا ٚالظاٍ ؾ ٢خًل َٓار عًُٚ ٞعجَ ٞتُٝع
ألَ ٍٚط ٠ؾ ٢قعٝس َكط َال ِ٥يًساضغني مبدتًـ ايتدككات ايعًُٚ ١ٝايعًُٚ ،،، ١ٝيعٌ أبطظ إلاظات قطاع ايسضاغات
ايعًٝا ؾ ٢تكس ِٜاآلالف َٔ ايسضاغات ٚاألعاخ ايعًُ ١ٝاييت القت قسٚ ً٣اغعاً زاخٌ َكط ٚخاضدٗا ٚناْت َطدعاً أغاغً ٝا
يباسجني آخط ٜٔعدل ا يػٓٛات املتالسك ١إىل داْب َؿاضنت٘ ؾ ٢إبطاّ ٚتٛثٝل عسز ٖا َٔ ٌ٥اتؿاقٝات ايتعاَٚ ٕٚصنطات
ايتؿاِٖ َع كتًـ املؤغػات ايعًُٚ ١ٝايبشج ١ٝؾ ٢ايعامل َ ٖٛٚا غاِٖ ؾ ٢زؾع عذً ١ايتكسّ ٚايتطٜٛط زاخٌ نًٝات
داَع ١أغٛٝط .
ٚاآلٕ ؼطم اؾاَع ١عً ٢املػاُٖ ١ؾ ٢إثطا ٤اؿطن ١ايعًُٚ ١ٝايبشج ١ٝؾَ ٢كط ٚتٗٝأ ٠املٓار ٚتطٜٛط األزٚات َٔ
أدٌ اغتكطاب ايؿباب َٔ ايباسجني ٚتؿذٝعِٗ عً ٢ايعٌُ ٚايعطا ٤زاخٌ ايٛطٔ ٚايكها ٤عً ٢ظاٖط ٠ايعك ٍٛاملكط١ٜ
املٗادطَ ٖٛٚ ،٠ا غٛف تٛاقٌ إزاض ٠اؾاَع ١ايعٌُ عً ٢ؼكٝك٘ ضاع ١ٝأبٓاٗ٥ا َٔ ؾباب ايعًُاٚ ٤ايؿباب ايٛاعس َٚؿذع١
يًذُٝع ٚزاعُ ً١شلِ يٝهْٛٛا دٓٛزاً أٚؾٝاَ ٤هطغني عًُِٗ ٚأعاثِٗ ـسَ ١ايٛطٔ ٚاالضتكا ٤ب٘ ؾ ٢ناؾ ١اجملاالت.
ٚؾكٓا اهلل ٚأٜانِ يًعٌُ يكاحل ْٗه ١ايٛطٔ ٚضؾعت٘
ٚؼكٝل ايععٚ ٠ايطؾع ١ؾاَعتٓا ايعطٜك١

أ.ز /أمحس عبس ٙدعٝل
ضٝ٥ؼ داَع ١أغٛٝط

متٗٝس
يف إطاض تطٛض َٓع ١َٛايبشح ايعًُ ٞظاَع٘ أغٛٝط ؾكس مت إعساز زي ٌٝايكٛاْني
ٚايكطاضات املٓعُ ١يًعٌُ بكطاع ايسضاغات ايعًٝا نُكسض َتهاٌَ تٝػرلاً عً ٢ايػاز٠
أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚايباسجني ٚطالب ايسضاغات ايعًٝا.
ٚال ٜؿٛتين يف ٖصا املكاّ إٔ أتٛد٘ غايل ايؿهط ٚايتكسٜط إىل ايػٝس األغتاش
ايسنتٛض /أمحس عبس ٙدعٝل ضٝ٥ؼ اؾاَع ١عًَ ٢ا قسَ٘ ٜٚكسَــ٘ َٔ َػاعسات
ٚتػٗٝالت يًباسجنيٚ ،أزع ٛاهلل إٔ ٜٛؾكٓا ٚإٜا ٙيًدرل ٚإعالَ ٤هاْ ١اؾاَعٚ ١قسضٖا.
نُا ال ٜؿٛتين إٔ أتكسّ بايعطؾإ ٚاالَتٓإ يهٌ َٔ أغِٗ يف إعساز ٖصا ايسي ٌٝيف نٌ َطاسً٘ ست ٢خيطز يًٓٛض.
نُا أٚز إٔ أتكسّ غايل ايسعا ٤بايطمحٚ ١املػؿط ٠يألغتاش ايسنتٛض /قُس ضدب بْ - َٞٛٝا٥ب ضٝ٥ؼ داَع ١أغٛٝط
يؿ ٕٛ٦ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ  -األغبل (ضمح٘ اهلل) عًَ ٢ا بصي٘ َٔ دٗٛز يف ٚنع ايًبٓ ١األغاغ ١ٝـطٚز ٖصا ايسيٌٝ
يًٓٛض زاعٝاً اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل إٔ ٜؤتٖ ٢صا ايسي ٌٝمثاض ٙاملطد ٠ٛيف خسَ ١أبٓآ٥ا َٔ ايباسجني ٚتٛنٝح ايكٛض ٠أَاَِٗ
ٚايتٝػرل عًٚ ِٗٝزعِ َػرل ٠ايبشح ايعًُ ٞيف اؾاَع.١
ٚاهلل املػتعإ ْٚعِ املٛىل ْٚعِ ايٓكرل

األغتاش ايسنتٛض /طاضم عبس اهلل اؾُاٍ
ْا٥ب ضٝ٥ؼ اؾاَع١
يؿ ٕٛ٦ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ
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زي ٌٝايكٛاْني ٚايكطاضات املٓعُ ١يًسضاغات ايعًٝا

َكسَ١
ٜؿهٌ قطاع ايسضاغات ايعًٝا باؾاَع ١أُٖ ١ٝبايػ ١يف ٖٝهٌ ايتعً ِٝاؾاَع ٞؾٗ ٛايٓبع ايص ٟمكٌ َٓ٘ عً ٞؾٝض َتسؾل َٔ
ايهؿا٤ات ايؿٓ ١ٝايعاي َٔ ١ٝأعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚايعًُاٚ ٤املؿهطٚ ٜٔاـدلا ٤املسضبنيٚ .ؼٌُ ٖص ٙايهؿا٤ات عً ٢عاتكٗا َُٗ١
ايٓٗٛض بطغاي ١ندَُٚ ١كسغ ١َُٗ ٖٞ ١اؿؿاظ عً ٢ايذلاخ ايعًُٚ ٞايجكايف ٚايعٌُ عً ٢تُٓٝت٘ ْٚكً٘ عدل األدٝاٍ ٚإشا نإ
ايتعًٜ ِٝعس يف ايعكط اؿسٜح  -قٓاعْ ١عٌُ عً ٢تُٓ ١ٝايجط ٠ٚايبؿطٚ ١ٜتطؾع أمثاْٗا يف أغٛام ايعٌُ .غٛا ٤يف ايٓطام احملً ٢أٚ
عً ٢ايكع ٝس ايعامل ،ٞؾإٕ قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٖ ٛبال ؾو أضقْٛ ٞع يف ٖص ٙايكٓاع ،١ؾٜٗ ٛتٝح أعًَ ٞػت َٔ ٣ٛايهؿا٤ات ،غٛا٤
يًعٌُ بايػٛم احملً ،ٞأ ٚيف اـاضز َٔ ٖٛٚ ،األَٛض ايبايػ ١األُٖٚ ،١ٝيكس أخصت نجرل َٔ ايس ٍٚيف ايعكط اؿسٜح تٗتِ بايك٣ٛ
ايبؿطٚ ١ٜتكسٜطٖا يًداضز باعتباضٖا َٔ أؾهٌ أْٛاع االغتجُاض ٚأنجطٖا عا٥ساًٚ ،تسٍ نٌ املؤؾطات عً ٢إٔ ايطًب ايعامل ٞعً٢
خطجي ٞقطاعات ايسضاغات ايعًٝا باؾاَعاتٚ .خاق ١يف ايعً ّٛايتطبٝكٚ ١ٝايؿٓ ١ٝغٝعزاز يف ايؿذل ٠ايكازَٚ ١ملس ٠غرل قكرل ٠ؾهٌ
ايؿعٛب ٚاجملتُعات تػع ٢بك ٠ٛيتشكٝل ايتُٓ ١ٝيف كتًـ اجملاالت ٖٚ -ؤال ٤اـطجيني ِٖ َٔ أِٖ عٓاقط ايتُٓ ١ٝاملٓؿٛز.٠
ٚؼتاز َطسً ١ايسضاغات ايعًٝا إىل تٛؾرل ايعسز ايهايف َٔ أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚإىل َٛاز َٚػتًعَات األعاخ ٚنصيو إىل ٚدٛز
املطادع ايعًُٚ ١ٝخاق ١تًو ايٓازضَٗٓ ٠آٖ َٔٚ .ا جيب ظٜاز ٠كككات األعاخ ست ٢ميهٔ إٔ تؤز ٟاؾاَع ١زٚضٖا ايؿعاٍ يف
ايبشح ايعًُ ٞؾٓذس إٔ ملطسً ١ايسضاغات ايعًٝا خكا٥ل متٝعٖا عٔ املطسً ١اؾاَع ١ٝاألٚىل َٓٗا اضتؿاع تهايٝـ ايسضاغ ١مبطسً١
ايسضاغات ايعًٝا .ؾايطايب يف ٖص ٙاملطسًٜ ١تهًـ أنعاف َا ٜتهًؿ٘ طايب املطسً ١اؾاَع ١ٝاألٚىلٚ ،خاق ١يف ايتدككات
ايتطبٝكٚ ١ٝايعًُ.١ٝ
ْٚكذلح ٖٓا َؿاضن ١ايكطاع اـام ٚقطاع األعُاٍ يف مت ٌٜٛايبشح ايعًُٚ ٢شيو َٔ خالٍ دع َٔ ٤أضباح تًو ايؿطنات يتٌُٜٛ
قطاع ايسضاغات ايعًٝا باؾاَعات ٚجيب أال تتشٌُ ايسٚيٖ ١صا ايعبٚ ٤سسٖا ست ٢ميهٔ ايٓٗٛض بايبشح ايعًُ.ٞ
ٚيكس مت إعساز ٖصا ايهتاب يٝهَ ٕٛطدعاً يهٌ املٗتُني بايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ ظاَع ١أغٛٝط َٔ ايػاز ٠أعها١٦ٖٝ ٤
ايتسضٜؼ ٚايطالبٚ ،حيتٖ ٟٛصا ايهتاب عً ٢اشلٝهٌ ايتٓع ٢ُٝيًذاَعات ٚنًٝات اؾاَع َٔ ١سٝح ايٓؿأٚ ٠ايتطٛض ٚخاق ١يف فاٍ
ايسضاغات ايعًٝا.
ٚقس مت إعساز ٖصا ايسي ٌٝيف ٚ 2004مت ؼسٜج٘ يف عاّ  2008بعس إزخاٍ بعض ايتعسٜالت َٔ ايكطاضات ٚايكٛاعس املٓعُ ١يًعٌُ يف
قطاع ايسضاغات ايعًٝا.
ٚقس مت إدطا ٤بعض ايتعسٜالت ٚاإلناؾات يٝؿٌُ نٌ ايتطٛضات ايت ٢سسثت يف ايؿذلٚ 2008 َٔ ٠ستٚ ،2017 ٢شيو يٝؿٌُ نٌ َا
ٜتعًل بايكٛاعس املٓعُ ١يًعٌُ يف فاٍ ايسضاغات ايعًٝا.

َسٜط عاّ إزاض ٠ايسضاغات ايعًٝا

ز /عبس ايعع ِٝعبس اجملٝس قُس
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زي ٌٝايكٛاْني ٚايكطاضات املٓعُ ١يًسضاغات ايعًٝا

أٚالً :ايكٝــــــــــس
أ  -ايكاْ 49 ٕٛيػّٓ 1972 ١


تٓل املاز َٔ 174 ٠ايكاْ 49 ٕٛيػٓ ّ 1972 ١عًَ ٢ا ٜأت:ٞ

" ٜه ٕٛايكٝس يًسضاغات ايعًٝا يف املٛاعٝس احملسز ٠يف ايًٛا٥ح ايساخًٜٚ ،١ٝتِ ايكٝس بعس أخص ضأ ٟفايؼ األقػاّ املدتك ١مبٛاؾك١
فًؼ ايهً ١ٝأ ٚاملعٗس ٚاعتُاز ْا٥ب ضٝ٥ؼ اؾاَع ١يؿ ٕٛ٦ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ ".
ب  -ايال٥ش ١ايتٓؿٝص ١ٜيًكاْ:ٕٛ


تٓل املاز َٔ "93" ٠ايال٥ش ١ايتٓؿٝص ١ٜيًكاْــــ "49" ٕٛيػٓ ّ 1972 ١عًَ ٢ا :٢ًٜ

" تبني ايًٛا٥ح ايساخً ١ٝيًهًٝات َٛاعٝس ايكٝس يًسضاغات ايعًٝا مبا ٜٓاغب ظطٚف ايسضاغ ١يف نٌ نً." ١ٝ


نُا تٓل املاز َٔ "94 " ٠ايال٥ش ١ايتٓؿٝص ١ٜعً ٢أْ٘:

" ال جيٛظ يطايب ايسضاغات ايعـــًٝا إٔ ٜكٝس أزل٘ يف زضاغ ١أنجط َٔ زبـــً ّٛأ ٚزضد ١داَعٝــ ١عًٝا يف ٚقت ٚاسس إال مبٛاؾك١
فًؼ ايسضاغات ايعًٝــــــا ٚايبشٛخ بٓا ٤عً ٢اقذلاح فًؼ ايهًٚ ١ٝبعس اخص ضأ ٟفايؼ األقػاّ املدتك." ١
ٚال جيٛظ يًُعٝس ٜٔأ ٚاملسضغني املػاعس ٜٔإٔ ٜػذًٛا يًسضاغات ايعًٝا يًشك ٍٛعً ٢زضد ١داَع ١ٝيف غرل ؽكل أقػاَِٗ إال بكطاض
َٔ ضٝ٥ؼ اؾاَع ١بعس َٛاؾك ١فًؼ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ بٓا ٤عً ٢اقذلاح فًؼ ايهًٚ ١ٝبعس أخص ضأ ٟفايؼ األقػاّ
املدتك.١

غًطات ايكٝــــــــس
ا  -فًؼ ايكػِ:


تٓل املاز َٔ 174 ٠ايكاْ "49" ٕٛيػٓ:1972 ١

" ٜه ٕٛايكٝس يًسضاغات ايعًٝا يف املٛاعٝس احملسز ٠يف ايًٛا٥ح ايساخًٜٚ ،١ٝتِ ايكٝس بعس أخص ضأ ٟفايؼ األقػاّ املدتك.١
 - 2ؾٓ ١ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ بايهً:١ٝ


تٓل ايؿكط َٔ " 7 " ٠املاز َٔ "29" ٠ايال٥ش ١ايتٓؿٝص ١ٜعً ٢اختكام ؾٓ ١ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ بايهً ١ٝيف " 000

ايٓعط يف قٝس طالب ايسضاغات ايعًٝا ٚؼْٚ ًِٜٗٛكٌ ايكٝس ٚٚقؿ٘ ٚيف أعصاض االَتشإ.


ٚتٓل ايؿكط َٔ "8" ٠املـــاز َٔ "29" ٠ايال٥ش ١ايتٓؿٝص ١ٜعً ٢اختكام ؾٓ ١ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ بايهً ١ٝايٓعط يف

اقذلاسات فايؼ األقػاّ يف ؾإٔ تػذ ٌٝضغا ٌ٥املادػترل ٚايسنتٛضاٚ ٙتكاضٜط املؿطؾني عًٗٝا ٚتعٝني ؾإ اؿهِ عً ٢ايطغاٌ٥
قبٌ ايعطض عً ٢فًؼ ايهًٝـــ.١
 3ـ فًؼ ايهًٝـ:١


تٓل ايؿكط َٔ "19" ٠املاز َٔ "41" ٠ايكاْ ٕٛضقِ  49يػٓ ّ1972 ١عً:٢

اختكام فًؼ ايهً ١ٝيف " قٝس طالب ايسضاغات ايعًٝا ٚتػذ ٌٝضغا ٌ٥املادػترل ٚايسنتٛضاٚ ٙتعٝني ؾإ اؿهِ عً ٢ايطغا،ٌ٥
ٚإيػا ٤ايكٝس ٚايتػذ.ٌٝ
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 -4فًؼ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ:
 تٓل املاز َٔ "34" ٠قاْ ٕٛتٓع ِٝاؾاَعات عًَ ٢ا  :ًٜٞـ
" ٜؤيـ فًؼ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ بط٥اغْ ١ا٥ب ضٝ٥ؼ اؾاَع ١يؿ ٕٛ٦ايسضاغات ايعــــًٝا ٚايبشٛخٚ ،عه:١ٜٛ
(ٚ )1نال ٤ايهًٝات ٚاملعاٖس ايتابع ١يًذاَع ١يؿ ٕٛ٦ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ.
( )2عسز َٔ األعها ٤ال ٜكٌ عٔ ثالثٚ ١ال ٜــعٜس عً ٢مخػ َٔ ١ش ٟٚاــــــدل ٠يف َٛاقع اإلْتاز ٚاـسَاتٜ ،ع ٕٛٓٝملس٠
غٓتني قابً ١يًتذسٜس بكطاض َٔ ضٝ٥ؼ اؾاَع ١بعس أخص ضأ ٟفًؼ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ َٛٚاؾك ١فًؼ اؾاَعٚ ،١ال
جيٛظ إٔ جيُعٛا بني ٖص ٙايعهٚ ١ٜٛبني عه ١ٜٛفًؼ اؾاَع ١املعٓ.١ٝ
 نُا تٓل املاز َٔ )35( ٠قاْ ٕٛتٓع ِٝاؾاَعات عً ٢اختكام فًؼ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ بايٓعط يف املػاٌ٥
اآلت:١ٝ
أٚالًَ :ػا ٌ٥ايتدطٝط ٚايتٓػٝل ٚايتٓعٚ ِٝاملتابع:١
( )1زضاغٚ ١إعساز ايػٝاغ ١ايعاَ ١يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ يف اؾاَعٚ ،١ايتٓػٝل بٗٓٝا يف نًٝات اؾاَعَٚ ١عاٖسٖا.
( )2ضغِ ايػٝاغ ١ايهؿ ١ًٝبتشكٝل ايتعاٚ ٕٚايتٓػٝل بني األقػاّ ٚاملــــــٛاز املتُاثً ١يف نًـــٝات اؾاَعَٚ ١عاٖسٖا ؾُٝا
خيل ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ يف اؾاَع.١
( )3إعساز خط ١عاَ ١يبعجات اؾاَعٚ ١إداظاتٗا ايسضاغٚ ١ٝيإلبكا ٤عً ٢املٓح األدٓب.١ٝ
( )4إعساز بطْاَر الغتهُـــــاٍ أعها ١٦ٖٝ ٤ايتــــسضٜؼ َـٔ زاخٌ اؾاَعات أ ٚخاضدٗاٚ ،يته ٜٔٛؾطم َتهاًَ َٔ ١ايباسجني
يف ايتدككات املدتًؿ.١
(ٚ )5نع غٝاغ ١إلٜؿاز أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ يف اؾاَعات يف َُٗات عًُ.١ٝ
(ٚ )6نع خط ١يعكس َؤمتطات ْٚسٚات عًُٚ ١ٝسًكات زضاغ ١ٝيف اؾاَعات ٚاملؿاضن ١ؾُٝا ٜعكس َٓٗا خاضز اؾاَع ١يف زاخٌ
ايبالز ٚخاضدٗا.
( )7إبسا ٤ايطأ ٟيف ٚنع ايال٥ش ١ايتٓؿٝص ١ٜيًذاَعات ؾُٝا خيل ؾ ٕٛ٦ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ.
( )8تٓع ِٝقب ٍٛطالب ايسضاغات ايعًٝا يف اؾاَع.١
( )9إعساز ْعاّ سػاب ايبشح ايعًُ ٞيف اؾاَع.١
( )10إعساز ْعاّ َهاؾآت ايتؿطؽ يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ يف اؾاَع.١
(َٓ )11اقؿ ١تكاضٜط ايهًٝات ٚاملعاٖس ٚتٛقٝات املؤمتطات ايعًُ ١ٝؾٗٝا ٚتكاضٜط ايسٚا٥ط ايعًُ ١ٝيف اؾاَعٚ ١ايتكطٜط ايػٟٓٛ
يٓا٥ب ضٝ٥ؼ اؾاَع ١يؿ ٕٛ٦ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخٚ ،تكْ ِٝٝعـِ ايسضاغات ايعـًٝا ٚايبشٛخ يف اؾاَعَٚ ١طادعتٗا مبا
ٜهؿٌ ايٓٗٛض بٗا.
(َ )12تابع ١تٓؿٝص خط ١ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ يف اؾاَع.١
( )13سكط ٚؼً ٌٝمجٝع ايبٝاْات ٚاإلسكا٤ات اـاق ١بٗ ١٦ٝايتسضٜؼ ٚاملسضغني املػاعسٚ ٜٔاملعٝسٚ ٜٔايسضاغات ايعًٝا
ٚايبشٛخ ٚاألدٗع ٠ايٓازض ٠يف اؾاَع.١
( )14إعساز َؿطٚع َٛاظْ ١ايبشح ايعًُ ٞيف اؾاَع ١إعساز َؿطٚع َٛاظْ ١ايبشح ايعًُ ٞيف اؾاَعٚٚ ،١نع ْعاّ ايتـكطف يف
بٓٛز َٛاظْت٘.
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ثاْٝاً :املػا ٌ٥ايتٓؿٝص:١ٜ
()1

إزاض ٠قٓسٚم ايبشح ايعًُ ٞيف اؾاَع.١

( )2تًك ٞاملؿهالت ايعًُ َٔ ١ٝاشل٦ٝـات ايعًُٚ ١ٝايؿٓ ١ٝاملدتًؿٚ ١تٛظٜعٗـــا عً ٢نًٝات اؾاَعَٚ ١عاٖسٖا املتدكك.١
( )3إعؿا ٤طالب ايسضاغات ايعًٝا َٔ بعض املكطضات ايسضاغ َٔٚ ١ٝاَتشاْات٘.
()4

ؼسٜس َٛاعٝس اَتشاْات ايسضاغات ايعًٝا يف نًٝات اؾاَعَٚ ١عاٖسٖا.

( )5تكطٜط َهاؾآت ايتؿطؽ يًسضاغات ايعًٝا.
( )6اإلٜؿاز يف بعجات اؾاَعات ٚعً ٢املٓح األدٓبٚ ،١ٝتكطٜط اإلداظات ايسضاغ.١ٝ
( )7إٜؿاز أعها٦ٖٝ ٤ات ايتسضٜؼ يف َُٗات عًُٚ ١ٝؿهـــٛض املؤمتطات ٚايٓسٚات ايعًُـــٚ ١ٝاؿًكات ايسضاغ١ٝ
( )8ايذلخٝل يألغاتص ٠بإداظات ايتؿطؽ ايعًُ.ٞ
( )9مجع ايبشٛخ ايعًُٚ ١ٝتؿذعٗٝا ْٚؿطٖا ٚتٛظٜعٗا عً ٢أعهـــا ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜـــؼ يف اؾاَعٚ ١تبازشلا َع ايعًُا٤
ٚاشل٦ٝات ايعًُ ١ٝيف زاخٌ ايبالز ٚخاضدٗا.
( )10تٛظٜع َٛاظْ ١ايبشح ايعًُ ٞيف اؾاَعٚ ١ؾك ًا يًدلاَر املكذلس.١
ثايجاًَ :ػاَ ٌ٥تؿطق:١
()1

املػا ٌ٥اييت حيًٗٝا إي ٘ٝفًؼ اؾاَع.١

( )2املػا ٌ٥األخط ٣اييت خيتل بٗا ٚؾكا يًكاْ.ٕٛ
 5ـ اعتُاز ْا٥ب ضٝ٥ؼ اؾاَع ١يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ:


تٓل املاز َٔ " 174 :٠ايكاْ "49" ٕٛيػٓ ّ1972 ١عًَ ٢ا  :ًٜٞـ

ٜه ٕٛايكٝس يًسضاغات ايعًٝا يف املٛاعٝس احملسز ٠يف ايًٛا٥ح ايساخًٜٚ ،١ٝتِ ايكٝس بعس أخص ضأ ٟفايؼ األقػاّ املدتك ١مبٛاؾك١
فًؼ ايهً ١ٝأ ٚاملعٗس ٚاعتُاز ْا٥ب ضٝ٥ؼ اؾاَع ١يؿ ٕٛ٦ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ.
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املػتٓسات املطًٛب ١يًكٝس بايسضاغات ايعًٝا
ؾٗاز ٠ايبهايٛضٜٛؽ املؤقت( ١يًُتكسَني يًكٝس بايسبً ّٛأ ٚاملادػترل).
 ؾٗاز ٠املادػترل املؤقت( ١يًُتكسَني يًكٝس يسضد ١ايسنتٛض.)٠
 بٝإ بسضدات ايطايب خالٍ غٓٛات ايسضاغ.١
 ؾٗاز ٠املٝالز.
 قٛض ٠بطاق ١ؼكٝل ايؿدك " ١ٝايطقِ ايك." َٞٛ
 عسز ( )3قٛض ؾدكٝــَ ١كاؽ  6×4غِ.
َٛ اؾك ١دٗ ١ايعٌُ عً ٢ايكٝس ٚايسضاغ ١يًعاًَني باؿه ١َٛأ ٚقطاع األعُاٍ ايعاّ).
 إقطاض بعسّ ايعٌُ (يػرل ايعاًَني باؿه ١َٛأ ٚقطاع األعُاٍ ايعاّ).
َٛ اؾك ١دٗ ١ايعٌُ عً ٢ايتؿطؽ يًسضاغـ ١يًعاًَني باؿه ١َٛأ ٚقطاع األعُاٍ إشا ناْت ايسضاغ ١ؼتاز يًتؿطؽ (أ ٚسػب ْل
ايال٥ش ١ايساخً ١ٝيًهً.)١ٝ
 ؾٗاز ٠املٛقـ َٔ ايتذٓٝــس (َؤدٌ َ /عاؾَ ٢ؤقت َ /عؿْٗ ٢اٝ٥اً).
َٛ اؾك ١ايكٛات املػًش " ١يًُذٓس." ٜٔ
َٛ اؾك ١ؾ ٕٛ٦ايهباط (إشا نإ املتكسّ يًكٝس نابط بايكٛات املػًش ١أ ٚنابط ؾطط ١أ ٚإشا نإ املتكسّ يًكٝس نابط عاٌَ
بايكٛات املػًش ١أ ٚنابط استٝــــاط مل  ٢ٜٗٓاـسَ ١اإليعاَ ١ٝأ ٚنابط ؾطط.)١
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َ از َٔ "22" ٠قاْ ٕٛتٓع ِٝاؾاَعات:
ٜؤيـ فًؼ اؾاَع ١بط٥اغ ١ضٝ٥ؼ اؾاَعٚ ١عه:١ٜٛ
(أ) ْٛاب ضٝ٥ؼ اؾاَع.١
(ب) عُسا ٤ايهًٝات ٚاملعاٖس ايتابع ١يًذاَع.١
(ز) أضبع ١أعها ٤عً ٢األنجط َٔ ش ٟٚاـدل ٠يف ؾ ٕٛ٦ايتعً ِٝاؾاَعٚ ٞايؿ ٕٛ٦ايعاَٜ ١ع ٕٛٓٝملس ٠غٓتني قابً ١يًتذسٜس
بكطاض َٔ ضٝ٥ؼ اؾاَع ١بعس أخص ضأ ٟفًؼ اؾاَعٚ ١ال جيٛظ إٕ جيُعٛا بني عه ١ٜٛأنجط َٔ فًؼ َٔ فايؼ
اؾاَعات اـانع ١شلصا ايكاْٚ ٕٛحيهط أَني اؾاَع ١دًػات اجملًؼ ٜٚؿاضى يف َٓاقؿت٘ ٜٚتٛىل أَاْ ١اجملًؼ.
َ از َٔ "23" ٠قاْ ٕٛتٓع ِٝاؾاَعات:
خيتل فًؼ اؾاَع ١بايٓعط يف املػا ٌ٥اآلت:١ٝ
أَ :ػا ٌ٥ايتدطٝط ٚايتٓػٝل ٚايتٓعٚ ِٝاملتابع:١
( )1ضغِ ٚتٓػٝل ايػٝاغ ١ايعاَ ١يًتعًٚ ِٝايبشٛخ يف اؾاَعٚ ١تٓعُٗٝا ٚٚنع اـط ١ايهؿ ١ًٝبتٛؾرل اإلَهاْٝات ايهاؾ١ٝ
يتشكٝل أٖساف اؾاَع.١
(ٚ )2نع خط ١اغتهُاٍ ٚإْؿا ٤املباْٚ ٞزعِ املعاٌَ ٚايتذٗٝعات ٚاملهتبات يف اؾاَع.١
(ٚ )3نع ايال٥ش ١ايتٓؿٝص ١ٜيًذاَعات ٚايًٛا٥ح ايساخً ١ٝيهًٝات اؾاَعَٚ ١عاٖسٖا.
( )4تٓع ِٝقب ٍٛايطالب يف اؾاَعٚ ١ؼسٜس اعسازِٖ.
( )5تٓع ِٝؾ ٕٛ٦املٓح ٚاملهاؾآت ايسضاغ ١ٝاملدتًؿ.١
( )6تٓع ِٝؾ ٕٛ٦اـسَات ايطالب ١ٝيف اؾاَع.١
( )7إعساز ايػٝاغ ١ايعاَ ١يًهتب ٚاملصنطات اؾاَعٚ ١ٝتٓعُٗٝا.
( )8تٓع ِٝؾ ٕٛ٦ايطالب ايجكاؾٚ ١ٝايطٜانٚ ١ٝاالدتُاع.١ٝ
( )9تٓع ِٝايؿ ٕٛ٦اإلزاضٚ ١ٜاملاي ١ٝيف اؾاَع.١
()10إقساض ايًٛا٥ح اـاق ١باملتاسـ ٚاملهتبات ٚغرلٖا َٔ املٓؿآت اؾاَع.١ٝ
( )11إقساض ايًٛا٥ح ايؿٓٝـــٚ ١املايٝـــــٚ ١اإلزاض ١ٜيًٛسسات شات ايطابع اـام ؾــ ٞاؾاَع ١باالتؿام َع ٚظاض ٠اـعاْٚ ١شيو ؾُٝا
ٜتعًل بايؿ ٕٛ٦املايٚ ١ٝاإلزاض.١ٜ
( )12ؼسٜس ٚإْؿا ٤ؽككات األغتاش.١ٜ
(ٚ )13نع ايٓعاّ ايعاّ يًسضٚؽ ٚاحملانطات ٚايبشٛخ ٚايتُطٜٓات ايعًُٚ ١ٝاالْتساب شلا.
(ٚ )14نع ايٓعاّ ألعُاٍ االَتشإ ٚيالْتساب شلا.
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(َٓ )15اقؿ ١تكاضٜط ضٝ٥ؼ اؾاَعٚ ١ايتكاضٜط ايػٓ ١ٜٛيًهًٝات ٚاملعاٖس ٚتٛقٝات املؤمتطات ايعًُٚ ١ٝتك ِٝٝايٓعِ
اؾاَع ١ٝؾٗٝا َٚطادعتٗا ٚػسٜسٖا يف ن ٤ٛنٌ شيو ،يف إطاض ايتكسّ ايعًُٚ ٞايتعًَٚ ُٞٝطايب اجملتُع ٚسادات٘
املٓعٛض.٠
(َ )16تابع ١تٓؿٝص اـط ١ايعاَــــ ١يًتعًٚ ِٝايبشٛخ ايعًُٚ ١ٝاإلْؿا٤ات يف اؾاَع.١
( )17إعساز َؿطٚعات املٛاظْٚ ١إقطاض اؿػاب اـتاَ ٞيًذاَع.١
ب :املػا ٌ٥ايتٓؿٝص:١ٜ
( )1تعٝني أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ يف اؾاَعْٚ ١كًِٗ.
( )2ؼسٜس َٛاعٝس بس ٤ايسضاغَٚ ١س ٠عطًَٓ ١تكـ ايعاّ اؾاَع.ٞ
(ٚ )3قـ ايسضاغ ١يف ايهًٝات ٚاملعاٖس.
(َٓ )4ح ايسضدات ٚايؿٗازات ايعًُٚ ١ٝايسبًَٛات َٓٚح ايسضدات ايؿدط.١ٜ
( )5تسبرل أَٛاٍ اؾاَعٚ ١اغتجُاضٖا ٚإزاضتٗا ٚايتكطف ؾٗٝا.
( )6قب ٍٛايتدلعات يف سسٚز َا تٓل عً ٘ٝاملاز ٠ايػابع.١
( )7ايذلخٝل يطٝ٥ؼ اؾاَع ١يف إدطا ٤ايتكطؾات ايكاْ.١ْٝٛ
دـَ :ػاَ ٌ٥تؿطق:١
()1

املٛنٛعات اييت حيًٗٝا إيٚ ٘ٝظٜط ايتعً ِٝايعايٚ ٞضٝ٥ؼ اجملًؼ األعً ٢يًذاَعات.

( )2إبسا ٤ايطأ ٟؾُٝا ٜتعًل ظُٝع َػا ٌ٥ايتعً ِٝيف َػتٜٛات٘ ْٛٚعٝات٘ املدتًؿ.١
( )3املػا ٌ٥األخط ٣اييت خيتل بٗا ٚؾك ًا يًكاْ.ٕٛ
َ از َٔ )24( ٠قاْ ٕٛتٓع ِٝاؾاَعات:
جملًؼ اؾاَع ١إٔ ًٜػ ٞايكطاضات ايكازض َٔ ٠فايؼ ايهًٝات أ ٚاملعاٖس ايتابع ١يًذاَع ١إشا ناْت كايؿ ١يًكٛاْني أ ٚايًٛا٥ح أٚ
ايكطاضات ايتٓع ١ُٝٝاملعُ ٍٛبٗا يف اؾاَعات.
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ثاْٝاً :تٓع ِٝايكٝس ٚايسضاغ١


تٓل املاز َٔ 167 ٠ايكاْ 49 ٕٛيػٓ :ّ1972 ١ـ

َع َطاعا ٠أسهاّ ٖصا ايكاْ ،ٕٛؼسز ايال٥ش ١ايتٓؿٝصَٛ ١ٜعس بس ٤ايسضاغٚ ١اْتٗاٗ٥ا ٚاألغؼ ايعاَ ١املؿذلن ١يٓعِ ايسضاغ١
ٚايكٝس ْٚعِ االَتشإ ٚؾطق٘ ٚتكسٜطات٘.
ٚؼسز ايًٛا٥ح ايساخً ١ٝيًهًٝات ٚاملعاٖس ايتابع ١يًذاَع ١ـ نٌ يف زا٥ط ٠اختكاقٗا ٚيف سسٚز اإلطاض ايعاّ املكطض يف ايكاْٚ ٕٛيف
ايال٥ش ١ايتٓؿٝص ١ٜـ اشلٝهٌ ايساخً ٞيتهٜٗٓٛا ٚاألسهاّ ايتؿك ١ًٝٝيٓعِ ايكٝس ٚايسضاغٚ ١االَتشإ ؾُٝا خيكٗا.

ايكٝس بايسبًّٛ
ٜؿذلط يًطايب يًكٝس يًسبًَٛات إٔ ٜهـ ٕٛساقالً عً ٢زضد ١ايبهايٛضٜٛؽ أ ٚايًٝػاْؼ ٚتؿذلط بعض ايهــًٝات أال ٜكــــٝس يًسبًّٛ
إال بعس َه ٞعاّ َٔ اؿك ٍٛعً ٢ايبهــايٛضٜٛؽ أ ٚايًٝــػاْؼَٚ ،س ٠ايــسضاغ ١غٓ ١أ ٚغٓتإ (سػب ْل ايال٥ش ١ايساخً١ٝ
يًهً.)١ٝ
ٚتتٓا ٍٚايسضاغ ١يف زبًَٛات ايسضاغات ايعًٝا َكطضات شات طبٝع ١تطبٝكـ ١ٝأ ٚأنازميَٚ ١ٝس ٠ايسضاغ ١يف نٌ َٓٗا غٓٚ ١اسس ٠عً٢
األقٌ( .املاز َٔ 176 ٠ايكاْ.)ٕٛ

ايكٝس يسضد ١املادػترل
ٜؿذلط يكٝس ايطايب يسضد ١املادػترل إٔ ٜه ٕٛساقالً عً ٢زضد ١ايبهايٛضٜٛؽ أ ٚايًٝػاْؼ بتكسٜط عاّ دٝس عً ٢األقٌ أ ٚعً٢
زضدَ ١عازي ١شلا َٔ َعٗس عًُ ٞآخط َعذلف ب٘ َٔ اؾاَعــــــَٚ ..... ١س ٠ايكٝس غٓتـــإ عً ٢األقٌ ـ ٚال جيٛظ إٔ ٜبك ٞايطايب
َكٝساً ألنجط َٔ أضبع غٓٛات يف بعض ايهًٝاتٚ ،مخؼ غٓٛات يف باق ٞايهًٝات إال إشا ضأ ٟفًؼ ايهً ١ٝاإلبكا ٤عً ٢ايتػذ ٌٝملس٠
أخط ٟحيسزٖا بٓا ٤عً ٢تكطٜط املؿطف عً ٢ايطغايٚ ١بعس أخص ضأ ٟايكػِ املدتل.
ٚتٛنح ايًٛا٥ح ايساخً ١ٝيًهًٝات ؾطٚط ايكٝس ٚاييت ؽتًـ سػب طبٝع ١ايسضاغ ١بايهً.١ٝ


تٓل املاز َٔ 177 ٠ايكاْ 49 ٕٛيػٓ ّ1972 ١عًَ ٢ا ٜأتـ :ٞـ

تؿٌُ ايسضاغ ١يٓ ٌٝزضد ١املادػترل َكطضات زضاغ ١ٝعايٚ ١ٝتسضٜبات عًٚ ٢غا ٌ٥ايبشح ٚاغتكطا ٤ايٓتا٥ر ٜٓتٗ ٞبإعساز ضغاي١
تكبًٗا ؾٓ ١اؿهِ ٜٚؿذلط إلداظتٗا إٔ ته ٕٛعُال شا ق ١ُٝعًُٝـــٚ .١ال جيٛظ إٔ تكٌ املس ٠ايالظَ ١يٖٓ ٌٝص ٙايسضد ١عٔ غٓتني.


نُا تٓل املاز( 92 ٠ثاْٝاً) أ ـ َٔ ايال٥ش ١ايتٓؿٝص ١ٜيًكاْ ٕٛعً:٢

إٔ تؿٌُ ايسضاغ ١يسضد ١املادػترل َكطضات زضاغ ١ٝعايٚ ١ٝتسضٜبــ ًا عًٚ ٢غا ٌ٥ايبشح ٚاغتكطا ٤ايٓتا٥ر ٜٓتٗ ٞبإعساز ضغاي١
تكبًٗا ؾٓ ١االَتشإ.
ٚال جيٛظ إٔ تكٌ املس ٠ايالظَ ١يٖٓ ٌٝص ٙايسضد ١عٔ غٓتني ٚيف خكٛم َادػترل ايذلبَٚ ١ٝادػترل اؿكٛم ؼػب غَٓٔ ١
ٖاتني ايػٓتني َس ٠ايسضاغ ١ايالظَ ١يًشك ٍٛعً ٢ايسبً ّٛاـاق ١يف ايذلب ١ٝأ ٚأسس زبًَٛات ايسضاغات ايعًٝا يف اؿكٛم.
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 تٓل املاز َٔ )192( ٠ايال٥ش ١ايتٓؿٝص ١ٜيكاْ ٕٛتٓع ِٝاؾاَعات عً:٢
أْ٘ ٜؿذلط يكٝس ايطايب يسضد ١املادػترل يف ايذلب ١ٝإٔ ٜه ٕٛساقالً عً ٢ايسبً ّٛاـام يف ايذلبٚ ١ٝإٔ ٜه ٕٛقس َاضؽ َٗٓ١
ايتعً ِٝيف َعٗس َعذلف ب٘ َس ٠غٓتني عً ٢األقٌ ٚإٔ ٜتابع ايسضاغٚ ١ايبشح ٚؾك ًا ألسهاّ ايال٥ش ١ايساخً...١ٝ
ٜؿذلط يكٝس ايطايب يسضد ١ايسنتٛضا ٙإٔ ٜه ٕٛساقالً عً ٢زضد ١املادػترل ٚتؿذلط بعض يٛا٥ح ايهًٝات اؿك ٍٛعً ٢تكسٜط
دٝس يف املادػترل يًكٝس يسضد ١ايسنتٛضا.ٙ

ايكٝس يسضد ١ايسنتٛضاٙ


ٚتٓل املاز َٔ 178 ٠ايكاْ 49 ٕٛيػٓ:ّ1972 ١
تك ّٛايسنتٛضا ٙأغاغاً عً ٢ايبشح املبتهط ملس ٠ال تكٌ عٔ غٓتني تٓتٗ ٞبتكس ِٜضغاي ١تكبًٗا ؾٓ ١اؿهِ ٚجيٛظ إٔ ٜهًـ

ايطايب ببعض ايسضاغات املتكسَ ١طبكاً ملا ؼسز ٙايًٛا٥ح ايساخًٜٚ ١ٝؿذلط إلداظ ٠ضغاي ١ايسنتٛضا ٙإٔ ته ٕٛعُالً شا ق ١ُٝعًُ١ٝ
ٜؿٗس يًطايب بهؿاٜت٘ ايؿدك ١ٝيف عٛث٘ ٚزضاغات٘ ٚميجٌ إناؾ ١عًُ ١ٝدسٜس.٠


نُا تٓل املاز( 92 ٠ثاْٝاً) ب ـ َٔ ايال٥ش ١ايتٓؿٝص:١ٜ
عً ٢إٔ تك ّٛايسنتٛضا ٙأغاغاً عً ٢ايبشح املبتهط ملس ٠ال تكٌ عٔ غٓتني تٓتٗ ٞبتكس ِٜضغاي ١تكبًٗا ؾٓ ١اؿهِٚ ،جيٛظ إٔ

ٜهًـ ايطايب ببعض ايسضاغات ايتُٗٝس ١ٜطبك ًا ملا ؼسز ٙايًٛا٥ح ايساخً.١ٝ
ٚتتٛي ٞايًٛا٥ح ايساخً ١ٝيًهًٝات ٚاملعاٖس ؼسٜس ؾطٚع ايتدكل ٚأقػاّ ايسضاغ ١يًسبًَٛات ٚايسضدات ايعًُ ١ٝايعًٝا اييت
متٓشٗا ٚايؿطٚط ايالظَ ١يًشك ٍٛعً ٢نٌ َٓٗا.


تٓل املاز َٔ )193( ٠ايال٥ش ١ايتٓؿٝص ١ٜيكاْ ٕٛتٓع ِٝاؾاَعات عً:٢
أْ٘ ٜؿذلط يف ايطايب يسضد ١زنتٛض ايؿًػؿ ١يف ايذلب ١ٝإٔ ٜه ٕٛساقالً عً ٢زضد ١املادػترل يف ايذلب ١ٝأ ٚعً ٢زضدَ ١عازي١

شلا َٔ َعٗس عًَُ ٞعذلف ب٘ يف اؾاَعٚ ١إٔ ٜه ٕٛقس َاضؽ َٗٓ ١ايتعً ِٝيف َعٗس َعذلف ب٘ َٔ اؾاَع ١ملس ٠أضبع غٓٛات عً ٢األقٌ
ٚإٔ ٜك ّٛببشٛخ َبتهطٚ ٠ؾَٛ ٢نٛع ملس ٠غٓتني عً ٢األقٌ.
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قطاضات فًؼ اؾاَعٚ ١فًؼ ايسضاغات ايعًٝا
(أ) قطض فًؼ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜــــذ  ّ1972/12/10املٛاؾك ١عً:٢
ٜتكسّ ايطايب باغتُاض ٠ايكٝس يسضديت املادػترل ٚايسنتٛضاٜٛٚ ٙنح بٗا فاٍ ايبشح ٚتطؾل َصنط ٠تٛنح َا إشا نإ ايبشح
أنازميٝا أ ٚتطبٝكٝاً ٚؾا٥س ٠ايبشح يف نًتا اؿايتنيٚ ،اغتُاض ٠تػذٜٛ ٌٝنح بٗا َٛنٛع ايطغايٚ ١عٓٛاْٗا ٚفاٍ ايبشح عً٢
اجملًؼ عٓس ايكٝس ثِ ٜعطض بعس شيو َٛنٛع ايطغاي ١عً ٢اجملًؼ العتُاز.ٙ
(ب) ٚاؾل فًؼ اؾــــاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ1976/6/12يف ؾإٔ َٛاعٝس ايكٝس يًسبًَٛات اآلت :ٞـ
)1

املٛاؾك ١عً ٢إٔ ٜه ٕٛايكٝس يًسبًَٛات يف أنتٛبط َٔ نٌ عاّ.

)2

بايٓػب ١يًهًٝات اييت ػط ٟايسضاغ ١بٗا عًْ ٢عاّ ايعاّ ايسضاغ ٞايهاٌَ ٜه ٕٛايكٝس يسضد ١املادػترل يف أنتٛبط

َٚاضؽ َٔ نٌ عاّ عً ٢إٔ تبسأ ايسضاغ ١يف انتٛبط.
أَا بايٓػب ١يًهًٝات اييت ػط ٟايسضاغ ١بٗا عًْ ٢عاّ ايؿكًني ايسضاغٝني ؾٝه ٕٛايكٝس يسضد ١املادػترل َع بس ٤ايسضاغ ١يف
نٌ ؾكٌ.
)3

ٜه ٕٛايكٝس يسضد ١ايسنتٛضا ٙغرل قسز مبٛعس ،ؾُٝا عسا ايهًٝات اييت تٓعِ بٗا َكطضات زضاغ ١ٝشلص ٙايسضد.١

(ز) قطض فًؼ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ :ّ1978/1/17
ايػُاح بايتػٝرل اؾٖٛط ٟيف َٛنٛع ايطغاي ١قبٌ ايتكسّ بٗا بػت ١أؾٗط.
(ز) قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  1978/8/3يف ؾإٔ ايكٝس يًسبًَٛات بهًٝات اؾاَع:١
 أال ٜكٌ عسز ايطالب املتكسَني ٚاملػسز ٜٔيًطغ ّٛاؾاَع ١ٝعٔ مخؼ طالب. َٛاؾك ١دٗ ١ايعٌُ أ ٚاملكًش ١عً ٢ايتػذٚ ٌٝايتؿطؽ َٜٛني يف األغبٛع حيطّ ايطالب ايص ٜٔال ٜٛاظب ٕٛعً ٢اؿهٛض بػرل عصض َكب ٍٛبٓػب َٔ %75 ١زخ ٍٛاالَتشإ أ ٚإعاز ٠ايتػذ ٌٝيف ٖصٙايسضاغات.
(ٚ )ٙاؾل ايػٝس األغتاش ايسنتٛض  /ضٝ٥ؼ اؾاَع ١بتاضٜذ  ّ2000/11/15عً ٢قب ٍٛأ ٟطايب َتكسّ يًكٝس بأ ٟزبً َٔ ّٛزبًَٛات
ايسضاغات ايعًــٝا (ز ٕٚايتكٝس بعسز مخػ ١طالب).
( )ٚقطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2007/9/29ايكطاض ايتاي:ٞ
املٛاؾك ١عً ٢تعس ٌٜايؿكط ٠األٚىل َٔ قطاض فًؼ اؾاَع ١ضقِ ( )708ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2007/7/22املتهُٓ ١أال ٜكٌ
عسز ايطالب املتكسَني يًكٝس يًسبًَٛات (بهًٝات اؾاَعٚ )١املػسز ٜٔيًطغ ّٛاؾاَع ١ٝعٔ مخػ ١طالب يٝكبح عً ٢ايٓش ٛايتاي :ٞـ
-

أال ٜكٌ عسز ايطالب املتكسَني ٚاملػسز ٜٔيًطغ ّٛاؾاَع ١ٝعٔ ثالث ١طالب.
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(ظ) قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػتــ٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2001/10/28ايكطاض ايتاي:ٞ
املٛاؾك ١عً ٢عسّ ايكٝس يسضديت املادػترل ٚايسنتٛضا ٙيػرل املعٝسٚ ٜٔاملسضغني املػاعس ٜٔباؾاَعٚ ١املٛؾس َٔ ٜٔايسٍٚ
ايعطبٚ ١ٝاألدٓبٚ ١ٝشيو بهًٝات ايذلب ١ٝايطٜان ١ٝـ آزاب ـ اـسَ ١االدتُاع ١ٝـ ايذلب ١ٝبايٛاز ٟاؾسٜس ـ ايذلب ١ٝايٓٛع ١ٝاعتباضاً
َٔ ايعاّ اؾاَع.ّ2002/2001 ٞ
(ح) قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2005/9/25ايكطاض ايتاي:ٞ


املٛاؾك ١عً ٢ايػُاح يًُعٝسٚ ٜٔطالب ايسضاغات ايعًٝا َٔ اـاضز بايكٝس يسضد ١املادػترل بهً ١ٝايعً ّٛبعس َه ٢غٓ١

عً ٢األقٌ َٔ تاضٜذ ايتدطز ٚعس أقك ٢عؿط غٓٛات َٔ تاضٜذ ايتدطز ٜٚػتجٓ َٔ ٢اؿس األقك 10( ٢غٓٛات) ايطالب ايعاًَ ٕٛيف
فاٍ ايتدكل.


ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١بتاضٜذ  ّ2015/12/31عً ٢أال ٜه ٕٛقس َه ٢أنجط َٔ مخؼ غٓٛات بعس اؿك ٍٛعً ٢زضد١

ايبهايٛضٜٛؽ يف ايعً ّٛنؿطط يًكٝس يسضد ١املادػترل ٚأال ٜه ٕٛقس َه ٢أنجط َٔ مخػ ١غٓٛات عً ٢سك ٍٛايطايب عً ٢زضد١
املادػترل يف ايعً ّٛعٓس ايكٝس يسضد ١ايسنتٛضاٜٚ ٙػتجٖٓ َٔ ٢صا ايؿطط ايعاًَ ٕٛيف املؤغػات ايكٓاع ١ٝاييت تعٌُ يف فاٍ
خسَ ١اجملتُع عً ٢إٔ تتشٌُ دٗ ١عًُِٗ تهًؿ ١اـاَات ٚاملٛاز املػتدسَ ١يف إلاظ ايبشح إىل داْب ايطغ ّٛاملكطض.٠


ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2015/12/31عً ٢إيعاّ ايطالب املتكسَني يسضد ١املادػترل َٔ شٟٚ

ايتدككات املعزٚد ١بهً ١ٝايعً ّٛبسضاغَ ١كطضات تهُ ١ًٝٝإدباض ١ٜيٝهاؾٛ٦ا ْعا٥طِٖ َٔ ش ٟٚايتدككات املدتًؿ ١قبٌ تػذٌٝ
َٛنٛع ايبشح ......
(ط) قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2006/11/26ايكطاض ايتاي:ٞ
املٛاؾك ١عًٚ ٢نع أغِ ٚؾعاض اؾاَع ١اييت ٜتِ ايتعاَ ٕٚعٗا يف ْعاّ اإلؾطاف املؿذلى عً ٢قسض ايطغايَ ١ع ؾعاض داَع١
أغٛٝط.
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خطجي ٞايتعً ِٝاملؿتٛح
قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2017/2/27ايكطاض ايتاي:ٞ
املٛاؾك ١عً ٢أسك ١ٝخطجي ٞايتعً ِٝاملؿتٛح ٚنصيو اؿاقًني عً ٢تكسٜط َكب ٍٛيف ايسضد ١اؾاَع ١ٝاألٚي ٞيف االيتشام
بدلاَر ايسضاغات ايعًٝا املٗٓ.١ٝ

ؾٗاز ٠سػٔ ايػرل ٚايػًٛى نؿطط يًكب ٍٛبايسضاغات ايعًٝا
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2014/5/31عً ٢سطَإ ايطايب ايصٜٛ ٟقع عً ٘ٝدعا٤ات تأزٜبْ ١ٝتٝذ ١إسس٣
املدايؿات ايٛاضز ٠باملاز َٔ 125 ،144 ٠ايال٥ش ١ايتٓؿٝص ١ٜيكاْ ٕٛتٓع ِٝاؾاَعات أ ٚغرلٖا َٔ املدايؿات اييت تتػبب بإنطاض يف
األضٚاح أ ٚممتًهات اؾاَع ١املدتًؿ َٔ ١ايكٝس مبطسً ١ايسضاغات ايعًٝا باؾاَعَ ١ع إخطاض مجٝع اؾاَعات املكط ١ٜبصيو عً ٢إٔ
ٜه ٕٛنُٔ َتطًبات ايكٝس مبطسً ١ايسضاغات ايعًٝا ؾٗاز ٠تؿٝس عسّ تٛقٝع أ ٟدعا ٤تأزٜيب خالٍ غٓٛات ايسضاغ.١
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  2017/10/30عً ٢عسّ قٝس طالب ايسضاغات ايعًٝا ايص ٜٔأيػ ٢قٝسِٖ بػبب ايػـ
سٝح ٜتعني إٔ ٜه ٕٛايطايب سػٔ ايػرل ٚايػًٛى.

ؾطٚط ايكٝس يسضدت ٢املادػترل ٚايسنتٛضا ٙبهً ١ٝايتذاض٠
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ ٚ ّ2015/5/28املُتس ٠ست ّ2015/5/31 ٢عً ٢إيعاّ طالب ايسضاغات ايعًٝا
(َادػترل – زنتٛضا )ٙبهً ١ٝايتذاض ٠اؿك ٍٛعً ٢زٚض ٠تسضٜب ١ٝالغتدساّ ايدلاَر اإلسكاَ Spass ١ٝ٥ع اقذلاح املؿطف بطاَر
إسكا ١ٝ٥أخط ٣نؿطط يًكٝس شلص ٙايسضدات.

ؾطٚط تػذَٛ ٌٝنٛع ايبشح بهًٝات اؾاَع١
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ ٚ ّ2015/5/28املُتس ٠ست ّ2015/5/31 ٢عً ٢إيعاّ طالب ايسضاغات ايعًٝا
(َادػترل – زنتٛضا )ٙبايتػذ ٌٝيف املهتب ١ايطقُ ١ٝيعٌُ سػاب عً ٢قٛاعس ايبٝاْات ايعامل ١ٝنؿططً َٔ ؾطٚط ايتػذ ٌٝيسضديت
املادػترل ٚايسنتٛضا.ٙ
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2016/7/28عً ٢إيعاّ طالب ايسضاغات ايعًٝا (َادػترل – زنتٛضا )ٙبعٌُ
سػاب عً ٢بٛاب ١ايباسجني ببٓو املعطؾ ١املكطٚ ٟاعتباض شيو ؾططاً َٔ ؾطٚط ايتػذ ٌٝيسضديت املادػترل ٚايسنتٛضاٚ ٙشيو َٔ
خالٍ املهتب ١ايطقُ ١ٝباؾاَع.١
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ايتػذ ٌٝيسضديت املادػترل ٚايسنتٛضا ٙبهً ١ٝايذلب ١ٝايٓٛع١ٝ
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2017/3/26عً ٢ؼسٜس َس ٠تػذ ٌٝايػاعات املعتُس ٠يًطغاي ١بهً ١ٝايذلب١ٝ
ايٓٛع ١ٝبعس ادتٝاظ اَتشاْات املادػترل ٚايسنتٛضا ٙعس أقك ٢غت ١أؾٗط َٔ اعتُاز ايٓتٝذ.١

اؿس األقك ٢يًشك ٍٛعً ٢زضد ١ايسنتٛضا ٙيف اؿكٛم
أٚق ٢فًؼ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ يف دًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2016/5/12باملٛاؾك ١عً ٢إٔ ٜه ٕٛاؿس األقك ٢يًتػذٌٝ
يسضد ١ايسنتٛضا ٙبهً ١ٝاؿكٛم غبع غٓٛات ٚجيٛظ ايتذسٜس يعاّ ثأَ بٓا ٤عً ٢تكطٜط َٔ ايػاز ٠املؿطؾني عً ٢ايطغايٜ ١ؿٝس بإٔ
ايباسح قاّ بتػً ِٝايطغاي ١ناًَ ١يًُؿطؾني ٚأقبشت يف إطاض املطادع ١متٗٝسًا ملٓاقؿتٗا.

اؿس األقك ٢يًكٝس يسضد ١املادػترل ٚايسنتٛضا٠
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  2018/3/27عً ٢إٔ ٜه ٕٛاؿس األقك ٢ملس ايكٝس ٚاإلْتٗآَ َٔ ٤اقؿ ١ايطغا ٌ٥غت
غٓٛات يسضد ١املادػترل ٚمثاْ ٢غٓٛات يسضد ١ايسنتٛضاٚ ٠ال جيٛظ املس بعسٖا إال بعس تؿه ٌٝؾٓ ١اؿهِ ٚاملٓاقؿٚ ١شيو ملس ٠ال تعٜس
عٔ غت ١أؾٗط أَٝ ٚعاز املٓاقؿ ١أُٜٗا أقطب .
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت ١املٓعكس ٠بتاضٜذ  2018/3/27عً ٢تكس ِٜايػاز ٠املؿطؾني عً ٢ايطغا ٌ٥تكطٜط ٜٔغٜٓٛاً أسسُٖا أٍٚ
أنتٛبط ٚايجاْ ٢أ ٍٚأبطٚ ٌٜؾ ٢ساي ١تأخط ايػاز ٠املؿطؾني عٔ إضغاٍ ٖص ٙايتكاضٜط ملس ٠تعٜس عٔ ؾٗط خيكِ ؾٗط َٔ ساؾع اؾٛز ٠عٔ
نٌ تكطٜط ٚشيو إعتباضاً َٔ أنتٛبط .2018
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ثايجًا :اإلؾطاف عً ٢ايطغا ٌ٥اؾاَعٝــ١
ايػًطات املدٛي ١بتعٝني املؿطؾني عً ٢ايطغا:ٌ٥
 1ـ فًؼ ايكػــــِ:
اقذلاح تعٝني املؿطؾني عً ٢ايطغا( ٌ٥ايؿكط َٔ 11 ٠املاز َٔ 55 ٠ايكاْ 49 ٕٛيػٓ.)ّ1972 ١
 2ـ ؾٓ ١ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ بايهً:١ٝ
" غًط ١نُٓ " ١ٝايؿكط َٔ 1،2،7،8 ٠املاز َٔ 29 ٠ايال٥ش ١ايتٓؿٝص ١ٜيكاْ ٕٛتٓع ِٝاؾاَعات.
 3ـ فًؼ ايهً:١ٝ
(ايؿكط َٔ )19 ٠املاز َٔ 41 ٠ايكاْ 49 ٕٛيػٓ.)ّ1972 ١


ٚتٓل عً ٢إٔ جملًؼ ايهً ١ٝغًط ١املٛاؾك ١عً ٢قٝس طالب ايسضاغات ايعًٝا ـ ٚتػذ ٌٝضغا ٌ٥املادػترل ٚايسنتٛضاٚ ٙتعٝني

ؾإ اؿهِ عً ٢ايطغاٚ ٌ٥إيػا ٤ايكٝس ٚايتػذ.ٌٝ


نُا تٓل املاز َٔ )98( ٠ايال٥ش ١ايتٓؿٝص ١ٜيكاْ 49 ٕٛيػٓ ّ1972 ١بؿإٔ تٓع ِٝاؾاَعات عً :٢ـ
ٜعني فًؼ ايهً ١ٝبٓا ٤عً ٢اقذلاح فًؼ ايكػِ املدتل أغتاشا ٜؿطف عً ٢ؼهرل ايطغايٚ ١يًُذًؼ إٔ ٜعٗس باإلؾطاف

عً ٢ايطغاي ١إىل أسس األغاتص ٠املػاعسٚ ٜٔجيٛظ إٔ ٜتعسز املؿطؾ َٔ ٕٛبني أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ أ َٔ ٚغرلِٖٚ ،يف ٖص ٙاؿاي١
جيٛظ يًُسضغني االؾذلاى يف اإلؾطاف.
ٚيف ساي ١قٝاّ ايطايب ببشح خاضز اؾاَع ١جيٛظ مبٛاؾك ١فًؼ ايهً ١ٝإٔ ٜؿذلى يف اإلؾطاف أسس املتدككني يف اؾٗ١
اييت جيط ٟؾٗٝا ايبشح.


ٚتٓل املاز َٔ 99 ٠ايال٥ش ١ايتٓؿٝص ١ٜعً ٢إٔ:
جيٛظ إٔ ٜٓؿطز باإلؾطاف عً ٢ضغا ٌ٥املادػترل ٚايسنتٛضا ٙضؤغا ٤اؾاَعات ْٛٚابِٗ إشا نإ ايتػذ ٌٝيف اؾاَع ١اييت

ٜعًُ ٕٛبٗا ؾإشا نإ ايتػذ ٌٝيف داَع ١أخط ٟداظ شلِ ٚألَني اجملًؼ األعً ٢يًذاَعات االؾذلاى يف اإلؾطاف ٜٚػتُط إؾطاؾِٗ أٚ
َؿاضنتِٗ يف اإلؾطاف عً ٢ايطغا ٌ٥اييت غذًت ؼت إؾطاؾِٗ قبٌ ؾػًِٗ َٓاقبِٗ.


ٚتٓل املاز َٔ 100 ٠ايال٥ش ١ايتٓؿٝص ١ٜعً ٢أْ٘:
يف ساي ١إعاض ٠املؿطف عً ٢ايطغاي ١إىل دٗ ١خاضز اؾاَعٜ ١كسّ إىل فًؼ ايهً ١ٝتكطٜطا عٔ املس ٣ايصٚ ٟقٌ إي ٘ٝايطايب

يف إعساز ايطغايٚ ،١يف ن ٤ٛشيو ٜعني اجملًؼ َٔ حيٌ قً٘ أٜٓ ٚهِ إي ٘ٝيف اإلؾطاف.
ٚاؾل فًؼ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2015/9/14ايتأنٝس عً ٢نطٚض ٠االيتعاّ باملاز َٔ 100 ٠ايال٥ش١
ايتٓؿٝص ١ٜيكاْ ٕٛتٓع ِٝاؾاَعات ضقِ  49يػٓ 1972 ١عً ٢إٔ ٜعطض تكطٜط اإلؾطاف عً ٢ايطغا ٌ٥املكسّ َٔ عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ
املعاض نٌ ساي ١عً ٢سس ٠عً ٢فًؼ ايكػِ املدتل ٚال ٜػُح يًعه ٛاملعاض باإلؾطاف عً ٢ايطغا ٌ٥اييت قٝست خالٍ ؾذل ٠إعاضت٘.
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زي ٌٝايكٛاْني ٚايكطاضات املٓعُ ١يًسضاغات ايعًٝا

قطاضات فًؼ اؾاَع ١بؿإٔ عسز ايػاز٠
أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ املؿطؾني عً ٢ايطغاي١


قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ1981/6/14املٛاؾك ١عً ٢ؼسٜس عسز ايػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ايصٜٔ

ٜؿطؾ ٕٛعً ٢نٌ ضغاي َٔ ١ضغا ٌ٥املادػترل ٚايسنتٛضا ٙباثٓني نشس أزْٚ ٞعس أقك ٞثالثٚ ،١جيٛظ االغتجٓا َٔ ٤شيو بكطاض َٔ
فًؼ اؾاَع.١


قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ1986/3/16تؿٜٛض األغتاش ايسنتٛضْ /ا٥ب ضٝ٥ؼ اؾاَع ١يًسضاغات

ايعًٝا ٚايبشٛخ يف اعتُاز ايكطاضات اـاق ١بإناؾَ ١ؿطف ضابع إىل ؾٓ ١اإلؾطاف عً ٢ضغا ٌ٥املادػترل ٚايسنتٛضا.ٙ


قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ1990/5/13املٛاؾك ١عً ٢اغتجٓا ٤ايهًٝات ايٓعط ١ٜسٝح َٔ املُهٔ إٔ

ٜٓؿطز األغتاش آ ٚاألغتاش املػاعس باإلؾطاف عً ٢ايطغا ٖٞٚ ٌ٥نًٝات ايتذاض ٠ـ اؿكٛم ـ اآلزاب ـ ايذلب ... ١ٝاخل.


قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ 2007/9/29تعس ٌٜقطاض فًؼ اؾاَع ١ايكازض يف ( 1990/5/13بايٓػب١

يًهًٝات ايٓعط )١ٜيٝكبح عسز املؿطؾني عً ٢ايطغا ٌ٥ال ٜكٌ عٔ َؿطؾني اثٓني.
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زي ٌٝايكٛاْني ٚايكطاضات املٓعُ ١يًسضاغات ايعًٝا

ْكاب اإلؾطاف يًػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ
قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ 2016/10/30املٛاؾك ١عً ٢إٔ ته ٕٛأْكب ١اإلؾطاف يًػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ
بهً ١ٝاآلزاب بأغٛٝط نايتاي:ٞ


مخػ ١عؿط ٠ضغاي ١عس أقك ٞيألغتاش (عً ٢أال ٜعٜس عسز ايطغا ٌ٥يًطالب َٔ اـاضز عٔ عؿط ضغا.)ٌ٥



عؿط ٠ضغا ٌ٥عس أقك ٞيألغتاش املػاعس (عً ٢أال ٜعٜس عسز ايطغا ٌ٥يًطالب َٔ اـاضز عٔ مثاْ ٞضغا.)ٌ٥



مثاْ ٞضغا ٌ٥عس أقك ٞيًُسضؽ (عً ٢أال ٜعٜس عسز ايطغا ٌ٥يًطالب َٔ اـاضز عٔ غت ضغا.)ٌ٥



ثالخ ضغا ٌ٥عس أقك ٞيألغتاش َٔ خاضز اؾاَع.١



اغتجٓا ٤ايطالب ايٛاؾس َٔ ٜٔايكطاض.



ٜعُِ شيو عً ٢باق ٞايهًٝات.

قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ 2017/1/24املٛاؾك ١عً ٢تعس ٌٜقطاض فًؼ اؾاَع ١ايػابل يٝكبح عً ٢ايٓشٛ
ايتاي:ٞ
إٔ ته ٕٛأْكب ١اإلؾطاف يًػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ بهًٝات اؾاَع ١نايتاي:ٞ


مخػ ١عؿط ٠ضغاي ١عس أقك ٞيألغتاش (عً ٢أال ٜعٜس عسز ايطغا ٌ٥يًطالب َٔ اـاضز عٔ عؿط ضغا.)ٌ٥



عؿط ٠ضغا ٌ٥عس أقك ٞيألغتاش املػاعس (عً ٢أال ٜعٜس عسز ايطغا ٌ٥يًطالب َٔ اـاضز عٔ مثاْ ٞضغا.)ٌ٥



مثاْ ٞضغا ٌ٥عس أقك ٞيًُسضؽ (عً ٢أال ٜعٜس عسز ايطغا ٌ٥يًطالب َٔ اـاضز عٔ غت ضغا.)ٌ٥



ثالث ١ضغا ٌ٥عس أقك ٞيألغتاش َٔ خاضز اؾاَع.١



اغتجٓا ٤ايطالب ايٛاؾسٚ ٜٔايطالب املٛؾس ٜٔيف بعج ١أ ٚأداظ ٙزضاغ ١ٝخاضد ١ٝيًشك ٍٛعً ٢ايسضد َٔ ١خاضز ايٛطٔ َٔ

ٖصا ايكطاض.

ضابعاً :ايتشْٚ ٌٜٛكٌ ايكٝــــــــس
ايتش َٔ ٌٜٛنً ١ٝإىل نًَٓ ١ٝاظطْٚ ٠كٌ ايكٝس ٜتِ َٔ نً ١ٝإىل نً ١ٝكايؿ َٔٚ ١اختكام :ـ
 )1ؾٓ ١ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ بايهً( ١ٝايؿكط َٔ 7 ٠املاز َٔ 29 ٠ايال٥ش ١ايتٓؿٝص.)١ٜ
 )2فًؼ ايهً( ١ٝايؿكط َٔ 18 ٠املاز َٔ 41 ٠ايكاْ 49 ٕٛيػٜٓٚ )ّ1972 ١تِ اعتُاز قطاض فًؼ ايهً ١ٝيف ٖصا ايكسز َٔ
األغتاش ايسنتٛض ْ /ا٥ب ضٝ٥ؼ اؾاَع ١يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ.
ٚإشا مت ايتش ٌٜٛست ٢أ ٍٚزٜػُدل ته ٕٛايطغ َٔ ّٛسل ايهً ١ٝاحمل ٍٛإيٗٝا ٚإشا مت ايتش ٌٜٛبعس أ ٍٚزٜػُدل تكبح ايطغّٛ
َٔ سل ايهً ١ٝاحملَٗٓ ٍٛا.
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زي ٌٝايكٛاْني ٚايكطاضات املٓعُ ١يًسضاغات ايعًٝا

خاَػاً :ايطغ ّٛاملكطض ٠عً ٢طالب ايسضاغات ايعًٝا:
قطاض ضٝ٥ؼ اؾُٗٛض ١ٜضقِ  311يػٓ ّ1994 ١بتعس ٌٜبعض أسهاّ ايال٥ش ١ايتٓؿٝص ١ٜيكاْ ٕٛتٓع ِٝاؾاَعاتٜٚ .ػتبسٍ
بٓكٛم املٛاز ( 271 ،65ايبٓس َٔ 4،2 ٜٔأٚالً ٚايؿكط ٠األٚي َٔ ٞثاْٝاً ٚايبٓس ٜٔاألٚ ٍٚايجايح َٔ غازغاً).


َاز :65 ٠ؾُٝا عسا ايؿٗازات األقً ١ٝيًسضدات ايعًُٚ ١ٝايسبًَٛات اييت متٓح بعس اغتٝؿا ٤ضغِ ايسَػٜ ،١ؿطض ضغِ

َكساض ٙمخػ ١دٓٗٝات عً ٢ايؿٗاز ٠املؤقت ١اييت تكسض َٔ ٚاقع ايػذالت إلثبات اؿكــــ ٍٛعً ٢ايسضد ١ايعًُ ١ٝأ ٚايسبًٚ ،ّٛضغِ
َكساض ٙمخػ ٕٛقطؾا عً ٢ايؿٗاز ٠اييت تكسض َٔ ٚاقع ايػذالت َتهُٓ ١ايبٝاْات اـاق ١باؿاي ١ايسضاغٚ ١ٝأٚد٘ ايٓؿاط،
ٚشيو نً٘ بعس اغتٝؿا ٤ضغِ ايسَػٚ ١ؽكل سكٖ ١ًٝصا ايطغِ يًدسَات ايتعً.١ُٝٝ
ٚؾُٝا  ًٜٞبٝإ بإمجاي ٞايطغ ّٛاإلناؾٚ ١ٝضغِ املدتدلات املكطض ٠عً ٢طالب ايسضاغات ايعًٝا
(زبً ّٛـ َادػترل ـ زنتٛضا)ٙ
ايبٝــــــــــــــإ

ايطغـــــــــــــــّٛ

ضغِ َهتبـــ( ١غٜٓٛاً)

00ض75

ضغِ اؼـــاز

50ض1

ضغِ اـسَ ١ايطب١ٝ

00ض5

قٓسٚم َػاعس ٠ايطالب

05ض ـ

تاَني نس اؿٛازخ

25ضـ

ضغِ املدتدلات (غٜٓٛاً) يًهًٝات ايعًُ١ٝ

00ض75

ظ ٟعُــــاٍ

50ضـ

تػصٜــــــ١

10ضـ

ْؿاط ضٜانــٞ

50ضـ

ضغِ قٓسٚم ايبشٛخ يًُادػترل ٚايسبًّٛ

00ض100

ضغِ قٓسٚم ايبشٛخ يًسنتٛضاٙ

00ض200

ضغِ زخ ٍٛاالَتشإ

00ض2

ضغِ ناض ْٝــ ١زضاغات عًٝا

00ض5

قطض فًؼ اؾاَع ١يف  ّ 1982/12/12بؿإٔ ؼطٜط ؾٗاز ٠زنتٛضا ٙبسالً َٔ ؾٗاز ٠املادػترل يف ايطب يًشاقًني عً ٘ٝقبٌ قسٚض
قاْ ٕٛتٓع ِٝاؾاَعات  49يػٓ.ّ1972 ١
قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2004/5/30املٛاؾك ١عً ٢ظٜاز ٠ايطغ ّٛايسضاغ ١ٝيًطالب املكطٜني يتكبح نُا
ًٜـ :ٞـ
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زي ٌٝايكٛاْني ٚايكطاضات املٓعُ ١يًسضاغات ايعًٝا

أٚالً :ايهًٝات ايعًُ:١ٝ
ايبٝـــــــــــــــــــــــــــــــإ

ايطغ ّٛقبٌ ايعٜاز٠
زبًّٛ

َادػترل

ايطغ ّٛبعس ايعٜاز٠
زنتٛضاٙ

زبًّٛ

َادػترل

زنتٛضاٙ

ضغِ كتدل
قطاض مجٗٛض( ٟضقِ  311يػٓ " ّ1994 ١تعـس ٌٜاملاز٠

00ض75

00ض75

00ض75

00ض75

00ض75

00ض75

زعِ كتدلات

00ض00

00ض00

00ض00

00ض50

00ض50

00ض75

قطاض مجٗٛض( ٟضقِ  311يػٓ ّ1994 ١تعس ٌٜاملاز٠

00ض75

00ض75

00ض75

00ض75

00ض75

00ض75

)271

ضغِ َهتب١
)271
زعِ َهتب١
ضغِ خسَات طب١ٝ
قطاض مجٗٛض ٟضقِ  311يػّٓ1994 ١

00ض00

00ض00

00ض00

00ض25

00ض25

00ض50

00ض5

00ض5

00ض5

00ض5

00ض5

00ض5

00ض2

00ض2

00ض2

00ض2

00ض2

00ض2

ضغِ زخ ٍٛاَتشإ
(َاز َٔ )271 ٠ايال٥ش ١ايتٓؿٝص ١ٜيكاْ ٕٛتٓعِٝ
اؾاَعات
ضغِ اؼاز

50ض1

50ض1

50ض1

50ض1

50ض1

50ض1

ظ ٟعُاٍ

50ض00

50ض00

50ض00

50ض00

50ض00

50ض00

تػص١ٜ

10ض00

10ض00

10ض00

10ض00

10ض00

10ض00

ْؿاط ضٜانٞ

50ض00

50ض00

50ض00

50ض00

50ض00

50ض00

تأَني نس اؿٛازخ

25ض00

25ض00

25ض00

25ض00

25ض00

25ض00

قٓسٚم َػاعس ٠ايطالب

50ض00

50ض00

50ض00

50ض00

50ض00

50ض00

00ض5

00ض5

00ض5

00ض5

00ض5

00ض5

00ض100

00ض100

00ض200

00ض100

00ض100

00ض200

زعِ قٓسٚم ايبشٛخ

00ض00

00ض00

00ض00

00ض100

00ض200

00ض200

اغتٗالى أدٗعَٚ ٠عاٌَ ٚنُٝاٜٚات

00ض00

00ض00

00ض00

00ض35

00ض110

00ض200

قٓسٚم اـسَ ١ايتعً١ُٝٝ

00ض00

00ض00

00ض00

00ض50

00ض100

00ض110

اإلمجايــــــٞ

75ض265

75ض265

75ض365

75ض525

75ض750

75ض1000

ضغِ ناضْ٘ٝ
قطاض فًؼ اؾاَع( ١يف )ّ1996/9/29
قٓسٚم ايبشٛخ
(قطاض ٚظاض ٟضقِ  )1370يػّٓ1993 ١
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زي ٌٝايكٛاْني ٚايكطاضات املٓعُ ١يًسضاغات ايعًٝا

ثاْٝاً :ايهًٝات ايٓعط:١ٜ
ايبٝـــــــــــــــــــــــــإ
ضغِ َهتب١
قطاض مجٗٛض ٟضقِ  311يػٓ( ّ1994 ١تعس ٌٜاملاز)" 271 ٠
زعِ َهتب١
ضغِ خسَات طب١ٝ
قطاض مجٗٛض( ٟضقِ 311يػٓ)ّ1994 ١

ايطغ ّٛبعس ايعٜاز٠

ايطغ ّٛقبٌ ايعٜاز٠
زبًّٛ

َادػترل

زنتٛضاٙ

زبًّٛ

َادػترل

زنتٛضاٙ

00ض75

00ض75

00ض75

00ض75

00ض75

00ض75

00ض00

00ض00

00ض00

00ض60

00ض110

00ض150

00ض5

00ض5

00ض5

00ض5

00ض5

00ض5

ضغِ زخ ٍٛاَتشإ
(َاز)271 ٠

00ض2

00ض2

00ض2

00ض2

00ض2

00ض2

َٔ ايال٥ش ١ايتٓؿٝص ١ٜيكاْ ٕٛتٓع ِٝاؾاَعات
ضغِ اؼاز

50ض1

50ض1

50ض1

50ض1

50ض1

50ض1

ظ ٟعُاٍ

50ض00

50ض00

50ض00

50ض00

50ض00

50ض00

تػص١ٜ

10ض00

10ض00

10ض00

10ض00

10ض00

10ض00

ْؿاط ضٜانٞ

50ض00

50ض00

50ض00

50ض00

50ض00

50ض00

تأَني نس اؿٛازخ

25ض00

25ض00

25ض00

25ض00

25ض00

25ض00

قٓسٚم َػاعس ٠ايطالب

50ض00

50ض00

50ض00

50ض00

50ض00

50ض00

ضغِ ناضْ٘ٝ
قطاض فًؼ اؾاَع١

00ض5

00ض5

00ض5

00ض5

00ض5

00ض5

(يف )ّ1996/9/29
قٓسٚم ايبشٛخ

00ض100

00ض100

00ض200

00ض100

00ض100

00ض200

زعِ قٓسٚم ايبشٛخ

00ض00

00ض00

00ض00

00ض100

200.00

200.00

قٓسٚم خسَات ايبشٛخ

00ض00

00ض00

00ض00

00ض00

00ض00

00ض00

قٓسٚم اـسَ ١ايتعً١ُٝٝ

00ض00

00ض00

00ض00

50.00

100.00

110.00

اإلمجايـٞ

35ض190

35ض190

75ض290

75ض400

35ض600

75ض750

قطاض ٚظاض( ٟضقِ  1370يػٓ)ّ1993 ١

-

ٖصا ٜٚػسز ايطايب مخػ ٕٛدٓٗٝاً عٔ نٌ غٓ ١بعس املس ٠املٓكٛم عًٗٝا يف ايًٛا٥ح ايساخً ١ٝبايهًٝات (ٚؾكاً يٓل ايكطاض
اؾُٗٛض ٟضقِ  311يػٓ.)ّ1994 ١
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قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

2018/2017

زي ٌٝايكٛاْني ٚايكطاضات املٓعُ ١يًسضاغات ايعًٝا

ٚاؾل ايػٝس األغتاش ايسنتٛض  /ضٝ٥ؼ اؾاَع ١بتاضٜذ  ّ2003/10/28املٛاؾك ١عً ٢تٓؿٝص تٛق ١ٝاجملًؼ األعً ٢يؿ ٕٛ٦ايسضاغات

-

ايعًٝا ٚايبشٛخ باجملًؼ األعً ٢يًذاَعات بايكاٖط ٠ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ1997/9/27بإٔ ٜػسز ايطايب املكطٚؾات عٔ نٌ
عاّ داَع َٔ ٞتاضٜذ َٛاؾك ١فًؼ ايهً ١ٝعً ٢ايكٝس ٚست ٢تاضٜذ َٛاؾك ١فًؼ ايهً ١ٝعً ٢تكطٜط ايكالسٚ ١ٝتؿه ٌٝؾٓ١
املٓاقؿٚ ١إٜساع ْػذ ايطغاي ١بايهً ،١ٝإال إشا طًُب إدطا ٤تعس ٌٜعً ٢ايطغاي ١ؾٝػتُط ايطايب يف زؾع املكطٚؾات.
ٚاؾل اجملًؼ األعً ٢يًذاَعات ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2005/4/12 ،ّ2002/5/11املٛاؾك ١عً ٢إعؿاَ ٤عا ْٞٚأعها١٦ٖٝ ٤

-

ايتسضٜؼ مبطانع ايبشٛخ َٔ َػاعس ٟباسح ٚباسجني َػاعس ٜٔباملطانع ٚاملعاٖس ايبشج ١ٝايتابع ١يٛظاض ٠ايبشح ايعًَُٔ ٞ
املكابٌ املاز ٟاملكطض يًتػذ ٌٝبايسضاغات ايعًٝا َٚعاًَتِٗ ْؿؼ َعاًَ ١املعٝسٚ ٜٔاملسضغني املػاعس ٜٔباؾاَعات املكط ١ٜعً ٢إٔ
تعاٌَ املطانع ٚاملعاٖس ايبشج ١ٝايتابع ١يًٛظاض ٠املعٝسٚ ٜٔاملسضغني املػاعس ٜٔباؾاَعات شات املعاًَ.١

" عًُا بإٔ ايعاّ اؾاَعٜ ٞبسأ يف ٜٓٚ 10/1تٗ ٞيف  9/30ايص" ًٜ٘ٝ ٟ
قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2005/11/28املٛاؾك ١عً:٢
تعس ٌٜقطاض ٙايػابل ضقِ ( )830ايكازض يف  2005/10/30يٝكبح عً ٢ايٓش ٛايتاي- :ٞ
املٛاؾك ١عً ٢تٛد ٘ٝإْصاض يطايب ايسضاغات ايعًٝا إشا تأخط عٔ غساز ايطغ ّٛايسضاغ ١ٝبعس َه ٢ؾٗط َٔ ٜٔبسا ١ٜايعاّ اؾاَعٞ
ٜٚتِ إيػا ٤قٝس ٙبعس َطٚض ؾٗط َٔ ٜٔتاضٜذ تٛد ٘ٝاإلْصاض إيٚ ١ٝجيٛظ جملًؼ ايهً ١ٝإعاز ٠قٝس ايطايب خالٍ ايعاّ اؾاَع ٞبعس
غساز ايطغ ّٛايسضاغ.١ٝ

ًَشٛظ:١


ٚاؾل ايػٝس أ.ز .ضٝ٥ؼ اؾاَع ١بتاضٜذ  2010/10/30عً ٢ؼكَ ٌٝبًـــــؼ  40دٓ َٔ ٘ٝطالب ايسضاغات ايعًٝا يكاحل خسَات
تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات باؾاَع ١عً ٢إٔ تٛضز ؿػاب قٓسٚم ايبشٛخ.



ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١بتاضٜذ  ّ2011/7/24عً ٢تعس ٌٜضغِ ايتأَني نس اؿٛازخ يٝكبح مخػ ١دٓٗٝات بسالً َٔ  25قطف.



ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  2013/5/26عً ٢تعس ٌٜقطاض فًؼ اؾاَع ١ضقِ  278ايكازض بتاضٜذ 2004/5/30
ٚاـام بايطغ ّٛايسضاغ ١ٝيطالب ايسضاغات ايعًٝا باؾاَع( ١زبًَ – ّٛادػترل – زنتٛضا )ٙيٝكبح عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
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قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

2018/2017

زي ٌٝايكٛاْني ٚايكطاضات املٓعُ ١يًسضاغات ايعًٝا

ايهًٝات ايعًُ:١ٝ
زبً 900 ّٛدَٓ - ٘ٝادػترل  1250دٓ - ٘ٝزنتٛضا 1500 ٙدٓ٘ٝ

ايهًٝات ايٓعط:١ٜ
زبً 550 ّٛدَٓ - ٘ٝادػترل  800دٓ - ٘ٝزنتٛضا 1100 ٙدٓ٘ٝ
عً ٢إٔ ٜتِ ؽكٝل ْػب َٔ %20 ١ضغ ّٛايسضاغات ايعًٝا احملكً َٔ ١ايطالب املكطٜني أ ٚايٛاؾس ٜٔبهًٝات اؾاَعـــــــــ١
َٚعاٖسٖـــا تٛظع ْػب ١ايـ  %20عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
ايهًٝات ايعًُ %50 ١ٝيًبشح ايعًُ %25 ،ٞألعُاٍ االَتشاْات %25 ،يإلسالٍ ٚايتذسٜس.

ايهًٝات ايٓعط:١ٜ
 %30يًبشح ايعًُٞ
 %40ألعُاٍ االَتشاْات
 %30يإلسالٍ ٚايتذسٜس
ٜطبل ٖصا ايكطاض عً ٢طالب ايسضاغات ايعًٝا باؾاَع ١بس٤اً َٔ ايعاّ اؾاَع.2014 /2013 ٞ
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ ٚ 2015/7/31املُتس ٠ست 2015/8/10 ٢باملٛاؾك ١عً ٢تعس ٌٜقطاض فًؼ اؾاَع١
ضقِ  516ظًػت٘ ضقِ  632املٓعكس ٠بتاضٜذ  2013/5/26بؿإٔ ظٜاز ٠ايطغ ّٛايسضاغ ١ٝاملكطض ٠عً ٢طالب ايسضاغات ايعًٝا (زبً– ّٛ
َادػترل – زنتٛضا )ٙيتكبح عً ٢ايٓش ٛاملٛنح باؾس ٍٚايتاي:ٞ
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قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

2018/2017

زي ٌٝايكٛاْني ٚايكطاضات املٓعُ ١يًسضاغات ايعًٝا

أٚالً :ايهًٝات ايعًُ:١ٝ
ايبٝـــــــــــــــــــــــــــــــإ

ايطغ ّٛبعس ايعٜاز٠

ايطغ ّٛقبٌ ايعٜاز٠
زبًّٛ

َادػترل

زنتٛضاٙ

زبًّٛ

َادػترل

زنتٛضاٙ

00ض75

00ض75

00ض75

00ض75

00ض75

00ض75

ضغِ كتدل
قطاض مجٗٛض( ٟضقِ  311يػٓ ّ1994 ١تعـس ٌٜاملاز٠
)271
زعِ كتدلات

00ض100

00ض150

00ض200

00ض100

00ض150

00ض200

ضغِ َهتب١
قطاض مجٗٛض( ٟضقِ  311يػٓ ّ1994 ١تعس ٌٜاملاز٠

00ض75

00ض75

00ض75

00ض75

00ض75

00ض75

)271
زعِ َهتب١
ضغِ خسَات طب١ٝ
قطاض مجٗٛض( ٟضقِ 311يػٓ)ّ1994 ١

00ض25

00ض25

00ض50

00ض25

00ض25

00ض50

00ض5

00ض5

00ض5

00ض5

00ض5

00ض5

00ض2

00ض2

00ض2

00ض2

00ض2

00ض2

ضغِ زخ ٍٛاَتشإ
(َاز َٔ )271 ٠ايال٥ش ١ايتٓؿٝص ١ٜيكاْ ٕٛتٓعِٝ
اؾاَعات
ضغِ اؼاز

10

10

10

10

10

10

ظ ٣عُاٍ

50ض00

50ض00

50ض00

50ض00

50ض00

50ض00

تػص١ٜ

10ض00

10ض00

10ض00

10ض00

10ض00

10ض00

ْؿاط ضٜانٞ

50ض00

50ض00

50ض00

50ض00

50ض00

50ض00

تأَني نس اؿٛازخ

25ض5

25ض5

25ض5

25ض5

25ض5

25ض5

قٓسٚم َػاعس ٠ايطالب

50ض00

50ض00

50ض00

50ض00

50ض00

50ض00

40ض5

40ض5

40ض5

40ض5

40ض5

40ض5

00ض100

00ض100

00ض200

00ض100

00ض100

00ض200

زعِ قٓسٚم ايبشٛخ

00ض350

00ض500

00ض500

00ض700

00ض1000

00ض1500

اغتٗالى أدٗعَٚ ٠عاٌَ ٚنُٝاٜٚات

25ض64

25ض164

25ض229

75ض105

75ض205

75ض270

قٓسٚم اـسَات ايتعً١ُٝٝ

00ض50

00ض100

00ض110

00ض50

00ض100

00ض110

تطٜٛط خسَ ١تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات

00ض40

00ض40

00ض40

00ض40

00ض40

00ض40

اإلمجايــــــٞ

5ض908

5ض1258

5ض1508

1300

1800

2550

ضغِ ناضْ٘ٝ
قطاض فًؼ اؾاَع( ١يف )ّ1996/9/29
قٓسٚم ايبشٛخ
(قطاض ٚظاض ٟضقِ  )1370يػّٓ1993 ١
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قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

2018/2017

زي ٌٝايكٛاْني ٚايكطاضات املٓعُ ١يًسضاغات ايعًٝا

ثاْٝاً :ايهًٝات ايٓعط:١ٜ
ايبٝـــــــــــــــــــــــــإ

ايطغ ّٛقبٌ ايعٜاز٠
زبًّٛ

َادػترل

ايطغ ّٛبعس ايعٜاز٠
زنتٛضاٙ

زبًّٛ

َادػترل

زنتٛضاٙ

ضغِ َهتب١
قطاض مجٗٛض ٟضقِ  311يػٓ( ّ1994 ١تعس ٌٜاملاز٠

00ض75

00ض75

00ض75

00ض75

00ض75

00ض75

)" 271
زعِ َهتب١
ضغِ خسَات طب١ٝ
قطاض مجٗٛض( ٟضقِ 311يػٓ)ّ1994 ١

25ض64

25ض114

25ض154

75ض105

75ض155

75ض195

00ض5

00ض5

00ض5

00ض5

00ض5

00ض5

ضغِ زخ ٍٛاَتشإ
(َاز َٔ )271 ٠ايال٥ش ١ايتٓؿٝص ١ٜيكاْ ٕٛتٓعِٝ

00ض2

00ض2

00ض2

00ض2

00ض2

00ض2

اؾاَعات
ضغِ اؼاز

10

10

10

10

10

10

ظ ٟعُاٍ

50ض00

50ض00

50ض00

50ض00

50ض00

50ض00

تػص١ٜ

10ض00

10ض00

10ض00

10ض00

10ض00

10ض00

ْؿاط ضٜانٞ

50ض00

50ض00

50ض00

50ض00

50ض00

50ض00

تأَني نس اؿٛازخ

25ض5

25ض5

25ض5

25ض5

25ض5

25ض5

قٓسٚم َػاعس ٠ايطالب

50ض00

50ض00

50ض00

50ض00

50ض00

50ض00

40ض5

40ض5

40ض5

40ض5

40ض5

40ض5

00ض100

00ض100

00ض200

00ض100

00ض100

00ض200

زعِ قٓسٚم ايبشٛخ

00ض200

00ض350

00ض500

00ض400

700.00

850.00

قٓسٚم اـسَات ايتعً١ُٝٝ

00ض50

00ض100

00ض110

50.00

100.00

110.00

تطٜٛط خسَ ١تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات

00ض40

00ض40

00ض40

00ض40

00ض40

00ض40

اإلمجايـٞ

5ض558

5ض808

5ض1108

800

1200

1500

ضغِ ناضْ٘ٝ
قطاض فًؼ اؾاَع( ١يف)ّ1996/9/9
قٓسٚم ايبشٛخ
قطاض ٚظاض( ٟضقِ  1370يػٓ)ّ1993 ١
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قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

2018/2017

زي ٌٝايكٛاْني ٚايكطاضات املٓعُ ١يًسضاغات ايعًٝا

ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١يف دًػت٘ ضقِ  644املٓعكس ٠يف ٚ ّ2014/6/26املُتس ٠ست ّ2014/6/30 ٢عً ٢ؼك ٌٝضغ ّٛغَٓٔ ١ٜٛ
املعٝسٚ ٜٔاملسضغني املػاعس ٜٔباؾاَعات األخطٚ ٣املكٝس ٜٔظاَع ١أغــٛٝط أغ ٠ٛمبا َٖ ٛتبع باؾاَعات األخط ٣زعُ ًا ملٛاضز قٓسٚم
ايبشٛخ اعتباضاً َٔ  ّ2014/6/26عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
أٚالً :ايهًٝات ايعًُ:١ٝ
ايسبًّٛ

املادػترل

ايسنتٛضاٙ

 1000دٓ٘ٝ

 1500دٓ٘ٝ

 2500دٓ٘ٝ

ثاْٝاً :ايهًٝات ايٓعط:١ٜ
ايسبًّٛ

املادػترل

ايسنتٛضاٙ

 500دٓ٘ٝ

 1000دٓ٘ٝ

 1500دٓ٘ٝ

ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ ٚ ّ2017/1/24املُتس ست ّ2017/1/26 ٢عً ٢ظٜاز ٠ايطغ ّٛايسضاغ ١ٝاملكطض ٠عً٢
طالب ايسضاغات ايعًٝا (َادػترل – زنتٛضا )ٙبٓػب َٔ %25 ١إمجاي ٞايطغ ّٛايسضاغ ١ٝيهًٝات َٚعاٖس اؾاَع ١اييت تعٌُ بػرل
ْعاّ ايػاعات املعتُس ٠عً ٢إٔ ؼكٌ يكاحل قٓسٚم ايبشٛخ بٓس /زعِ قٓسٚم ايبشٛخ ٚشيو اعتباضاً َٔ ايعاّ ايسضاغ/2017 ٞ
.2018
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  2017/10/30عً ٢ظٜازَٛ ٠اضز َؿطٚعات تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات باؾاَعI CTP١
عً ٢ايٓش ٛايتاىل:
ظٜاز ٠ايٓػب ١املدككَ َٔ ١كطٚؾات طالب اؾاَعٚ ١طالب ايسضاغات ايعًٝا ٚاييت مت إؽاش ايكطاض بٗا يف فًؼ اؾاَع ١ضقِ
 603بتاضٜذ  2010/10/31يتكبح عً ٢ايٓش ٛايتاىل:


طالب ايسضاغات ايعًٝا حيكٌ َِٓٗ غت ٕٛدٓٗٝاً بسالً َٔ أضبع ٕٛدٓٗٝاً.
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قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

2018/2017

زي ٌٝايكٛاْني ٚايكطاضات املٓعُ ١يًسضاغات ايعًٝا

بٝإ بايطغ ّٛاملكطض ٠يف ايعاّ اؾاَع2018 /2017 ٞ
أٚالً :ايهًٝات ايعًُ:١ٝ
ايطغ ّٛبعس ايعٜاز٠

ايبٝـــــــــــــــــــــــــــــــإ

زبًّٛ

َادػترل

زنتٛضاٙ

00ض75

00ض75

00ض75

00ض100

00ض150

00ض200

00ض75

00ض75

00ض75

00ض25

00ض25

00ض50

00ض5

00ض5

00ض5

00ض2

00ض2

00ض2

ضغِ اؼاز

10

10

10

ظ ّٟعُاٍ

50ض00

50ض00

50ض00

تػص١ٜ

10ض00

10ض00

10ض00

ْؿاط ضٜانٞ

50ض00

50ض00

50ض00

تأَني نس اؿٛازخ

25ض5

25ض5

25ض5

قٓسٚم َػاعس ٠ايطالب

50ض00

50ض00

50ض00

40ض5

40ض5

40ض5

00ض100

00ض100

00ض200

زعِ قٓسٚم ايبشٛخ

00ض700

00ض1450

50ض2137

اغتٗالى أدٗعَٚ ٠عاٌَ ٚنُٝاٜٚات

75ض105

75ض205

75ض270

قٓسٚم اـسَات ايتعً١ُٝٝ

00ض50

00ض100

00ض110

تطٜٛط خسَ ١تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات

00ض60

00ض60

00ض60

اإلمجايــــــٞ

1320

1820

2570

اإلمجاي ٞبعس إناؾ%25 ١

-

2270

3207

ضغِ كتدل
قطاض مجٗٛض( ٟضقِ  311يػٓ ّ1994 ١تعـس ٌٜاملاز)271 ٠
زعِ كتدلات
ضغِ َهتب١
قطاض مجٗٛض( ٟضقِ  311يػٓ ّ1994 ١تعس ٌٜاملاز)271 ٠
زعِ َهتب١
ضغِ خسَات طب١ٝ
قطاض مجٗٛض( ٟضقِ 311يػٓ)ّ1994 ١
ضغِ زخ ٍٛاَتشإ
(َاز َٔ )271 ٠ايال٥ش ١ايتٓؿٝص ١ٜيكاْ ٕٛتٓع ِٝاؾاَعات

ضغِ ناضْ٘ٝ
قطاض فًؼ اؾاَع( ١يف )ّ1996/9/29
قٓسٚم ايبشٛخ
(قطاض ٚظاض ٟضقِ  )1370يػّٓ1993 ١
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ثاْٝاً :ايهًٝات ايٓعط:١ٜ
ايطغ ّٛبعس ايعٜاز٠

ايبٝـــــــــــــــــــــــــإ

زبًّٛ

َادػترل

زنتٛضاٙ

00ض75

00ض75

00ض75

75ض105

75ض155

75ض195

00ض5

00ض5

00ض5

00ض2

00ض2

00ض2

ضغِ اؼاز

10

10

10

ظ ٟعُاٍ

50ض00

50ض00

50ض00

تػص١ٜ

10ض00

10ض00

10ض00

ْؿاط ضٜانٞ

50ض00

50ض00

50ض00

تأَني نس اؿٛازخ

25ض5

25ض5

25ض5

قٓسٚم َػاعس ٠ايطالب

50ض00

50ض00

50ض00

40ض5

40ض5

40ض5

00ض100

00ض100

00ض200

زعِ قٓسٚم ايبشٛخ

00ض400

1000.00

1225.00

قٓسٚم اـسَات ايتعً١ُٝٝ

50.00

100.00

110.00

تطٜٛط خسَ ١تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات

00ض60

00ض60

00ض60

1520

1895

ضغِ َهتب١
قطاض مجٗٛض ٟضقِ  311يػٓ( ّ1994 ١تعس ٌٜاملاز)" 271 ٠
زعِ َهتب١
ضغِ خسَات طب١ٝ
قطاض مجٗٛض( ٟضقِ 311يػٓ)ّ1994 ١
ضغِ زخ ٍٛاَتشإ
َاز َٔ )271( ٠ايال٥ش ١ايتٓؿٝص ١ٜيكاْ ٕٛتٓع ِٝاؾاَعات

ضغِ ناضْ٘ٝ
قطاض فًؼ اؾاَع( ١يف )ّ1996/9/29
قٓسٚم ايبشٛخ
قطاض ٚظاض( ٟضقِ  1370يػٓ)ّ1993 ١

اإلمجاي ٞبعس إناؾ%25 ١

مت إناؾْ ١ػب َٔ % 25 ١إمجاي ٞايطغ ّٛعً ٢بٓس زعِ قٓسٚم ايبشٛخ بٓا ٤عً ٢قطاض فًؼ اؾاَع ١ايكازض يف 2017/1/24
اعتباضاً َٔ ايعاّ اؾاَع 2018 /2017 ٞعً ٢ايهًٝات اييت ال تطبل ْعاّ ايػاعات املعتُس.٠

31

قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

2018/2017

زي ٌٝايكٛاْني ٚايكطاضات املٓعُ ١يًسضاغات ايعًٝا

 -1ايطغ ّٛايسضاغ ١ٝاملكطض ٠عً ٢ايطالب املكٝس ٜٔبايدلْاَر اـام يًسضاغات ايعًٝا ؾ ٢ايذلب ١ٝاـاق١
(ايسبً ّٛاـاق – ١املادػترل – ايسنتٛضا )ٙبٓعاّ ايػاعات املعتُس ٠بذلب ١ٝأغٛٝط:
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2014/9/30عً ٢ؾتح باب ايكٝس بايدلْاَر اـام يًسضاغات ايعًٝا يف ايذلب١ٝ
اـاق( ١زبً ّٛخاقَ – ١ادػترل – زنتٛضا )ٙبٓعاّ ايػاعات املعتُسٚ ٠ؾكاً يًكطاض ايٛظاض ٟضقِ  4193ايكازض بتاضٜذ 2014/9/15
عً ٢إٔ ته ٕٛايطغ ّٛايسضاغ ١ٝيف ايؿكٌ ايسضاغ1000 ٞدٓ ٘ٝغرل ؾاًَ ١يًهتب ايسضاغ ١ٝعًُاً بإٔ ايسضاغ ١تبسأ بايدلْاَر َع بسا١ٜ
ايعاّ ايسضاغ.2015 /2014 ٞ

 -2ايطغ ّٛايسضاغ ١ٝيًسبً ّٛاملٗين يف تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات بهً ١ٝاؿاغبات ٚاملعًَٛات
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2016/7/28عً ٢ؾتح باب ايتكسّ يدلْاَر ايسبً ّٛاملٗين يف تهٓٛيٛدٝا
املعًَٛات يف ؽككات (ؾبهات اؿاغب – تطٜٛط َٛاقع اإلْذلْت – ايتذاض ٠اإليهذلْ – ١ْٝٚعِ املعًَٛات اؾػطاؾ )١ٝعً ٢إٔ ٜكّٛ
ايطايب بسؾع ضغ ّٛزضاغ ١ٝقسضٖا  1800دٓ ٘ٝعً ٢ثالث ١أقػاط (اعتباضاً َٔ ايعاّ اؾاَع.)2017 /2016 ٞ

 -3ايطغ ّٛايسضاغ ١ٝمبعٗس زضاغات ٚعٛخ تهٓٛيٛدٝا قٓاع ١ايػهط
قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2006/9/24املٛاؾك ١عً- :٢
ؼسٜس ايطغ ّٛايسضاغ ١ٝيًساضغني اؾسز غرل ايعاًَني مبكاْع ؾطنات ايػهط ٚايًب يًسضاغ ١بايؿطق ١األٚي ٞيسبًّٛ
تهٓٛيٛدٝا قٓاع ١ايًب ٚايٛضم ٚاأليٛاح اـؿب ١ٝيًعاّ اؾاَع 2007/2006 ٞمببــــًؼ  900دٓ ٘ٝعٔ ايػٓ ١تػسز ناآلت:ٞ
  525575دٓٗٝاً ايطغ ّٛايكازض ٠بٗا فًؼ قطاض فًؼ اؾاَع ١املؤضر َٛ ّ2004/5/30ظعٚ ١ؾكاً ملا َٖ ٛعُ ٍٛب٘ بهًٝاتاؾاَع ١ايعًُ.١ٝ
 374525دٓ ٘ٝؿػاب قٓسٚم َعٗس زضاغات ٚعٛخ تهٓٛيٛدٝا قٓاع ١ايػهط بايبٓو األًٖ ٞاملكط / ٟؾطع داَع ١أغٛٝطٚميهٔ يًطايب ايػساز عً ٢زؾعتني.
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2016/9/29عً ٢ظٜاز ٠ضغ ّٛايتػذ ٌٝيسضديت املادػترل ٚايسنتٛضا ٙمبعٗس
زضاغات ٚعٛخ تهٓٛيٛدٝا قٓاع ١ايػهط ٚشيو بإناؾْ ١ػب %25 ١عً ٢ايطغ ّٛايسضاغ ١ٝتكطٜباً يتكبح املادػترل 2300دٓ٘ٝ
ٚايسنتٛضا 3250 ٙدٓ ٘ٝال غرل.
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 -4ايطغ ّٛايسضاغ ١ٝاملكطض ٠عً ٢طالب ايسضاغات ايعًٝا بهً ١ٝايعً ّٛبٓعاّ ايػاعات املعتُس:٠
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2016/9/29عً ٢ؼسٜس ضغ ّٛايكٝس يدلْاَر زبً ّٛايسضاغات ايعًٝا املٗٓ١ٝ
بهً ١ٝعً ّٛأغٛٝط بٛاقع 200دَٓ ٘ٝا٥يت دٓ ٘ٝيًػاع ١املعتُس ٠تػسز عٓس ايتػذ ٌٝملكطضات نٌ ؾكٌ زضاغ ٞيف نْ ٤ٛل املاز)5( ٠
َٔ ال٥ش ١ايسضاغات ايعًٝا بٓعاّ ايػاعات املعتُس ٠بايهً.١ٝ


ايسبً ّٛايتدككٚ ٞاملٗين  1300دٓ.٘ٝ



زضد ١املادػترل  1800دٓ ٘ٝست ٢تؿه ٌٝؾٓ ١املٓاقؿ.١



زضد ١ايسنتٛضا 2550 ٙدٓٗٝاً ست ٢تؿه ٌٝؾٓ ١املٓاقؿ.١



تعزاز ضغ ّٛايكٝس بٓػب %25 ١إشا ػاٚظ ايطايب مخؼ غٓٛات َٔ تاضٜذ ايتػذ.ٌٝ



ؼسز ضغ ّٛايػاع ١املعتُس ٠نايتايٞ
 ايسبً ّٛايتدككٚ ٞاملٗين  200دٓ.٘ٝ زضد ١املادػترل  150دٓ.٘ٝ -زضد ١ايسنتٛضا 200 ٙدٓ.٘ٝ

تٛضز ضغ ّٛايػاعات املعتُس ٠يكاحل قٓسٚم ايبشٛخ باؾاَعٜٚ ،١عؿ َٔ ٢غسازٖا نٌ َٔ:
 املعٝسٚ ٕٚاملسضغ ٕٛاملػاعس ٕٚزاخٌ داَع ١أغٛٝط ٚملطٚ ٠اسس.٠ -ايطالب ايٛاؾس ٕٚايصٜ ٜٔػسز ٕٚايطغ ّٛبايعًُ ١ايكعب.١

 -5نً ١ٝايتذاض ٠ضغ ّٛاملادػترل املٗين:
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١يف دًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ ٚ ّ2017/5/24املُتس ست ّ2017/5/28 ٢عً ٢ؼك ٌٝضغ ّٛزضاغ َٔ ١ٝايطالب
املًتشكني بدلْاَر املادػترل املٗين يف إزاض ٠األعُاٍ  20000دٓ5000( ٘ٝدَٓ ٘ٝكط ٟعٔ نٌ ؾكٌ زضاغ )ٞباإلناؾ ١إىل ضغ ّٛايؿٗاز٠
األقًٚ ١ٝقسضٖا 68.85دٓ.٘ٝ

ضغ ّٛزخ ٍٛضغِ زخ ٍٛاختباضات ايكب ٍٛيًسضاغات ايعًٝا
أٚالً :نً ١ٝايذلب( ١ٝضغِ زخ ٍٛاَتشإ ايكب ٍٛبايسبً ّٛاـاق ١يف ايذلب:)١ٝ
قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2012/12/30املٛاؾك ١عً ٢ؼكَ ٌٝبًؼ  100دٓ َٔ ٘ٝايطالب املتكسَني يًكٝس
بايسبً ّٛاـاق ١غالف ايطغ ّٛايسضاغ ١ٝاملكطض ٠عً ٢طالب ايسبً ّٛنطغ ّٛاَتشإ ايكبٖ ٍٛصا ظاْب َبًؼ مخػ ٕٛدٓٗٝاً
الَتشإ ايًػ ١اإللًٝعٚ ١ٜمخػ ٕٛدٓٗٝاً الَتشإ اؿاغب اآلي.ٞ
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ثاْٝاً :ضغِ زخ ٍٛاالَتشإ ايتأٖ ًٞٝيًسنتٛضا ٙيف ايذلب ١ٝايطٜان:١ٝ
قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ ٚ ّ2012/9/26املُتس ست ّ2012/9/30 ٢املٛاؾك ١عً ٢ؼكَ ٌٝبًؼ  250دٓ٘ٝ
نطغِ زخ ٍٛاالَتشإ ايتأٖ ًٞٝزنتٛضا َٔ ٙايطالب املتكسَني يًكٝس اعتباضاً َٔ ايعاّ اؾاَع ّ2013 /2012 ٞطبكاً ملا ٚضز
مبٛاؾك ١ؾٓ ١قطاع ايذلب ١ٝايطٜان ١ٝباجملًؼ األعً ٢يًذاَعات.
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ ٚ ّ2015/5/28املُتس ٠ست ّ2015/5/31 ٢عً ٢تعس ٌٜقطاض فًؼ اؾاَع١
ايػابل ٚايكازض يف ٚ ّ2012/9/26املُتس ست ّ2012/9/30 ٢يٝكبح عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
" ؼكَ ٌٝبًؼ مخػُا ١٥دٓ ٘ٝنطغِ زخ ٍٛاَتشإ تأٖ ًٞٝزنتٛضا ٙيًطالب املتكسَني ياليتشام بايسضاغات ايعًٝا تأًٖٞٝ
زنتٛضا َٔ ٙايعاّ اؾاَع."ّ2013/2012 ٞ
ثايجاً :ضغ ّٛاالختباضات ايتأٖ ١ًٝٝملطسً ١ايسضاغات ايعًٝا نً ١ٝاـسَ ١االدتُاع:١ٝ
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2013/7/28عً ٢ؼكَ ٌٝبًؼ  250دٓ َٔ ٘ٝطالب ايسنتٛضا 150ٚ ،ٙدٓ٘ٝ
يًُادػترل 75ٚ ،دٓ ٘ٝيًسبً ّٛأغ ٠ٛبايهًٝات املٓاظطٚ ٠شيو ْعرل زخ ٍٛايطايب االختباضات ايتشطٜطٚ ١ٜايؿؿ ١ٜٛاملؤًٖ ١ملطسً١
ايسضاغات ايعًٝا بايهً.١ٝ

ضغ ّٛزخ ٍٛاَتشاْات ايؿكٌ ايكٝؿٞ
أٚالً :نً ١ٝاؿكٛم:
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2009/7/26عً ٢عكس اَتشإ ؾكٌ قٝؿ ٞيطالب زبًَٛات نً ١ٝاؿكٛم بؿطط أال
ٜتذاٚظ اختٝاض ايطايب َكطضَ َٔ ٜٔكطضات ايسضاغات ايعًٝا عً ٢إٔ ٜػسز ايطايب َبًؼ ٚقسض 200 ٙدَٓ ٘ٝا٥يت دٓ ٘ٝعٔ نٌ َكطض.
ثاْٝاً :نً ١ٝايتذاض:٠
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2016/6/27عً ٢تأز ١ٜايطايب َازتني عس أقك ٢يًتشػني يف ايؿكٌ ايكٝؿٞ
يسبًَٛات ايتُٓ ١ٝاإلزاض – ١ٜإزاض ٠املػتؿؿٝات – ايتأَني املٗين – َطادعٚ ١نطا٥ب – قاغب ١املكاضف ٚاملؤغػات املاي ١ٝعً ٢إٔ
ٜػسز ايطايب َبًؼ ٚقسضَ ٙا٥تإ ٚمخػ ٕٛدٓ.٘ٝ
ثايجاً :نً ١ٝضٜاض األطؿاٍ:
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2016/7/28عً ٢ؼكَ ٌٝبًؼ 250دٓ ٘ٝعٔ نٌ َكطض بايؿكٌ ايكٝؿ ٞبهً ١ٝضٜـاض
األطؿــاٍ مبا ال ٜعٜس عٔ َكطض ٜٔزضاغٝني.
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2016/5/30عً ٢ؼكَ ٌٝبًؼ  َٔ %10املكاضٜـ ايسضاغَ ١ٝكابٌ َاز ٟيهٌ َكطض ٜتِ
إعاز ٠ايتػذ ٌٝؾ ٘ٝيكاحل قٓسٚم ايبشٛخ باؾاَعٚ ١شيو اعتباضاً َٔ ايعاّ اؾاَع 2016 /2015 ٞعً ٢إٔ ٜطبل شيو عً ٢ايسضاغات
ايعًٝا بايهًٝات اييت تطبل ْعاّ ايػاعات املعتُسٚ ٠تٓل يٛا٥شٗا عً ٢ايتشػني.
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ضابعاً :نً ١ٝايذلب ١ٝايٓٛع:١ٝ
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘  ّ2017/3/26عً ٢ؼسٜس ضغَ ّٛكطضات ايؿكٌ ايكٝؿ ٞيطًب ١ايذلب ١ٝايٓٛع ١ٝبٛاقع  100دٓ٘ٝ
يًػاع ١املعتُس ٠عً ٢إٔ ٜتِ ؼكًٗٝا يكاحل قٓسٚم ايبشٛخ َكابٌ أعُاٍ ايتسضٜؼ ٚأعُاٍ ايهٓذل.ٍٚ
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بٝإ باملبايؼ اييت ؼكٌ َٔ طالب ايسضاغات ايعًٝا
(زبً ّٛـ َادػترل ـ زنتٛضا)ٙ
عً ٢ؾٗازات ايتدطز األقًٚ ١ٝاملؤقت١
قٓسٚم

ْٛع ايؿٗاز٠

غعط ايؿٗاز٠

ايسبً ّٛاملؤقت١

ــ

15.00

ايسبً ّٛاألقً١ٝ

65ض2

15.00

10ض30

املادػترل املؤقت١

ــ

25.00

ــ

40ض

املادػترل األقً١ٝ

2.75

35.00

30.10

40ض

69.25

ايسنتٛضا ٙاملؤقت١

ــ

45.00

ــ

40ض

40ض45

ايسنتٛضا ٙاألقً١ٝ

95ض5

50.00

10ض60

40ض

95ض116

اـسَ ١ايتعً١ُٝٝ

ايهطٜب١

زَػ ١اإلٜكـاٍ

اؾًُـــــــــ١

ــ

40ض

40ض15

40ض

15ض48
40ض25

املبًؼ املكطض بايكطاض اؾُٗٛض ٟضقِ  311يػٓٚ ّ1994 ١قطاض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠يف .ّ1996/9/29

ًَشٛظــــــ :١ـ
ؼكٌ ٖص ٙاملبايؼ َٔ مجٝع طالب ايسضاغات ايعًٝا مبا ؾ ِٗٝايػاز ٠املعٝسٚ ٜٔاملسضغني املػاعس ٜٔباإلناؾ ١إىل مخػ ١دٓٗٝات
ضغِ اغتدطاز ناضْ ٘ٝايسضاغات ايعًٝا.
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ1996/12/29بايٓػب ١يًؿٗازات ٚايطًبات ٚاملػتٓسات اييت ؽــــهع يطابع
اــسَات ايتعً ١ُٝٝعً ٢ايٓش ٛايتاي :ٞـ
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َطسً ١ايسضاغات ايعًٝا:
ؾ ١٦ايطابع

ّ

اغِ ايؿٗازات أ ٚاملػتٓس

1

ايؿٗاز ٠املؤقت ١يًسبًّٛ

5

2

ايؿٗاز ٠األقً ١ٝيًسبًّٛ

5

3

ايؿٗاز ٠املؤقت ١يًُادػترل

5

4

ايؿٗاز ٠األقً ١ٝيًُادػترل

5

5

ايؿٗاز ٠املؤقت ١يًسنتٛضاٙ

10

6

ايؿٗاز ٠األقً ١ٝيًسنتٛضاٙ

10

7
8
9

(ايك ١ُٝباؾٓ)٘ٝ

ؾٗازات ايكٝس

َالسعــــات

5

ٚبٝاْات اؿاي ١ايسضاغ١ٝ
طًبات ايتكسّ يًكٝس يًسضاغات ايعًٝا

5

(زبً ّٛـ َادػترل ـ زنتٛضا)ٙ
طًبات اؿك ٍٛعً ٢ايػًـ

5

يطبع ضغا ٌ٥املادػترل ٚايسنتٛضاٙ

ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ ٚ ّ2013/11/21املُتس ٠ست ّ2013/11/24 ٢عً ٢تُٓ ١ٝاملٛاضز ايصات ١ٝيكٓسٚم
ايبشٛخ بعٌُ طابع زضاغات عًٝا ؾ ١٦عؿط ٕٚدٓٗٝاً عً ٢إٔ ًٜكل عً ٢املػتٓسات املػتدطد َٔ ١اإلزاض ٠ايعاَ ١يًسضاغات ايعًٝا
ٚإزاضات ايسضاغات ايعًٝا بايهًٝات ٚاييت تؿٌُ ناؾ ١ايؿٗازات (زبًَ – ّٛادػترل – زنتٛضاٚ )ٙاإلؾازات املػتدطد َٔ ١اإلزاض٠
ٚاغتُاضات ايكٝس ٚطًبات اؿك ٍٛعً ٢ايػًـ َٔ قٓسٚم ايبشٛخ عً ٢إٔ تٛزع سك ١ًٝشيو عػاب خام بكٓسٚم ايبشٛخ يتُٓ١ٝ
َٛاضز ايكٓسٚم.
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2014/5/31عً ٢تعس ٌٜقطاض فًؼ اؾاَع ١ايكازض يف ٚ ّ2013/11/21املُتس ٠ست٢
 ّ2013/11/24ايػابل اإلؾاض ٠إي ٘ٝعً ٢تُٓ ١ٝاملٛاضز ايصات ١ٝيكٓسٚم ايبشٛخ بعٌُ طابع زضاغات عًٝا ؾ ١٦عؿط ٕٚدٓٗٝاً عً ٢إٔ
ًٜكل عً ٢املػتٓسات املػتدطد َٔ ١اإلزاض ٠ايعاَ ١يًسضاغات ايعًٝا ٚإزاضات ايسضاغات ايعًٝا بايهًٝات اييت تؿٌُ ناؾ ١ايؿٗازات
(زبًَ – ّٛادػترل – زنتٛضاٚ )ٙاإلؾازات املػتدطد َٔ ١اإلزاضٚ ٠اغتُاضات ايكٝس ٚطًبات اؿك ٍٛعً ٢ايػًـ َٔ قٓسٚم ايبشٛخ
عً ٢إٔ تٛزع سك ١ًٝشيو عػاب خام بكٓسٚم ايبشٛخ يتَُٓٛ ١ٝاضز ايكٓسٚم بسالً َٔ طابع اـسَات ايتعً.١ُٝٝ
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ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  2017/10/30عً ٢ضؾع ق ١ُٝطابع ايسضاغات ايعًٝا َٔ عؿط ٕٚدٓٗٝاً إىل مخػني دٓٗٝاً
عً ٢ناؾ ١املػتٓسات ايكازض َٔ ٠ايسضاغات ايعًٝا .بهًٝات اؾاَعٚ ،١نصيو اإلؾازات ايكازض َٔ ٠ايسضاغات ايعًٝا املطنعٚ ١ٜطًب
اغتدطاز ايػًـ ايٓكسٚ ١ٜغرلٖا ٚشيو بعس ْؿاش نُ ١ٝايطٛابع ؾ ١٦ايعؿط ٕٚدٓٗٝاً.

ضغ ّٛاغتدطاز ايػذٌ األنازمي ٞيًشاقًني
عً ٢زبً ّٛنً ١ٝاؿكٛم
قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2012/5/27املٛاؾــك ١عًَ ٢عاًَ ١ايػذٌ األنازمي ٞيًطالب اؿاقًني عً ٢زبًّٛ
ايسضاغات ايعًٝا بهً ١ٝاؿكٛم بٓؿؼ َعاًَ ١ايؿٗازات َٔ ْاس ١ٝضغ ّٛاغتدطادٗا.

ضغ ّٛايتعًِ َٔ ْتٝذ ١اَتشاْات ايسضاغات ايعًٝا
قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2015/4/28املٛاؾــك ١عً ٢ضؾع ق ١ُٝايطغ ّٛاملكطض ٠عً ٢إيتُاغات ؾشل نطاغات
االَتشاْات إىل  100دٓ ٘ٝعً ٢إٔ ٜتِ ؾشل ايهطاغات َٔ ايًذٓ ١املؿهً ١مبعطؾــ ١ايػٝس أ.زٚ .ن ٌٝايهًٚ ١ٝضٝ٥ؼ ؾٓ ١ضقس ايسضدات
ٚأغتاش املازَ ٠ع إطالع ايطايب عً ٢قٛض ٠نطاغ ١اإلدابٚ ١إخطاض ٙبٓتٝذ ١االيتُاؽ .....
قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2016/7/28املٛاؾــك ١عً:٢
أ -تٛظٜع ْػب َٔ % 50 ١املبايؼ احملكً َٔ ١إيتُاغات طالب ايسضاغات ايعًٝا عٔ نٌ ؾكٌ زضاغ ٞبهًٝات َٚعاٖس اؾاَع ١عً٢
ايٓش ٛايتاي:ٞ
 %25 -1يٛن ٌٝايهً ١ٝيؿ ٕٛ٦ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ.
 %35 -2يطٝ٥ؼ ؾٓ ١ضقس ايسضدات ٜ َٔٚعا.ْ٘ٚ
 %30 -3يألغتاش أ ٚألغاتص ٠املكطض.
 %10 -4تٛظع نايتاي:ٞ
-

 %30يًعاًَني مبهتب أ.زْ .ا٥ب ضٝ٥ؼ اؾاَع ١يؿ ٕٛ٦ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ.

-

 %30يًعاًَني مبهتب ايػٝس أ.زٚ .ن ٌٝايهً ١ٝيؿ ٕٛ٦ايسضاغات ايعًٝا.

-

 %40إلزاض ٠ايسضاغات ايعًٝا بايهً ،١ٝاؾٗ ١املعٓ ١ٝالغتالّ االيتُاغات ٚؾطظٖا ٚتػًُٗٝا يًذإ ٚضقس
ايسضدات.

ب -تٛزع املبايؼ احملكً َٔ ١إيتُاغات ايطالب بكٓسٚم ايبشٛخ باؾاَع.١
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ؼطٜط بسٍ ؾاقس  /تايـ َٔ ايؿٗاز ٠األقً١ٝ
قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ1988/2/14املٛاؾك ١عً ٢ايكٛاعس ايتاي ١ٝيف ساي ١ؾكس إسس ٣ايؿٗازات األقً١ٝ
(زبًَ / ّٛادػترل  /زنتٛضا.)ٙ
)1

املٛاؾك ١عً ٢اغتدطاز قٛض ٠طبل األقٌ َٔ ايؿٗاز ٠األقً.١ٝ

 )2إٔ ٜك ّٛاـطٜر ايصٜ ٟطغب يف اغتدطاز بسٍ ؾاقس يًؿٗاز ٠األقً ١ٝبتكس ِٜقهط ضزل ٞيٝجبت ؾكس ايؿٗاز " ٠قهط بأسس
أقػاّ ايؿطط."١
 )3إٔ ٜتكسّ ايطايب بطًب يًشك ٍٛعًْ ٢ػد ١بسٍ ؾاقس َٔ ايؿٗازْ ٠عرل غـــساز َبًــــؼ َ( 100ا ١٥دٓ )٘ٝيسعِ قٓسٚم
اـسَات ايتعً ١ُٝٝباإلناؾ ١إىل ضغ ّٛايؿٗاز.٠
قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2004/3/28املٛاؾك ١عً:٢
" إيعاّ طالب ايسضاغات ايعًٝا (زبً ّٛـ َادػترلـ زنتٛضا )ٙبػساز ق ١ُٝؾٗازات ايتدطز األقً ١ٝعٓس ايكٝس َع ايػُاح يًطالب
ايص ٜٔال ٜٛؾك ٕٛيف اؿك ٍٛعً ٢ايسبً ّٛأ ٚاملادػترل أ ٚايسنتٛضا ٙباغذلزاز ق ١ُٝتًو ايؿٗاز." ٠
قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2014/4/30املٛاؾك ١عً:٢
تعس ٌٜايؿكط َٔ "ٚ" ٠ايبٓس اـاَؼ َٔ ايبٓس " َٔ "8ال٥ش ١ؼطٜط َٚطادعٚ ١اعتُازات ؾٗازات ايسضدات ايعًُٚ ١ٝقطاض فًؼ
اؾاَع ١ايكازض يف  ّ2015/7/31بؿإٔ ال٥ش ١ؼطٜط َٚطادعٚ ١اعتُاز ؾٗازات ايسضدات ايعًُ ١ٝيتكبح عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
" جيٛظ ؼطٜط ؾٗاز ٠أقً ١ٝنبسٍ ؾاقس أ ٚتايـ نُا :ًٜٞ
 -1ؼطٜط ؾٗاز ٠بسٍ ؾاقس بعس تكس ِٜاـطٜر قهط ؾططَ ١عتُس غامت ؾعاض اؾُٗٛض ١ٜأ ٚايػؿاض ٠املكط ١ٜبايسٚي ١اييت ؾكست
بٗا ايؿٗاز ٠بعس غساز ضغِ ايسَػَ ١بًؼ  500دٓ ٘ٝيكاحل قٓسٚم ايبشٛخ بعس تكسَ ِٜا ٜؿٝس ؾكسٖا ضزلٝاًٚ ،يف ساي ١ؾكسٖا
يًُط ٠ايجاْٜ ١ٝػسز اـطٜر َبًؼ  1000دَٓ ٘ٝكطٚ ٟال جيٛظ اغتدطادٗا َط ٠أخط.٣
 -2جيٛظ ؼطٜط ؾٗاز ٠أقً ١ٝبسٍ تايـ يًدطٜر ٚشيو بعس غساز ضغِ ايسَػٚ ١قسضٖا  500دٓٚ ،٘ٝيف ساي ١تًؿٗا يًُط ٠ايجاْٝــــــ١
ٜػسز اـطٜر َبًؼ  1000دٓٚ ٘ٝال جيٛظ اغتدطادٗا َط ٠أخط.٣
 -3تكطف َهاؾأ ٠قسضٖا  500دٓ ٘ٝيًكاُ٥ني عًٖ ٢صا ايعٌُ ْعرل اؾٗٛز اييت قاَٛا بٗا طٛاٍ ايعاّ ٚتكطف َطٚ ٠اسس ٠خالٍ ؾٗط
َاضؽ َٔ نٌ عاّ.
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ضغَ ّٛطادعٚ ١اعتُاز ايؿٗازات
اييت تٛثل َٔ ٚظاض ٠اـاضد١ٝ
قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتـــاضٜذ ٚ ّ2013/11/21املُتس ٠ست ّ2013/11/24 ٢املٛاؾك ١عً :٢ـ
تَُٓٛ ١ٝاضز ايكٓسٚم بتشكَ ٌٝبًؼ عؿط ٠دٓٗٝات َكابٌ َطادع ١ايؿٗازات ملطًٛب تٛثٝكٗا َٔ اـاضد( ١ٝزبًَ – ّٛادػترل
– زنتٛضاٚ )ٙؾٗازات ايسٚضات ايتسضٜب ١ٝيف اؿاغب اآليٚ ٞايًػات ٚنٌ َا ٜتِ تٛثٝك٘ َٔ َسٜط عاّ ايسضاغات ايعًٝا يكٓسٚم
ايبشٛخ تٛظع عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
 %40يكاحل قٓسٚم ايبشٛخ
 %30يكاحل إزاض ٠ايسضاغات ايعًٝا املطنع١ٜ
 %30يكاحل إزاض ٠ايسضاغات ايعًٝا بهً ١ٝاملعٓ١ٝ
قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتـــاضٜذ  ّ2015/6/28املٛاؾك ١عً ٢تعس ٌٜايكطاض ايػابل ٚايكازض بتاضٜذ ّ2013/11/21
ٚاملُتس ٠ست ّ2013/11/24 ٢يٝكبح عً ٢ايٓش ٛايتاي :ٞـ
تَُٓٛ ١ٝاضز ايكٓسٚم بتشكَ ٌٝبًؼ عؿط ٠دٓٗٝات َكابٌ َطادع ١ايؿٗازات ملطًٛب تٛثٝكٗا َٔ اـاضد( ١ٝزبًَ – ّٛادػترل
– زنتٛضاٚ )ٙؾٗازات ايسٚضات ايتسضٜب ١ٝيف اؿاغب اآليٚ ٞايًػات ٚنٌ َا ٜتِ تٛثٝك٘ َٔ َسٜط عاّ ايسضاغات ايعًٝا يكٓسٚم
ايبشٛخ تٛظع عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
 %40يكاحل قٓسٚم ايبشٛخ
َ %30هاؾأ ٠يًعاًَني بإزاض ٠ايسضاغات ايعًٝا املطنع١ٜ
 %30يكاحل إزاض ٠ايسضاغات ايعًٝا بايهً ١ٝاملعٓ١ٝ

ضغ ّٛتسقٝل ايؿٗازات
قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتـــاضٜذ  ّ2016/1/26املٛاؾك ١عً:٢
 -1زعِ َٛاضز اؾاَع ١مببًؼ  150دٓ ٘ٝعٔ نٌ ؾٗازٜ ٠تِ تسقٝكٗا ٚضغ ّٛايدلٜس بٓا ٤عً ٢طًب اؾٗات األدٓب ١ٝؼكٌ يكاحل
قٓسٚم اـسَ ١ايتعً.١ُٝٝ
 -2قطف َهاؾأ ٠غٓ ١ٜٛتٓاغب ٖصا ايعٌُ يًكاُ٥ني بٗا.

اغذلزاز ايطغ ّٛايسضاغ١ٝ
قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  :ّ2007/1/20ـ
عسّ املٛاؾك ١عً ٢اغذلزاز طالب ايسضاغات ايعًٝا " ايسبً ّٛـ املادػترل ـ ايسنتٛضا " ٙايطغ ّٛايسضاغ ١ٝبعس َٛاؾك ١فًؼ ايهً ١ٝعً٢
قٝسِٖ.
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منٛشز ايؿٗاز ٠املؤقت ١يًسبً ّٛيف اؿكٛم
قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتـــاضٜذ  ّ2005/7/31املٛاؾك ١عً :٢ـ
تعس  ٌٜمنٛشز ؾٗازات اؿك ٍٛعً ٢ايسبًَٛات اييت تكسضٖا نً ١ٝاؿكٛم بإناؾ ١عباض " ٠إٔ ايسبًَٛني ٜعازالٕ زضد ١املادػترل
َٔ ايٓاس ١ٝاملايٚ ١ٝايٓاس ١ٝايعًُ ١ٝإشا نإ أسسُٖا يف ايكاْ ٕٛايعاّ أ ٚاـام ٜٚؤٖالٕ يًكٝس يسضد ١ايسنتٛضا."ٙ
قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتـــاضٜذ  ّ2015/12/31املٛاؾك ١عً- :٢
اغتدطاز ؾٗازَ ٠ؤقت ١يًطالب اؿاقًني عً ٢زبًَٛني يف ايسضاغات ايعًٝا بهً ١ٝاؿكٛم أسسُٖا يف ايكاْ ٕٛايعاّ أ ٚاـام
طبك ًا يال٥ش ١ايتٓؿٝص ١ٜيكاْ ٕٛتٓع ِٝاؾاَعات.

غازغاً :ايطــــــالب ايٛاؾسٕٚ
األٚضام املطًٛب ١يسضديت املادػترل ٚايسنتٛضا:ٙ
أٚالً :األٚضام املطًٛب ١يسضد ١املادػترل:
 -1ؾٗاز ٠اؿك ٍٛعً ٢املؤٌٖ اؾاَع ٞـ ؾٗاز َٔ ٠اجملًؼ األعً ٢يًذاَعات بايكاٖط ٠تؿٝس َعازي ١زضد ١ايبهايٛضٜٛؽ إشا نإ
ساقالً عً َٔ ٘ٝداَع ١خاق ١أ ٚأدٓب.١ٝ
 -2بٝإ تكسٜطات املٛاز خالٍ َس ٠زضاغت٘ بايهً.١ٝ
 -3خطاب ٜؿٝس َٛاؾك ١املػتؿاض ايجكايف يػؿاض ٠ايسٚي ١ايٛاؾس َٓٗا ايطايب بايكاٖط ٠عً ٢ايكٝس َع تٛنٝح دٗ ١ايتُــــــْ( ٌٜٛؿك١
خــــاق ١ـ بعج ١سه.)١َٝٛ
 -4عسز ( )3قٛض ؾدك 6×4 ١ٝغِ.
 -5عسز ( )3قٛض ٠ناًَ َٔ ١دٛاظ ايػؿط غاض ٟاملؿع.ٍٛ
ثاْٝاً :األٚضام املطًٛب ١يسضد ١ايسنتٛضاٙ
 .1ؾٗاز ٠اؿك ٍٛعً ٢املؤٌٖ اؾاَع.ٞ
 .2ؾٗاز َٔ ٠اجملًؼ األعً ٢يًذاَعات بايكاٖط ٠تؿٝس َعازي ١زضد ١ايبهايٛضٜٛؽ إشا نإ ساقالً عً َٔ ٘ٝداَع ١خاق ١أٚ
أدٓب.١ٝ
 .3بٝإ بكسٜطات املٛاز خالٍ َس ٠زضاغت٘ بايهً.١ٝ
 .4ؾٗاز ٠باؿك ٍٛعً ٢زضد ١املادػترل.
 .5ؾٗاز َٔ ٠اجملًؼ األعً ٢يًذاَعات بايكاٖط ٠تؿٝس َعازي ١زضد ١املادػترل (إشا نإ ساقالً عً َٔ ٘ٝخاضز َكط).
 .6خطاب ٜؿٝس َٛاؾك ١املػتؿاض ايجكايف يػؿاض ٠ايسٚي ١ايٛاؾس َٓٗا ايطايب بايكاٖط ٠عً ٢ايكٝس َع تٛنٝح دٗ ١ايتُْ( ٌٜٛؿك١
خاق ١ـ بعج ١سه.)١َٝٛ
 .7عسز ( )3قٛض ؾدك 6×4 ١ٝغِ.
 .8عسز ( )3قٛض ٠ناًَ َٔ ١دٛاظ ايػؿط غاض ٟاملؿع.ٍٛ
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نٝؿ ١ٝايتكسّ يًكٝس يًطالب ايٛاؾسٜٔ
ٜ -1تكسّ ايطالب ايٛاؾس ٕٚايطاغب ٕٛيف االيتشام بايسضاغات ايعًٝا بطًباتِٗ يًذاَع ١عٔ ططٜل ايػٝس األغتاش ايسنتٛض /
َػتؿاض ضٝ٥ؼ اؾاَع ١يؿ ٕٛ٦اؾاَعات ايعطب ١ٝيًشك ٍٛعًَٛ ٢اؾكَ ١بس ١ٝ٥يًكٝس بايسضاغات ايعًٝا َع ؼسٜس ايسضد١
ايعًُ ١ٝاملطاز االيتشام بٗا (َع إضؾام املػتٓسات اـاق ١بِٗ (املؤٖالت اؿاقًني عًٗٝا).
ٜ -2تِ َطادع ١املػتٓسات ٚاعتُاز املٛاؾك ١املبسَ َٔ ١ٝ٥سٜط عاّ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ باؾاَع ١ثِ تعتُس َٔ ايػٝس
األغتاش ايسنتٛضْ /ا٥ب ضٝ٥ؼ اؾاَع ١يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ.
ٜ -3ك ّٛايطايب مبعازي ١ايسضدات ا يعًُ ١ٝاؿاقٌ عًٗٝا َٔ اجملًؼ األعً ٢يًذاَعات إشا نإ ساقال عًٖ ٢ص ٙايسضدات َٔ
داَعات خاق ١أ ٚأدٓب ١ٝبايٓػب ١يًُتكسَني يسضد ١املادػترل أ ٚيًسبً ،ّٛأَا ايطالب املتكسَني يسضد ١ايسنتٛضا ٙؾٝتِ
َعازي ١زضد ١املادػترل اؿاقٌ عً ٘ٝايطايب َٔ داَعات غرل َكطٚ ،١ٜنصيو ايسبًَٛات اؿاقٌ عًٗٝا َٔ خاضز َكط.
ٜ -4ك ّٛايطايب مبٌ ٤اغتُاض ٠ايبٝاْات ثِ اعتُازٖا َٔ ايػٝس األغتاش ايسنتٛض عُٝس ايهًٚ ١ٝؽتِ غامت ايهً ،١ٝثِ تعتُس
َٔ األغتاش ايسنتٛض /ضٝ٥ؼ اؾاَعٚ ١ؽتِ غامت اإلزاض ٠ايعاَ ١يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخٜٛٚ ،نح بٗا ضأ ٟايهًٚ ١ٝاؾاَع،١
ٚتطغٌ إىل اإلزاض ٠ايعاَ ١يكبَٓٚ ٍٛح ايطالب ايٛاؾس ٜٔبايكاٖطٚ ٠شيو بعس تػذ ٌٝبٝاْات٘ عًَٛ ٢قع ايٛظاض ٠ايتاي:ٞ
www.moch-casm.edu.eg
 -5بعس َٛاؾك ١ايػًطات املدتك ١بٛظاض ٠ايتعً ِٝايعايٜ ٞتِ قٝس ايطايب ضزلٝاً ٜٚك ّٛمبٌ ٤اغتُاض ٠ايكٝس (ٜٚ )1تِ اعتُازٖا
َٔ فًؼ ايكػِ ثِ َٔ فًؼ ايهً ١ٝثِ األغتاش ايسنتٛضْ /ا٥ب ضٝ٥ؼ اؾاَع ١يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشـٛخ (ْٝاب ١عٔ فًؼ
ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ).
ٚبعس شيو ٜعتدل ايطايب َكٝسًا بايسضاغات ايعًٝا باؾاَع.١
قسض قطاض ايػٝس األغتاش ايسنتٛض  /إزلاع ٌٝغالّ ٚظٜط ايكشٚ ١ايػهإ ضقِ ( )752بتاضٜذ  ّ1999/2/3بؿإٔ تهًٝـ ايطًب١
األداْب ايكازَني يًسضاغ ١باؾاَعات املكط ١ٜبتكس ِٜؾٗاز ٠تؿٝس خًَ َٔ ِٖٛطض االٜسظ بعس ؾشكِٗ مبعاٌَ ٚظاض ٠ايكش١
ٚايػهإ ٚشيو قبٌ َٓشِٗ ؾٗازات ايكٝس ايسضاغ ٞبٗا.
قطض اجملًؼ األعً ٢يًذاَعات ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2001/2/17املٛاؾك ١عً ٢ايػُاح يًطالب ايٛاؾسٚ ٜٔايطاغبني يف اؿكٍٛ
عً ٢اسس ٟايسضدات ايعًُ َٔ ١ٝاسس ٟاؾاَعات املكط ١ٜعهٛض بطْاَر ايسضاغات ايعًٝا بايهًٝات اييت ٜطغب ٕٛيف َٛاقً ١زضاغتِٗ
بٗا ٚشيو بعس تكسَِٗ بأٚضاقِٗ إي ٞأَاْ ١اجملًؼ األعً ٢يًذاَعات يًٓعط يف َعازي ١ايسضدات ايعًُ ١ٝاؿــــــــاقًني عًٗٝا ٚعًٞ
إٔ ٜتِ تػذ ًِٗٝايٓٗا ٞ٥بايهً ١ٝاملعٓ ١ٝبعس قسٚض قطاض األغتاش ايسنتٛض  /ضٝ٥ؼ اجملًؼ األعً ٢يًذاَعات مبعازي ١ايسضد ١ايعًُ١ٝ
اؿاقًني عًٗٝا ٚعً ٞإٔ ٜعتدل ايتػذ ٌٝالغ ٞيف ساي ١عسّ َعازي ١ايسضد ١ايعًُ ١ٝاؿاقٌ عًٗٝا ايطايب ايٛاؾس َٔ قبٌ اجملًؼ
األعً ٢يًذاَعات.
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اعتُس ايػٝس األغتاش ايسنتٛض  /ضٝ٥ؼ اؾاَع ١بتاضٜذ  ّ2001/12/28قطاض فًؼ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ
 ّ2001/12/25باملٛاؾك ١عً ٢اغتجٓا ٤ايطالب ايٛاؾس ٜٔيًسضاغات ايعًٝا عٓس قٝسِٖ َٔ ايكٛاعس ايساخً ١ٝألقػاّ نًٝات اؾاَع ١اييت
ؼهِ تٛظٜع طالب ايسضاغات ايعًٝا عً ٢ايػاز ٠املؿطؾني.
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2005/1/29عً ٢إعؿا ٤ايطالب ايٛاؾس ٜٔايطاغبني يف ايتػذ ٌٝبايسضاغات ايعًٝا
بهًٝات اؾاَع َٔ ١ؾطط اؿك ٍٛعً ٢تكسٜط " دٝس " يف ايسضد ١اؾاَع ١ٝاألٚيَ ٞع اؽاش اإلدطا٤ات املٓاغب ١يتعس ٌٜايًٛا٥ح
(ايسضاغات ايعًٝا) يهًٝات اؾاَع ١مبا ٜػُح بصيوٚ ،شيو بٓا ٤عً ٢قطاض اجملًؼ األعً ٢يًذاَعات ايكـــــازض يف .ّ2005/1/2
قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2007/5/27املٛاؾك ١عً ٢اغتجٓا ٤ايطالب ايٛاؾس َٔ ٜٔؾطط ايكب ٍٛاملٓكٛم عً٘ٝ
بال٥ش ١نً ١ٝايتُطٜض ٚايػُاح بكب ٍٛايطالب َٔ ايصنٛض يسضد ١املادػترل سٝح إٔ ايال٥ش ١تٓل عً ٢قب ٍٛاإلْاخ ؾكط.

41

قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

2018/2017

زي ٌٝايكٛاْني ٚايكطاضات املٓعُ ١يًسضاغات ايعًٝا

ايطغ ّٛاملكطض ٠عً ٢ايطالب ايٛاؾسٜٔ
(طبك ًا يٓل قاْ ٕٛتٓع ِٝاؾاَعات ٚال٥شت٘ ايتٓؿٝص)١ٜ
ايطغ ّٛاملكطض ٠يًٛاؾس( ٜٔغرل املكطٜني)
َاز َٔ 271 ٠ايال٥ش ١ايتٓؿٝص( ١ٜخاَػاً) :ـ
ٜؤز ٟايطايب ايٛاؾس عً ٢غرل َٓش٘ َٔ َٓح مجٗٛضَ ١ٜكط ايعطب ١ٝاييت ٜكطٖا ٚظٜط ايتعً ِٝايطغ ّٛاألت :١ٝـ
ايطغّٛ

زبًّٛ

َادػترل

زنتٛضاٙ

ضغِ قٝس ألَ ٍٚط٠

1200

1200

1200

ايهًٝات ايٓعطٜـــ١

(دٓ ٘ٝإغذلي)٢ٓٝ

(دٓ ٘ٝإغذلي)٢ٓٝ

(دٓ ٘ٝإغذلي)٢ٓٝ

1700

1700

1700

(دٓ ٘ٝإغذلي)٢ٓٝ

(دٓ ٘ٝإغذلي)٢ٓٝ

(دٓ ٘ٝإغذلي)٢ٓٝ

َكطٚؾات زضاغ ١ٝغٓ١ٜٛ

1000

1200

2000

ايهًٝات ايٓعطٜـــ١

(دٓ ٘ٝإغذلي)٢ٓٝ

(دٓ ٘ٝإغذلي)٢ٓٝ

(دٓ ٘ٝإغذلي)٢ٓٝ

1300

1500

2500

(دٓ ٘ٝإغذلي)٢ٓٝ

(دٓ ٘ٝإغذلي)٢ٓٝ

(دٓ ٘ٝإغذلي)٢ٓٝ

باؾٓ ٘ٝاإلغذليٝين

ايهًٝات ايعًُٝـــ١

ايهًٝات ايعًُٝـــ١

ٜٚه ٕٛايػساز باؾٓ ٘ٝاإلغذليٝين أَ ٚا ٜعازي٘ بايسٚالض األَطٜه ٞأ ٚايٛٝض ٚاألٚضب.ٞ
ٚاؾل اجملًؼ األعً ٢يًذاَعات ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  2016/5/23عًَ ٢ا :ًٜٞ
ٜ -1طبل ْعاّ ايؿكٌ ايسضاغ ٞيف غساز املكطٚؾات ايسضاغ ١ٝيًٛاؾس ٜٔيف كتًـ اؾٓػٝات يف ايسضاغات ايعًٝا
باؾاَعات املكط.١ٜ
 -2تطبٝل شيو عً ٢ايطالب ايساضغني ايٛاؾس ٜٔايص ٜٔأْٗٛا زضاغتِٗ خالٍ ايٓكـ األ َٔ ٍٚايعاّ ايسضاغَٓٚ ٞشٛا
ايسضدات ايعًُ( ١ٝزبًَ– ّٛادػترل – زنتٛضاٚ )ٙبصيو ٜتِ قاغبتِٗ عٔ املكاضٜـ ايسضاغ ١ٝعٔ ايٓكـ ايعاّ
األ ٍٚؾكط ٚال ٜتِ ؼُ ًِٗٝبهاؾ ١املكاضٜـ املػتشك ١عٔ ايعاّ اؾاَع ٞبأنًُ٘.
ٚاؾل ايػٝس األغتاش ايسنتٛض ٚ /ظٜط ايتعً ِٝايعاي ٞبتاضٜذ  ّ2002/4/11عً ٢ؽؿٝض ايطغٚ ّٛاملكطٚؾات ايسضاغ ١ٝاملكطض ٠عً٢
ايطالب ايؿًػطٝٓٝني ايساضغني مبطسً ١ايسضاغات ايعًٝا بإٔ ٜػسزٚا ْػب )%50( ١عً ٢إٔ تؿٌُ ْكـ ضغ ّٛايكٝس ْٚكـ
املكطٚؾات اعتباضاً َٔ ايعاّ اؾاَعٚ ّ2003/2002 ٞشيو يًشاقًني عً ٢املؤٖالت َٔ داَعات األضض احملتً.١
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ٚاؾل اجملًؼ األعً ٢يًذاَعات بتاضٜذ  ّ2016/1/10عً ٢تعس ٌٜايطغ ّٛاملكطض ٠عً ٢ايطالب ايٛاؾس( ٜٔغرل املكطٜني) ٚشيو
يًطالب ايص ٜٔغٝتِ قٝسِٖ اعتباضاً َٔ ايعاّ اؾاَع 2017 /2016 ٞيتكبح ايطغ ّٛعً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
ايهًٝات
ايطب ايبؿطٚ ٟطب األغٓإ
اشلٓسغٚ ١اؿاغبات ٚايكٝسيٚ ١ايعالز ايطبٝعٞ
ايطب ايبٝططٚ ٟايعضاعٚ ١ايعًٚ ّٛايتُطٜض
ايهًٝات ٚاملعاٖس األخط٣

ايطغّٛ
 1500زٚالض ضغِ ايكٝس
 6000زٚالض َكطٚؾات زضاغ ١ٝغٓ١ٜٛ
 1500زٚالض ضغِ ايكٝس
 5500زٚالض َكطٚؾات زضاغ ١ٝغٓ١ٜٛ
 1500زٚالض ضغِ ايكٝس
 5000زٚالض َكطٚؾات زضاغ ١ٝغٓ١ٜٛ
 1500زٚالض ضغِ ايكٝس
 4500زٚالض َكطٚؾات زضاغ ١ٝغٓ١ٜٛ

ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ ضقِ (ٚ )592املٓعكس ٠يف  ّ2009/10/25عً ٢ؼك ٌٝضغ َٔ ّٛايطالب ايٛاؾس ٜٔيًسضاغات ايعًٝا ْعرل
اغتهُاشلِ َكطضات تهُ ١ًٝٝأ ٚإعساز ضغاي ١طبك ًا يكطاض ؾٓ ١املعازالت باجملًؼ األعً ٢يًذاَعات نايتاي- :ٞ
َ -1بًؼ ( 50مخػ ٕٛدٓٗٝاً إغذليٝٓٝاً) أَ ٚا ٜعازشلا بايعًُ ١املكط ١ٜيًُكطض ايسضاغ ٞايٛاسس ايص ٟؾطض عً ٘ٝنُكطض تهًُٞٝ
ملطسً( ١ايسبً /ّٛاملادػترل /ايسنتٛضا.)ٙ
َ -2بًؼ َ( 200ا٥يت دَٓ ٘ٝكط )ٟعٔ نٌ ٚضق ١اَتشإ يًطايب احملٌُ مبٛاز تهَُ َٔ ١ًٝٝطسً ١ايبهايٛضٜٛؽ ٚشيو باإلناؾ١
إيَ ٞكطٚؾات ايسضاغات ايعًٝا.
َ -3بًؼ َ( 200ا٥يت دٓ ٘ٝإغذلي )٢ٓٝأَ ٚا ٜعازشلا بايعًُ ١املكطَ ١ٜكابٌ اإلؾطاف َٓٚاقؿ ١ايبشح ايتهُ ًٞٝاملعس ملس ٠عاّ
ٚنصيو يعٌُ عح ملس )9( ٠أؾٗط طبك ًا يكطاض ؾٓ ١املعازالت.
نُا ٚاؾل غٝازت٘ بٓؿؼ ايتاضٜذ عً ٢ؽؿٝض ايطغٚ ّٛاملكطٚؾات ايسضاغ ١ٝاملكطض ٠عً ٢ايطالب ايػٛزاْٝني ايساضغني مبطسً١
ايسضاغات ايعًٝا عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
( )1غساز ْػب َٔ )10%( ١فُٛع ضغ ّٛايكٝس ٚاملكطٚؾات ايسضاغ ١ٝاملكطض ٠عً ٢ايطالب ايٛاؾس.ٜٔ
(ٜ )2ػطٖ ٟصا ايتدؿٝض عً ٢ايطالب املطؾشني اؾسز اعتباضاً َٔ ايعاّ اؾاَعَ ّ2003/2002 ٞع اغتُطاض َعاًَ ١ايطالب ايصٜٔ
غبل َعاًَتِٗ يف األعٛاّ ايػابكَ ١عاًَ ١ايطالب املكطٜني.
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ايطغ ّٛاملكطض ٠عً ٢طالب بطٚتٛن ٍٛايتعإٚ
بني نً ١ٝسكٛم أغٛٝط ٚنً ١ٝسكٛم داَع ١تعع
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ّ2008/6/29 ٠املٛاؾك ١عً ٢ؼسٜس ايطغ ّٛايسضاغ ١ٝيطالب ايدلٚتٛن ٍٛعً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ


ايسبً 500 ّٛزٚالض -املادػترل  1500زٚالض  -ايسنتٛضا 2200 ٙزٚالض غٜٓٛاً.

قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املعكس ٠بتاضٜذ  ّ2008/10/26املٛاؾك ١عً ٢قٝاّ طالب ايسضاغات ايعًٝا ٚأعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ
ايٛاؾس ٜٔيًذاَع َٔ ١اؾاَعات ٚاشل٦ٝات ايعطبٚ ١ٝاألدٓب ١ٝإلدطا ٤أعاخ عًُ ١ٝأ ٚايتسضٜب أ ٚقها ٤أداظ ٙتؿطؽ عًُ ٞبػساز 100
زٚالض يًهًٝات ايٓعط150ٚ ١ٜزٚالض يًهًٝات ايعًُ ١ٝعس أزْ ٢ؾٗطٜاً ٚشيو َكابٌ اغتدساَِٗ املعاٌَ ٚاـاَات ٚاملهتبات اؾاَع١ٝ
عً ٢إٔ ٜتِ غساز شيو ؿػاب قٓسٚم ايبشٛخ.

تؿه ٌٝؾٓ ١اؿهِ عً ٢ضغا ٌ٥ايطالب ايٛاؾسٜٔ
ٚاؾل ايػٝس األغتاش ايسنتٛض ٚ /ظٜط ايتعً ِٝايعاي ٞبتاضٜذ  ّ2000/1/31عً ٢عسّ َطايب٘ ايطايب ايٛاؾس عً ٢غرل َٓش٘ َٔ َٓح
مجٗٛضَ ١ٜكط ايعطب ١ٝـ ايصٜ ٟػسز ايطغ ّٛايسضاغ ١ٝبايعًُ ١األدٓب ١ٝـ بأ ١ٜضغ ّٛاناؾ ٘ٝمل ٜطز شنطٖا يف املاز َٔ 271 ٠ايال٥ش١
ايتٓؿٝص ١ٜيكاْ ٕٛتٓع ِٝاؾاَعات آ ٚبكطاضات َٔ ٚظاض ٠ايتعً ِٝايعاي.ٞ
ٚاؾل اجملًؼ األعً ٢يًذاَعات يف  ّ2004 ١ْٜٝٛعً ٢إٔ ٜػسز ايطايب ايٛاؾس ضغِ ايكٝس يهٌ زضد ١عًُٜ ١ٝكٝس شلا (زبً ّٛـ َادػترل ـ
زنتٛضا )ٙعً ٢اعتباضا إٔ نٌ زضد ١عًَُ ١ٝػتكًَٚ ١طسًَٓ ١ؿكً ١عٔ األخطَ ٣ا عسا زبً َٞٛاؿكٛم إشا ناْا َتكًني.
قسض قطاض ايػٝس أ.زٚ .ظٜط ايتعً ِٝايعاي ٞبتاضٜذ  ّ2007/12/12باملٛاؾك ١عً ٢غساز ضغِ ايكٝس َطٚ ٠اسس َٔ ٠نٌ َطسً ١عً ٢سس٠
عً ٢إٔ ٜطبل عٓس ايتش َٔ ٌٜٛداَع ١ألخط.٣
بايٓػب ١يًطالب ايُٝٓٝني ٜٓل بطٚتٛن ٍٛايتعا ٕٚايجكايف بني مجٗٛضَ ١ٜكط ايعطبٚ ١ٝاؾُٗٛض ١ٜاي ١ُٝٓٝعً ٢غساز ايطالب ايصٜٔ
ٜتِ قٝسِٖ بعس َٓتكـ ايعاّ ْكـ ايطغ ّٛايسضاغ ١ٝاملكطضٚ ٠شيو يف ايعاّ ايسضاغ ٞاأل.ٍٚ
قطض اجملًؼ األعً ٢يًذاَعات ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2013/1/5املٛاؾك ١عً ٢إٔ تك ّٛنًٝات اؾاَعات املكط ١ٜبكٝس ايطالب
ايٛاؾس ٜٔاملطؾشني يًكب ٍٛعٔ ططٜل اإلزاض ٠ايعاَ ١يًٛاؾس ٜٔإىل ٚظاض ٠ايتعً ِٝايعاي ٞبكؿَ ١ؤقت ١عً ٢إٔ ٜػسز ايطالب ايطغّٛ
ايسضاغٜٚ ١ٝتِ ايػُاح شلِ بسخ ٍٛاَتشاْات ايذلّ األ َٔ ٍٚايعاّ اؾاَع 2014 /2013 ٞعً ٢إٔ ؼذب ْتا٥ذِٗ ستٚ ٢قٍٛ
ًَؿاتِٗ َٔ اإلزاض ٠ايعاَ ١يًٛاؾس.ٜٔ
ٚاؾل فًؼ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2017/5/23عً ٢أْ٘ ال ٜتِ اعتُاز تؿه ٌٝؾٓ ١اؿهِ عً ٢ضغاٌ٥
ايطالب ايٛاؾس ٜٔإال بعس غساز  َٔ %50ايطغ ّٛاملػتشك ١عً ِٗٝعً ٢األقٌ عً ٢إٔ ٜتِ غساز باق ٞايطغ ّٛاملػتشك ١عً ِٗٝقبٌ
عطض أٚضام املٓح عً ٢فًؼ ايهً ١ٝيًتٛق ١ٝمبٓشِٗ ايسضد.١
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غابعاً :غؿط املعٝسٚ ٜٔاملسضغني املػاعس ٜٔيالطالع
قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكـــس ٠بتاضٜذ  ّ2000/9/24ايكطاض ايتاي :ٞـ
املٛاؾك ١عً ٢تعسْ ٌٜعاّ قطف اغتُاضات االطالع ٚبسٍ ايػؿط يًػاز ٠املعٝسٚ ٜٔاملسضغني املػاعس ٜٔيتكبح عً ٢ايٓش ٛايتاي :ٞـ
أٚالً :ايطالب املػذً ٕٛخاضز اؾاَع:١
ٜؿٛض ايػاز ٠ايعُسا ٤يف املٛاؾك ١عً ٢غؿطِٖ ٜٚكطف شلِ اغتُاض ٠ؾـٗط 12( ١ٜاغتُاض ٠يف ايػٓ )١يالطالع ٚبسٍ غؿط عس أقكٞ
ثـالخ يٝاٍ يف املط ٠ايٛاسس.٠
ثاْٝاً :ايطالب املػذً ٕٛيف اؾاَع ١ممٔ تػتسع ٞظطٚف عجِٗ ايػؿط إىل ايكاٖط ٠أ ٚغرلٖا:
ٜؿٛض ايػاز ٠عُسا ٤ايهًٝات يف املٛاؾك ١عً ٢غؿطِٖ ٚتكسٜط املس ٠ايالظَ ١يًػؿط بعس اخص ضأ ٟاملؿطف ٜٚكطف شلِ ( )4اغتُاضات يف
ايػٓٚ ١بسٍ غؿط عس أقك ٞأضبع يٝاٍ يف املط ٠ايٛاسس.٠
ثايجاً :ايطالب املكٝس ٕٚمتٗٝسَ ٟادػترل ٚزنتٛضا ٙخاضز اؾاَع:١
ٜؿٛض ايػاز ٠عُسا ٤ايهًٝات يف املٛاؾك ١عً ٢غؿطِٖ ؿهٛض املكطضات ايسضاغٜٚ ١ٝكطف شلِ عسز ( )8اغتُاضات يف ايػٓٚ ١بسٍ
غؿط عس أقك ٞثالخ يٝاي ٞيف املط ٠ايٛاسس.٠
نُا قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2002/12/29ايكطاض ايتاي:ٞ
املٛاؾك ١عً ٢ظٜاز ٠اغتُاضات االطالع املكطح بٗا يػؿط ايػازَ ٠عا ١٦ٖٝ ْٞٚايتسضٜؼ بهً ١ٝايذلب ١ٝايٓٛع ١ٝإىل أضبع ٚعؿطٜٔ
اغتُاض ٠غٜٓٛا يالطالع َٚتابع ١ايبشح بؿطط إٔ ٜه ٕٛايكٝس ٚايتػذ ٌٝخاضز داَع ١أغٛٝط.
املٛاؾك ١عً ٢االضتباط باملبًؼ املطًٛب َكابٌ ايعٜاز ٠يف عسز االغتجُاضات.

تعسَ ٌٜػُ ٢ايسضدات ايعًُ ١ٝاملُٓٛس١
بكػِ ايؿٝعٜا ٤بهً ١ٝايعًَٓ ّٛص إْؿا ٤ايهً١ٝ
قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2005/6/26املٛاؾك ١عً ٢اغتبساٍ َػُ ٞايسضدات ايعًُ ١ٝاملُٓٛس ١بكػِ ايؿٝعٜا٤
بهً ١ٝايعً ّٛباؾاَع ١يٝكبح َػُاٖا زبً ّٛـ َادػترل ـ زنتٛضا " ٙؾٝعٜا " ٤بسالً َٔ زبًَ - ّٛادػترل ـ زنتٛضا " ٙطبٝعٚ " ١شيو
يًسضدات اييت َٓشت َٓص إْؿا ٤ايهً ١ٝست ٢تاضٜذ قسٚض ايكطاض ايٛظاض ٟضقِ  519يف  ّ1994/4/26بتعس ٌٜايال٥ش ١ايساخً ١ٝيًهً١ٝ
بتعس ٌٜاغِ قػِ ايطبٝع ١إىل قػِ ايؿٝعٜا.٤
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ثآَاًٚ :قـ ٚإيػا ٤ايكٝس
 -1تٓل ايؿكط َٔ )7( ٠املاز َٔ 29 ٠ايال٥ش ١ايتٓؿٝص:١ٜ
عً ٢اختكام ؾٓ ١ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ بايهً ١ٝيف ايٓعط يف قٝس طالب ايسضاغات ايعًٝا ٚؼْٚ ًِٜٗٛكٌ ايكٝس ٚٚقؿ٘ ٚيف
أعصاض االَتشإ.
 -2تٓل ايؿكط )19( ٠ثاْٝا َٔ املاز َٔ " 41" ٠ايكاْ 49 ٕٛيػٓ:ّ1972 ١
عً ٢اختكام فًؼ ايهً ١ٝيف قٝس طالب ايسضاغات ايعًٝا ٚتػذ ٌٝضغا ٌ٥املادػترل ٚايسنتٛضاٚ ٙإيػا ٤ايكٝس ٚايتػذ.ٌٝ
 -3تٓل املاز َٔ 175 ٠ايكاْ ٕٛضقِ  49يػٓ:ّ1972 ١
َع َطاعا ٠سهِ املازٜ ) 36( ٠ه ٕٛتػذ ٌٝضغا ٌ٥املادػترل ٚايسنتٛضاٚ ٙإيػا ٤ايتػذ ٌٝمبٛاؾك ١فًؼ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ
بٓا ٤عً ٢طًب فًؼ ايهً ١ٝأ ٚاملعٗس بعس اخص ضأ ٟفًؼ ايكػِ املدتل.
 -4تٓل املاز َٔ 69 ٠ايال٥ش ١ايتٓؿٝص ١ٜعً ٢أْ٘:
ٚجيٛظ جملًؼ ايهً ١ٝإٔ ٜٛقـ قٝس ايطايب ملس ٠غـــٓتني زضاغٝتني َتتــــايني أَ ٚتؿطقتني خالٍ غٓ ١ايسضاغ ١إشا تكسّ بعصض
َكب ٍٛميٓعـــــ٘ َٔ االْتعاّ يف ايسضاغٚ ،١يف ساي ١ايهطٚض ٠جيٛظ جملًؼ اؾاَع ١ظٜازَ ٠سٚ ٠قـ ايكٝس.
 -5قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜـــذ  ّ1972/2/13عً:٢
املٛاؾك ١عً ٢اغتُطاض قٝس طالب ايسضاغات ايعًٝا يف ساي ١اإلعاضَ ٠ع غسازِٖ يًطغٚ ّٛإغكاط َس ٠اإلعاض َٔ ٠ازَْ ٞس ٠يًشكٍٛ
عً ٢ايسضد ١عً ٢إٔ ٜعتدل شيو َبسأ بايٓػب ١يطالب ايسضاغات ايعًٝا يف ساي ١اإلعاض ٠يًسضدات ايعًُ.١ٝ
 -6قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتـــاضٜذ  ّ1977/1/17عً:٢
املٛاؾك ١عً ٢تطبٝل ْؿؼ ايكٛاعس املطبك ١عً ٢طالب ايسضدات ايعًُـــ ١ٝعً ٢ايسبًَٛات يف ساي ١اإلعاض.٠
 -7قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ1987/11/13عً:٢
املٛاؾك ١عً ٢أال تعٜس ؾذل ٠إٜكاف قٝس طالب ايسضاغات ايعًٝا (ػُٝس ايكــٝس) عٔ أضبع ١غٓٛات.
 -8نُا قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ1990/12/30يف ؾإٔ ػُٝس ايكٝس يٝه ٕٛمخؼ غٓٛات بسالً َٔ أضبع غٓٛات.
 -9قطض فًؼ اؾاَع ١املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ1999/10/31ايكطاض ايتاي:ٞ
ايكــــــــــــــطاض :ـ
املٛاؾكـ ١عً ٢تعس ٌٜايؿكــــط َٔ )1( ٠قطاض فًؼ اؾاَع ١ايــــــكازض يف  ّ1990/12/30 ،ّ1980/7/9يتكبح عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
" ػُٝس قٝس طالب ايسضاغات ايعًٝا يف ساي ١ايتذٓٝس بايكٛات املػًش ١أ ٚاإلعاض ٠يًداضز أَ ٚطاؾك ١ايعٚز أ ٚيالعتصاضات املطن١ٝ
املعتُس ٠املكسَٚ َِٗٓ ١عسّ استػاب ٖص ٙاملس ٠نُٔ َس ٠اؿك ٍٛعً ٢ايسضد ١أ ٚؾطم زخ ٍٛاالَتشإ ٚشيو عس أقك ٞمخؼ
غٓٛات ".
ٜطبل شيو عً ٢ايطالب املكٝس ٜٔاعتباضًا َٔ ايعاّ ايسضاغ.ّ1999/98 ٞ
ٚاؾكت ايًذٓ ١ايتٓؿٝص ١ٜيًبعجات يف  ّ2010/7/11عًٚ ٢قـ ايتػذ ٌٝيًُطؾح عً ٢بعج ١خاضد َٔ ١ٝطالب ايسضاغات ايعًٝا.
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قطض فًؼ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  2016/9/25عً ٢عسّ إعاز ٠قٝس ايطايب ايصٜ ٣تِ إيػا ٤قٝس ٙبٓا٤
عً ٢طًب٘ إال بعس َطٚض عاّ َٔ إيػا ٤ايكٝس َٔ تاضٜذ َٛاؾك ١فًؼ ايهً ١ٝعًُاً بإٔ ٖصا ايكطاض ٜطبل عً ٢ايطالب ايص ٜٔمت إيػا٤
قٝسِٖ بٓا ً٤عً ٢طًبِٗ بعس قسٚض قطاض فًؼ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ ٚيٝؼ بأثط ضدع.٢
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  2018/2/27عً ٢إيػا ٤قٝس ايطايب ْٗاٝ٥اً املكٝس يسضدت ٢املادػترل أ ٚايسنتٛضا ٠إشا
اْكطع عٔ ايسضاغ ١ملس ٠تعٜس عٔ عاّ داَعٚ ٢جيٛظ إٔ ٜتِ قٝس ٙنطايب َػتذس ٜٚػتجٓ ٢ايطالب ايٛاؾسٜٔ
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تاغعاً :اَتشإ ايسضاغات ايعًٝا
(أ) تٓل ايؿكط َٔ 18 ٠املاز َٔ 35 ٠ايكاْ:49 ٕٛ
عً ٢اختكام فًؼ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ بتشسٜس َٛاعٝس اَتشاْات ايسضاغات ايعًٝا يف نًٝات اؾاَعَٚ ١عاٖسٖا.
(ب) قطض فًؼ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ1976/12/29تؿٜٛض األغتاش ايسنتٛض ْ /ا٥ب ضٝ٥ؼ اؾاَع١
يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ ٚض٥ـٝؼ اجملًؼ يف ايٓعط يف اقذلاسات ايهًٝات بتشسٜس َٛاعٝس اَتشاْاتٗا.
َع َطاعا ٠أسهاّ ٖصا ايكاْ ،ٕٛؼسز ايال٥ش ١ايتٓؿٝصَٛ ١ٜعس بس ٤ايسضاغٚ ١ايكٝس ْٚعِ االَتشاْات ٚؾطقت٘ ٚتكسٜطات٘.
(ز) ؼسز ايًٛا٥ح ايساخً ١ٝيًهًٝات ٚاملعاٖس ايتابع ١يًذاَع ١نٌ يف زا٥ط ٠اختكاقٗا ٚيف سسٚز اإلطاض ايعاّ املكطض يف ايكاْٚ ٕٛيف
ايال٥ش ١ايتٓؿٝص ١ٜاشلٝهٌ ايساخً ٞيتهٜٗٓٛا ٚاألسهاّ ايتؿك ١ًٝٝيٓعِ ايكٝس ٚايسضاغٚ ١االَتشإ ؾُٝا خيكٗا.
(ز) تٓل املاز َٔ 96 ٠ايال٥ش ١ايتٓؿٝص:١ٜ
ٜكسض لاح ايطايب يف اَتشاْات ايسضاغات ايعًٝا بأسس ايتكسٜطات االت:١ٝ
(ممتاظ ـ دٝس دساً ـ دٝس ـ َكب.)ٍٛ
أَا ضغٛب ايطايب ؾٝكسض بأسس ايتكسٜط ٜٔاآلتٝني:
(نعٝـ ـ نعٝـ دساً)
ٜٚه ٕٛتطبٝل ايتكسٜطات ايػابكٚ ١ؾكا يًٓعاّ ايص ٟؼسز ٙايًٛا٥ح ايساخًٚ ١ٝإشا تهُٔ االَتشإ يف أسس املكطضات اَتشاْا ؼطٜطٜا
ٚآخط ؾــؿٜٛاً أ ٚعًًُ ٝا ؾٝعتدل ايػا٥ب يف االَتشــــإ ايتشطٜط ٟغا٥ب ًا يف اَتشإ املكطض ٚال تطقس زضدات بؿأْ٘.
(ٖـ) ٚاؾل ايػٝس األغتاش ايسنتٛض ضٝ٥ؼ اؾاَع ١بتاضٜذ  ّ1999/2/24عًَ ٢طاعاَ ٠ا تكه ٞب٘ ايتعًُٝات َٔ نطٚض ٠سعط االؾذلاى
يف ؾإ االَتشإ إشا نإ ٖٓاى قً ١قطاب ١أَ ٚكاٖط ٠ست ٢ايسضد ١ايطابع ١بني عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ ٚأسس ايطالب.

إيػا ٤زضدات ايطأؾ ١يطالب ايسضاغات ايعًٝا
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكسٚ ّ2015/1/20 ٠املُتس ست ّ2015/1/31 ٢ايتأنٝس عً ٢إيػا ٤زضدات ايطأؾ ١يطالب ايسضاغات
ايعًٝا بهً ١ٝاؿكٛم عً ٢إٔ ٜتِ تطبٝل ٖصا ايكطاض عً ٢مجٝع طالب ايسضاغات ايعًٝا بهًٝات اؾاَعَٚ ١عاٖسٖا اعتباضاً َٔ ايعاّ
اؾاَع.ّ2015 /2014 ٞ
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قٛاعس تؿهٚ ٌٝقطف َهاؾآت اَتشاْات ايسضاغات ايعًٝا
ٚؾك ًا يكطاض فًؼ اؾاَع ١ايكازض يف ّ1988/4/24
َاز :)1( ٠تؿهٌ ؾإ اَتشاْات ايسضاغات ايعًٝا بهًٝات اؾاَعٚ ١ؾطٚعٗـا سػـــب ايكٛاعس اآلت:١ٝ
(أ) ضٝ٥ؼ االَتشاْات:
ٜطأؽ اَتشاْات ايسضاغات ايعًٝا بايهً ١ٝايعُٝس أٜٛٓ َٔ ٚب عٓ٘ ٜٚتٛىل تؿه ٌٝايًذإ ايالظَ ١يتٓع ِٝأعُاٍ االَتشاْات ٜٚؿطف
عً ٢غرل ايعٌُ بٗا.
(ب) ؾإ املطاقب ١ايعاَ:١
ٜؿٌُ ايعٌُ بٗا تٓعَ ِٝطاسٌ االَتشاْات ٚايطقس ٚاملطادعٚ ١إعساز ْتٝذ ١االَتشاْات ٜٚتٛىل ض٥اغٖ ١ص ٙايًذإ ٚن ٌٝايهً١ٝ
املدتل أٜٓ َٔ ٚسب٘ ايعُٝس يًكٝاّ بٗصا ايعٌُ يف ساي ١عسّ ٚدٛز ٚن ٌٝيًهً.١ٝ
(ز) ؾٓ ١ضقس ايسضدات:
تؿهٌ ٖص ٙايًذٓ َٔ ١أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚغا٥ط ايكاُ٥ني بايتسضٜؼ ٜٚتٛىل ض٥اغتٗا أسس األغاتص ٠أ ٚاألغاتص ٠املػاعسٜٔ
ٜٚؿذلط يف مجٝع األسٛاٍ أال ٜكٌ عسز أعها ٤ايًذٓ ١عٔ ثالث ١غالف ضٝ٥ؼ ايًذَٓ ١ع ؽكٝل عاٌَ َٔ َعا ْٞٚاـسَ ١يهٌ
ؾٓ ١ضقس ٚجيٛظ يًهً ١ٝتعٝني َػاعس َٔ ايعاًَني يًُعا ١ْٚيف أعُاٍ ايًذٓ ١إشا اقتهت اؿاد ١شيو.
(ز) ؾٓ ١اإلعساز ٚايتٓع:ِٝ
ٚؽتل بإعساز مجٝع َتطًبات االَتشإ ٚتٓع ِٝاألَانٔ ٚتٓؿٝص األعُاٍ ايالظَ ١إلدطاٚ ٘٥عً ٢األخل َطادع ١أزلاٚ ٤بٝاْات
ايطالب املتكسَني يالَتشإ ٚإعساز اؾساٚ ٍٚإخطاض ؾإ املُتشٓني ٚايطالب ٚإعساز نؿٛف ايػٝاب ٚاؽاش إدطا٤ات ايبت يف األعصاض
املكسَٚ ١إخطاض ؾٓ ١ايطقس مبا ٜتِ يف ؾأْٗا ٜٚؿذلط أال ٜكٌ عسز أعهاٖ ٤ص ٙايًذٓ ١عٔ غت َٔ ١ايعاًَني بكػِ ؾ ٕٛ٦ايطالب
بايسضاغات ايعًٝا غالف املػذٌ ٚأَني ايهًٚ ١ٝاملعاٚ ٕٚضٝ٥ؼ ايعُاٍ.
(ٖـ) املطاقبٚ ١املالسع:١
ٚتتٛي ٞأعُاٍ املطاقبٚ ١املالسع ١أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚغا٥ط ايكاُ٥ني بايتسضٜؼ ٚتؿهٌ بكطاض َٔ عُٝس ايهً ١ٝبٛاقع َطاقب
َٚالسعني يهٌ  30طايب يًذٓ ١ايٛاسسٜٚ ٠ؿذلط يف مجٝع األسٛاٍ أال ٜكٌ عسز أعها ٤نٌ ؾٓ ١عٔ عه ٜٔٛغالف املطاقب ٚإٔ ٜهٕٛ
يهٌ َٛقع َػتكٌ َطاقب َٚالسعني عً ٢األقٌ.
ٚخيكل عاٌَ َٔ َعا ْٞٚاـسَ ١يهٌ ؾٓٚ ١جيٛظ ْسب عسز َٔ املطاقبني ٚاملالسعني بكؿ ١استٝاط ١ٝيًطٛاضئ حيسز عسزِٖ
مبعطؾ ١ايػٝس األغتاش ايسنتٛض /عُٝس ايهًٚ ١ٝشيو تبعاً يعطٚف االَتشإ.
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أٚالً :قٛاعس قطف َهاؾأ ٠االَتشاْات ايؿؿ١ٜٛ
قطاض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ1998/3/22املٛاؾك ١عً ٢تعس ٌٜايبٓس َٔ 3 ،2 ٜٔقطاض فًؼ اؾاَع ١ضقِ ()13
ايكازض يف اؾًػ ١املٓعكس ٠يف  1998/1/25اـام بكٛاعس قطف َهاؾآت االَتشاْات ايؿؿ ١ٜٛيًُُتشٓني ايساخًٝني ٚاـاضدٝني
يٝكبشا عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
ايبٓس (:)2
ٜه ٕٛعسز املُتشٓني يف نٌ دًػ َٔ ١دًػات االَتشاْات ايؿؿ ١ٜٛأضبع ١ممتشٓني ٚتٛظع ٖص ٙاؾًػات عً ٢املُتشٓني ايساخًٝني
عس أزَْ ٢ا ١٥دٓ ٘ٝيًُاز ٠اإلَتشاْ ١ٝايٛاسس ٠عً ٢أال تعٜس مجً ١املهاؾآت اييت حيكٌ عًٗٝا املُتشٔ عٔ االَتشاْات ايتشطٜط١ٜ
ٚايؿؿٚ ١ٜٛايعًُ ١ٝعً 1500 ٢دٓ ٘ٝعًَ ٢ػت ٣ٛاؾاَع ١بايٓػب ١ملطسًيت ايًٝػاْؼ ٚايبهايٛضٜٛؽ ٚايسضاغات ايعًٝا يف زٚض
االَتشإ ايٛاسس.
ايبٓس (:)3
ميٓح َٔ ٜٓسب يالَتشاْات ايؿؿ َٔ ١ٜٛخاضز املس ١ٜٓاييت بٗا اؾاَعَ ١هاؾأَ ٠كساضٖا  َٔ %6املطتب ايؿٗط ٟبٛاقع عؿط٠
دًػات يف ايٚ ّٛٝعس أقك ٢ثالثني دًػ ١ؾؿ ١ٜٛيف املاز ٠االَتشاَْ ١ٝع َطاعا ٠إٔ خيكل بايٓػب ١يًهًٝات ايت ٢بٗا اَتشاْات
ؼطٜطٚ ١ٜؾؿٚ ١ٜٛعًُ ١ٝعه َٔ ٜٔٛاملُتشٓني اـاضدٝني يهٌ َا ١٥طايب.

ْعاّ قطف املهاؾآت عٔ أعُاٍ املطاقبٚ ١املالسع١
 -1إشا ناْت ؾذل ٠االَتشإ ايٛاسس غاعتني ؾأنجط تكطف عٓٗا املهاؾأ ٠املكطض ٠عٔ ٚ ّٜٛاسس.
 -2إشا ناْت ؾذل ٠االَتشإ ايٛاسس اقٌ َٔ غاعتني ٜكطف عٓٗا ْكـ املهاؾأ ٠املكطض ٠عٔ اي ّٛٝايٛاسس.
 -3ال جيٛظ إٔ تعٜس عسز ؾذلات االْتساب يًعه ٛعٔ ؾذلتني يف اي ّٛٝايٛاسس.
 -4يف مجٝع األسٛاٍ جيب َطاعــــــــا ٠عسّ ػاٚظ اؿس األقك ٢املكطض يهٌ زٚض أ ٚاؿسٚز ايكك ٣ٛاملكطض ٠عًَ ٢ساض ايػٓ ١املاي١ٝ
ايٛاسس.٠
ايطعا ١ٜايطب:١ٝ
خيكل طبٝب ٚاسس ٚممطض أ ٚمتطدٚ ٞاسس يهٌ اَتشإ ٚتكطف شلِ املهاؾأ ٠طبكا ألٜاّ ايعٌُ ايؿعًٚ ١ٝمبا ال جياٚظ اؿسٚز
ايكك ٣ٛاملكطض ٠يهٌ زٚض.
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ثاْٝاً :قٛاعس قطف َهاؾأ ٠ايتكشٝح
َاز )1( ٠قٛاعس قطف َهاؾأ ٠ايتكشٝح:
ٜؿذلى أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ يهٌ َاز ٠يف تكشٝح أٚضام اَتشاْاتٗا ٚمتٓح َهاؾأ ٠يًُكششني طبك ًا يًكٛاعس اآلت:١ٝ
ٜ -1تِ تكشٝح أٚضام االَتشاْات ايتشطٜط ١ٜبٛاقع َا ١٥قطف عٔ ايٛضق ١ايٛاسسٚ ٠تؿٌُ املهاؾأ ٠مجٝع أٚضام االَتشاْات.
ٜ -2ه ٕٛاؿس األزْ ٢يكطف َهاؾأ ٠ايتكشٝح بٛاقع  100دَٓ( ٘ٝا ١٥دٓ )٘ٝيًُُتشٔ ايٛاسس عًَ ٢ػت ٟٛايهً ١ٝباإلناؾ ١إىل 20
دٓ( ٘ٝعؿط ٕٚدٓٗٝاً) إشا ناْت املاز ٠شلا اَتشإ عًُٜ ٞه ٕٛاؿس األقك ٢ملهاؾآت ايتكشٝح أيـ دٓ ٘ٝيًُُتشٔ ايٛاسس عً٢
َػت ٟٛاؾاَعٚ ١ؾطٚعٗا ٜٚؿٌُ ٖصا اؿس َطسًيت ايًٝػاْؼ أ ٚايبهايٛضٜٛؽ ٚايسضاغات ايعًٝا.
 -3املٓتسب َٔ ٕٛخاضز اؾاَع ١يًتكشٝح تكطف شلِ األٚضام ايؿعً ١ٝؾُٝا عسا املٓتسبني يًتسضٜؼ ؾٝعاًَٛا َعاًَ ١أعها١٦ٖٝ ٤
ايتسضٜؼ بايكػِ.
 -4تكطف ٖص ٙاملهاؾآت عٔ نٌ زٚض اَتشإ مبا ال جياٚظ زٚض ٜٔيف ايعاّ ايٛاسس.
 -5تكسض ؾ ١٦تكشٝح أٚضام االَتشاْات ايتشطٜط ١ٜبٓػبَ ١ا قشش٘ املُتشٔ يف نٌ ٚضق ١عً ٢أغاؽ  60قطؾاً (غت ٕٛقطؾاً) عٔ
ايٛضق ١ايٛاسس ٠بؿــــــطط أال تكٌ مجً ١املهاؾأ ٠يف نٌ َاز ٠يًُُتشٔ ايٛاسس عٔ َا ١٥دٓٚ ٘ٝال تعٜس عٔ أيـ دٓ.٘ٝ
 -6ؼػب َهاؾأ ٠االَتشاْات ايؿؿٚ ١ٜٛايعًُٚ ١ٝاإلنًٝٓٝه ١ٝبايٓػب ١يًُادػترل دع ٤أٚ ٍٚايسبً ّٛبهً ١ٝايطب عً ٢أغاؽ مخؼ
طالب عً ٢األنجط.
ٚبايٓػب ١يًذع ٤ايجاْ ٞؼػب اؾًػ ١ايٛاسس ٠عً ٢أغاؽ ثالث ١طالب.
ٜ -7ه ٕٛاؿس األقك ٢يعسز املكششني عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
(أ) أضبعَ ١كششني يًُاز ٠يف اَتشاْات زضد ١ايسنتٛضا.ٙ
(ب) ثالثَ ١كششني يًُاز ٠يف اَتشاْات زبً ّٛايسضاغات ايعًٝا ٚاملادػترل.
 -8يف االَتشاْات ايؿؿٜ ١ٜٛؿذلط يف مجٝع اؿاالت أال تكٌ املهاؾأ ٠يهٌ دًػ ١عٔ أضبع ١دٓٗٝات.
قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2005/7/31املٛاؾك ١عً:٢
تعس ٌٜقطاض ٙايػابل ضقِ ( )445ايكازض بتاضٜذ  ّ2005/6/26اـام بعٜاز ٠اؿاؾع مبكساض َٜٛ 15اً يًػاز ٠ضؤغا ٤ؾإ ضقس
ايسضدات مبطسً ١ايبهايٛضٜٛؽ ٚايًٝػاْؼ ٚايسضاغات ايعًٝا عُا ٜتِ قطؾ٘ ألعها ٤ايًذإ ْعرل اؾٗس غرل ايعازٚ ٟؼٌُ املػٛ٦ي١ٝ
يٝكبح اؿاؾع َٜٛ 45اً بسالً َٔ َٜٛ 30اً.
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َهاؾآت أعها ٤ؾإ ضقس ايسضدات
(نٓذل ٍٚايسضاغات ايعًٝا)
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ1999/6/27عً- :٢
 -1قطف ساؾع يًعه ٛاملؿاضى بإسس ٣ؾإ ضقس زضدات اَتشاْات ايسضاغات ايعًٝا (زبًَ – ّٛادػترل – زنتٛضا )ٙبٛاقع ّٜٛ 30
عكب إعالٕ ْتٝذ ١االَتشإ بايهً ١ٝطبك ًا ملٛاعٝس عكس االَتشإ املٓكٛم عًٗٝا بال٥ش ١نٌ نً.١ٝ
 -2يف ساي ١االؾذلاى يف إسس ٣ؾإ ضقس زضدات اَتشاْات ايسضاغات ايعًٝا ملطسً ١ايًٝػاْؼ ٚايبهايٛضٜٛؽ ال جيٛظ إٔ تعٜس عسز
املطات ايتٜ ٢كطف عٓٗا اؿاؾع عٔ َطتني عًَ ٢ػت ٣ٛايهًٚ ١ٝعًَ ٢ػت ٣ٛنًٝات اؾاَع ١يف نٌ ؾكٌ زضاغ.ٞ
 -3تطبل ٖص ٙايكطاضات عً ٢أعُاٍ اَتشاْات زٚض َا.1999 ٜٛ
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2011/5/29عً ٢تعس ٌٜايبٓس ضقِ ( َٔ )2ايكطاض ايػابل يٝكبح يف ساي١
االؾذلاى يف إسس ٣ؾإ ضقس زضدات أعُاٍ ايسضاغات ايعًٝا ملطسًيت ايًٝػاْؼ أ ٚايبهايٛضٜٛؽ ال جيٛظ إٔ تعٜس عسز املطات ايت٢
ٜكطف عٓٗا اؿاؾع عٔ ثالخ َطات عً ٢إٔ ٜه ٕٛأسسٖا عً ٢األقٌ يف َطسً ١ايسضاغات ايعًٝا أَ ٚطسً ١ايًٝػاْؼ أ ٚايبهايٛضٜٛؽ
عًَ ٢ػت ٣ٛايهً ١ٝأ ٚعًَ ٢ػت ٣ٛنًٝات اؾاَع ١يف نٌ ؾكٌ زضاغ ٞاعتباضاً َٔ ايعاّ اؾاَع.ّ2011 /2010 ٞ

َهاؾأ ٠عُسا ٤ايهًٝات ٚايكاُ٥ني بعٌُ ايعُسا٤
َكابٌ اإلؾطاف عً ٢ؾإ ضقس ايسضدات ٚايهٓذلٚالت
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2010/12/27عً ٢قطف َهاؾأ ٠يًػاز ٠عُسا ٤ايهًٝات ٚايكاُ٥ني بعٌُ ايعُسا٤
َكابٌ اإلؾطاف عً ٢ؾإ ضقس ايسضدات ٚايهٓذلٚالت بٛاقع ؾٗط ٜٔعٔ نٌ ؾكٌ زضاغٚ ٞؾٗط عٔ زٚض ْٛؾُدل أ ٚزٜػُدل َٔ َٛاظْ١
قػِ ايتعً.ِٝ

َهاؾأ ٠ايػاز ٠األغاتصٚ ٠نال ٤ايهًٝات ٚاملعاٖس
ٚايكاُ٥ني بعٌُ ٚنال ٤ايهًٝات ٚاملعاٖس يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ بكؿت٘ ضٝ٥ػ ًا يهٓذلٍٚ
ايسضاغات ايعًٝا
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2016/6/27عً ٢قطف َهاؾأ ٠يًػاز ٠األغاتصٚ ٠نال ٤ايهًٝات ٚاملعاٖس ٚايكاُ٥ني
بعٌُ ٚنال ٤ايهًٝات ٚاملعاٖس يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ بكؿت٘ ضٝ٥ػاً يهٓذل ٍٚايسضاغات ايعًٝا باؾاَع ١عً ٢إٔ ٜهٖٓ ٕٛاى َؿاضن١
ؾعً ١ٝي٘ َع تطبٝل ايكٛاعس ايعاَ ١يًكطف.
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َهاؾأ ٠ايطغا ٌ٥يًعاًَني بايسضاغات ايعًٝا
تٓل املاز 293 ٠ايؿكط ٠ايجاْ َٔ ١ٝايال٥ش ١ايتٓؿٝص َٔ ١ٜقاْ ٕٛتٓع ِٝاؾاَعات ميٓح املػاعسٚ ٕٚايعُاٍ ايؿٓ ٕٛٝباألقػاّ
اييت تتِ بٗا ايطغاٚ ٌ٥نصيو ايعاًَني بإزاض ٠ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ ٚاإلٜؿاز ٚاملٓح ٚاملهتبَ ١هاؾأ ٠قسضٖا  100د ٘ٝيطغاي١
املادػترل َٚا٥تإ دٓ ٘ٝيطغاي ١ايسنتٛضا ٙعً ٢إٔ تٛظع سكٖ ١ًٝص ٙاملبايؼ عً ٢ايعاًَني ٚؾكاً يًكٛاعس ايتٜ ٢هعٗا فًؼ ايسضاغات
ايعًٝا ٚايبشٛخ باؾاَع ١عً ٢أال تعٜس املهاؾأ ٠ايت ٢متٓح يًؿطز ايٛاسس عٔ  300دٓ ٘ٝغٜٓٛاً.
قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ ٚ ّ1992/2/16املعسٍ بايكطاض ضقِ  579بتاضٜذ ٚ 2008/7/24ايكطاض ضقِ 1494
بتاضٜذ  2012/12/30املٛاؾك ١عً ٢تٛظٜع َهاؾأ ٠ضغا ٌ٥املادػترل ٚايسنتٛضا ٙعً ٢ايعاًَني باؾاَع ١يتكبح عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
أ %85 -عً ٢ايعاًَني بايهًٚ ١ٝتٛظع طبك ًا يًكٛاعس ايتٜ ٢هعٗا فًؼ نٌ نً.١ٝ
ب %15 -يًعاًَني باإلزاض ٠ايعاَ ١يًسضاغات ايعًٝا ٚاإلزاض ٠ايعاَ ١يًعالقات ايجكاؾٚ ١ٝاإلزاض ٠ايعاَ ١يًُهتبات تٛظع عً٢
ايٓش ٛايتاي:ٞ


 %755يإلزاض ٠ايعاَ ١يًسضاغات ايعًٝا



 %5يإلزاض ٠ايعاَ ١يًعالقات ايجكاؾ١ٝ



 %255يإلزاض ٠ايعاَ ١يًُهتبات

ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2012/12/30عً ٢نِ ْػب %155 ١املدكك ١ملهتب أ.زْ .ا٥ب ضٝ٥ؼ اؾاَع١
يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ َٔ ايٓػب ١املكطض ٠يإلزاض ٠ايعاَ ١يًسضاغات ايعًٝا يتكبح ْػب ١ايسضاغات ايعًٝا  % 755بعس اـكِ.

تؿه ٌٝؾإ اؿهِ عً ٢ايطغاٌ٥
1ـ فًؼ ايكػِ( :ايؿكط َٔ 11 ٠املاز َٔ 55 ٠ايكاْ 49 ٕٛيػٓ.)ّ1972 ١
2ـ ؾٓ ١ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ بايهً( :١ٝايؿكط َٔ 8 ٠املاز َٔ 29 ٠ايال٥ش ١ايتٓؿٝص.١ٜ
 3ـ فًؼ ايهً( :١ٝايؿكط َٔ 19 ٠املاز َٔ 41 ٠ايكاْ 49 ٕٛيػٓ.)ّ1972 ١
 4ـ االعتُاز َٔ األغتاش ايسنتٛض ْ /ا٥ب ضٝ٥ؼ اؾاَع ١يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ:
(ايؿكط َٔ 6 ٠املاز َٔ 20 ٠ايال٥ش ١ايتٓؿٝص.)١ٜ
املاز َٔ )104( ٠ايال٥ش ١ايتٓؿٝص :١ٜـ
ٜؿهٌ فًؼ ايهً ١ٝؾٓ ١اؿهِ عً ٢ايطغاي َٔ ١ثالث ١أعها ٤أسسِٖ املؿطف عً ٢ايطغايٚ ١ايعهٛإ اآلخطإ َٔ بني
األغاتصٚ ٠األغاتص ٠املػاعس ٜٔباؾاَعاتٜٚ ،ه ٕٛضٝ٥ؼ ايًذٓ ١أقسّ األغاتصٚ ٠يف ساي ١تعسز املؿطؾني جيٛظ إٔ ٜؿذلنٛا يف
ايًذٓ ١عً ٢إٔ ٜه ٕٛشلِ قٛت ٚاسس.
ٚجيٛظ إٔ ٜه ٕٛايعهٛإ أ ٚأسسُٖا َٔ األغاتص ٠ايػابكني أ َٔ ٚيف َػتٛاِٖ ايعًُ َٔ ٞاألخكاٝ٥ني ٚشيو بؿطط إٔ ٜه ٕٛأسسُٖا
عً ٢األقٌ َٔ خاضز ايهً ١ٝبايٓػب ١يطغا ٌ٥املادػترل  َٔٚخاضز اؾاَع ١بايٓػب ١يطغا ٌ٥ايسنتٛضا.ٙ
ٜٚتِ اعتُاز تؿه ٌٝؾٓ ١اؿهِ َٔ ْا٥ب ضٝ٥ؼ اؾاَع ١يؿ ٕٛ٦ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ.
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املاز َٔ 105 ٠ايال٥ش ١ايتٓؿٝص :١ٜـ
تتِ َٓاقؿ ١ايطغا ٌ٥عالْٜٚ ١ٝكسّ نٌ عه َٔ ٛأعها ٤ؾٓ ١اؿهِ تكطٜطا عًُٝا َؿكال عٔ ايطغايْٚ ١تٝذ ١املٓاقؿ١
ٚتعطض مجٝعٗا عً ٢ؾٓ ١ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ بايهً ١ٝثِ فًؼ ايهً ١ٝمتٗٝسا يعطنٗا عً ٢فًؼ اؾاَع.١
ٚجيٛظ أال ػط ٟاملٓاقؿ ١يف بعض ايهًٝات ٚؾكا ملا تٓل عً ٘ٝايًٛا٥ح ايساخً.١ٝ
قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ1992/3/15بإٔ تهَٓ ٕٛاقؿ ١ايطغا ٌ٥زاخٌ ايهًٝات.
قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  :ّ1997/7/27يف ؾإٔ تؿه ٌٝؾإ اؿهِ عً ٢ايطغا ٌ٥اؾاَعٝــــ١
(َادػترل ـ زنتٛضا )ٙايكـــطاض ايتاي:ٞ
" املٛاؾك ١عً ٢إٔ ٜه ٕٛأعها ٤ؾإ اؿهِ عً ٢ايطغا ٌ٥اؾاَع َٔ ١ٝغرل املؿطؾني َٔ بني األغاتص".٠
نُا قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ1997/10/26ايكطاض ايتاي:ٞ
املٛاؾكــــ ١عً ٢اغتجــــٓا ٤املعٗس ايعاي ٞيًتُطٜـــض َٔ قطاض فًؼ اؾاَع ١ظًػــــت٘ املٓعكس ٠يف ٚ ّ1997/7/27اـام
بتؿه ٌٝؾإ اؿهِ عً ٢ايطغا ٌ٥اؾاَعٚ ١ٝشيو بكٝاّ األغاتص ٠املػاعس َٔ ٜٔاـاضز بتشه ِٝايطغا ٌ٥اؾاَعَ( ١ٝادػترل
ـ زنتٛضا.)ٙ
نُا قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2001/5/27ايكطاض ايتاي:ٞ
( )1بايٓػب ١يسضد ١املادػترل :ـ
ٜتهـــُٔ ايتؿه ٌٝعهـــًٛا ٚاســـسًا عً ٢األقٌ َٔ خاضز داَع ١أغٛٝط (َٔ بني األغاتص.)٠
( )2بايٓػب ١يسضد ١ايسنتٛضا :ٙـ
ٜتهُٔ ايتؿه ٌٝعه َٔ ٜٔٛخاضز داَع ١أغٛٝط (َٔ بني األغاتصَ )٠اعسا نًٝيت ايطب ٚايتُطٜض سٝح إٔ ايطغاي ١يسضد١
املادػترل متجٌ  َٔ %10إمجاي ٞزضد ١املادػترل.
ٚضغاي ١ايسنتٛضا ٙعباض ٠عٔ متــٗٝس يسخ ٍٛاالَتشإ عًُ / ٞؾؿ / ٟٛؼطٜط ٟايص ٟحيهط َٔ Board ٙنًٝات ايطب
ٚايتُطٜض باؾاَعـــات املكط ١ٜنـــٌ يف فاٍ ؽكك٘.
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١بتاضٜذ  2013/1/23عً ٢إيػا ٤قطاضات فًؼ اؾاَع ١ايكازض يف ،1997/10/26 ،1997/7/27
 2009/10/25 ،2001/5/27بؿإٔ تؿه ٌٝؾإ اؿهِ عً ٢ايطغاٚ ٌ٥االيتعاّ بٓل املاز َٔ 104 ٠ايال٥ش ١ايتٓؿٝص ١ٜيكإْٛ
تٓع ِٝاؾاَعات ًٜٚػَ ٢ا خيايـ شيو.
ٚاؾل فًؼ ايسضاغات ايعًٝا ايبشٛخ ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2003/6/24عًَ ٢ا  :ًٜٞـ
إٔ ته ٕٛاملس ٠املػُٛح بٗا َا بني تاضٜذ تؿه ٌٝؾٓ ١اؿهِ عً ٢ضغاي ١املادػترل أ ٚايسنتٛضاٚ ٙست ٢تاضٜذ املٓاقؿ ١غت١
أؾٗط عً ٢األنجط ٚبعس اْتٗا ٤املس ٠املصنٛض ٠ز ٕٚاملٓاقؿٜ ١عاز ايعطض عً ٢فًؼ ايكػِ ٚفًؼ ايهً ١ٝيًٓعط يف إعاز ٠تؿهٌٝ
ؾٓ ١اؿهِ َط ٠أخط.ٟ
أٚق ٢فًؼ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2012/4/22باملٛاؾك ١عً ٢تؿه ٌٝؾٓ ١اؿهِ عً ٢ضغاٌ٥
املادػترل ٚايسنتٛضاَ ٙطٚ ٠اسسٚ ٠جيٛظ ػسٜسٖا َطٚ ٠اسس ٠ؾكط بعس َطٚض غت ١أؾٗط َٔ ايتؿه ٌٝاأل( ٍٚيف ساي ١اْتٗاَ ٤س٠
ايتؿه ٌٝايجاْ ٞزَٓ ٕٚاقؿًٜ ١عّ ايطايب بػساز ايطغ ّٛايسضاغ ١ٝبعس اْتٗا ٤ايؿذلتني).
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ؾطٚط تؿه ٌٝؾإ اؿهِ يًُعٝسٚ ٜٔاملسضغني املػاعس ٜٔبهً ١ٝايعً ّٛبأغٛٝط
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2012/6/26عً ٢قطاضات فايؼ نًٝات اؾاَع ١بتؿه ٌٝؾإ ايؿشل
ٚاملٓاقؿ ١بإِؾطاى األغاتص ٠املػاعس َٔ ٜٔغرل املؿطؾني يف ؾإ اؿهِ عً ٢ايطغاٚ ٌ٥مبا ٜتؿل َع قاْ ٕٛتٓع ِٝاؾاَعات
ٚال٥شت٘ ايتٓؿٝص( ١ٜاملاز َٔ 104 ٠ايال٥ش ١ايتٓؿٝص ،)١ٜنُا ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2013/1/23عً ٢إيػا٤
قطاضات فًؼ اؾاَعــــ ١ايكازض ٠يف  ّ2009/5/25ٚ ّ2001/5/27 ٚ ّ1997/10/26 ٚ ّ1997/7/27بؿإٔ تؿه ٌٝؾإ اؿهِ
عً ٢ايطغاَ ٌ٥ع تطبٝل ْل املاز َٔ 104 ٠ايال٥ش ١ايتٓؿٝص ١ٜيكاْ ٕٛتٓع ِٝاؾاَعات ضقِ  49يػًٜٓٚ 1972 ١ػَ ٢ا خيايؿٗا.
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2016/5/30عًٚ ٢دٛب قٝاّ املعٝس أ ٚاملسضؽ املػاعس بهً ١ٝايعً ّٛبأغٛٝط
بعطض غُٓٝاض مبذٌُ ايطغاي ١قبٌ اعتُاز قالسٝتٗا يًعطض ٚتؿه ٌٝؾٓ ١احملهُني.

يف سايٚ ١دٛز خالف بني املؿطؾني س ٍٛقالس ١ٝايطغاي ١يًُٓاقؿٚ ١تأخط ايعطض عً٢
فًؼ ايكػِ
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2016/10/30عً ٢عطض تكطٜط قالس ١ٝضغاي ١املادػترل أ ٚايسنتٛضا ٙعً ٢فًؼ
ايكػِ الؽاش قطاض بؿإٔ َس ٣قالس ١ٝايطغاي ١يًُٓاقؿ َٔ ١عسَ٘ يف َٛعس غاٜت٘ ؾٗط ٜٔيف اؿاالت األت:١ٝ
 َٔ -1تاضٜذ تكسّ طايب ايسضاغات ايعًٝا (َادػترل – زنتٛضا )ٙبايتُاؽ عٔ تأخط تكطٜط قالس ١ٝايطغاي َٔ ١قبٌ ؾٓ ١اإلؾطاف.
 -2تكس ِٜاملؿطف ايطٝ٥ػ ٞتكطٜط ايكالسٚ ١ٝضؾض املؿطؾني املؿاضنني عً ٢ايطغاي.١
 -3تكس ِٜاملؿطؾني املؿاضنني تكطٜط قالس ١ٝايطغايٚ ١ضؾض املؿطف ايطٝ٥ػ.ٞ
ٚ -4جملًؼ ايكػِ تؿه ٌٝؾٓ ١يًشهِ عً ٢قالس ١ٝايطغايٚ ١االغتعاْ ١مبٔ ٜطا َٔ ٙاحملهُني يف فاٍ ايتدكل َٔ خاضز
اؾاَعٚ ١يف ساي ١ن ٕٛضٝ٥ؼ ايكػِ أسس أعها ٤ؾٓ ١اإلؾطاف ٜك ّٛعُٝس ايهً ١ٝبط٥اغ ١اجملًؼ املعطٚض عً ٘ٝايطغاي.١
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بؿإٔ قً ١ايكطاب ١بني أسس املؿطؾني ٚبعهِٗ
أ ٚأسس احملهُني ٚاملؿطؾني
أٚق ٢فًؼ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2011/9/19باملٛاؾك ١عً ٢قٝاّ األقػاّ ايعًُ ١ٝبهًٝات
َٚعاٖس اؾاَع ١مبطاعا ٠عسّ ٚدٛز قً ١قطاب ١بني ايػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤اإلؾطاف عً ٢طالب املادػترل ٚايسنتٛضاٚ ٙنصيو أعها٤
ؾإ اؿهِ عً ٢ضغا ٌ٥املادػترل ٚايسنتٛضا.ٙ

عسز َطات َؿاضن ١ايعه ٛاـاضدٞ
يف ؾإ اؿهِ عً ٢ضغا ٌ٥املادػترل ٚايسنتٛضاٙ
قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ ٚ 2015/11/29املُتس ٠ست ّ2015/12/3 ٢ايكطاض اآلت- :ٞ
" أال ٜعٜس عسز َطات َؿاضن ١ايعه ٛاـاضد ٞايٛاسس يف ؾٓ ١اؿهِ عً ٢ضغا ٌ٥املادػترل ٚايسنتٛضا ٙعٔ ثالخ َطات بايٓػب١
يًهًٝات ايٓعطَٚ ١ٜطتني بايٓػب ١يًهًٝات ايعًُ ١ٝيف ايعاّ ايسضاغ ٞايٛاسس ".
قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠يف ٚ 2016/9/29املُتس ٠ست 2016/10/5 ٢املٛاؾك ١عً ٢تعس ٌٜقطاض فًؼ اؾاَع ١ايػابل
يٝكبح عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
" أال ٜعٜس عسز َطات َؿاضن ١ايعه ٛاـاضد ٞايٛاسس يف ؾٓ ١اؿهِ عً ٢ضغا ٌ٥املادػترل ٚايسنتٛضا ٙعس أقك ٢أضبع َطات
بايٓػب ١يًهًٝات ايٓعطٚ ١ٜايعًُ ١ٝيف ايعاّ ايسضاغ ٞايٛاسس) َا عسا ايطالب ايٛاؾس.ٜٔ

ْؿط أعاخ َػتدًك َٔ ١ضغا ٌ٥املادػترل ٚايسنتٛضاٙ
نؿطط يًُٓاقؿ ١أ ٚيًُٓح
تٓل بعض ايًٛا٥ح ايساخً ١ٝيًهًٝات عً ٢نطٚضْ ٠ؿط عح َػتدًل َٔ ضغاي ١املادػترل أ ٚايسنتٛضا ٙنؿطط يتؿه ٌٝؾٓ ١اؿهِ
أ ٚايتٛق ١ٝمبٓح ايسضد َٔ ١فًؼ ايهً( ١ٝنًٝات اشلٓسغ – ١ايتذاض – ٠زنتٛضا ٙطب – ايعً – ّٛايذلب – ١ٝايكٝسي.)١
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2011/10/30عً ٢إناؾ ١بعض املٗاّ يطالب ايسنتٛضا ٙمبعٗس دٓٛب َكط يألٚضاّ
نؿطط ملٓر ايسضد:ٖٞٚ ١
-1

ْؿط عح َؿتل َٔ ضغاي ١ايسنتٛضا ٙيف ايسٚضٜات ٚاجملالت ايعًُ ١ٝقبٌ َٓاقؿ ١ايطغاي.١

-2

سهٛض عسز (َ )2ؤمتط ٚتكس ِٜأضبع ١غُٓٝاضات قبٌ زخ ٍٛاَتشإ اؾع ٤ايجاْٚ ٞسهٛض زٚض ٠تسضٜب ١ٝيف ايتدكل
اعتباضاً َٔ زٚض َا.2012 ٜٛ
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نً ١ٝايذلب ١ٝايطٜان ١ٝبأغٛٝط:
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2014/12/30عً ٢قٛاعس َٓاقؿ ١ضغاي ١عًَُ( ١ٝادػترل – زنتٛضا )ٙيف نً١ٝ
ايذلب ١ٝايطٜانٜٚ ١ٝؿذلط ملٓاقؿ ١ضغا ٌ٥املادػترل ٚايسنتٛضا ٙإٔ ٜك ّٛايباسح بتكسَ ِٜا ٜؿٝس ْؿط عح عًُٚ ٞاسس َكب ٍٛيف
فاٍ ايتدكل ايسقٝل ٜطؾل نُٔ أٚضام املٓاقؿٚ ١شيو اعتباضاً َٔ .ّ2014/12/30
نً ١ٝاـسَ ١االدتُاع:١ٝ
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2014/10/23عًْ ٢ؿط عح عً ٢األقٌ يطالب ايسضاغات ايعًٝا املػذًني يسضد١
املادػترل ؾططاً يًُٓاقؿٚ ١نصيو ْؿط عجني عً ٢األقٌ يًطالب املػذًني يسضد ١زنتٛض ايؿًػؿ ١يف اـسَ ١االدتُاع ١ٝنؿطط
يًُٓاقؿ ١باألقػاّ املدتًؿٚ ١شيو أغ ٠ٛمبا َٖ ٛتبع يف ايهًٝات املٓاظط.٠
نً ١ٝايطب:
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2017/3/26عً ٢نطٚضْ ٠ؿط عح َػتدًل َٔ ضغاي ١املادػترل يف فً ١نً١ٝ
ايطب بأغٛٝط أ ٚيف فً ١شات تك ِٝٝأعًَ ٢تاس ١عً ٢اإلْذلْت ٚشيو قبٌ تؿه ٌٝؾٓ ١اؿهِ عً ٢ايطغايٜٚ ١طبل عً ٢طالب
املادػترل ايص ٜٔغٝتِ قٝسِٖ اعتباضاً َٔ أبط.2017 ٌٜ
نً ١ٝايذلب ١ٝايٓٛع:١ٝ
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ ٚ ّ2017/5/24املُتس ست ّ2017/5/28 ٢عً ٢إٔ ٜتِ تطبٝل ْؿط عح ٚاسس
يطالب املادػترل ٚايسنتٛضا ٙنؿطط تؿه ٌٝؾٓ ١اؿهِ عً ٢ضغا ٌ٥املادػترل ٚايسنتٛضا ٙعً ٢مجٝع ايطالب املكٝس ٜٔيسضد١
املادػترل ٚايسنتٛضا َٔ ٙتاضٜذ َٛاؾك ١فًؼ اؾاَع.١
نً ١ٝايتُطٜض:
ٚاؾل فًؼ نً ١ٝايتُطٜض بتاضٜذ  2013/3/21عً ٢إٔ ٜك ّٛطايب ايسنتٛضا ٙبٓؿط عجني أسسُٖا يف اجملً ١ايعًُ ١ٝبايهًٚ ١ٝاآلخط
يف فً ١زٚي ١ٝنؿطط ملٓح زضد ١ايسنتٛضاٚ ،ٙإٔ ٜك ّٛطايب املادػترل بٓؿط عح باجملً ١ايعًُ ١ٝيًهً ١ٝنؿطط ملٓح زضد ١املادػترل.

ايًػات املكطض ٠عً ٢طالب ايسنتٛضاٙ
أٚالً :زٚض ٠يف إسس ٣ايًػات ايجالخ
قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ1982/12/12املٛاؾك ١عً ٢أْ٘ جيب سهٛض َكطض يف ايًػ ١ايؿطْػ ١ٝآ ٚايًػ١
األملاْ ١ٝيهٌ َٔ ٜػذٌ يسضد ١ايسنتٛضاٚ ٙال ميٓح ايسضد ١إال بعس لاس٘ يف ٖصا املكطض.
قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ ٜ " ّ1986/5/11سضؽ ايطايب املكٝس يسضد ١ايسنتٛضا ٙإسس ٣ايًػات ايجالث " ١ايًػ١
األملاْ ١ٝـ ايًػ ١ايؿطْػ ١ٝـ ايًػ ١االلًٝع " ١ٜنؿطط أغاغ ٞيًشك ٍٛعً ٢زضد ١ايسنتٛضا.ٙ
قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ ضقِ ( )334بتاضٜذ  ّ1988/6/26ايكطاض ايتاي:ٞ
" ٜعؿ َٔ ٞسهٛض َكطض ايًػ ١األدٓب ١ٝنؿطط يًشك ٍٛعً ٢ايسنتٛضا ٙنٌ َٔ اَه ٞعاَ ًا عً ٢األقٌ يف ايسضاغ ١يف بًس أدٓيب ".
قطض فًؼ اؾاَع ١بتاضٜذ  ":ّ1990/4/8املٛاؾك ١عً ٢إعؿا ٤ايطالب املكٝس ٜٔيسضد ١ايسنتٛضا ٙبأقػاّ ايًػ ١االلًٝع ١ٜـ
ايؿطْػ َٔ ١ٝسهٛض َكطض ايًػ.١
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ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2012/4/29عً ٢إٔ ٜهَ ٕٛكطض ايًػ ١ايؿطْػ ١ٝاملطًٛب يًطالب املكٝس ٜٔيسضد١
ايسنتٛضاَ ٙػتٜٛني نشس أزْٜ ٢تِ زضاغتُٗا َٔ خالٍ زٚضات عاز ١ٜأَ ٚهجؿ ١مبطنع زضاغات ايًػ ١ايؿطْػ ١ٝظاَع ١أغٛٝط َا مل
تهٔ ايال٥ش ١ايساخً ١ٝيًهً ١ٝتتطًب َػت ٟٛيػ ٣ٛأعً ،ٞعً ٢إٔ ٜػط ٟايكطاض عً ٢ايطالب ايص ٜٔغٝتِ قٝسِٖ بعس قسٚض.ٙ
قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2014/2/27املٛاؾك ١عً ٢قٝاّ َطنع اـسَ ١ايعاَ ١يًهُبٛٝتط ٚايًػات
ٚايذلمج ١بهً ١ٝايذلب ١ٝبايٛاز ٟاؾسٜس بايتعاَ ٕٚع قػِ ايًػ ١اإللًٝع ١ٜبهً ١ٝاآلزاب بأغٛٝط بتٓع ِٝزٚض ٠يف ايًػ ١اإللًٝع١ٜ
ملعا ١٦ٖٝ ْٞٚايتسضٜؼ (َادػترل  -زنتٛضا )ٙبهًٝات داَع ١أغٛٝط بايٛاز ٟاؾسٜس عً ٢إٔ تعكس االَتشاْات بهً ١ٝاآلزاب داَع١
أغٛٝط.
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ ٚ ّ2015/5/28املُتس ست ّ2015/5/31 ٢عً ٢اعتُاز ؾٗازات زٚض ٠ايًػ١
اإللًٝع ١ٜايت ٢متٓشٗا َعاٌَ ايًػ ١اإللًٝع ١ٜبهً ١ٝاآلزاب ٚاعتباضٖا ؾٗازات َعتُس ٠زاخٌ قطاع ايسضاغات ايعًٝا باؾاَع ١سٝح
إٔ قػِ ايًػ ١اإللًٝعٜ ١ٜعتدل اؾٗ ١األقً ١ٝعً ٢اإلؾطاف األنازمي ٞيتسضٜؼ ايًػ ١اإللًٝع ١ٜباؾاَع.١

ثاْٝاً :ايتٜٛؿٌ TOEFL
قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ1998/3/22ايكطاض ايتاي :ٞـ
" املٛاؾك ١عً ٢تسضٜؼ ايًػ ١االلًٝع ١ٜيًػاز ٠املسضغني املػاعسٚ ٜٔاملعٝسٚ ٜٔطالب ايسضاغات ايعًٝا ٚنصيو طالب املٓح ايسضاغٚ ١ٝؾكاً
ملا  :ًٜٞـ
ٜ -1ؿذلط اؿك ٍٛعً 400 ٢زضد ١يف اَتشإ ايًػ ١االلًٝع ١ٜايتٜٛؿٌ ٚشيو قبٌ اؿك ٍٛعً ٢زضد ١ايسنتٛضا.ٙ
 -2ايتأنٝس عً ٢إٔ تك ّٛنً ١ٝاآلزاب باؾاَع ١باالؾذلاى َع ٖ ١٦ٝاألَٝسٜػت بتسضٜؼ ايًػ ١االلًٝع ١ٜعٔ ططٜل قػِ ايًػ١
االلًٝع ١ٜبٗا يًػاز ٠املسضغني املػاعسٚ ٜٔاملعٝسٚ ٜٔطالب ايسضاغات ايعًٝا ٚنصيو طالب املٓح ايسضاغ ١ٝباؾاَع.١
 -3تتشٌُ اؾاَع ١تهايٝـ اؾذلاى املعٝس أ ٚاملسضؽ املػاعس يف زٚض ٠ايًػ ١االلًٝعَ ١ٜطتني ؾكط.
ٜ -4ػط ٟايكطاض عً ٢طالب ايسضاغات ايعًٝا ايص ٜٔغٝتِ قٝسِٖ يسضديت املادػترل ٚايسنتٛضا ٙاعتباضاً َٔ .ّ1998/10/1
ٜ -5عؿ ٞايطالب ايٛاؾس ٜٔيًذاَع ١عًَٓ ٢ح زضاغ َٔ ١ٝزضاغٖ ١صا املكطض.
قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2010/6/27املٛاؾك ١عً ٢تعس ٌٜقطاض فًؼ اؾاَع ١بتاضٜذ ٚ ّ1998/3/22ايصٟ
ٜٓل عً ٢نطٚض ٠ادتٝاظ ايطايب َػت ٟٛايتٜٛؿٌ املكطض عً ٢طالب ايسنتٛضا ٙبإناؾ ١ايؿكط( ٠ب) َٔ ايبٓس )( 1يٝكبح عً ٢ايٓشٛ
ايتاي:ٞ
بٜ َٔ -طغب يف االَتشإ (أ ٟحيكٌ عً ٢أقٌ َٔ  400زضدٜ )١تاح ي٘ ؾطق ١زخ ٍٛاالَتشإ ثالخ َطات ٚيف ساي ١ضغٛب٘ ٜتِ
تهًٝؿ٘ بادتٝاظ زٚض ٠يف ايًػ ١اإللًٝع ١ٜؾطٜط ١سكٛي٘ عً %70 ٢عً ٢األقٌ يف االَتشإ ايصٜ ٟعكس عكب ٖص ٙايسٚض ٠عً٢
إٔ تعكس ٖص ٙايسٚضات يهًٝات اؿكٛم – ايتذاض – ٠ايذلب – ١ٝايذلب ١ٝايٓٛع – ١ٝاـسَ ١االدتُاع – ١ٝاآلزاب عسا أقػاّ
ايًػات األدٓب ١ٝبٗص ٙايهًٝات ٚشيو يعٜاز ٠اؿك ١ًٝايًػ ١ٜٛيس.ِٜٗ
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2010/10/21عً ٢تعس ٌٜايؿكط) ٠ب (َٔ ايبٓس  َٔ 1قطاض فًؼ اؾاَع ١ضقِ
 681ايكازض يف ٚ ّ2010/6/27اـام مبػت ٣ٛايتٜٛؿٌ املكطض عً ٢طالب ايسنتٛضا ٙيٝكبح َٔ ٜطغب يف االَتشإ (أ ٟحيكٌ عً٢
59

قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

2018/2017

زي ٌٝايكٛاْني ٚايكطاضات املٓعُ ١يًسضاغات ايعًٝا

أقٌ َٔ  400زضدٜ )١تاح ي٘ ؾطق ١زخ ٍٛاالَتشإ ثالخ َطات ٚيف ساي ١ضغٛب٘ ٜتِ تهًٝؿ٘ بادتٝاظ زٚض ٠يف ايًػ ١اإللًٝع١ٜ
ؾطٜط ١سكٛي٘ عً %70 ٢عً ٢األقٌ يف االَتشإ ايصٜ ٟعكس عكب ٖص ٙايسٚض ٠عً ٢إٔ تعكس ٖص ٙايسٚضات يهًٝات اؿكٛم – ايتذاض– ٠
ايذلب ١ٝبأغٛٝط – ايذلب ١ٝايٓٛع – ١ٝاـسَ ١االدتُاع – ١ٝاآلزاب – ايذلب ١ٝايطٜان – ١ٝايذلب ١ٝبايٛاز ٟاؾسٜس عسا أقػاّ
ايًػات األدٓب ١ٝبٗص ٙايهًٝات ٚشيو يعٜاز ٠اؿك ١ًٝايًػ ١ٜٛيس.ِٜٗ
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2010/11/28عً ٢تعس ٌٜايكطاض ايػابل ٚشيو بإناؾ ١نً ١ٝايعضاع ١يٝكبح َٔ
ٜطغب يف االَتشإ (أ ٟحيكٌ عً ٢أقٌ َٔ  400زضدٜ )١تاح ي٘ ؾطق ١زخ ٍٛاالَتشإ ثالخ َطات ٚيف ساي ١ضغٛب٘ ٜتِ تهًٝؿ٘
بادتٝاظ زٚض ٠يف ايًػ ١اإللًٝع ١ٜؾطٜط ١سكٛي٘ عً %70 ٢عً ٢األقٌ يف االَتشإ ايصٜ ٟعكس عكب ٖص ٙايسٚض ٠عً ٢إٔ تعكس ٖصٙ
ايسٚضات يهًٝات اؿكٛم – ايتذاض – ٠ايذلب ١ٝبأغٛٝط – ايذلب ١ٝايٓٛع – ١ٝاـسَ ١االدتُاع – ١ٝاآلزاب – ايذلب ١ٝايطٜان– ١ٝ
ايذلب ١ٝبايٛاز ٟاؾسٜس – ايعضاعٚ ١نصيو األقػاّ ايت ٢ال تكسّ ضغا ٌ٥املادػترل ٚايسنتٛضا ٙبايًػ ١اإللًٝع ١ٜعسا أقػاّ ايًػات
األدٓب ١ٝبٗص ٙايهًٝات ٚشيو يعٜاز ٠اؿك ١ًٝايًػ ١ٜٛيس.ِٜٗ
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2010/12/27عً ٢إيػا ٤ايبٓس ( َٔ )5قطاض فًؼ اؾاَع ١ضقِ  128ايكازض
ظًػت٘ املٓعكس ٠يف  ّ1998/3/22اـام بإعؿا ٤ايطالب ايٛاؾس ٜٔيًذاَع ١عًَٓ ٢ح زضاغ َٔ ١ٝزضاغَ ١كطض ايًػ ١اإللًٝع١ٜ
"ايتٜٛؿٌ" ٚشيو يتعاضن٘ َع ايًٛا٥ح ايساخً ١ٝيًسضاغات ايعًٝا ببعض نًٝات اؾاَع.١
ٜػط ٣ايكطاض عً ٢ايطالب ايٛاؾس ٜٔيًسضاغات ايعًٝا ايص ٜٔغٝتِ قٝسِٖ يسضديت املادػترل ٚايسنتٛضا ٙاعتباضاً َٔ ّ2010/12/27
ًٜٚػَ ٞا خيايـ شيو َٔ قطاضات غابك ١بٗصا ايؿإٔ.
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2013/1/23عً ٢إناؾ ١بٓس دسٜس ٠ضقِ ( )5يكطاض فًؼ اؾاَع ١ضقِ 128
ايكازض يف  ّ1998/3/22نايتاي:ٞ
بٓس (ٜ )5عؿ ٞطالب ايًػ ١ايؿطْػ ١ٝاملكٝس ٜٔيسضد ١ايسنتٛضا ٙبهً ١ٝاآلزاب َٔ ٖصا ايكطاض طبكاً يٓل ال٥ش ١ايهً ١ٝيًسضاغات
ايعًٝا.

اَتشإ  ELPTنبس ٌٜيًتٜٛؿٌ
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2013/10/30عً ٢عكس اَتشإ ؾٗاز ٠إداز ٠ايًػ ١اإللًٝع (ELPT) ١ٜيطالب
ايسضاغات ايعًٝا املكٝس ٜٔبهًٝات اؾاَع ١بهً ١ٝاآلزاب باؾاَع ١بسٜالً عٔ اَتشإ ايتٜٛؿٌ املكطض بكطاض فًؼ اؾاَع ١ايكازض يف
.ّ1998/3/22
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2014/1/21عً ٢إٔ ٜه ٕٛايٓذاح يف زٚض ٠إداز ٠ايًػ ١اإللًٝع (ELPT) ١ٜايت٢
ٜٓعُٗا قػِ ايًػ ١اإللًٝع ١ٜبهً ١ٝاآلزاب باؾاَع ١عً ٢ايٓش ٛايتاي- :ٞ
ٜ -1ؿذلط اؿك ٍٛعً %50 ٢بايٓػب ١يطالب ايهًٝات ايٓعط.١ٜ
ٜ -2ؿذلط اؿك ٍٛعً %60 ٢يطالب ايهًٝات ايعًُ.١ٝ
ٜ -3ؿذلط اؿك ٍٛعً %80 ٢يطالب ايًػ ١اإللًٝع.١ٜ
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2014/2/27عً ٢عكس اَتشإ ؾٗاز ٠إداز ٠ايًػ ١اإللًٝع (ELPT) ١ٜيطالب
ايسضاغات ايعًٝا ايص ٟغٝعكس بكػِ ايًػ ١اإللًٝع ١ٜبهً ١ٝاآلزاب باؾاَع ١بسٜالً عٔ اَتشإ ايتٜٛؿٌ اعتباضاً َٔ ؾٗط أبط2014 ٌٜ
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عً ٢إٔ تك ّٛنًٝات َٚعاٖس اؾاَع ١بإبالؽ طالب املادػترل ٚايسنتٛضا ٙايص ٜٔسكًٛا ع ٞؾٗاز ٠ايتٜٛؿٌ بتكسميٗا يف َٛعس غاٜت٘
ؾٗط َاضؽ  2014باغتجٓا ٤نً ١ٝايتذاض ٠باؾاَعٜ ١ػتُط ايعٌُ بكطاض فًؼ اؾاَع ١ايػابل بعكس االَتشإ اـام بطالبٗا بٗ١٦ٝ
األَٝسٜػت.
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ ٚ ّ2014/6/26املُتس ست ّ2014/6/30 ٢عً ٢عكس زٚض ٠يػ ١إلًٝع ١ٜيًطالب
ايطاغبني ثالخ َطات يف اَتشإ ) (ELPTمبطنع تعً ِٝايًػ ١اإللًٝع ١ٜبهً ١ٝاآلزاب باؾاَع.١
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2014/11/30عً ٢اغتُطاض َطنع تطٜٛط ايتعً ِٝاؾاَع ٞيف عكس زٚضات تعًِٝ
ايًػات األدٓبٝـــــ ١عً ٢أال ته ٕٛايؿٗاز ٠املُٓٛس َ٘ٓ ١بسٜالً عٔ ايؿٗاز ٠املُٓٛسَ َٔ ١طنع ايًػ ١اإللًٝعٚ ١ٜال ؼتػب نؿٗاز٠
َعتُس ٠زاخٌ قطاع ايسضاغات ايعًٝا.
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2014/12/30عً ٢إٔ ٜتشٌُ املعٝسٚ ٕٚاملسضغ ٕٛاملػاعس ٜٔباؾاَع َٔ %50 ١ق١ُٝ
ضغ ّٛزٚضٚ (ELPT) ٠االَتشإ اـام بٗا ٜٚتشٌُ قٓسٚم ايبشٛخ باؾاَع ١باق ٞق ١ُٝضغ ّٛايسٚضٚ ٠االَتشإ اـام بٗا
ٚشيو ملطٚ ٠اسس ٠ؾكط عً ٢إٔ ته ٕٛق ١ُٝايطغ ّٛاـاق ١بايسٚضٚ ٠االَتشإ عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
 -1ضغ ّٛايسٚض 200 ٠دٓ.٘ٝ
 -2ضغ ّٛاالَتشإ  400دٓ.٘ٝ
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  2018/2/27عً ٢ضؾع ق ١ُٝضغِ االؾذلاى يف زٚض 200 َٔ ELPT٠دٓ ٘ٝإىل 300
دٓٚ ٘ٝضؾع ق ١ُٝضغِ االَتشإ َٔ  400دٓ ٘ٝإىل  500دٓ.٘ٝ
ٚميٓح َٔ جيتاظ االَتشإ ؾٗازٚ ٠اسس ٠ته ٕٛقاؿ ١ملس ٠عاَني ؾكط الغتٝؿا ٤ايػطض املطًٛب َٓٗا.

ايًػات املكطض ٠عً ٢طالب ايسنتٛضا ٙبهً ١ٝايعًّٛ
قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2004/4/27ايكطاض ايتاي:ٞ
" املٛاؾك ١عً ٢إعؿا ٤ايطالب (املكطٜني) مبطسً ١ايسنتٛضا ٙبهً ١ٝايعً ّٛداَع ١أغٛٝط َٔ َكطض ايًػ ١االلًٝع ١ٜعً ٢إٔ ٜهتؿٞ
بسضاغ ١إسس ٣ايًػتني األملاْٝــــ ١أ ٚايؿطْػ ١ٝظاْب ايتٜٛؿٌ ايص ٟأقط ٙفًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠يف  ّ1998/3/22أَا
بايٓػب ١يًطالب ايٛاؾس ٜٔؾإِْٗ ٜؤز ٕٚاالَتشإ يف َكطض ايًػ ١االلًٝع ١ٜبهً ١ٝاآلزاب باإلناؾ ١إيَ ٞكطض ايًػ ١األملاْ ١ٝأٚ
ايؿطْػ.١ٝ
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ايًػات املكطض ٠عً ٢طالب نً ١ٝاآلزاب
أ ـ طالب ايسنتٛضا:ٙ
قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2004/4/27ايكطاض ايتاي:ٞ
املٛاؾك ١عً ٢تعس ٌٜقطاض فًؼ اؾاَع ١ايكازض يف  ّ1998/3/22بإٔ تـــه ٕٛزضد ١ايتٜ ٛؿٌ ( 550زضد )١بسالً َٔ  400زضد١
نشس أزْ ٞملٓح زضد ١ايسنتٛضا ٙيف اآلزاب َٔ قػِ ايًػ ١االلًٝع ١ٜعً ٢إٔ ٜبك ٞايٛنع عًَ ٢ا ٖ ٛعً 400( ٘ٝزضدٚ )١سػب
ايال٥ش ١اؿاي ١ٝيًطًب ١بايٓػب ١يباق ٞايتدككات.
ب ـ طالب َادػترل ايًػ ١اإللًٝع :١ٜـ
قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2005/10/30ايكطاض ايتاي:ٞ
املٛاؾك ١عً ٢تعس ٌٜقطاض ٙايػابل ضقِ ( )442ايكازض ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2005/6/26يٝكبح عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
املٛاؾك ١عً ٢سك ٍٛايباسح بكػِ ايًػ ١اإللًٝع ١ٜبهً ١ٝاآلزاب باؾاَع ١عً )550( ٢زضد ١نشس أزْ ٞيف اَتشإ
( )Toeflايص ٟتعكس ١٦ٖٝ ٙاألَٝسٜػت نؿطط يًتػذ ٌٝيسضد ١املادػترل يف ايًػ ١اإللًٝع ١ٜعً ٢إٔ ٜطبل ٖصا ايكطاض عًَٔ ٢
ٜتكسّ يًتػذ ٌٝاعتباضاً َٔ .ّ2005/10/30
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ ٚ ّ2015/1/20املُتس إىل  ّ2015/1/30عً ٢سك ٍٛطايب املادػترل ٚايسنتٛضا ٙبكػِ
ايًػ ١اإللًٝع ١ٜبهً ١ٝاآلزاب بأغٛٝط عً ٢سك ٍٛايطايب عً 550 ٢زضد ١يف اَتشإ ايتٜٛؿٌ نؿطط أغاغ ٞيًتػذٚ ٌٝملٓح زضديت
املادػترل ٚايسنتٛضا َٔ ٙايكػِ ملٔ غبل شلِ ايتػذ ٌٝبسْٗٚا.
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ ٚ ّ2015/10/25املُتس ست ّ2015/11/1 ٢عً ٢نطٚض ٠ادتٝاظ زٚض ٠يف ايًػ ١ايعطب١ٝ
ٜعكبٗا اختباض نؿطط يًتػذ ٌٝيسضديت املادػترل ٚايسنتٛضا ٙباألقػاّ ايعًُ ١ٝبهً ١ٝاآلزاب بأغٛٝط.
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َٓح ايسضدات ايعًُ١ٝ
تٓل املاز )41( ٠ثاًْ ٝا  000ؾكط َٔ )22( ٠ايكاْ 49 ٕٛيػٓــــ َٔ1972 ١املػا ٌ٥ايتٓؿٝص ١ٜجملًؼ ايهًــــــــ ١ٝأ ٚاملعٗس بــــــايٓعط
يف املػا ٌ٥اآلت:١ٝ


" اقذلاح َٓح ايسضدات ٚايؿٗازات ايعًُٚ ١ٝايسبًَٛات َٔ ايهً ١ٝأ ٚاملعٗس"



" تٓل املاز 23 " ٠ثاْٝا " ايبٓس ( َٔ )21ايكاْ 49 ٕٛيػٓ ّ1972 ١عً:٢
" خيتل فًؼ اؾاَع ١بايٓعط يف املػا ٌ٥اآلت:١ٝ
" َٓح ايسضدات ٚايؿٗازات ايعًُٚ ١ٝايسبًَٛات َٓٚح ايسضدات ايؿدط" ١ٜ

ْػذ ايطغا ٌ٥املطًٛب َٔ ١ايباسجني
قطضت ؾٓ ١املهتبات ظًػتٗا بتاضٜذ َ ّ2003/3/2ا :ًٜٞ
ٜ -1ػًِ ايباسح يًُهتب ١عسز ( )1ضغايٚ ١ضقَ ١ٝع اإلبكا ٤عًَ ٢ا ٖ ٛعً ٘ٝبايٓػب ١يًهًٝات اييت تطًب َٔ ايباسح ْػذ
يًتبازٍ ٚاإلٖسا ٤باإلناؾـ ١إىل عسز ( )2ضغاي ١يًُهتب ١املطنعَٚ ١ٜهتب ١داَع ١عني سلؼ.
ٜ -2ػًِ ايباسح ْػد َٔ ١ايطغايٚ ( C.D ( ١آخطَ ٟكٛضَٝ ٠هطٚؾًُٝٝاً عً ٢ؾطا٥ح قػرل ٠اؿذِ عً ٢إٔ ٜتِ إٜساعٗا
باملهتب. ١
اعتُس ايػٝس األغتاش ايسنتٛض  /ضٝ٥ؼ اؾاَع ١بتاضٜذ  ّ2004/2/29قطاض فًؼ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ ظًػت٘ املٓعكس٠
بتاضٜذ  ّ2004/2/16باملٛاؾك ١عً :٢ـ
تعٜٚس ضابط ١اؾاَعات اإلغالَ ١ٝبٓػد َٔ ١ضغا ٌ٥املادػترل ٚايسنتٛضا ٙاييت متٓح َٔ داَع ١أغٛٝط عً ٢إٔ تتٛي ٞاإلزاض٠
ايعاَ ١يًسضاغات ايعًٝا إضغاشلا إىل ضابط ١اؾاَعات اإلغالَ.١ٝ
اعتُس ايػٝس األغتاش ايسنتٛض /ضٝ٥ؼ اؾاَع ١بتاضٜذ  ّ2005/11/24قطاض فًؼ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ ظًػت٘ املٓعكس٠
بتاضٜذ  ّ2005/11/13املٛاؾك ١عً ٢تعس ٌٜقطاض ٙايػابل ضقِ ( )3ايكازض ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2005/5/23بؿإٔ ايٓػذ
املػًَُ َٔ ١كسَ ٞضغا ٌ٥املادػترل ٚايسنتٛضا ٙيٝكبح عً ٢ايٓش ٛايتاي :ٞـ
 -1تػًِ عسز (ْ )2ػدٚ ١ضق َٔ ١ٝايطغايْ( ١ػد ١ملهتب ١ايهً ١ٝـ ٚايٓػد ١األخط ٣ملهتب ١داَع ١عني سلؼ).
 -2تػً ِٝعسز ( )4أقطام َسف َٔ ( C.D ( ١ايطغــــاي ١تػًِ يًذٗات ايتايَ( ١ٝهتب ١ايهً ١ٝـ املهتب ١املطنع ١ٜظاَع١
أغٛٝط ـ املهتب ١املطنع ١ٜيًسضاغات ايعًٝا باؾاَع ١ـ َهتب ١ضابط ١اؾاَعات اإلغالَ.)١ٝ
ٚشيو باإلناؾ ١إىل ْػد َٔ ١ايطغاي ١املكٛضَٝ ٠هطٚؾًُٝٝا عً ٢ؾطا٥ح قػرل اؿذِ عً ٢إٔ ٜتِ إٜساعٗا مبهتب ١ايهً.١ٝ
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قطض فًؼ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ 2005/7/19املٛاؾك ١عً ٢طبع ضغا ٌ٥املادػترل ٚايسنتٛضا ٙعًٚ ٢ضم
سذِ  25 × 1756غِ عً ٢ايٛدٗني.
قطض فًؼ ايسضاغــات ايعًٝا ٚايبشٛخ ظًػت٘ املٓعكس ٠يف َ ّ2013/4/22ا :ًٜٞ
املٛاؾك ١عً ٢تعس ٌٜقطاض ٟفًؼ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ ظًػت ٘ٝملٓعكستني بتاضٜذ  2010/9/20 ٚ 2005/11/13اـاقني
بايٓػذ املػًَُ َٔ ١كسَ ٞضغا ٌ٥املادػترل ٚايسنتٛضا ٙباؾاَع ١يٝكبشا عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
أٚالً :قٝاّ ايػازَ ٠كسَ ٞضغا ٌ٥املادػترل ٚايسنتٛضا ٙبتػًْ ِٝػذ َٔ ضغا ًِٗ٥عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
 -1عسز (ْ )2ػدٚ ١ضق َٔ ١ٝايطغايْ( ١ػد ١ملهتب ١ايهًٚ ١ٝايٓػد ١األخط ٣ؾاَع ١عني سلؼ.
 -2عسز ( )2أقطام َسف َٔ (cd) ١ايطغاي ١تػًِ إسساٖا ملهتب ١ايهًٚ ١ٝاألخط ٣ملهتب ١ضابط ١اؾاَعات اإلغالَ.١ٝ
 -3عسز (ْ )2ػد ١ايهذل َٔ (PDF) ١ْٝٚايطغاي ١ناًَ ١عًًَ ٢ـ ٚاسس تػًِ إسساٖا إىل املػتٛزع ايطقُ ٞباإلزاض٠
ايعاَ ١يًُهتبات ٚايٓػد ١األخط ٣ملطنع إٜساع ايطغا ٌ٥اؾاَع ١ٝايتابع الؼاز اؾاَعات ايعطبَٚ ١ٝكط ٙاؾاَع١
األضزْ.١ٝ
ْ -4ػد َٔ ١ايطغايَ ١كٛضَٝ ٠هطٚؾًُٝٝا عً ٢ؾطا٥ح قػرل ٠اؿذِ عً ٢إٔ ٜتِ إٜساعٗا مبهتب ١ايهً.١ٝ
ثاْٝاً ٜٛ :قع قاسب ايطغاي ١عً ٢إقطاض مبٛاؾكت٘ عً ٢إتاس ١ايطغاي ١ايهذلْٝٚاً ٚؾكاً ملا تطا ٙاؾاَع ١أ ٚإٖساٖ٤ا ؾٗات أخطٟ
نُٔ خط ١اؾاَع ١يًتبازٍ ٚاإلٖسا ٤أ ٚاالتؿاقٝات املٛقع عًٗٝا.

َهاؾآت املػاُٖ ١يف طبع ٚإعساز ايطغا٥ـــــٌ
َٚهاؾآت ؾــــــإ اإلؾطاف ٚاملٓاقؿ١
َهاؾأ ٠ايطايب:
ٚتؿٌُ املػاُٖ ١يف طبع ٚإعساز ضغا ٌ٥املادػترل ٚايسنتٛضا.ٙ
تٓل املاز َٔ )305( ٠ايال٥ش ١ايتٓؿٝص ١ٜيكاْ ٕٛتٓع ِٝاؾاَعات عً :٢ـ
جيٛظ إٔ ميٓح املعٝسٚ ٕٚاملسضغ ٕٛاملػاعسٚ ٕٚاملسضغ َٔ ٕٛخاضز ٖ ١٦ٝايتسضٜؼ ٚطالب املهاؾأ ٠ايسضاغٚ ١ٝايعاًَ ٕٛباؾاَعات
ٚأَاْ ١اجملًؼ األعً ٢يًذاَعات َهاؾأَ ٠ػاُٖ ١يف ْؿكات إعساز ضغا ٌ٥املادػترل ٚايسنتٛضاٚ ٙشيو بٓا ٤عً ٢طًب األغتاش املؿطف
ٚٚؾك ًا يًٓعاّ ايصٜ ٟكسض ب٘ قطاض َٔ اجملًؼ األعً ٢يًذاَعات.
قطض اجملًؼ األعً ٢يًذاَعات ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ1990/1/20املٛاؾك ١عً ٢إٔ تهَ ٕٛػاُٖ ١اؾاَع ١يف ْؿكـــات ضغــاي١
املادػترل ( 450دًٓ ٗٝا َكــــطٜاً)  750ٚدٓٗٝاً َكطٜاً يًُػاُٖ ١يف ْؿكات إعساز ضغاي ١ايسنتٛضا.ٙ
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َهاؾأ ٠ايػاز ٠املؿطؾني عً ٢ايطغاي١
قطاض ضٝ٥ؼ اؾُٗٛض ١ٜضقِ ( )311يػٓ 1994 ١يتعس ٌٜبعض أسهاّ ايال٥ش ١ايتٓؿٝص ١ٜيكاْ ٕٛتٓع ِٝاؾاَعات :ـ
ٜػتبسٍ بٓكٛم املٛاز  293ؾكط ٠أٚي َٔ 295 ،294 ٞايال٥ش ١ايتٓؿٝص ١ٜيكاْ ٕٛتٓع ِٝاؾاَعات املؿاض إيٗٝا ايٓكٛم اآلت:١ٝ
َاز )293( ٠ؾكط ٠أٚي:ٞ
ميٓح املؿطف عً ٢ضغاي ١املادػترل َهاؾأَ ٠كساضٖا أضبعُا ١٥دٓٗٝا ٚميٓح املؿطف عً ٢ضغاي ١ايسنتٛضاَ ٙهاؾأ ٠أيـ دٓ٘ٝ
ٚشيو بعس َٓاقؿ ١ايطغاي َٔ ١ؾٓ ١اؿهِ عًٗٝا ٚعس أقك ٞأضبع ١آالف دٓ ٘ٝيف ايػٓ ١اؾاَعٚ ١ٝإشا تعسز املؿطؾٚ ٕٛظعت املهاؾأ٠
عً ِٗٝبايتػا.ٟٚ
قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2006/1/23ايكطاض ايتاي:ٞ
املٛاؾك ١عً ٢تعس ٌٜقطاض ٙضقِ ( )107ايكازض ظًػت٘ ضقِ ( )183املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ1976/3/24بؿإٔ قطف َهاؾأ ٠اإلؾطاف
عً ٢ايطغا ٌ٥ايعًُٜٚ ١ٝكبح عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
ٜ -1تِ قطف َهاؾأ ٠ؾٓ ١اؿهِ عً ٢ايطغاي ١ؾٛض تػً ِٝايتكطٜط ايهً ١ٝعٔ ططٜل ايهً.١ٝ
ٜ -2تِ قطف َهاؾأ ٠ؾإ اإلؾطاف بعس َٛاؾك ١فًؼ ايهً ١ٝعً ٢إجياظ ايطغاٜٚ ٌ٥تِ ايكطف عٔ ططٜل اإلزاض ٠ايعاَ ١يًسضاغات
ايعًٝا َباؾطاً َٝ َٔٚعاْ ١ٝايهً.١ٝ
قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2012/4/29ايكطاض ايتاي:ٞ
املٛاؾك ١عًَٓ ٢ح املؿطؾني ٚاحملهُني عً ٢ضغا ٌ٥املادػترل ٚايسنتٛضا ٙاملهاؾأ ٠ايتاي ١ٝباإلناؾ ١إىل املهاؾآت املكطض ٠مبٛدب
املازتني  َٔ 294 ،293ايال٥ش ١ايتٓؿٝص َٔ ١ٜقاْ ٕٛتٓع ِٝاؾاَعات  49يػٓٚ 1972 ١املعسيتني بايكطاض اؾُٗٛض ضقِ  311يػٓ1994 ١
يتكبح املهاؾأ ٠نُا :ًٜٞ
أ -املٛاؾك ١عًَٓ ٢ح املؿطؾني ٚاحملهُني يطغا ٌ٥املادػترل ٚايسنتٛضا ٙاملهاؾآت ايتاي- :١ٝ
 -1ميٓح املؿطف عً ٢ضغا ٌ٥املادػترل َهاؾأ ٠قسضٖا أيـ دٓٚ ٘ٝإشا تعسز املؿطؾٚ ٕٛظعت املهاؾأ ٠عً ِٗٝبايتػا.ٟٚ
 -2ميٓح املؿطف عً ٢ضغاي ١ايسنتٛضاَ ٙهاؾأ ٠قسضٖا أيـ ٚمخػُا ١٥دٓٚ ٘ٝإشا تعسز املؿطؾٚ ٕٛظعت املهاؾأ ٠عًِٗٝ
بايتػا.ٟٚ
 -3ميٓح احملهِ يطغاي ١املادػترل َهاؾأ ٠قسضٖا َا٥تإ ٚمخػ ٕٛدٓ ٘ٝعً ٢إٔ ٜتِ قطف املهاؾأ ٠ألثٓني ؾكط َٔ ؾٓ١
اإلؾطاف ٚإشا تعسز املؿطؾٚ ٕٛظعت عً ِٗٝبايتػا.ٟٚ
 -4ميٓح احملهِ يطغاي ١ايسنتٛضاَ ٙهاؾأ ٠قسضٖا َا٥تإ ٚمخػ ٕٛدٓ ٘ٝعً ٢إٔ ٜتِ قطف املهاؾأ ٠ألثٓني ؾكط َٔ ؾٓ١
اإلؾطاف ٚإشا تعسز املؿطؾٚ ٕٛظعت عً ِٗٝبايتػا.ٟٚ
باإلناؾ ١إىل املهاؾآت املكطض ٠مبٛدب املازتني ( َٔ )294( ٚ )293ايال٥ش ١ايتٓؿٝص َٔ ١ٜقاْ ٕٛتٓع ِٝاؾاَعات ضقِ ( )49يػٓ١
ٚ ّ1972املعسيتني بايكطاض اؾُٗٛض ٟضقِ ( )311يػٓ.ّ1994 ١
بٜ -طبل ٖصا ايكطاض اعتباضاً َٔ ( ّ2012/7/1عً ٢إٔ ٜتِ ايكطف َٔ قٓسٚم ايبشٛخ).
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َهاؾأ ٠ؾٓ ١املٓاقؿٚ ١اؿهِ عً ٢ايطغاي١
َاز :)493( ٠ـ
متٓح َهاؾأَ ٠كساضٖا َا ١٥دٓٗٝاً يهٌ َٔ ٜؿذلى يف ؾشل ايطغاي ١يسضد ١املادػترل ٚتكس ِٜايتكاضٜط عٓٗا َٓٚاقؿتٗا ،إشا
نإ ٖٓاى قٌ شلص ٙاملٓاقؿٚ ١نصيو َٔ ٜؿذلى يف ؾشل ايبشٛخ ٚاملكسَ ١يًشك ٍٛعً ٢اؾٛا٥ع ٚإشا نإ أسس املؿذلنني يف
ايؿشل َٔ خاضز َكط َٓح َهاؾأَ ٠كساضٖا مخػُا ١٥دَٓ ٘ٝع ؼٌُ اؾاَعَ ١كاضٜـ ؼ ٌٜٛاملهاؾأ.٠
ٚيًُؿطف عً ٢ايطغاي ١إٔ جيُع بني ٖص ٙاملهاؾأَٚ ٠هاؾأ ٠اإلؾطاف املٓكٛم عًٗٝا يف املاز ٠ايػابك.١
َاز :)295( ٠ـ
متٓح َهاؾأَ ٠كساضٖا َا٥تإ ٚمخػ ٕٛدٓٗٝا يهٌ َٔ ٜؿذلى يف ؾشل ايطغاي ١يسضد ١ايسنتٛضاٚ ٙتكس ِٜايتكاضٜط عٓٗا
َٓٚاقؿتٗا ،إشا زعا األَط إىل ٖص ٙاملٓاقؿٚ ١إشا نإ أسس املؿذلنني يف ايؿشل َٔ خاضز َكط َٓح َهاؾأَ ٠كساضٖا أيـ دَٓ ٘ٝع
ؼٌُ اؾاَعَ ١كاضٜـ ؼ ٌٜٛاملهاؾأ.٠
ٚاملؿطف عً ٢ايطغاي ١إٔ جيُع بني ٖص ٙاملهاؾأَٚ ٠هاؾأ ٠اإلؾطاف نُا ميٓح نٌ عه َٔ ٛأعها ٤ؾٓ ١االَتشإ ايتأًٖٞٝ
يسضد ١ايسنتٛضاَ ٙهاؾأَ ٠كساضٖا مخػ ٕٛدٓٗٝا ٚعس أقكَ ٞا٥تإ ٚمخػ ٕٛدٓٗٝاً يف ايػٓ ١اؾاَع ١ٝيًُُتشٓني عً٢
َػت ٟٛايهً ١ٝايٛاسسٜٚ ٠ه ٕٛاؿس األقك ٢يعسز املُتشٓني يهٌ ؾٓ ١مخػ ١أعها ٤إال إشا ْكت ايال٥ش ١ايساخً ١ٝيًهً ١ٝعً٢
خالف شيو.
قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  1997/10/26ايكطاض ايتاي :ٞـ
" املٛاؾك ١عً ٢قطف َهاؾأ ٠ؾشل ايطغا ٌ٥ايعًَُ( ١ٝادػترل ـ زنتٛضا )ٙيًػاز ٠املؿطؾني عً ٢ايطغايٚ ١املؿذلنني ؾ ٢ؾٓ١
ايؿشل (قهِ زاخً )ٞعس أقك ٞاثٓإ ".
قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2012/4/29ايكطاض ايتاي:ٞ
ميٓح احملهِ يطغاي ١ايسنتٛضاَ ٙهاؾأ ٠قسضٖا َا٥تإ ٚمخػ ٕٛدٓ ٘ٝعً ٢إٔ ٜتِ قطف املهاؾأ ٠ألثٓني ؾكط َٔ ؾٓ ١اإلؾطاف
ٚإشا تعسز املؿطؾٚ ٕٛظعت عً ِٗٝبايتػا َٔ( ٟٚقٓسٚم ايبشٛخ).
ٜطبل ٖصا ايكطاض اعتباضاً َٔ .ّ2012/7/1

َهاؾأ ٠االختباضات ايؿدك ١ٝيًكبٍٛ
بهًٝات ايذلبٚ ١ٝايذلب ١ٝايطٜان١ٝ
أٚق ٢فًؼ ايسضاغات بتاضٜذ  1993/3/20بكطف َهاؾأ ٠قسضٖا َٜٛ 20اً يًػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚايعاًَ ٕٛبهً ١ٝايذلب١ٝ
ٚايذلب ١ٝايطٜانٚ ١ٝايعاًَ ٕٛباإلزاض ٠ايعاَ ١يًسضاغات ايعًٝا َكابٌ أعُاٍ ايكبٚ ٍٛاإلختباضات ايؿدكٚ ١ٝايؿؿ ١ٜٛاييت تعكس
يطالب ايسضاغات ايعًٝا.
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زي ٌٝايكٛاْني ٚايكطاضات املٓعُ ١يًسضاغات ايعًٝا

َهاؾأ ٠االختباضات ايؿدكٚ ١ٝايؿؿ١ٜٛ
يًكب ٍٛبهً ١ٝاـسَ ١االدتُاع١ٝ
ٚاؾل فًؼ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ ظًػت ٘ٝاملٓعكس ٠بتاضٜذ  2017/12/24 ،2017/11/26عً ٢نِ نً ١ٝاـسَ ١االدتُاع١ٝ
يكطاض فًؼ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ ظًػت٘ يف  1993/3/20بكطف َهاؾأَ ٠كساضٖا عؿطَٜٛ ٕٚاً يًػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ
ايص ٜٔؾاضنٛا يف االختباضات ايؿدكٚ ١ٝايؿؿٚ ١ٜٛايعاًَني بايسضاغات ايعًٝا بايهًٚ ١ٝايسضاغات ايعًٝا املطنعٚ ١ٜأَاْ ١فًؼ
ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ َكابٌ أعُاٍ ايكب ٍٛباالختباضات ايؿدكٚ ١ٝايؿؿ ١ٜٛايت ٢تعكس يطالب ايسضاغات ايعًٝا (زبً– ّٛ
َادػترل – زنتٛضاٚ )ٙشيو أغ ٠ٛبهًٝات ايذلب ١ٝبأغٛٝط ٚايٛاز ٟاؾسٜس ٚايذلب ١ٝايطٜان.١ٝ

طـــــــــــالب ايبــــــــشح
ؾطٚط االيتشــام :ـ


اؿك ٍٛعً ٢ايًٝػاْؼ أ ٚايبهايٛضٜٛؽ عً ٢أال ٜه ٕٛقس َه ٞعً ٘ٝأنجط َٔ  4غٓٛات َٓص ايتدطز.



اؿك ٍٛعً ٢تكسٜط (دٝس) عً ٢األقٌ يف نٌ َٔ ايتكسٜط ايعاّ يف ايسضد ١اؾاَع ١ٝاألٚيٚ ٞيف تكسٜط َاز ٠ايتدكل.
َس ٠ايسضاغ ١يًُادػترل ( )3غٓٛات ػسز غٜٓٛاً بٓا ٤عً ٢تٛق َٔ ١ٝؾٓ ١اإلؾطاف ٚفًؼ ايكػِ َٛٚاؾك ١فًؼ ايهً١ٝ

ٚاعتُاز األغتاش ايسنتٛض ْا٥ب ضٝ٥ؼ اؾاَع ١يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ.
جيٛظ إٔ متس املٓش ١غٓ ١ضابع ١بٓا ٤عً ٢تٛق َٔ ١ٝؾٓ ١اإلؾطاف ٚفًؼ ايكػِ َٛٚاؾك ١فًؼ ايهًٚ ١ٝاعتُاز ايػٝس األغتاش
ايسنتٛض ْ /ا٥ب ضٝ٥ؼ اؾاَع ١يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ.
ؾطٚط عاَـــ :١ـ
 )1إٔ ٜه ٕٛاملتكسّ يًشك ٍٛعً ٢املٓش َٔ ١خطجي ٞداَع ١أغٛٝط.
 )2أال ٜه َٔ ٕٛايعاًَني غٛا ٤بايكطاع اؿه َٞٛأ ٚغرل اؿه.َٞٛ
ٜ )3تِ تطبٝل ؾطٚط ايتػذ ٌٝيهٌ زضد ١طبك ًا ملا ٖٚ ٛاضز يف ال٥ش ١نٌ نً.١ٝ
ٜ )4ؿهٌ إٔ ٜه ٕٛايطايب َكٝساً يسضد ١املادػترل.
األٚضام املطًٛب :١ـ
.1

طًب اغتدساّ َػتٛف يطغِ ايسَػ ١باغِ األغتاش ايسنتٛض ْ /ا٥ب ضٝ٥ؼ اؾاَع ١يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ.

 .2ؾٗاز ٠ايبهايٛضٜٛؽ أ ٚايًٝػاْؼ ٚؾٗاز ٠بتكسٜطات ايػٓٛات األضبع.
 .3املٛقـ َٔ ايتذٓٝس أ ٚاـسَ ١ايعاَ.١
.4

ؾٗاز ٠املٝالز أَ ٚػتدطز ضزلَٗٓ ٞا.

 .5قٛض ٠ايبطاق ١ايؿدك ١ٝأ ٚايعا.١ًٝ٥
 .6عسز ( )4قٛض ؾدكٝــــ.١
 .7إقطاض بعسّ ايعٌُ يف أٚ ٟظٝؿ ١سه ١َٝٛأ ٚغرل سه.١َٝٛ
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ايكٛاعس ايتٓع :١ُٝٝـ
 )1إٔ ٜه ٕٛطايب ايبشح َٔ خطجي ٞداَع ١أغٛٝط.
ٜ )2بسأ غطٜإ املٓش ١ايسضاغ ١ٝابتــسا َٔ ٤تاضٜـــذ ايكٝــس يسضد ١املادػترل أ ٚايسنتٛضا ٙأ َٔ ٚتاضٜذ اغتالّ ايعٌُ إشا نإ
ايطايب غبل قٝس ٙيتًو ايسضد ١بايهً.١ٝ
َ )3س ٠املٓش ١ايسضاغ ١ٝثالخ غٓٛات يًُادػترل ٚأضبع غٓٛات يًسنتٛضاٚ ٙجيٛظ املس يعاّ آخط بٓا ٤عً ٢تٛق َٔ ١ٝؾٓ١
اإلؾطاف ٚفًؼ ايكػِ َٛٚاؾك ١فًؼ ايهًٚ ١ٝاعتُاز األغتاش ايسنتٛض ْا٥ب ضٝ٥ؼ اؾاَع ١يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ.
 )4تتشٌُ اؾاَع ١املكطٚؾات ايسضاغ ١ٝاملكطض ٠عً ٢طايب ايبشح.
 )5تكسض بطاق ١داَع ١ٝيهٌ طايب ٜٛنح بٗا قؿت٘ نطايب عح بايهً.ٞ
ٜ )6ػُح يطايب ايبشح باالغتؿاز َٔ ٠خسَات املهتبات (االطالع ٚاالغتعاضٚ )٠املعاٌَ ٚال ٜػُح ي٘ باغتدساّ أدٗع ٠نعٗس٠
ؾدك.١ٝ
 )7جيٛظ إٔ ٜهًـ طايب ايبشح باملعا ١ْٚيف تسضٜؼ ايسضٚؽ ايعًُٚ ١ٝايتُطٜٓات بعس َٛاؾك ١فًؼ ايكػِ املدتل ٚاعتُاز
عُٝس ايهً.١ٝ
ٜ )8تِ االستؿاظ باملٓش ١يًُذٓسَ ٜٔع ٚقـ قٝسِٖ بايسضاغات ايعًٝا ؿني االْتٗا َٔ ٤أزا ٤اـسَ ١ايعػهط.١ٜ
ًٜ )9تعّ طايب ايبشح باؿهٛض َس ٠مخػ ١أٜاّ أغبٛعٝاً بٛاقع غت غاعات َٜٝٛاً عً ٢إٔ ٜك ّٛبايتٛقٝع باؿهٛض
ٚاالْكطاف يس ٣اؾٗ ١اييت ؼسزٖا ايهً.١ٝ
 )10ميٓح طايب ايبشح َهاؾأَ ٠اي ١ٝؾاًَ ١قسضٖا ( 180دٓٗٝاً يطايب عح املادػترل 200 ،دٓٗٝا يطايب عح زنتٛضاْ )ٙعرل
تؿطغ٘ يًسضاغٚ ١ايبشح ايعًُٚ ٞغاعات ايتسضٜؼ ايعًُٚ ١ٝايتُطٜٓات اييت قس ٜهًـ بٗا.
 )11ميٓح طايب ايبشح إداظ ٠غَٓ ١ٜٛسؾٛع ١األدط ملسٚ 21( ٠اسس ٚعؿطً َٜٛ ٕٚا غٜٓٛاً).
 )12تًػ ٞاملٓش ١ايسضاغـ ١ٝقبٌ اْتٗاَ ٤ستٗا إشا ناْت ساٍ ايطايب ايسضاغـــــــ ١ٝال ػعً٘ دسٜطًا باالغتُطاض يف ايسضاغ١
ٚشيو ٚؾكاً يتكطٜط ؾٓ ١اإلؾــطاف ٚأٜهاً إشا نإ غًٛن٘ ال ٜتٓاغب َع َا تؿته ٘ٝايتكايٝس اؾاَعٜٚ ١ٝه ٕٛشيو بتٛقٝـَٔ ١
فًػ ٞايكػِ ٚايهًٜ ١ٝكسض بٗا قـــــطاض َٔ فًؼ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشـٛخ ٜٚعتُس َٔ ايػًط ١املدتك.١
 )13خيه ع طايب ايبشح يًٓعاّ ايتأزٜيب ايٛاضز بكاْْ ٕٛعاّ ايعاًَني املسْٝني بايسٚي ١ضقِ  47يػٓ ّ1978 ١يف ساي١
إخالي٘ مبكتهٝات ايٛادب ايٛظٝؿ.ٞ
 )14تكٚ ّٛسسات ايسضاغات ايعًٝا بايهًٝات بإْؿاًَ ٤ـ يهٌ طايب تػتٛؾـــ ٞب٘ األٚضام املطًٛب ١نطايب عح َٔ اـاضز.
 )15تٓتٗ ٞاملٓش ١باْتٗاَ ٤ستٗا أ ٚاؿك ٍٛعً ٢ايسضدــ.١
 )16ال تًتعّ اؾاَع ١بتعٝني أ َِٗٓ ٟيف ٚظٝؿَ ١سضؽ َػاعس أَ ٚسضؽ بعــس سكٛي٘ عً ٢ايسضد ١املػذٌ شلا.
قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ2004/3/28املٛاؾك ١عًَ ٢عاًَ ١طالب ايبشح َعاًَ ١ايٛاؾس ٕٚعٓس ايتػذٌٝ
يسضد ١املادػترل سػـب املٛاعٝس املكطض ٠بال٥ش ١نٌ نً.١ٝ
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ؾٓـــ ١اإلعــــساز
اإلؾطاف ايعاّ

أ.ز /امحس عبس ٙدعٝل
ضٝ٥ؼ اؾاَع١

ضٝ٥ؼ ؾطٜل ايعٌُ

أ.ز /طاضم عبس اهلل اؾُاٍ
ْا٥ب ضٝ٥ؼ اؾاَع ١يؿ ٕٛ٦ايسضاغات ايعًٝا ايبشٛخ
ؾطٜل ايعٌُ
إعساز ٚؼسٜح

ز /عبس ايعع ِٝعبس اجملٝس قُس
َسٜط عاّ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ
نتاب١

أ /غاَح ٚيػٔ سبٝب
باإلزاض ٠ايعاَ ١يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

ايؿطٜل ايؿين
تكُِٝ

أ /أمحس سػني قُس
مبهتب ْا٥ب ضٝ٥ؼ اؾاَع ١يؿ ٕٛ٦ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

إقساضات ايكطاع
.1

زي ٌٝبطاَر ايسضاغات ايعًٝا

 .2زي ٌٝايكٛاْني ٚايكطاضات املٓعُ ١يًسضاغات ايعًٝا
 .3زي ٌٝايكٛاْني ٚايكطاضات املٓعُ ١يًبعجات ٚاألداظات ٚاملؤمتطات
 .4زي ٌٝقٛاعس بٝاْات ايسضاغات ايعًٝا ٚايعالقات ايجكاؾ١ٝ
 .5زي ٌٝاؾٗات املام١
 .6اـط ١ايبشج ١ٝؾاَع ١أغٛٝط
 .7زي ٌٝايٛسسات شات ايطابع اـام

قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ
زي ٌٝايكٛاْني ٚايكطاضات املٓعُ ١يًسضاغات ايعًٝا
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