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تكسِٜ
ؾٖ ٢صا ايعاّ ٚمٔ ْكسّ يهِ إقساضاً دسٜساً ؾاَع ١أغٛٝط َٓاض ٠ايعًِ ٚقًع ١املعطؾ ١يكعٝس
َكط أتكسّ بايتٗٓ ١٦إىل نٌ َا َٔ اْتَُٜٛ ٢اً يتًو امل٪غػ ١ايعطٜك ١بكؿٚ ١ظٝؿ ١ٝأ ٚإزاض ١ٜأٚ
تعًٚ ١ُٝٝشيو مبٓاغب ١استؿا٫تٓا بعٝسٖا ايػتني ٚايص ٟبسأ ؾَ ٢طًع ايعاّ اؾاَع2018 / 2017 ٞ
ٚمٔ ٚؾ ٢تًو ايصنط ٣ايػايٚ ١ٝاستؿا٫تٓا ببس ٤ايسضاغ ١٭َ ٍٚط ٠ؾ ٢أ ٍٚداَع ١إقً ُ٘ٝؾ ٢قعٝس
َكط ؾ ٢أنتٛبط ٚ ,,, 1957مبطادع ١تاضٜذ اؾاَعٚ ١إلاظاتٗا ْؿعط بايؿدط ٚايعع ٠ملا لشت ؾ٘ٝ
اؾاَع ١خ ٍ٬غت ١عكٛز ناًَ َٔ ١ايعٌُ ايسٚ٩ب ٚاملتٛاقٌ ؾ ٢تػٝري ََ٬ح ٚاقع اجملتُع ؾ ٢قعٝس َكط
ٚإضغا ٤قٛاعس ايعًِ ٚايتٜٓٛط بني َٛاطٓ. ٘ٝ
ٚيكس غاِٖ قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ ظاَع ١أغٛٝط َٓص إْؿاٗ٥ا ٫ٚظاٍ ؾ ٢خًل َٓار عًُٚ ٞعجَ ٞتُٝع ٭َ ٍٚط٠
ؾ ٢قعٝس َكط َ ِ٥٬يًساضغني مبدتًـ ايتدككات ايعًُٚ ١ٝايعًُٚ ,,, ١ٝيعٌ أبطظ إلاظات قطاع ايسضاغات ايعًٝا ؾ ٢تكسِٜ
اآل٫ف َٔ ايسضاغات ٚا٭عاخ ايعًُ ١ٝاييت ٫قت قسٚ ً٣اغعاً زاخٌ َكط ٚخاضدٗا ٚناْت َطدعاً أغاغٝاً يباسجني آخط ٜٔعرب ايػٓٛات
املت٬سك ١إىل داْب َؿاضنت٘ ؾ ٢إبطاّ ٚتٛثٝل عسز ٖا َٔ ٌ٥اتؿاقٝات ايتعاَٚ ٕٚصنطات ايتؿاِٖ َع كتًـ امل٪غػات ايعًُ١ٝ
ٚايبشج 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 ا٭زٚات َٔ أدٌ
اغتكطاب ايؿباب َٔ ايباسجني ٚتؿذٝعِٗ عً ٢ايعٌُ ٚايعطا ٤زاخٌ ايٛطٔ ٚايكها ٤عً ٢ظاٖط ٠ايعك ٍٛاملكط ١ٜاملٗادطَ ٖٛٚ ,٠ا
غٛف تٛاقٌ إزاض ٠اؾاَع ١ايعٌُ عً ٢ؼكٝك٘ ضاع ١ٝأبٓاٗ٥ا َٔ ؾباب ايعًُاٚ ٤ايؿباب ايٛاعس َٚؿذع ١يًذُٝع ٚزاعُ ً١هلِ يٝهْٛٛا
دٓٛزاً أٚؾٝاَ ٤هطغني عًُِٗ ٚأعاثِٗ ـسَ ١ايٛطٔ ٚا٫ضتكا ٤ب٘ ؾ ٢ناؾ ١اجملا٫ت.
ٚ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 املٓعُ١
يًبعجات ٚا٭داظات ٚامل٪متطات بكطاع ايسضاغات ايعًٝا نُكسض َتهاٌَ تٝػرياً عً ٢ايػاز ٠أعها١٦ٖٝ ٤
ايتسضٜؼ ٚايباسجني ٚط٬ب ايسضاغات ايعًٝا.
ٜ ٫ٚؿٛتين يف ٖصا املكاّ إٔ أتٛد٘ غايل ايؿهط ٚايتكسٜط إىل ايػٝس ا٭غتاش ايسنتٛض /أمحس
عبس ٙدعٝل ضٝ٥ؼ اؾاَع ١عًَ ٢ا قسَ٘ ٜٚكسَــ٘ َٔ َػاعسات ٚتػٗ٬ٝت يًباسجنيٚ ,أزع ٛاهلل
إٔ ٜٛؾكٓا ٚإٜا ٙيًدري ٚإعَ ٤٬هاْ ١اؾاَعٚ ١قسضٖا.
نُا ٜ ٫ؿٛتين إٔ أتكسّ بايعطؾإ ٚاَ٫تٓإ يهٌ َٔ أغِٗ يف إعساز ٖصا ايسي ٌٝيف نٌ َطاسً٘ ست ٢خيطز يًٓٛض.
نُا أٚز إٔ أتكسّ غايل ايسعا ٤بايطمحٚ ١املػؿط ٠يٮغتاش ايسنتٛض /قُس ضدب بْ - َٞٛٝا٥ب ضٝ٥ؼ داَع ١أغٛٝط يؿٕٛ٦
ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ  -ا٭غبل (ضمح٘ اهلل) عًَ ٢ا بصي٘ َٔ دٗٛز يف ٚنع ايًبٓ ١ا٭غاغ ١ٝـطٚز ٖصا ايسي ٌٝيًٓٛض زاعٝاً اهلل
غبشاْ٘ ٚتعاىل إٔ ٪ٜتٖ ٢صا ايسي ٌٝمثاض ٙاملطد ٠ٛيف خسَ ١أبٓآ٥ا َٔ ايباسجني ٚتٛنٝح ايكٛض ٠أَاَِٗ ٚايتٝػري عًٚ ِٗٝزعِ
َػري ٠ايبشح ايعًُ ٞيف اؾاَع.١
ٚاهلل املػتعإ ْٚعِ املٛىل ْٚعِ ايٓكري
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قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

2018/2017

زي ٌٝايكٛاْني ٚايكطاضات املٓعُ ١يًبعجات ٚا٭داظات ٚامل٪متطات

َكـسَـــــــ١
اْط٬قاً َٔ ضٚح ؾعاض داَع ١أغٛٝط املتُجٌ يف قطم ايؿُؼ ٚا٭ٜس ٟاملُتس َ٘ٓ ٠إىل نٌ أْـشا ٤ايعامل تؿع عً ٢ايبؿط ١ٜنًٗا
ظُٝع أْٛاع ايعًٚ ّٛاملعطؾٚ .١بٓا ٤عً ٢تٛدٗٝات ايػٝس ا٭غتاش ايسنتٛض /أمحس عبس ٙدعٝل ضٝ٥ؼ اؾاَعـــٚ ١ايػٝس ا٭غتاش
ايسنتٛض  /طاضم عبس اهلل اؾُاٍ ْا٥ب ضٝ٥ؼ اؾاَع ١يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخٚ ,إمياْ ًا بايسٚض ايص ٟتك ّٛب٘ اإلزاض ٠ايعاَ ١يًع٬قات
ايعًُٚ ١ٝايجكاؾ ١ٝيف َػري ٠اؾاَع ١ايعًُٚ ١ٝايبشج.١ٝ
 ٚبتٛؾٝل َٔ اهلل ؾكس قاَت اإلزاض ٠ايعاَ ١يًع٬قات ايعًُٚ ١ٝايجكاؾ ١ٝبتذُٝع املٛاضز ايٛاضز ٠يف قاْ ٕٛتٓع ِٝاؾاَعات ضقِ
( )49يػٓٚ 1972 ١قاْ ٕٛايبعجات ٚاملٓح ٚاإلداظات ايسضاغ ١ٝضقِ ( )112يػٓٚ 1959 ١قاْ ٕٛاـسَ ١املسْ ١ٝضقِ ( )81يػٓ2016 ١
ٚأٜه ًا قطاضات اجملًؼ ا٭عً ٢يًذاَعات ٚقطاضات فًؼ داَع ١أغٛٝط املٓعُ ١يػؿط ايػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ يف إعاضات ٚإداظات
خاقَُٗٚ ١ات عًُ٪َٚ ١ٝمتطات ْٚسٚات ٚزٚضات تسضٜبٚٚ , ١ٝضف عٌُ  ,ظٜاضات عًُ , ١ٝظٜاضات ا٭غاتص ٠ا٭داْب ٚنصيو غؿط
املسضغني املػاعسٚ ٜٔاملعٝس ٜٔيف بعجات ٚإداظات زضاغ ١ٝست ٢تهَٓ ٕٛاضًا يًذُٝع .

ْٚطد َٔ ٛاهلل إٔ ْه ٕٛقس ٚؾكٓا يف تكسٖ ِٜصا ايعٌُ
اإلزاض ٠ايعاَ ١يًع٬قات ايعًُٚ ١ٝايجكاؾ١ٝ
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2018/2017

زي ٌٝايكٛاْني ٚايكطاضات املٓعُ ١يًبعجات ٚا٭داظات ٚامل٪متطات

اهلٝهٌ ايتٓعُٞٝ
ْا٥ب ضٝ٥ؼ اؾاَع ١يؿ ٕٛ٦ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

اإلزاض ٠ايعاَ ١يًع٬قات ايعًُٚ ١ٝايجكاؾ١ٝ

إزاض ٠ايبعجات ٚاملٓح ايسضاغ١ٝ

إزاض ٠اإلعاضات ٚاملُٗات ايعًُ١ٝ

إزاض ٠ا٫تؿاقٝات ايجكاؾ١ٝ
ٚامل٪متطات

ؾهٌ (ٜٛ )1نح ضغِ ؽطٝط ٞيٛاقع اإلزاض ٠ايعاَ ١يًع٬قات ايعًُٚ ١ٝايجكاؾ١ٝ
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زي ٌٝايكٛاْني ٚايكطاضات املٓعُ ١يًبعجات ٚا٭داظات ٚامل٪متطات

أ :٫ٚإزاض ٠ايبعجات ٚاملٓح ايسضاغ١ٝ
.1قػِ ايرتؾٝح ٚاملٓح ايسضاغ١ٝ

ٜٚتٛىل ايكٝاّ باملٗاّ ايتاي:١ٝ

ٚ -1نع خط ١ايبعجات اـُػ( ١ٝاـاضد ,١ٝاإلؾطاف املؿرتى) ٚنصيو خط ١املُٗات ايعًُٚ ١ٝاؽاش إدطا٤ات ايرتؾٝح عًٗٝا.
 -2بعجات ٚبطاَر عً ٢اتؿاقٝات زٚي:١ٝ
أ -بعجات ْٛٝتٔ املؿطؾ " ١إلًرتا ".
ب -بعجات عً ٢بطْاَر املبازض ٠املكط ١ٜايٝاباْ ١ٝيًتعً" ِٝايٝابإ ".
تَٓ -ح اؾاَع ١املكط ١ٜايٝاباْ ١ٝيًعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا "اإلغهٓسض." ١ٜ
 -3اؽاش إدطا٤ات ايرتؾٝح ٚاإلٜؿاز عً ٢املٓح ايت ٢تطز يًذاَع ١تٓؿٝصاً يًرباَر ايجكاؾَ ١ٝع ايس ٍٚا٭دٓب ١ٝايت ٢تكسّ َٔ ٖ٦ٝات
زٚيَ ١ٝجٌ (ٖ ١٦ٝايؿٛيرباٜت – ٖ ١٦ٝايتبازٍ ايعًُ ٞا٭ملاْ ١٦ٖٝ -DAAD ٞايْٛٝػه – ٛاملٓعُ ١اإلغ ١َٝ٬يًرتبٚ ١ٝايعًّٛ
ٚايجكاؾ ١ٝايْٛٝػه - ٛايٝػٝػه -ٛبطْاَر َٓح ايبٓو اإلغ َٞ٬ايسٚي ٞيًُتؿٛقني يف ايعًٚ ّٛايتكاْ.)١
 -4إؽاش إدطا٤ات ايرتؾٝح ٚاإلٜؿاز يف املُٗات ايعًُ ١ٝبأْٛاعٗا.
 -5اؽاش إدطا٤ات ايرتؾٝح ؿهٛض اؿًكات ايسضاغٚ ١ٝايتسضٜب.
أْٛاع اإلٜؿاز باإلزاض ٠ايعاَ ١يًبعجات:
-1

بعجات خاضد.١ٝ

-2

بعجات إؾطاف َؿرتى.

-3

بعجات قكري ٠ا٭دٌ.

-4

َُٗات عًُ.١ٝ

-5

بعجات املبازض ٠املكط ١ٜايٝاباْ( ١ٝاؿك ٍٛعً ٢ايسنتٛضا – ٙبعجات إؾطاف َؿرتى – َُٗات عًُ.)١ٝ

-6

بعجات ْٛٝتٔ املؿطؾ( ١بعجات خاضد – ١ٝإؾطاف َؿرتى).

-7

إداظات زضاغ:١ٝ
(أ) إداظات زضاغ ١ٝعًَٓ ٢ح َكسَ ١يًسٚي ١أَٓ ٚح ؾدك ١ٝيًشك ٍٛعً ٢زضد ١املادػتري أ ٚايسنتٛضا.ٙ
(ب) إداظات زضاغ ١ٝعًَٓ ٢ح َكسَ ١يًسٚي ١أَٓ ٚح ؾدك ١ٝؾُع َاز ٠عًُ ١ٝأ ٚايتسضٜب.
(ز) إداظات زضاغ ١ٝعًَٓ ٢ح َكسَ ١يًسٚي ١ؾُع َاز ٠عًُ" ١ٝإؾطاف َؿرتى".
(ز) َُٗات عًُ ١ٝعًَٓ ٢ح َكسَ ١يًسٚي ١إلدطا ٤أعاخ "َُٗات عًُ."١ٝ
(ٖـ) إداظات زضاغ ١ٝعً ٢اتؿاقٝات ثٓا.١ٝ٥
( )ٚإداظات زضاغ ١ٝعًَٓ ٢ح َٓعُات زٚي.١ٝ
(ظ) إداظات زضاغ ١ٝعًَٓ ٢ح ؾدك.١ٝ
(ح) إداظات زضاغ ١ٝعً ٢مت ٌٜٛخاضد.ٞ
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أ :ً٫ٚايبعجات اـاضد١ٝ
ٜتِ اإلع ٕ٬عٔ ايبعجات اـاضد ١ٝغٜٓٛا بٓعاَ ٞايتدكٝل  /ايتٓاؾػ ٞعٔ ططٜل اإلزاض ٠ايعاَ ١يًبعجات عً ٢املٛقع
اإليهرت ْٞٚيكطاع ايؿ ٕٛ٦ايجكاؾٚ ١ٝايبعجات ٚظاض ٠ايتعً ِٝايعاي ٞيف ايتدككات ايسقٝكٚ ١ايٓازض ٠املعتُس َٔ ٠ؾإ ايكطاع باجملًؼ
ا٭عً ٢يًذاَعات ٚتتُؿَ ٢ع خط ١تطٜٛط ايتعًٚ ِٝايتكسّ يًرتؾٝح يتًو ايبعجات ٜه ٕٛعً ٢شات املٛقع اإليهرت ْٞٚبعس اؿكٍٛ
عًَٛ ٢اؾك ١ايهً/ ١ٝاملعٗس ٚاؾاَع ١عً ٢ايرتؾٝح غٜٓٛاً ٚعًَ ٢ساض اـط ١اـُػ ١ٝنُا ٜتكسّ ايعه ٛاملط ؾح مبًـ ٚضق ًٞيإلزاض٠
ايعاَ ١يًبعجات سػب املٛاعٝس احملسز ٠يف اإلعٚ ,ٕ٬بعس عطض ايرتؾٝشات عً ٢ايًذإ املؿهً ١يؿشل ًَؿات املطؾشني ٚاختٝاض َٔ
تٓطبل عً ٘ٝؾطٚط ايرتؾٝح ايٛاضز ٠يف اإلعٜ ٕ٬تِ اعتُاز ايٓتٝذ َٔ ١قبٌ أ.زٚ .ظٜط ايتعً ِٝايعاي ٞقسزا بٗا ز ٍٚاإلٜؿاز ثِ
تك ّٛاإلزاض ٠ايعاَ ١يًبعجات باؽاش إدطا٤ات اؿذع يٮعها ٤عٔ ططٜل املهاتب ايجكاؾ ١ٝؾ ٢ايس ٍٚاحملسز ٠يًسضاغ ١بٗا .
ؾطٚط ايرتؾٝح ٚايتكسّ يًبعجات اـاضد:١ٝ
-1

أٜ ٫عٜس غٔ املتكسّ عٔ  30غٓ ١يف تاضٜذ ايتكسّ يإلع ٕ٬تٓؿٝصا يًُاز َٔ )11( ٠قاْ ٕٛايبعجات.

 -2إشا نإ املطؾح َػذ ٬يًسنتٛضا ٙبايساخٌ  ٫تعٜس َس ٠ايتػذ ٌٝعٔ عاّ َٔ تاضٜذ اإلع.ٕ٬
 -3إٔ ٜه ٕٛاملتكسّ ساق ٬عً ٢زضد ١املادػتري يف ؽكل ايبعج.١
 -4اؿك ٍٛعً )550( ٢زضد ١يف ايتٜٛؿٌ ايسٚي ٞأ )79( ٚيف اٍ ( )IBTأ )6( ٚزضدات يف اختباض اٍ ( )IELATSعٓس
ايتكسّ ٚايػؿط ٚا٫يتعاّ باملػت ٣ٛايًػ ٟٛا٭عً ٢ايص ٟتطًب٘ اؾاَع ١ا٭دٓبٚ .١ٝايػؿط بٗصا املػت ٣ٛيًس ٍٚايٓاطك ١يًػ١
اإللًٝع ١ٜأ ٚايس ٍٚايػري ْاطك ١بايًػ ١اإللًٝعٚ ١ٜته ٕٛايسضاغ ١ؾٗٝا بايًػ ١اإللًٝع ١ٜأ ٚاملػت ٣ٛايًػ ٟٛا٭عً ٢ايصٟ
تطًب٘ اؾاَعات ا٭دٓب ( ١ٝبايٓػب ١يتد كل ايًػات ؾٝتِ اإلعؿا َٔ ٤تكس ِٜاملػت ٣ٛايًػ ٟٛاملطًٛب إشا نإ ايتدكل
َتؿل َع يػ ١زٚي ١اإلٜؿاز نُا ٜتِ إعؿا ٤اؿاقًني عً ٢زضد ١املادػتري َٔ اـاضز َٔ ؾطط ايًػ ١بؿطط إٔ ته ٕٛايسضاغ١
بٓؿؼ ايًػٚ ١اؿك ٍٛعً ٢املػت ٣ٛايًػ ٟٛاملطًٛب يًس ٍٚايػري ْاطك ١بايًػ ١اإللًٝعٚ ١ٜته ٕٛايسضاغ ١ؾٗٝا بًػ ١غري
اإللًٝعٚ ١ٜؾكا يًُػتٜٛات احملسز ٠يهٌ يػ ١عٓس ايػؿط .
ثاْٝاً :اإلؾطاف املؿرتى
ٜتِ اإلع ٕ٬عٔ بعجات اإلؾطاف املؿرتى غٜٓٛا بٓعاَ ٞايتدكٝل  /ايتٓاؾػ ٞعٔ ططٜل اإلزاض ٠ايعاَ ١يًبعجات عً ٢املٛقع
اإليهرت ْٞٚيكطاع ايؿ ٕٛ٦ايجكاؾٚ ١ٝايبعجات ٚظاض ٠ايتعً ِٝايعاي ٞيف ايتدككات ايسقٝكٚ ١ايٓازض ٠املعتُس َٔ ٠ؾإ ايكطاع باجملًؼ
ا٭عً ٢يًذاَعات ٚتتُؿَ ٢ع خط ١تطٜٛط ايتعًٚ َٔ ِٝايتكسّ يًرتؾٝح يتًو ايبعجات ٜه ٕٛعً ٢شات املٛقع اإليهرت ْٞٚبعس اؿكٍٛ
عًَٛ ٢اؾك ١ايهً/ ١ٝاملعٗس ٚاؾاَع ١عً ٢ايرتؾٝح غٜٓٛاً ٚعًَ ٢ساض اـط ١اـُػ ١ٝنُا ٜتكسّ ايعه ٛاملط ؾح مبًـ ٚضق ًٞيإلزاض٠
ايعاَ ١يًبعجات سػب املٛاعٝس احملسز ٠يف اإلعٚ ٕ٬إٔ بعجات اإلؾطاف املؿرتى َـــس ٠نٌ َٓــٗــا  5غٓٛات َٔ تاضٜذ ايتػذ ٌٝيًسنتٛضاٙ
بأضض ايٛطٔ ٚ ,بعس تأنٝس اؿذع يًُطؾشني باملهاتب ايجكاؾ ١ٝباـاضز ٚاغتٝؿا ٤مجٝع املػتٓسات اي٬ظَ ١يًػؿط ٜتِ إٜؿاز ايعهٛ
 ٬يًُس يعاّ أخط يف بسا ١ٜايبعجٚ ,١تتِ َٛاؾك ١ايػٝس ا٭غتاش ايسنتٛض ٚظٜط
يًذاَع ١ا٭دٓب ١ٝاملؿـاضن ١ؾ ٢اإلؾطاف عاَاً قاب ً
ايتعً ِٝايعاي ٞعً ٢ايرتؾٝح يبعجات اإلؾطاف املؿرتى بعس ؾشل ًَؿات املطؾشني َٔ قبٌ ايًذإ املؿهً ١يصيو طبكاً يًؿطٚط ايتاي:١ٝ
 -1إٔ ٜه ٕٛاملطؾح ساق ٬عً ٢زضد ١املادػتري يف ؽكل ايبعج0 ١
 – 2أٜ ٫عٜس غٔ ايعه ٛعٔ  35عاَاً عٓس ايرتؾٝح.
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 - 3إٔ ٜه ٕٛايعهَ ٛػذ ً٬يًسنتٛضاٚ ٙمل ميض عً ٢تػذ ً٘ٝاملس ٠اييت غٝشسزٖا إع ٕ٬اإلزاض ٠ايعاَ ١يًبعجات.
 – 4اؿك ٍٛعً )500( ٢زضد ١يف ايتٜٛؿٌ ايسٚي ٞأ )61( ٚيف اٍ ( )IBTأ )5( ٚزضدات يف اختباض اٍ ( )IELATSعٓس ايتكسّ
ٚا٫يتعاّ باملػت ٣ٛايًػ ٟٛا٭عً ٢ايص ٟتطًب٘ اؾاَع ١ا٭دٓبٜٚ .١ٝعؿ َٔ ٢املػتٜٛات ايػابك ١املسضغني املػاعس ٜٔبأقػاّ
ايًػات ؾطط إٔ ٜه ٕٛايتدكل َتؿل َع يػ ١زٚي ١اإلٜؿاز ٚأٜها اعؿا ٤اؿاقًني عً ٢املادػتري َٔ اـاضز ؾطط إٔ تهٕٛ
ايسضاغ ١بٓؿؼ ايًػَ .١ع َطاعا ٠إٔ ؾٗاز ٠ايًػ ١غاض ١ٜملس ٠غٓتني َٔ تاضٜذ اَ٫تشإ.
ٜٚطخل يػؿط املبعٛخ إىل اـاضز يف بسا ١ٜايبعج ١بعس:
 -1إناؾ ١املؿطف ا٭دٓيب يًذٓ ١اإلؾطاف ٚؾتح ايكٓا ٠ايعًُ ١ٝبني داَع ١أغٛٝط ٚاؾاَع ١ا٭دٓب.١ٝ
ٚ -2ضٚز خطاب َٔ اإلزاض ٠ايعاَ ١يًبعجات بتأنٝس سذع ايسضاغ ١يًعه ٛباؾاَع ١ا٭دٓبٚ ١ٝشيو َٔ قبٌ املهتب ايجكايف املكط.ٟ
َٛ -3اؾك ١اؾاَع ١عً ٢غؿط ايعه ٛبعس اؿك ٍٛعً ٢املٛاؾكات ايٓعاَ ١ٝاي٬ظَ.١
ثايجا :املُٗات ايعًُ١ٝ
ٜتِ اإلع ٕ٬عٔ املُٗات ايعًُ ١ٝغٜٓٛا بٓعاَ ٞايتدكٝل  /ايتٓاؾػ ٞعٔ ططٜل اإلزاض ٠ايعاَ ١يًبعجات عً ٢املٛقع اإليهرتْٞٚ
يكطاع ايؿ ٕٛ٦ايجكاؾٚ ١ٝايبعجات ٚظاض ٠ايتعً ِٝايعاي ٞيف ايتدككات ايسقٝكٚ ١ايٓازض ٠املعتُس َٔ ٠ؾإ ايكطاع باجملًؼ ا٭عً٢
يًذاَعات ٚتتُؿَ ٢ع خط ١تطٜٛط ايتعًٚ ِٝايتكسّ يًرتؾٝح يتًو املُٗات ٜه ٕٛعً ٢شات املٛقع اإليهرت ْٞٚبعس اؿك ٍٛعً٢
َٛاؾك ١ايهً/ ١ٝاملعٗس ٚاؾاَع ١عً ٢ايرتؾٝح غٜٓٛاً ٚعًَ ٢ساض اـط ١اـُػ ١ٝنُا ٜتكسّ ايعه ٛاملط ؾح مبًـ ٚضق ًٞيإلزاض ٠ايعاَ١
يًبعجات سػب املٛاعٝس احملسز ٠يف اإلع.ٕ٬
ؾطٚط ايتكسّ يًُُٗات ايعًُ:١ٝ
 -1ؼسٜس ايػٔ يهٌ ٚظٝؿَ ١ع نٌ إعَ( ٕ٬سضؽ – أغتاش َػاعس – أغتاش) .
 -2اؿك ٍٛعً )500( ٢زضد ١يف ايتٜٛؿٌ ايسٚي ٞأ )61( ٚزضد ١يف اٍ ( )IBTأ )5( ٚزضدات يف اختباض اٍ ( )IELATSعٓس
ايتكسّ ٚاإليرتاّ باملػت ٣ٛايًػ ٟٛا٭عً ٢ايص ٟتطًب٘ اؾاَع ١ا٭دٓب ١ٝبايٓػب ١يتدكل ايًػات ؾٝتِ اإلعؿا َٔ ٤تكسِٜ
املػت ٣ٛايًػ ٟٛاملطًٛب إشا نإ ايتدكل َتؿل َع يػ ١زٚي ١اإلٜؿاز ٚإعؿا ٤أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ اؿاقًني عً ٢ايسنتٛضأَ ٙ
اـاضز َٔ ؾطط اؿك ٍٛعً ٢ايًػ ١إشا نإ املُٗ ١ايعًُ ١ٝيف ْؿؼ ايسٚيٚ .١نصيو إعؿا ٤أعها ٤بعجات اإلؾطاف املؿرتى َٔ
ؾطط ايًػَ .١ع َطاعا ٠إٔ ؾٗاز ٠ايًػ ١غاض ١ٜملس ٠غٓتني َٔ تاضٜذ اَ٫تشإ.
ضابعاً :اإلداظات ايسضاغ١ٝ
(أ) َٓح َكسَ ١يًسٚي ١أَٓ ٚح ؾدك ١ٝيًشك ٍٛعً ٢زضد ١املادػتري أ ٚايسنتٛضا:ٙ
ٜٛؾس عًٗٝا املعٝسٚ ٕٚاملسضغ ٕٛاملػاعس ٕٚيًشك ٍٛعً ٢زضد ١املادػتري أ ٚايسنتٛضا ٙملس ٠عاّ قابٌ يًتذسٜس ٚغس أقك ٢مخؼ
غٓٛات َع اْطبام ْل املاز َٔ )18( ٠ايكاْ ٕٛضقِ  112يػٓ 1959 ١بؿإٔ تٓع ِٝايبعجات ٚاإلداظات ايسضاغٚ ١ٝاملٓح.

02

قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

2018/2017

زي ٌٝايكٛاْني ٚايكطاضات املٓعُ ١يًبعجات ٚا٭داظات ٚامل٪متطات
قػِ ايرتؾٝح ٚاملٓح ايسضاغ١ٝ

(ب) َٓح َكسَ ١يًسٚي ١أَٓ ٚح ؾدك ١ٝؾُع َاز ٠عًُ ١ٝأ ٚايتسضٜب:
ٜٛؾس عًٗٝا املعٝسٚ ٕٚاملسضغ ٕٛاملػاعس ٕٚؾُع املاز ٠ايعًُ ١ٝاي٬ظَ ١يًسضد ١املػذٌ هلا بأضض ايٛطٔ أ َٔ ٚش ٟٚايتدككات
املطاز ايتسضٜب عًٗٝا ٚشيو ٚؾل ايؿطٚط ايٛاضز ٠ؾ ٢فاٍ نٌ َٓشٚ ١املاز )18( ٠ايٛاضز ٠يف ايبٓس ايػابل.
(دـ) – َٓح ؾُع َاز ٠عًُ ١ٝأ ٚإؾطاف َؿرتى:
َٓح مجع املاز ٠ايعًُٜٛ ١ٝؾس عًٗٝا املػذً ٕٛيسضد ١ايسنتٛضا ٙؾ ٢ايٛطٔ ,أَا بايٓػب ١يًُٓح طبل يٓعاّ اإلؾطاف املؿرتى
ؾٝؿرتط إٔ ٜه ٕٛايعهَ ٛػذ ً٬يسضد ١ايسنتٛضا ٙؾ ٢ايٛطٔ با٫تؿام بني َؿطف َكطَٚ ٟؿطف أدٓيب (ٖٚص ٙاملٓح تكسّ َٔ اهل٦ٝات
ايتاي)١ٝ
ز َٓ -ح إلدطا ٤أعاخ (َُٗ ١عًُ:)١ٝ
ٖٚص ٙاملٓح ؽكل يًشاقًني عً ٢زضد ١ايسنتٛضا ٙإلدطا ٤أعاخ عًُٜٛٚ ١ٝؾس ٕٚؾَُٗ ٢ات عًُ ١ٝغٛا ٤أناْت عًَٓ ٢ح
ؾدك ١ٝأَٓ ٚح َكسَ ١يًسٚي ١أَٓ ٚح َكسَ٦ٖٝ َٔ ١ات زٚي ١ٝأ ٚعًْ ٢ؿك ١ايبعجات.
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َـٛاز قاْ ٕٛتٓع ِٝايبعجات ٚتٓع ِٝاؾاَعات ٚاـسَ ١املسْ ١ٝبايسٚي ١املٓعُ١
يًرتؾٝح يًبعجات ٚاإلداظات ايسضاغ١ٝ
تٓل املاز َٔ )10( ٠ايكاْ ٕٛضقِ  112يػٓ 1959 ١بؿإٔ ايبعجات ٚاإلداظات ايسضاغٚ ١ٝاملٓح عً( ٢ؾطٚط اإلٜؿاز ؾ ٢ايبعجات
اؿه: )١َٝٛ
” تكتكط ايبعجات ايعًُٚ ١ٝايبعجات ايعًُ ١ٝايعًُ ١ٝعً ٢اؿاقًني عًَ ٢طتب ١دٝس دسا عً ٢ا٭قٌ أَ ٚا ٜعازهلا ؾ ٢ايؿٗاز٠
املكطض ٠يًرتؾٝح يًبعجٚ ١عًَ ٢طتب ١ممتاظ أَ ٚا ٜعازهلا ؾ ٢املاز ٠املطاز ايتدكل ؾٗٝا ٚاملٛاز ا٭غاغ ١ٝاملطتب ١بٗا ٚ ,تعني ايًذٓ١
ايتٓؿٝص ١ٜؾ ٢نٌ َٔ ا٭قًُٝني – بعس اغتط٬ع ضأ ٣ايًذٓ ١املٛؾس – ٠ايؿٗازٚ ٠ايسضد ١ايعًُ ١ٝاي٬ظَ ١يًتكسّ يهٌ بعجَٚ ١از٠
ايتدكل ٚاملٛاز ا٭غاغ ١ٝاملطتب ١بٗا ٚيًذٓ ١ايتٓؿٝص ١ٜعٓس ايهطٚض ٠ايتذاٚظ عٔ بعض ٖص ٙايؿطٚط ٚؾٖ ٢ص ٙاؿاي ١تبًؼ ايًذٓ١
ايعًٝا بايؿطٚط ايت ٢تكطض ايتذاٚظ عٓٗا نُا إٔ هلا إٔ تهع ايؿطٚط اـاق ١بايبعجات ايعًُ.“ ١ٝ
ٚاملاز َٔ )18( ٠ايكاْ ٕٛغايـ ايصنط  ( :ؾطٚط اإلداظ ٠ايسضاغ ١ٝغٛا ٤مبطتـــب أ ٚبسَ ٕٚطتب )
ٜطاع ٢ؾ ٢اإلداظ ٠ايسضاغ ١ٝايت ٢متٓح يًُٛظـ بٓا ٤عً ٢طًب٘ بايؿطٚط اآلت: ١ٝ
(أ)

إٔ ٜه ٕٛقس أَه ٢ؾ ٢اـسَ ١غٓتني عً ٢ا٭قٌ ٚ ,جيٛظ ايتذاٚظ عٔ ٖصا ايؿطط بايٓػب ١إىل أسس ايعٚدني إشا أٚؾـــس ايعٚز
اآلخط ؾ ٢بعج ١أ ٚإداظ ٠زضاغٝـــ  ١أْ ٚسب أْ ٚكٌ يعٌُ ؾ ٢اـاضز  ,ؾإشا ناْت اإلداظ ٠ايسضاغ ١ٝمبطتب أٚقـ قطف ٖصا املطتب
بعس اْتٗا ٤اإلداظٚ ٠جيٛظ ؾٖ ٢ص ٙاؿاي ١بكا ٤ايعٚز ؾ ٢إداظ ٠زضاغ ١ٝبسَ ٕٚطتب ستٜ ٢تِ ايعٚز اآلخط بعجت٘ أ ٚأداظت٘ .

(ب) أٜ ٫عٜس غٔ املٛظـ عٔ أضبعني غٓ٬َٝ ١زٚ ١ٜقت اإلٜؿاز ٚ ,جيٛظ يًٛظٜط املدتل بعس أخص ضأ ٣ايًذٓ ١ايتٓؿٝص ١ٜايتذاٚظ عٔ
ايػٔ إلعتباضات تتكٌ باملكًش ١ايعاَ.١
(ز) إٔ ٜه ٕٛتكسٜط املٛظـ عٓس ؽطد٘ بسضد ١دٝس عً ٢ا٭قٌ ٚإٔ تهـــــ ٕٛنؿاٜت٘ ؾ ٢عًُ٘ عٔ ايعاَني ا٭خري ٜٔبسضد ١دٝس عً٢
ا٭قٌ إشا نإ طًب اإلداظ ٠بػري َطتب أَا إشا نإ طًب اإلداظ ٠مبطتب ؾٝذب أٜ ٫كٌ تكسٜط نؿاٜت٘ ؾ ٢ايعاَني ا٭خري ٜٔعٔ
ممتاظ .نُا جيٛظ ايتذأٚظ عٔ ؾطط اؿك ٍٛعً ٢تكسٜط دٝس عٓس ايتدطز بايٓػب:١
 يًشاقًني عً ٢ايسنتٛضاٚ ٙنصيو املادػتري أ ٚزبً ّٛايسضاغات ايعًٝا . ٭سس ايعٚدني إشا نإ ايعٚز اآلخط َٛؾسا ؾ ٢بعج ١أ ٚإداظ ٠زضاغٚ ١ٝأضاز َطاؾكت٘ َسٚ ٠دٛز ٙؾ ٢اـاضز عً ٢إٔ ته ٕٛاإلداظ٠ايسضاغ ١ٝؾٖ ٢ص ٙاؿاي ١بسَ ٕٚطتب
 إٔ ته ٕٛاؾٗ ١ايتٜ ٢تبعٗا املٛظـ ؾ ٢سادَ ١اغ ١إىل ْٛع ايسضاغ ١ايت ٢غٝك ّٛبٗا ٚإٔ تهٖ ٕٛص ٙايسضاغ ١شات قًٚ ١ثٝك١بعًُ٘ ايصٜ ٣ك ّٛب٘ .
 إٔ ٜٛزع املٛظـ غٛا ٤ناْت اإلداظ ٠مبطتب أ ٚبسَ ٕٚطتب يس ٣إزاض ٠ايبعجات ضقٝساً تطا ٙناؾٝاً ملٛادٗ ١ايطٛاض ٤٣أ ٚإٔ ٜكسّنُاْا تكبً٘ اإلزاض ٠ؼكٝكاً يتًو ايػا.١ٜ
ٜٚتذاٚظ عٔ ايؿطٚط ايػابك ١نًٗا أ ٚبعهٗا ٭٫ٚز ايؿٗساٚ ٤أخٛتِٗ ايصٜٛ ٜٔؾس ٕٚؾ ٢إداظ ٠زضاغ١ٝ
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ٚاملاز َٔ )146( ٠قاْ ٕٛتٓع ِٝاؾاَعات ؾ ٢مجٗٛضَ ١ٜكط ايعطبٚ ١ٝتٓل عً ٢أْ٘:
جيٛظ إٜؿاز املعٝسٚ ٜٔاملسضغني املػاعس ٜٔؾ ٢بعجات إىل اـاضز أ ٚعًَٓ ٢ح أدٓب ١ٝأ ٚايرتخٝل هلِ ؾ ٢إداظات زضاغ ١ٝمبطتب
أ ٚبسَ ٕٚطتب ٜٚ ,ه ٕٛشيو بكطاض َٔ ضٝ٥ؼ اؾاَع ١بٓا ٤عً ٢اقرتاح فًؼ ايهً ١ٝأ ٚاملعٗس بعس أخص ضأ ٣فًؼ ايكػِ املدتل
َٛٚاؾك ١فًؼ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ ؾ ٢اؾاَــــعٚ ١شيو ز ٕٚإخـــ ٍ٬عهِ املاز.)36( ٠
ٚاملاز َٔ )60( ٠قاْ ٕٛايعاًَني املسْٝني بايسٚي ١تٓل عً ٢أْ٘ :
جيٛظ اٜؿاز ايعاًَني ؾ ٢بعجات أَٓ ٚح يًسضاغ ١أ ٚأداظات زضاغ ١ٝبأدــــط أ ٚبس ٕٚأدط بايؿطٚط ٚا٭ٚناع املٓكٛم عًٗٝا ؾ٢
ايكاْ ٕٛضقِ  112يػٓ 1959 ١بتٓع ِٝؾ ٕٛ٦ايبعجات ٚاإلداظات ايسضاغٚ ١ٝاملٓح ٚايكٛاْني املعسيٚ ١املهًُ ١ي٘ ؾطط اْطبام املاز)18( ٠
َٔ ايكاْ ٕٛغايـ ايصنط.

05

قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

2018/2017

زي ٌٝايكٛاْني ٚايكطاضات املٓعُ ١يًبعجات ٚا٭داظات ٚامل٪متطات
قػِ ايرتؾٝح ٚاملٓح ايسضاغ١ٝ

قٛاعس املؿانً ١بني املطؾشني نُا قطضٖا فًؼ داَع ١أغٛٝط
قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠ؾ:1980/2/17 ٢
أ :ً٫ٚقٛاعس ايرتؾٝح عً ٢املٓح ايسضاغ ١ٝايت ٢تطز يًذاَع:١
 -1ته ٕٛأٚي ١ٜٛايرتؾٝح ٫غتهُاٍ اهلٝانٌ ا٭غاغ ١ٝيٮقػاّ بايهًٝات.
ٜ -2ؿرتط ؾ ٢اإلٜؿاز إىل اـاضز تعصض اؿك ٍٛعً ٢ايسنتٛضا ٙؾ ٢ايتدكل املطًٛب َٔ ايساخٌ.
ٜ -3ه ٕٛايرتؾٝح ٚؾكاً يًكٛاعس ايتاي:١ٝ
أ .ا٭قسَ ١ٝؾ ٢ايتعٝني ؾٚ ٢ظٝؿَ ١عٝس َٔ بني اؿاقًني عً ٢زضد ١املادػتري بايٓػب ١ملعٝس ٟداَع ١أغٛٝط.
ب .بايٓػب ١يًُعٓٝني َٔ اـاضز ؾٚ ٢ظا٥ـ املسضغني املػاعسٜ ٜٔه ٕٛايرتؾٝح بأقسَ ١ٝايتعٝني ؾٚ ٢ظٝؿَ ١سضؽ َػاعس
عً ٢إٔ ٜه ٕٛاملطؾح قس أَه ٢غٓ ١ناًَ ١ظاَع ١اغٛٝط.
ثاْٝاً :قٛاعس اإلٜؿاز إىل اـاضز عً ٢املٓح ايؿدك ١ٝيًشك ٍٛعً ٢ايسنتٛضا:ٙ
إٔ ٜه ٕٛايعهَ ٛػتٛؾٝاً يؿطٚط اإلٜؿاز ؾ ٢إداظ ٠زضاغ ١ٝطبكا يٓــل املاز َٔ )18( ٠ايكاْ ٕٛضقِ ( )112يػٓ1959 ١
املٓعِ يؿ ٕٛ٦ايبعجات ٚاإلداظات ايسضاغٚ ١ٝاملٓح.
ثايجاً :قٛاعس اإلٜؿاز إىل اـاضز ؾُع املاز ٠ايعًُ ١ٝبتُ ٌٜٛخاضد ٞمتٗٝـــسًا يًشك ٍٛعً ٢زضد ١ايسنتٛضا َٔ ٙايٛطٔ:
 -1إٔ ٜه ٕٛايعهَ ٛػذ ً٬يًسنتٛضا َٔ ٙايٛطٔ.
 -2إٔ ٜه ٕٛاإلٜؿاز بٓا ٤عً ٢تٛق َٔ ١ٝا٭غتاش املؿطف.
ثِ قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠ؾ:1997/3/30 ٢
املٛاؾك ١عً ٢إناؾ ١ايؿكط ٠ايتاي ١ٝيكطاض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  1980/2/17بؿإٔ قٛاعس املؿانً ١بني
املطؾشني يًُٓح ايسضاغ ١ٝايت ٢تطز يًذاَعٚ ,١ايبعجات املدكك ١يًشك ٍٛعً ٢ايسنتٛضا َٔ ٙاـاضز :ٖٞٚ
بايٓػب ١يًُٓكٛيني إىل اؾاَع َٔ ١داَعات أخط ٣املعاًَني بكاْ ٕٛتٓع ِٝاؾاَعات ضقِ  49يػٜٓ 1972 ١ػتكشب املسضؽ
املػاعس أ ٚاملعٝس املٓك َٔ ٍٛاؾاَعات ا٭خط ٣أقسَٝت٘ ؾ ٢ايٛظٝؿ ١املٓك ٍٛبٗا غٛا ٤أنإ َعٝسا أَ ٚسضغاً َػاعساً َٔ تاضٜذ تع٘ٓٝٝ
ؾ ٢اؾاَع ١املٓكَٗٓ ٍٛا عٓس تطؾٝش٘ عً ٢بعج ١يًشك ٍٛعً ٢ايسنتٛضا ٙأ ٚأَٓ ٣ح زضاغ ١ٝتطز يًذاَع.١
قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠ؾَ1981/7/14 ٢ا :٢ًٜ
أ :ً٫ٚته ٕٛا٭ٚي ١ٜٛؾ ٢ايرتؾٝح ٫غتهُاٍ اهلٝانٌ ا٭غاغ ١ٝيٮقػاّ بايهًٝات عًَ ٢س ٣اـُؼ غٓٛات.
ثاْٝاًٜ :ؿرتط ؾ ٢اإلٜؿاز يًداضز تعـصض اؿك ٍٛعً ٢زضدـــــ ١ايسنتٛضا ٙؾ ٢ايتدكل املطًٛب َٔ ايساخٌ.
ثايجاً :املٛاؾك ١عً ٢إٔ ٜه ٕٛايرتؾٝح يًبعجات ٚؾكاً يًكٛاعس ايتاي:١ٝ
-1

ا٭قسَ ١ٝؾ ٢ايتعٝني ؾٚ ٢ظٝؿـــَ ١عـــٝس َٔ بني اؿاقًــــني عً ٢املادػتٝــــط أَ ٚا ٜعازهلا طبكاً يًٛا٥ح ايساخً١ٝ

يًهًٝات ؾ ٢ايتدكل املطًٛب يًبعجٚ ١بايٓػب ١يًُعٓٝني َٔ اـاضز ؾٚ ٢ظٝؿَ ١سضؽ َػاعس ٜه ٕٛايرتؾٝح بأقسَٝــــ ١ايتعٝــــني
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 -2ؾٚ ٢ظٝؿَ ١سضؽ َػاعس عً ٢إٔ ٜه ٕٛاملطؾح قس أَه ٢غٓتني ناًَتني ظاَع ١أغٛٝط ٪ٜٚخص ؾ ٢ا٫عتباض َس ٣ايتكسّ
ؾ ٢ايطغايٜٚ ١ؿهٌ سسٜج ٛايتػذ.ٌٝ
 -3ؾ ٢ساي ١عسّ ٚدٛز َطؾشني ساقًني عً ٢املادػتري أَ ٚا ٜعازهلا ٜتِ ايرتؾٝح عً ٢أغاؽ امل ٌٖ٪اؾاَع ٞا٭عً.٢
٪ٜ -4خص ؾ ٢ا٫عتباض عٓس ايتؿه:ٌٝ





َس ٠اـسَ ١ايت ٢قهاٖا املطؾح ظاَع ١أغٛٝط.
ايتكسٜط ايعاّ ؾ ٢ايسضد ١اؾاَع ١ٝا٭ٚىل.
ا٭نرب غٓاً عٝح ٜ ٫تذأٚظ ايعُط  40غٓ.١

قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ 1997/6/ 29
املٛاؾك ١عً ٢استػاب ؾرت ٠ايٓٝاب ١يًػاز ٠املعٝسٚ ٜٔاملسضغني املػاعس ٜٔبهً ١ٝايطب َٚعٗس دٓٛب َكط يٮٚضاّ نُٔ غٓٛات
ا٭قسَ ١ٝعٓس ايرتؾٝح يًُٓح ايسضاغٚ ١ٝايبعجات.
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ايرتؾـــٝـح يًُُٗات ايعًُ ١ٝيًػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ
تٓل املاز َٔ )87( ٠قاْ ٕٛتٓع ِٝاؾاَعات عًَ " ٢ع َطاعا ٠عسّ اإلخ ٍ٬عػٔ غري ايعٌُ ؾ ٢ايكػِ ٚؾ ٢ايهً ١ٝأ ٚاملعٗس ,جيٛظ
إٜؿاز أعها ١٦ٖٝ ٤ايتـــسضٜؼ ؾَُٗ ٢ات عًُ٪َ ١ٝقت ١خاضز اؾاَعٚ ,١شيو بكطاض َٔ ضٝ٥ؼ اؾاَع ١بعس َٛاؾك ١فًؼ ايسضاغات
ايعًٝا ٚايبشٛخ بٓا ٤عً ٢اقرتاح فًؼ ايهً ١ٝأ ٚاملعٗس بعس أخص ضأ ٣فًؼ ايكػِ املدتلٚ .ته ٕٛاملُٗ ١ايعًُ ١ٝملس ٠غٓٚ ١اسس٠
 ٬طَ ٍٛس ٠اـسَ.١
قابً ١يًتذسٜس عٓس ايهطٚض ٠ايككَ ٣ٛطٚ ٠اسسٜٚ ,٠تكان ٢املٛؾس ؾٗٝا َطتب٘ ناَ ً
ٚعً ٢عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ إٔ ٜكسّ بعس اْتٗا ٤املُٗ ١ايعًــُ ١ٝتكطٜــــطاً عٔ ا٭عُاٍ ايت ٢قاّ بٗا ْٚػداً َٔ ايبشٛخ ايت٢
ٜه ٕٛقس أدطاٖا ,عً ٢إٔ ٜعطض ايتكطٜط ٚايبشٛخ عً ٢فًؼ ايهًٚ ١ٝفًؼ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ ؾ ٢اؾاَع.١
قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠ؾ 1989/6/20 ٢اآلت:ٞ
 -1عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ املكطض غؿط ٙؾ ١َُٗ ٢عًَُ ١ٝكسَ ١يًذاَع ١أ َٔ ٚخَ ٍ٬ػابك ١تتشٌُ اؾاَعْ ١كـ أدٛض ايػؿط ؾ٢
ايصٖاب ٚايعٛز ٠بايسضد ١ايػٝاس.١ٝ
 -2ؾ ٢ساي ١املٓح ايؿدك ١ٝاملكسَ ١يعه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ ٚسكٌ عًٗٝا بسَ ٕٚػابك ١أ ٚبس ٕٚتطؾٝح َٔ اؾاَع ٫ ١تتشٌُ
اؾاَع ١أدٛض ايػؿط أ ٚأْ ١ٜؿكات.
 -3إٜؿاز عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ اؿاقٌ عً ٢زضد ١ايسنتٛضا َٔ ٙأضض ايٛطٔ يف َُٗ ١عًُ ١ٝبعس تع ٘ٓٝٝيف ٚظٝؿ ١عهٖٞ ٛ
تسضٜؼ أَا ايعه ٛاؿاقٌ عً ٢ايسنتٛضا َٔ ٙاـاضز أ ٚايص ٟأٚؾس ؾُع املاز ٠ايعًُ ١ٝاي٬ظَ ١يًسنتٛضا ٙيف بعج ١إؾطاف
َؿرتى أ ٚبعج ١زاخً ١ٝأ ٚإداظ ٠زضاغ ١ٝؾٝتِ إٜؿاز ٙيف َُٗ ١عًُ ١ٝبعس َه ٞغٓ ١خسَ ١ؾعً ١ٝباؾاَع ١بعس تع ٘ٓٝٝيف
ٚظٝؿ ١عه ١٦ٖٝ ٛتسضٜؼ.
قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ ؾ1999/3/21 ٢
املٛاؾك ١عً ٢ايكٛاعس ايتاي ١ٝيرتؾٝح ايػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ باؾاَع ١يإلٜؿاز ؾ ٢املُٗات ايعًُ ١ٝعًْ ٢ؿك١
ايبعجات أ ٚاملٓح ايت ٢ؽكل يًذاَع- :ٖٞٚ ١
أ :ً٫ٚاؿاقً ٕٛعً ٢ايسنتٛضا َٔ ٙايٛطٔ ايص ٜٔمل ٜػبل هلِ ايػؿط َطًكاً غٛا ٤بٓعاّ بعجات ا٫ؾطاف املؿرتى أ ٚمجع َاز ٠عًُ١ٝ
٭عها ٤ايبعجات ايساخً ١ٝته ٕٛاملؿانً ١طبكاً ٭قسَ ١ٝايتعٝني ؾٚ ٢ظٝؿ ١عه ١٦ٖٝ ٛتسضٜؼ باؾاَع( ١اـسَ ١ايؿعً١ٝ
زاخٌ ايٛطٔ).
ثاْٝاً :عٓس تػا ٣ٚمجٝع أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ؾ ٢ايػؿط يًداضز غٛا ٤اؿاقًني عً ٢ايسنتٛضا َٔ ٙايٛطٔ أ ٚؾ ١َُٗ ٢عًُ ١ٝأ ٚبعج١
إؾطاف َؿرتى أ ٚمجع َاز ٠عًُ( ١ٝبعج ١زاخً )١ٝأ ٚيًشك ٍٛعً ٢ايسنتٛضا َٔ ٙاـاضز ٜه ٕٛايرتؾٝح ملٔ قه ٢عسز غٓٛات
ؾعً ١ٝأنجط ؾ ٢خسَ ١داَع ١أغٛٝط نعه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ (غٓٛات اـسََ ١ططٚساً َٓٗا َسز ايػؿط ؾَُٗ ٢ات عًُ ١ٝأٚ
إعاضات أ ٚإداظات خاق ١ملطاؾـك ١ايعٚز أ ٚأ ١ٜإداظات خاق ١أخط.)٣
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ثايجاً :عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ املٛؾس ؾ ١َُٗ ٢عًُ ١ٝعًْ ٢ؿك ١ايبعجات عً ٘ٝقهاَ ٤س ٠املُٗ ١ايعًُ ١ٝناًَ ١باـاضز ٚعٓس عٛزت٘
ٜكسّ تكطٜطًا عُا ألع ٙخَ ٍ٬س ٠املُٗ ١ايعًُ.١ٝ
ضابعاً :باإلناؾ ١إىل ايؿطٚط ايػابك ١ؾإْ٘ ؾ ٢سايٚ ١دٛز َعٓٝني َٔ خاضز اؾاَعــ ١أ ٚايص ٜٔمت إعاز ٠تع َٔ ِٗٓٝٝبني أعها١٦ٖٝ ٤
ايتسضٜؼ ؾإٕ َس ٠اـسَ ١باؾاَع ١ؼتػب َٔ تاضٜذ آخط تعٝني.

املػتٜٛات ايًػ ١ٜٛاملطًٛب ١٭عها ٤ايبعجات
ٜتِ ؼسٜس املػت ٣ٛايًػ ٟٛطبكا يإلع ٕ٬ايكازض َٔ اإلزاض ٠ايعاَ ١يًبعجات يف نٌ عاّ.
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بٝإ با٭ٚضام املطًٛب َٔ ١أعها ٤بعجات اإلؾطاف املؿرتى ٫عتُاز ايرتؾٝح
يًبعجٚ ١بس ٤اؾع ٤ايساخً ٞأ ٫ً ٚؿني ايػؿط
 )1خطاب َٔ اإلزاض ٠ايعاَ ١يًع٬قات ايجكاؾَٛ ١ٝاؾكْ ١ا٥ب ضٝ٥ؼ اؾاَع ١يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ عً ٢ؾتح ايكٓا ٠ايعًُ ١ٝبني
اؾاَع ١املكطٚ ١ٜاؾاَع ١ا٭دٓبَٛ ١ٝنشاً بٗا املؿطف املكط ٟا٭غاغٚ ٞاملؿطف ا٭دٓيب ٚاغِ ايساضؽ ٚعٓٛإ ايبشح ٚتاضٜذ
ايتػذ ٌٝيًسنتٛضا( ٙتاضٜذ فًؼ ايهًٚ ١ٝتاضٜذ فًؼ اؾاَعٚ )١إٔ ايعه ٛغري َطؾــح عً ٢أ ٟبعجــــــ ١أَٓ ٚش ١أخط.٣
 )2أقٌ ٚقٛض َٔ ٠خط ١ايبشح بايًػ ١ايعطبٚ ١ٝأخط ٣بًػ ١ايسٚي ١املٛؾس إيٗٝا ايعــــــهـٚ( ٛتهَ ٕٛؿكً.)١
 )3بٝإ باؾع ٤ايص ٟغٝسضؽ زاخٌ ٚخاضز ايٛطٔ َعتُساً َٔ املؿطف.
)4أقٌ ٚقٛضتإ َٔ َٛاؾك ١املؿطف ا٭دٓيب ٚتهَٛ ٕٛدٗ ١يًُؿطف املكط ٟا٭غاغَٛ ٞنشاً بٗا عٓٛإ ايبشح ٚاغِ ايساضؽ.
 )5خطاب َٔ املؿطف املكط ٟا٭غاغٜ ٞتهُٔ أْ٘ مت ا٫تؿام بٚ ٘ٓٝبني املؿطف ا٭دٓيب عً ٢خط ١ايبشح ٚعٓٛاْٗا.
 )6اغتُاضتإ يًبٝاْات أسسُٖا بايًػ ١ايعطبٚ ١ٝايجاْ ١ٝبايًػ ١اإللًٝعَ ١ٜتهُٓ ١امل٬ٖ٪ت اؿاقٌ عًٗٝا ٚتٛاضخيٗا
ٚتكسٜطاتـــــٗا (أقٌ  +قٛض.)٠
 )7أقٌ  +قٛض َٔ ٠ؾٗاز ٠ايًػ ١يًسٚي ١املٛؾس إيٗٝا ايعه.ٛ
 )8عسز ( )3اغتُاضات اغتط٬ع ضأَٛٚ ٟاؾك ١اإلزاض ٠ايعاَ ١ي٬غتط٬ع ٚاملعًَٛات بٛظاض ٠ايتعً ِٝايعاي ٞعً ٢ايػؿط.
 )9ؾٗاز ٠اـسَ ١ايعػهط ١ٜأ ٚاملٛقـ َٔ ايتذٓٝس أ ٚقٛضَ ٠عتُسَٗٓ ٠ا.
 )10عسز (ًَ )2ـ ,عسز ( )4قٛض ٠ؾٛتٛغطاؾ.١ٝ
 )11اغتٝؿا ٤ايتعٗسات املاي ١ٝاـاق ١باإلزاض ٠ايعاَ ١يًبعجات :أ ٟسهٛض ايعهَٚ ٛع٘ بطاق ١ايطقِ ايكٚ َٞٛسهٛض ايهؿَٚ ٌٝع٘ بطاق١
ايطقِ ايكَ َٞٛجبٛت بٗا ايٛظٝؿ ١أ ٚدٛاظ غؿط غري َٓتٗ ٞايك٬س.١ٝ



(ايهؿ )ٌٝأ ٟقطٜب ست ٢ايسضد ١ايطابع :١ايٛايس .ا٭ر .ايعِ .اـاٍ .ابٔ ايعِ .ابٔ اـاٍ.

 )12مجٝع ا٭ٚضام تهَ ٕٛعتُس َٔ ٠اؾٗ ١املٛؾس.٠
 )13إؾازَ َٔ ٠طنع اـسَ ١ايعاَ ١يؿبه ١املعًَٛات باؾاَع ١تؿٝس قٝاّ ايعه ٛبتػذ ٌٝا٭عاخ اـاق ١ب٘ عًَٛ ٢قع ( google
.)Scholar
ٚشيو طبكا يكطاض فًؼ اؾاَع ١يف .ّ2014/11/30
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بٝإ با٭ٚضام املطًٛب َٔ ١أعها ٤ايبعجات اـاضد١ٝ
 )1أقٌ  +قٛضًَ َٔ ٠دل ضغاي ١املادػتري أ ٚايسبًَٛات املعازي ١بايًػ ١اإللًٝع.١ٜ
 )2عسز ( )3خطابات تٛق َٔ ١ٝأغاتص ٠ايعه ٛبايًػ ١اإللًٝعٚ ١ٜبايٓػب ١٭َطٜها أقٌ  +قٛض َٔ ٠نٌ (خطاب تٛق.)١ٝ
 )3عسز ( )2اغتُاض ٠بٝاْات بايًػ ١ايعطبٚ ١ٝاإللًٝعَ ١ٜعتُس َٔ ٠اؾٗ ١املٛؾس ٠بايهُبٛٝتط أ ٚاآلي ١ايهاتب( ١أقٌ  +قٛض.)٠
 )4أقٌ  +قٛض َٔ ٠ؾــــــٗاز ٠ايبهايٛضٜٛؽ أ ٚايًٝػــــاْؼ بايًػـــ ١اإللًٝعٜـــــــ.١
 )5أقٌ  +قٛض ٠باملٛاز اييت زضغٗا ايعه ٛخ ٍ٬غٓٛات ايسضاغ ١بايًػ ١اإللًٝع.١ٜ
 )6أقٌ  +قــــــــٛض َٔ ٠ؾٗاز ٠املادػتري أ ٚايسبًَٛات املعازي ١بايًػــــ ١اإللًٝعٜــ.١
 )7أقٌ  +قٛض َٔ ٠خط ١ايسضاغ ١بايًػ ١ايعطبٚ ١ٝاإللًٝعَ ١ٜعتُس َٔ ٠اؾٗ ١املٛؾس ٫( ٠تكٌ عٔ قؿشتني).
 )8خطاب َٔ اؾاَعٜ ١ؿٝس بإٜكاف ايتػذ ٌٝيًسنتٛضا َٔ ٙايٛطٔ.
 )9قٛض ؾدك ١ٝيًعه.ٛ
ْ )10تٝذ ١اَتشإ ايًػ.١
 )11عسز ( )3اغتُاضات اغتط٬ع ضأَ ٟعتُس َٔ ٠اؾٗ ١املٛؾس ٠عًٗٝا عسز ( )3قٛض ٠ؾدك ١ٝأَٛ ٚاؾك ١اإلزاض ٠ايعاَ ١ي٬غتط٬ع
ٚاملعًَٛات بٛظاض ٠ايتعً ِٝايعاي ٞعً ٢ايػؿط.
 )12اغتٝؿا ٤ايتعٗسات املاي ١ٝاـاق ١باإلزاض ٠ايعاَ ١يًبعجات :أ ٟسهٛض ايعهَٚ ٛع٘ بطاق ١ايطقِ ايكٚ َٞٛسهٛض ايهؿَٚ ٌٝع٘
بطاق ١ايطقِ ايكَ َٞٛجبٛت بٗا ايٛظٝــؿ ١أ ٚدٛاظ غؿط غري َٓتٗ ٞايك٬س.١ٝ



(ايهؿ )ٌٝأ ٟقطٜب ست ٢ايسضد ١ايطابع :١ايٛايس ,ا٭ر ,ايعِ ,اـاٍ ,ابٔ ايعِ ,ابٔ اـاٍ.

 )13مجٝع ا٭ٚضام تهَ ٕٛعتُس َٔ ٠اؾٗ ١املٛؾس.٠
 )14إؾازَ َٔ ٠طنع اـسَ ١ايعاَ ١يؿبه ١املعًَٛات باؾاَع ١تؿٝس قٝاّ ايعه ٛبتػذ ٌٝا٭عاخ اـاق ١ب٘ عًَٛ ٢قع ( google
.)Scholar
ٚشيو طبكا يكطاض فًؼ اؾاَع ١يف .ّ2014/11/30
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قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

2018/2017

زي ٌٝايكٛاْني ٚايكطاضات املٓعُ ١يًبعجات ٚا٭داظات ٚامل٪متطات
قػِ ايرتؾٝح ٚاملٓح ايسضاغ١ٝ

اغتُاض ٠بٝاْات عهَ ٛتكسّ
اغِ املتكسّ بايهاٌَ:

.................................................................................................. .............

تاضٜذ ٚدٗ ١امل٬ٝز.................................................................................................................. :

دٗ ١ايعٌُ:

.............................................................................................................. .............

ايٛظٝؿ ١اؿاي:١ٝ
امل ٌٖ٪اؾاَع:ٞ

....................................................................................................... .............

......................................................................................................... .............

تاضٜذ ايتعٝني يف ٚظٝؿَ ١عٝس:

........................................................................................ .............

تاضٜذ اؿك ٍٛعً ٢زضد ١املادػتري............................................................................................... :

ؽكل املادػتري:

...................................................................................................... .............

تاضٜذ ايتعٝني يف ٚظٝؿَ ١سضؽ َػاعس.............................................................................. ............. :

تاضٜذ ايتػذ ٌٝيسضد ١ايسنتٛضا:ٙ

.................................................................................... .............

تاضٜذ اؿك ٍٛعً ٢زضد ١ايسنتٛضا.............................................................................................. :ٙ
ؽكل ايسنتٛضا...................................................................................................... ............. :ٙ
تاضٜذ ايتعٝني يف ٚظٝؿَ ١سضؽ...................................................................................... ............. :
ايتدكل ايعاّ يًُتكسّ............................................................................................. ............. :
ايتدكل ايسقٝل يًُتكسّ............................................................................................ ............. :
ايتدكل املعًٔ عٓ٘ ٚاملتكسّ عً................................................................................... ............. :٘ٝ

اغِ ا٭غتاش املهٝـ:

................................................................................................... .............

اؾاَع ١املهٝؿٚ ١ايبًس................................................................................................ ............. :

اغِ املؿطف املكط( ٟإؾطاف َؿرتى):

................................................................................ .............

املػت ٣ٛايًػ ٟٛاؿاقٌ عً......................................................................................... ............. :٘ٝ
ايبعج ١أ ٚاملٓش ١ايػابل تطؾٝش٘ هلا َٛٚقؿ٘ َٔ ايرتؾٝح (إٕ ٚدس).......................................................... :
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خٛايبشٚ اًٝقطاع ايسضاغات ايع

2018/2017

متطات٪املٚ ا٭داظاتٚ  يًبعجات١ُايكطاضات املٓعٚ اْنيٌٛ ايكٝزي
١ٝاملٓح ايسضاغٚ حٝقػِ ايرتؾ

Application Form of an Applicant
Full Name: -----------------------------------.
Date & Place of Birth: ----------------------.
Place of Work: -------------------------------.
Current Position: -----------------------------.
Academic Qualifications: --------------------.
Date of Appointment as a Demonstrator: --------------------------------------.
Date of Holding the Master’s Degree: ---------------------------------------------------.
Master’s Specialty: ---------------------------------------------------------------------.
Date of Appointment as an Assistant Lecturer: -------------------------------.
Date of the Registration for the Ph. D. Degree: -------------------------------------------.
Date of Holding the Ph. D. Degree: ----------------------------------------------------------.
Ph. D. Specialty: ------------------------------------------------------------------.
Date of Appointment as a Lecturer: -------------------------------------------.
The General Specialization of the Applicant: ------------------------------------------The Specific Specialization of the Applicant: ----------------------------------------------.
The Required Post: --------------------------------------------------------------.
Name of the Host Professor: --------------------------------------------------------------.
The Host University & Country: --------------------------------------------------------.
Name of the Egyptian Supervisor (Joint Supervision):-------------------------------.
Language Fluency Level: ----------------------------------------------------------.
The Previous Missions or Scholarships that the Applicant was nominated for,
and his Status
(if any):---------------------------------------------------------------------------
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قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

2018/2017

زي ٌٝايكٛاْني ٚايكطاضات املٓعُ ١يًبعجات ٚا٭داظات ٚامل٪متطات
قػِ ايرتؾٝح ٚاملٓح ايسضاغ١ٝ

بٝإ با٭ٚضام املطًٛب٫ ١عتُاز إداظ ٠زضاغ ١ٝعًَٓ ٢ح
ايتُ ٌٜٛاـاضد – ٞاملٓح ايؿدك١ٝ
 )1خطاب ايكب َٔ ٍٛاؾاَع ١ايتٜ ٢سضؽ بٗا ايعهَٛ ٛنش ًا ب٘ امل ٌٖ٪ايص ٣غٝشكٌ عً ( ٘ٝقٛضتإ ).
 )2قطاض اإلداظ ٠ايسضاغ َٔ ١ٝاؾاَعَٛ ١نشاً ب٘ ْٛعٗا ( مبطتب  -بسَ ٕٚطتب) َٚستٗا ٚتاضٜذ بساٜتٗا بايتشسٜس ٚايػطض
َٓٗا َع إْطبام املاز َٔ 18 ٙقاْ ٕٛايبعجات 0
 )3قٛضَ ٠عتُس َٔ ٠املٛقـ َٔ ايتذٓٝس ( إٔ ٜه ٕٛاملٛقـ َٔ ايتذٓٝس غاض.) ٟ
 )4قٛضَ ٠عتُس َٔ ٠بطاق ١ؼكٝل ايؿدك ( ١ٝايطقِ ايك.) َٞٛ
 )5اغتُاض ٠بٝاْات َػتٛؾاَٚ ٠عتُس َٔ ٠دٗ ١ايعٌُ .
 )6إخ ٤٬ططف َٔ ايعٗس. ٠
ْ )7تٝذ ١ايهؿـ ايطب َٔ ٢ايكَٛػ ٕٛٝايطيب ايعاّ بأغٛٝط .
ْ )8تٝذ ١ايهؿـ ايطيب بايًػ ١اإللًٝع َٔ ( ١ٜاإلزاض ٠املطنع ١ٜيًذإ  20ؾاضع ضَػٝؼ باملكاٖط.)٠
َٛ )9اؾكَ ١هتب ا٭َٔ عً ٢ايػؿط .
 )10إشا نإ ايعهَٛ ٛؾس ؾُع املاز ٠ايعًُ ١ٝيطغاي ١ايسنتٛضا ٙحيهط خطاب ٜؿٝس ايتػذ ٌٝيًسنتٛضا. ٙ
 )11إغتٝؿا ٤ايتعٗسات املاي ١ٝؾ ٢اإلزاض ٠ايعاَ ١يًبعجات بايكاٖط ( ٠نؿ ٌٝزضد ١قطابت٘ ست ٢ايسضد ١ايطابع.) ١
 )12نؿايَ ١اي َٔ ١ٝأسس ا٭قاضب ست ٢ايسضد ١ايطابع ١أ ٚسػاب ؾدك ٢بايٓػب ١ملٓح ايتُ ٌٜٛاـاضد ٢أ ٚخطاب ٜؿٝس بك١ُٝ
املٓش ١بايٓػب ١يًُٓح ايؿدك0 ١ٝ
َ )13كسض ايتُ ٌٜٛبايعُ٬ت ا٫دٓب ٘ٝأَ ٚا ٜعازهلا باؾَٓ ٘ٝكط ٟيًتُـــ ٌٜٛاــــاضد ٢مبا ٜٛاظَ َٔ %75 ٣طتب عهٛ
ايبعج٘ بعس زؾع املكطٚؾات ايسضاغ0 ١ٝ
 )14ايٛظٝؿ ١تهَ ٕٛطابك ١يكطاض اإلداظ ٠ايسضاغ. ١ٝ
 )15اغتجٓا ٤يؿطط ايػٔ ملٔ ػاٚظ غٔ ا٭ضبعني عاَ ًا .
 )16إخ ٤٬ططف َٔ ايعٗس. ٠
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قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

2018/2017

زي ٌٝايكٛاْني ٚايكطاضات املٓعُ ١يًبعجات ٚا٭داظات ٚامل٪متطات
قػِ ايرتؾٝح ٚاملٓح ايسضاغ١ٝ

داَع ١أغٛٝط
اإلزاض ٠ايعاَ ١يًع٬قات ايعًُ ١ٝايجكاؾ١ٝ
قػِ ايرتؾٝح
اغتُاض ٠بٝاْات عهَٛ ٛؾس ؾ ٢إداظ ٠زضاغ ١ٝأ ١َُٗ ٚعًُ١ٝ
اغِ املطؾح:
ايكػِ:

ايهً:١ٝ
ايٛظٝؿ ١اؿاي:١ٝ
تاضٜذ ايعٌُ بٗا:
ايٛظا٥ـ ايػابكٚ ١تاضٜذ ايعٌُ بهٌ َٓٗا:
-1
-2
-3
-4
ايتكسٜط ايعاّ ؾ ٢ايتدطز :
تاضٜذ امل٬ٝز:
تكسٜط ايهؿا ١ٜؾ ٢ايعٌُ ؾ ٢ايعاَني ا٫خري: ٜٔ
املٛقـ َٔ ايتػذ ٌٝيًسنتٛضا:ٙ
املٛقـ َٔ ايتذٓٝس:
ايػطض َٔ ايسضاغ:١
َٛنٛع ايسضاغ:١

ايتدكل ايعاّ:
ايتدكل ايسقٝل:

ْٛع املٓش :١ؾدكَ /١ٝكسَ ١يًسٚي / ١اتؿام ثكاؾَ ٢ع اؾٗ ١٦ٖٝ َٔ ١زٚي١ٝ
ْٛع اإلٜؿاز  :إداظ ٠زضاغ ١ٝمبطتب  /بسَ ٕٚطتب  ١َُٗ /عًُ. ١ٝ
اؿاي ١ا٫دتُاع:١ٝ
عٓٛإ ايعه: ٛ
ؼطٜطًا ؾ200 / / ٢
تٛقٝع ايعهٛ

إعتُاز اؾٗ١
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خامت اؾٗ١

قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

2018/2017

زي ٌٝايكٛاْني ٚايكطاضات املٓعُ ١يًبعجات ٚا٭داظات ٚامل٪متطات
قػِ ايرتؾٝح ٚاملٓح ايسضاغ١ٝ

بٝإ با٭ٚضام املطًٛب َٔ ١أعها ٤املُٗات ايعًُ ١ٝعًْ ٢ؿك ١اإلزاض ٠ايعاَ١
يًبعجات
 )1أقٌ  +قٛضًَ َٔ ٠دل املادػتري بايًػ ١اإللًٝعَ ( ١ٜعتُس).
 )2أقٌ  +قٛضًَ َٔ ٠دل ايسنتٛضا ٙبايًػ ١اإللًٝعَ ( ١ٜعتُس ).
 )3عسز ( )3خطاب تٛق َٔ ١ٝأغاتص ٠كتًؿـــني بايًػــــ ١اإلمًـــٝع ( ١ٜأقٌ  +قٛض.)٠
 )4عسز ( )2اغتُاض ٠بٝاْات بايًػ ١ايعطبٚ ١ٝاإللًٝعَ ١ٜعتُس َٔ ٠اؾٗ ١املٛؾس ٠تهتب بايهُبٛٝتط .
 )5أقٌ  +قٛض َٔ ٠خط ١ايبشح بايًػ ١ايعطبٚ ١ٝاإللًٝعَ ١ٜعتُس َٔ ٠اؾٗ ١املٛؾس.٠
 )6أقٌ  +قٛض َٔ ٠ؾٗاز ٠ايسنتٛضا ٙعطبٚ ٞإلًٝعَ ( ١ٜعتُس َٔ ٠اؾٗ ١املٛؾـــس.) ٠
 )7عسز ( )3اغتُاضات اغتط٬ع ضأَ ٟعتُس َٔ ٠اؾٗ ١املٛؾسٚ ٠عًٗٝا عسز ( )3قٛض ٠ؾدك - ١ٝأَٛ ٚاؾك ١اإلزاض ٠ايعاَ١
ي٬غتط٬ع ٚاملعًَٛات بٛظاض ٠ايتعً ِٝايعاي ٞعً ٢ايػؿط.
 )8عسز (ًَ )3ؿات ب٬غتٝو.
 )9خطاب َٛاؾك َٔ ١اؾاَع ١ا٭دٓب ١ٝاملطاز أزا ٤املُٗ ١ايعًُ ١ٝبٗا َٛنشا ب٘ َكسض ايتُ.ٌٜٛ
 )10إغتٝؿا ٤ايتعٗسات املاي ١ٝؾ ٢اإلزاض ٠ايعاَ ١يًبعجات بايكاٖط ( ٠نؿ ٌٝزضد ١قطابت٘ ست ٢ايسضد ١ايطابع. ) ١
 )11إخ ٤٬ططف َٔ ايعٗس .
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زي ٌٝايكٛاْني ٚايكطاضات املٓعُ ١يًبعجات ٚا٭داظات ٚامل٪متطات
قػِ ايرتؾٝح ٚاملٓح ايسضاغ١ٝ

بٝإ با٭ٚضام املطًٛب َٔ ١أعها ٤املُٗات ايعًُ ١ٝعًَٓ ٢ح ؾدك١ٝ
 )1عسز ( )2اغتُاض ٠بٝاْات بايًػ ١ايعطبَ ١ٝعتُس َٔ ٠اؾٗ ١املٛؾس.٠
 )2خطاب َٛاؾك َٔ ١اؾاَع ١ا٭دٓب ١ٝاملطاز أزا ٤املُٗ ١ايعًُ ١ٝبٗا َٛنشا ب٘ َكسض ايتُٚ ٌٜٛيف ساي ١عسّ ٚدٛز َكسض
مت ٌٜٛيًُٓشٜ ,١تكسّ ايعه ٛمبكسض مت ٌٜٛؾدك( ٞيف قٛض ٠سػاب بٓهٜ ٞػط ٞتهايٝـ املُٗ ١ايعًُ ١ٝمبا ٜعاٍ %75
َٔ َطتب عهَٛ ٛؾس يف َُٗ ١عًُ.)١ٝ
 )3اغتٝؿا ٤عسز ( )3اغتُاضات اغتط٬ع ضأَ ٟعتُس َٔ ٠اؾٗ ١املٛؾسٚ ٠عًٗٝا عسز ( )3قٛض ٠ؾدك - ١ٝأَٛ ٚاؾك ١اإلزاض٠
ايعاَ ١ي٬غتط٬ع ٚاملعًَٛات بٛظاض ٠ايتعً ِٝايعاي ٞعً ٢ايػؿط.
 )4إغتٝؿا ٤ايتعٗسات املاي ١ٝؾ ٢اإلزاض ٠ايعاَ ١يًع٬قات ايجكاؾ ١ٝباؾاَع ( ١نأَ قطٜب ست ٢ايسضد ١ايطابع.)١
 )5إخ ٤٬ططف َٔ ايعٗس .
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قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

2018/2017

زي ٌٝايكٛاْني ٚايكطاضات املٓعُ ١يًبعجات ٚا٭داظات ٚامل٪متطات
قػِ ايرتؾٝح ٚاملٓح ايسضاغ١ٝ

داَع ١أغٛٝط
اإلزاض ٠ايعاَ ١يًع٬قات ايجكاؾ١ٝ
بعجات ٚإداظات زضاغ / ١ٝايرتؾٝح

___________________________________________________________

اغتُاض ٠بٝاْات عهَٛ ٛؾس ؾ ١َُٗ ٢عًُ١ٝ
اغِ املطؾح…………………………………………………………………………..……………. :
ايهً ………….…………………………… :١ٝايكػِ………….…….…….…………………… :
تاضٜذ امل٬ٝز …………………………………… :دٗ ١امل٬ٝز……………………………………… :
ايٛظٝؿ ١اؿاي…………………………………………………………………………………… :١ٝ
تاضٜذ ايعٌُ بٗا………………………………………………….………………………………… :

ايٛظا٥ـ ايػابكٚ ١تاضٜذ ايعٌُ بهٌ َٓٗا:
-1
-2
……………………………………………………………………………………………… -3
تاضٜذ امل٬ٝز……………………………………………………………………….……………… :

………………………………………………………………………………..……………..

………………………………………………………………………………………………

َٛنٛع ايسضاغ……………………………………………………………………….…………… :١

ايػطض َٔ ايسضاغ:١

………………………………………………………………………………….

تاضٜذ اؿك ٍٛعً ٢ايسنتٛضاٚ ٙدٗتٗا……………………………………….…………………………:
ْٛع املُٗ ١ايعًُ :١ٝؾدكَ / ١ٝكسَ ١يًسٚي…………………………………………………………… :١
اؿاي ١ا٫دتُاع……………………………………………………………….………………… :١ٝ
عٓٛإ ايعه…………………….………………………………………………………………… :ٛ
ضقِ ايتًٝؿ ٕٛأ ٚاحملُ………………………………………………………………..…………… :ٍٛ

ؼطٜطا يف/ :

/

تٛقٝع ايعهٛ

اعتُاز اؾٗ١
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قػِ ايرتؾٝح ٚاملٓح ايسضاغ١ٝ

21

قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

2018/2017

زي ٌٝايكٛاْني ٚايكطاضات املٓعُ ١يًبعجات ٚا٭داظات ٚامل٪متطات
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قػِ ايرتؾٝح ٚاملٓح ايسضاغ١ٝ

تعًُٝات ؼطٜط ٖص ٙا٫غتُاض٠
 -1ؼطض ٖص ٙا٫غتُاض ٠مبعطف إزاض ٠ؾ ٕٛ٦ايعاًَني ٚشيو عٔ نٌ َطؾح يًتعٝني أَٓ ٚتسب يًتسضٜؼ أَ ٚطؾح يًػؿط يًداضز َٔ
ث٬خ ْػذ ًَكل عً ٢نٌ ْػد َٔ ١ايج٬خ قٛض ؾٛتٛغطاؾ ١ٝسسٜج ١يًُطؾح غٛا ٤أنإ املطؾح َٛظؿاً أ ٚطايباًٚ ,تعترب إزاض٠
ؾ ٕٛ٦ايعاًَني أ ٚإزاض ٠ايبعجات بايٓػب ١٭عها ٤ايبعجات ٚا٫داظات ايسضاغَ ١ٝػٛ٦ي ١عٔ نٌ َا ٜطز بٗا َٔ بٝاْات.
 -2متٮ مجٝع ايبٝاْات بايهاٌَ ز ٕٚاختكاض ٚتُعتُس ٚتُدتِ غامت ؾعاض اؾُٗٛض.١ٜ
 -3تٛنح ايبٝاْات اـاق ١با٫غِ ضباعٝا (اغِ املطؾح – اغِ ايٛايس – اغِ اؾس – ايعا.)١ً٥
ُٜ -4ككس مبشٌ اإلقاَ ١ايعٓٛإ ايصٜ ٟك ِٝؾ ٘ٝاملطؾح ٜٚتٛادس ب٘ َععِ ايٛقت.
ٜ -5طاع ٞعٓس ًَ ٧بٝإ ايػطض َٔ اغتط٬ع ايطأ ٟا٫ت:ٞ
أ .إشا نإ ايػطض َٔ اغتط٬ع ايطأ ٖٛ ٟايتعٝني تٛنح ايٛظٝؿ ١املطؾح هلا.
ب .إشا نإ ايػطض َٔ اغتط٬ع ايطأ ٖٛ ٟايػؿط ٜٛنح اؾٗ ١املػاؾط ايٗٝا ٚايتاضٜذ احملسز يًػؿط ٚأغباب ايػؿط.
 -6تعترب ٖص ٙا٫غتُاض ٠مبجاب ١اـطاب ايكازض َٔ إزاض ٠ؾ ٕٛ٦ايعاًَني اييت سطضت ا٫غتُاضٚ ٠يصيو ٜهتب عًٗٝا ضقِ ايكازض
ٚتاضخي٘ يف املهإ املدكل يصيو.
 -7تطغٌ ا٫غتُاض ٠بايربٜس املػشذٌ اَ ٚع ككٛم اي ٞاإلزاض ٠ايعاَ ١ي٬غتط٬ع ٚاملعًَٛات قبٌ املٛعس املكطض باغبٛعني بايٓػب١
يًتعٝني ا ٚاْ٫تساب يًتسضٜؼ ٚبج٬ث ١أغابٝع بايٓػب ١يًػؿط باـاضز.
تطاع ٢ايسق ١يف اثبات ايبٝاْات ٚغط ٚانح سٝح تعترب ٖص ٙا٫غتُاضٚ ٠ثٝك ١ضمس.١ٝ

23

قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

2018/2017

زي ٌٝايكٛاْني ٚايكطاضات املٓعُ ١يًبعجات ٚا٭داظات ٚامل٪متطات

أ :٫ٚإزاض ٠ايبعجات ٚاملٓح ايسضاغ١ٝ
 .2قػِ اإلؾطاف ايعًُ٢
بعس غؿط املبعٛخ ملكط زضاغت٘ ٜبسأ اإلؾطاف ايعًُ ٢مبتابعت٘ عًُٝاً َٚايٝاًٚ ,عً ٢ايعه ٛنطٚض ٠ا٫تكاٍ باملهتب ايجكاؾ٢
بايسٚي ١املٛؾس إيٗٝا ؾٛض ٚقٛي٘ يًُكط.
طًــــب املـــــس:
عً ٢املبعٛخ إٔ ٜتكسّ يًُهتب ايجكاؾ ٢ايتابع ي٘ بطًب ملس أداظت٘ ايسضاغ ١ٝأ ٚبعجت٘ قبٌ اْتٗاٗ٥ا بج٬ث ١أؾٗط عً ٢ا٭قٌ,
ٚإٔ ٜطؾل َع ايطًب تكطٜطاً زضاغٝاً ٜبني َس ٣تكسَ٘ ايسضاغٚ ٞسادت٘ يًُس ٜٚك ّٛاملهتب ايجكاؾ ٢بإضغاي٘ يإلزاض ٠ايعاَ ١يًبعجات
َؿؿٛعاً بطأ ٜ٘ؾ ٢املس.
تك ّٛاإلزاض ٠ايعاَ ١يًبعجات مبتابع ١ايتكاضٜط ايسضاغ ١ٝيًػاز ٠أعها ٤ايبعجات اـاضدَ( ١ٝس ٠ايبعج ١اـاضدٜ ١ٝتِ ؼسٜس
َستٗا َٔ قبٌ اؾاَع ١ا٭دٓبٚ ) ١ٝتطز ايتكاضٜط ايسضاغ ١ٝيًذاَع ١نٌ غت ١ؾٗٛض ٜٚتِ عطنٗا عً ٢ايهً ١ٝايتابع هلا ايعهٚ ٛإضغاٍ
امل٬سعات عًٗٝا يإلزاض ٠ايعاَ ١يًبعجات  ,أَا بايٓػب ١يًُس بعس اْتٗاَ ٤س ٠ايبعج ١اـاضد ١ٝاحملسز ٠تك ّٛاإلزاض ٠ايعاَ ١يًبعجات
مبداطب ١اؾٗ ١املٛؾس ٠٭خص ضأٜٗا ؾ ٢املس املطًٛب بٓا ٤عً ٢طًب َٔ ايعهَٛٚ ٛاؾك ١املهتب ايجكاؾ ٢بسٚي ١اإلٜؿاز بعسٖا ٜعطض ا٭َط
عً ٢ايًذٓ ١ايتٓؿٝص ١ٜيًبعجات  .أَا بايٓػب ١يبعجات اإلؾطاف املؿرتى ؾُستٗا مخؼ غٓٛات َٔ تاضٜذ ايتػذ( ٌٝقطاض ايًذٓ١
ايتٓؿٝص ١ٜيًبعجات ) ٚملس ٠عاّ قابٌ يًتذــسٜس اعتباضاً َٔ تاضٜذ َٛاؾك ١ايًذٓ ١ايتٓؿٝص ١ٜيًبعجات بايرتؾٝح ٜ (0بسأ اؾع٤
اـاضد ٞأ ٫ٚعكب اعتُاز ايبعج َٔ ١ايًذٓ ١ايتٓؿٝص.)١ٜ
قطاض اجملًؼ ا٭عً ٢يًذاَعات ظًػت٘ يف ٚ 2001/7/30املُتس ٠ست2001/8/23 ٢
املٛاؾك ١عًَ ٢عازي ١ايسضدات ايعًُ ١ٝاييت حيكٌ عًٗٝا املبعٛث ٕٛاملٛؾس ٕٚيًداضز عًْ ٢ؿك ١ايسٚي ١يًشك ٍٛعً ٢زضد١
ايسنتٛضا ٙبؿطط تٛاؾط ايهٛابط ايتاي- :١ٝ
 – 1إٔ ته ٕٛاؾاَع ١املٛؾس إيٗٝا املبعٛخ َٔ اؾاَعات املعرتف بٗا ٚغبل َعازي ١ايسضدات بٓعريتٗا باـاضز.
 - 2إٔ ٜه ٕٛاملبعٛخ ؼت إؾطاف اإلزاض ٠ايعاَ ١يًبعجات ٚؼت اإلؾطاف ايعًُ ٞيًُهتب ايجكايف املكط ٟباـاضز.
َٛ – 3اؾك ١فًؼ ايكػِ ٚايهًٚ ١ٝاؾاَع ١عً ٢خط ١ايبشح ٚعسّ تػٝري املبعٛخ يًتدكل املٛؾس إي ٘ٝأق ,ً٬أ ٚمبٛاؾك ١فًؼ
ايكػِ  /ايهً / ١ٝاؾاَع( ١إشا ططأ أ ٟتػٝري عً ٢خط ١ايبشح).
 - 4إٔ ٜتِ ايتٓػٝل يف ٖصا ايؿإٔ بني ؾٓ ١املعاز٫ت ٚاملػتؿاض ٜٔايجكاؾٝني باـاضز عٔ ططٜل إزاض ٠ايع٬قات ايجكاؾ ١ٝبٛظاض٠
ايتعً ِٝايعاي.ٞ
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سكـــٛم ٚٚادبــات املبعٛثني طبك ًا يًكاْ ٕٛضقِ  112يػٓ 1959 ١بؿإٔ تٓعِٝ
ايبعجات ٚا٭داظات ايسضاغ١ٝ

-

ع ً ٢املبعٛخ إٔ ٜٛاظب عً ٢سهٛض ايسضاغٚ ١إٔ ٜه ٕٛقُٛز ايػريٚ ٙإٔ حيرتّ تكايٝس ايب٬ز ايتٜٛ ٢ؾس إيٗٝا
( َاز.)23 ٠

-

حيعط عً ٢عه ٛايبعج ١أ ٚاملٓش ١أ ٚاملٛظـ املٛؾس ؾ ٢إداظ ٠زضاغ ١ٝايعٚاز َٔ أدٓب ١ٝأ ٚأدٓب ٢ق ٞخَ ٍ٬س ٠ايبعج ١أٚاملٓش ١أٚ
اإلداظ ٠ايسضاغٚ .١ٝقبٌ غؿطٜٛ ٙقع إقطاضًا بعسّ ظٚاد٘ َٔ أدٓب ١ٝطٛاٍ َس ٠ايبعج ١أ ٚاإلداظ ٠ايسضاغَ( ١ٝاز.)25 ٠

-

 ٫جيٛظ يعه ٛايبعج ١أ ٚاإلداظ ٠ايسضاغ ١ٝإٔ ٜباؾط أ ٣عٌُ بككس ايطبح خَ ٍ٬س ٠ايسضاغ ١إ ٫إشا نإ ٖصا ايعٌُ َطتبطـــ ًا
مبٛنٛع ايسضاغ٪ٜ ٫ٚ ١ثط ؾ ٢غري زضاغت٘ ؾإْ٘ " جيٛظ عطض ا٭َط عً ٢ايًذٓ ١ايتٓؿٝص ١ٜيًبعجات بعس أخص ضأَ ٣سٜط َهتب
ايبعج ١املدتل ٚاملؿطف ٚاؾٗ ١املٛؾس ٠يتأشٕ ي٘ مبعاٚيت٘ عً ٢إٔ ٜػتكطع َٔ مجًَ ١طتبات٘ ْكـ قاؾ ٢ضع٘ يصيو ايعٌُ (
َاز.) 26 ٠

-

 ٫جيٛظ تػٝري ايػطض َٔ اإلٜؿاز أ ٚايتدكل املٛؾس َٔ أدً٘ املبعٛخ إ ٫ؾ ٢ساي ١ايهطٚض ٠ايككٚ ٣ٛبعس َٛاؾك ١اؾٗ ١املٛؾس٠
ٚايًذٓ ١ايتٓؿٝص ١ٜيًبعجـــــــات ( َاز.)27 ٠

-

يًذٓ ١ايتٓؿٝص ١ٜيًبعجات بعس أخص ضأ ٣اؾٗ ١املٛؾس ٠إٔ تكطض إْٗا ٤بعج ١ايعه ٛايصٜ ٣تهح َٔ ايتكاضٜط ايٛاضز ٠عٓ٘ إٔ سايت٘
تٓبأ بعسّ إَهاْ٘ ؼكٝل ايػطض املككٛز َٔ ايبعجٚ . ١يًعه ٛإٔ ٜتعًِ َٔ ٖصا ايكطاض خَٜٛ15 ( ٍ٬اً ) َٔ تاضٜذ إب٬غ٘ ب٘ بطقٝاً
إىل ضٝ٥ؼ ايًذٓ ١ايعًٝا يًبعجات ايصٜ ٣ؿكٌ ؾ ٢ايتعًِ بكؿْٗ ١اٜٚ ١ٝ٥تبع شيو بايٓػب ١إىل أعها ٤اإلداظات ايسضاغٚ ١ٝاملٓح
(َاز.)28 ٠

-

 ٫جيٛظ يعه ٛايبعج ١أ ٚاإلداظ ٠ايسضاغ ١ٝإٔ ٜرتى َكط زضاغت٘ أ ٚإٔ ٜػتبسٍ املعٗس أ ٚاؾٗ ١املٛؾس ٠إيٗٝا َعٗسًا أ ٚأ ٣دٗ ١أخط٣
إ ٫بعس َٛاؾكَ ١سٜط َهتب ايبعج ١املدتل ( َاز.) 29 ٠

-

عً ٢املبعٛخ إٔ ٜعٛز يًٛطٔ خ ٍ٬ؾٗط َٔ تاضٜذ املٓاقؿٚ ١إ ٫أٚقـ قطف َطتــب٘ َـع عسّ اإلخ ٍ٬مبا تكـه ٢بــ٘ ايكٛاْـني
ٚايًٛا٥ح َـٔ أسهـاّ ( َاز.)30 ٠

-

ًٜتعّ عه ٛايبعج ١أ ٚاإلداظ ٠ايسضاغ ١ٝغسَ ١اؾٗ ١املٛؾس ٠نـعـ َس ٠ايبعج١

أ ٚاإلداظ٠ايسضاغٝــ ( ١ؼػب عً ٢أغاؽ

غٓتني عٔ نٌ غٓ ١قهاٖا يف ايبعج ١أ ٚاإلداظ ٠ايسضاغٚ ) ١ٝعس أقكـــ 5 ٢غٓـــٛات يإلداظ ٠ايسضاغٝــــــ 7ٚ ١غٓٛات يًبعــــج( ١
َاز.)31 ٠
( ٚيف ساي ١عسّ عٛز ٠ايعه ٛاملٛؾس يف بعج ١أ ٚإداظ ٠زضاغٜ ١ٝطايب ٚنآَ٘ بايٓؿكات اييت قطؾت ي٘ َٔ قبٌ اؾاَعٚ ١اإلزاض٠
ايعاَ ١يًبعجات يف ساي ١ايبعجات ٚاإلداظات ايسضاغ ١ٝعًَٓ ٢ح سه – ١َٝٛأَا بايٓػب ١يًُٛؾس يف إداظ ٠زضاغ ١ٝعًَٓ ٢ش١
ؾدك ١ٝؾٝطايب ٚنآَ٘ بايٓؿكات اييت قطؾت ي٘ َٔ قبٌ اؾاَع ١ؾكط ) .
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 قطاض فًؼ اؾاَع ١ؾ:ّ 2017/7/27 ٢
املٛاؾك ١عًَ ٢س ايبعجات ٚاإلداظات ايسضاغ ١ٝاـاضد ١ٝملس ٠مخؼ غٓٛات مبطتب َٓٚح اؿاقًني عً ٢ايسنتٛضا ٙيف َس ٠أضبع
غٓٛات ؾأقٌ إداظ ٠خاق ١مبطتب ملس ٠غٓٚ ١اسس ٠يًتسضٜب ايعًُ ٞعً ٢أ ٫تتذاٚظ َس ٠ايبعج ١أ ٚاإلداظ ٠ايسضاغ ١ٝمخؼ غٓٛات .
اإلداظ ٠اـاق ١بسَ ٕٚطتب:
ٜتشٌُ ايعه ٛق ١ُٝاؾرتانات ايتأَني اإلدتُاع( ٞسك ١اؿهٚ ١َٛسك ١امل َٔ٪عً )٘ٝعٔ َس ٠اإلداظ ٠اـاق ١بسَ ٕٚطتب.
 دط ٣ايعٌُ باؾاَع ١باستػاب املس َٔ ( ٠اي ّٛٝايتاي ٞيتاضٜذ سك ٍٛعه ٛايبعج ١اـاضد ١ٝأ ٚاإلداظ ٠ايسضاغ ١ٝعً ٢زضد١ايسنتٛضاٚ ) ٙست ( ٢اي ّٛٝايػابل ٫غت َ٘٬ايعٌُ) اغتعسازًا يعٛز ٠عه ٛايبعج ١٭ضض ايٛطٔ مبطتب طبكاً يٓل املاز30( ٠
 َٔ )32,قاْ ٕٛتٓع ِٝايبعجات ٚاإلداظات ايسضاغ ١ٝضقِ  112يػٓ 1959 ١اغتعسازًا يعٛز ٠عه ٛايبعج ١٭ضض ايٛطٔ عٝح ٫
تعٜس املس ٠عٔ ؾٗط ٚأغبٛع ٚاسس .
 عً ٢عه ٛايبعج ١أ ٚاإلداظ ٠ايسضاغ ١ٝأ ٚاملٓش ١إٔ ٜكسّ ْؿػ٘ إلزاض ٠ايبعجات خ ٍ٬إغبٛع عً ٢ا٭نجط َٔ ٚقٛي٘ إىل ٚطَٓ٘ (. 00000000از. )32 ٠
 ٜك ّٛاملبعٛخ بإغتٝؿا ٤اغتُاض ٠ايعٛز ٠ايت ٢مبٛدبٗا ٜتػًِ عًُ٘ باؾٗ ١املٛؾس.٠قٛاعــس عاَـــ: ١
 تك ّٛاإلزاض ٠ايعاَ ١يًبعجات بكطف َهاؾأ ٠يًشاقًني عً ٢ايسنتٛضا ٙغٛا ٤أعها ٤بعجات سه ١َٝٛأ ٚأداظات زضاغ ١ٝعًْ ٢ؿك١ايبعجات أ ٚعًَٓ ٢ح َكس َ ١يًسٚي ١بٛاقع ؾٗط عٔ نٌ غٓٚ ١ؾطٖا املبعٛخ أ ٚعه ٛاإلداظ ٠ايسضاغ ١ٝعٔ َس ٠بعجت٘ أ ٚإداظت٘
ايسضاغ ٢ٖٚ ( ١ٝأضبع غٓٛات نشس اقك.) ٢
 اإلداظات ايسضاغ ١ٝعاّ قابٌ يًتذسٜس ٚمتس نٌ عاّ . بعس عٛز ٠املبعٛخ ٭ضض ايٛطٔ حيطض إقطاض إغت ّ٬ايعٌُ بايهً ١ٝايتابع هلا ايعهَ ٛطؾكاً بٗا اغتُاض ٠بٝاْات َبعٛخ عا٥س ٭ضضايٛطٔ َٔ اإلزاض ٠ايعاَ ١يًبعجات.
ايٓع ٍٚيًٛطٔ ؾ ٢إداظَ ( : ٠از) 29 ٠
 جيٛظ يًُبعٛخ ايٓع ٍٚيًٛطٔ عًْ ٢ؿك ١ايبعــــجات بعس َه ٢عاَني عً ٢بس ٤زضاغت٘. جيٛظ يًُبعٛخ ايٓع ٍٚيًٛطٔ ؾ ٢أداظ ٠عًْ ٢ؿكت٘ اـاق.١( ٚؾ ٢نًتا اؿايتني  ٫بس َٔ إسهاض خطاب َٔ املهتــــب ايجكاؾ ٢مبــــا ٜؿٝس املٛاؾك ١عًْ ٢عٚي٘ ؾ ٢ا٭داظ ٠أ ٚايتأنس َٔ إٔ
املهتب قس أخطط ايبعجات ؾعٚ . ً٬تك ّٛاإلزاض ٠مبٓش٘ تكطٜح عٛز ٠ملكط زضاغت٘).
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قطاضات ايًذٓ ١ايتٓؿٝص ١ٜيًبعجاتبُس بعج ١اإلؾطاف املؿرتى
قطاض ايًذٓ ١ايتٓؿٝص ١ٜيًبعجات ظًػ: ّ1996/6/27 ١
اعتباض َطاؾك ١ايعٚز نُٔ اؿا٫ت اييت جيٛظ ؾٗٝا إغكاط ؾرت َٔ ٠ايتػذ.ٌٝ
قطاض ايًذٓ ١ايتٓؿٝص ١ٜيًبعجات ظًػ: ّ1996/11/30 ١
اؿا٫ت اييت ٚاؾكت ايًذٓ ١ايتٓؿٝص ١ٜعً ٢إغكاط َستٗا َٔ ؾرت ٠ايتػذ:ٖٞٚ ٌٝ
 -1إداظَ ٠طاؾك ١ايعٚز
 -2إداظ ٠ضعا ١ٜايطؿٌ
 -3ضعا ١ٜا٭ّ َع ؼسٜس ؾرت ٠ظَٓ ١ٝيإلغكاط نُس أقك 6 ٢ؾٗٛض .
 -4اإلداظ ٠ايكٝؿٚ ١ٝعسّ زضاغَ ١كطضات زضاغ ١ٝخ ٍ٬ؾرت َٔ ٠ايتػذ ٌٝيًسنتٛضا. ٙ
قطاض ايًذٓ ١ايتٓؿٝص ١ٜيًبعجات ظًػ: ّ2000/4/4 ١
املٛاؾك ١عً ٢أْ٘ يف ساي ١إدطا ٤تعس ٌٜدٖٛط ٟيف َٛنٛع ايطغاي ١بايٓػب ١يعه ٛبعج ١اإلؾطاف املؿرتى ٜتِ اإلبكا ٤عً ٢تاضٜذ
ايتػذ ٌٝايجابت مبصنط ٠ايرتؾٝح ٜٚطبل ٖصا نُبسأ عاّ.
قطاض ايًذٓ ١ايتٓؿٝص ١ٜيًبعجات ظًػ:ّ2005/7/26 ١
املٛاؾك ١عً ٢إٜؿاز عه ٛبعج ١اإلؾطاف املؿرتى يًداضز يبس ٤اؿع ٤اـاضد ٞأ ٫ٚملس ٠عاّ قابٌ يًتذسٜس عس أقك ٢عاَني عٓس
ايهطٚضٜٚ ٠ه ٕٛمبٛاؾك ١ؾٓ ١اإلؾطاف بايساخٌ ٚاـاضز ٚاملهتب ايجكايف َٛٚاؾك ١اؾٗ ١املٛؾسٜٚ ٠عطض املٛنٛع عً ٢ايًذٓ١
ايتٓؿٝص ١ٜيًبعجات .
قطاض ايًذٓ ١ايتٓؿٝص ١ٜيًبعجات ظًػ:ّ2005/7/26 ١
املٛاؾك ١عً ٢تعس ٌٜاملػتشكات املاي ١ٝاـاق ١بأعهاٚ ٤اإلؾطاف املؿرتى ٚاآلت ٞبٝاْٗا عً ٢إٔ ٜتِ ايتٓؿٝص اعتباضاً َٔ
:ّ2005/7/1
 -1ضؾع بسٍ ايٓؿكات ايسضاغ ١ٝإىل  1500دٓ ٘ٝغٜٓٛاً بس 1000 َٔ ً٫دٓ.٘ٝ
 -2ضؾع املػاُٖ ١يف تهايٝـ طبع ضغاي ١ايسنتٛضا ٙإىل  1000دٓ ٘ٝبس 750 َٔ ً٫دٓ. ٘ٝ
 -3ضؾع َهاؾأ ٠بسٍ ايبعج ١عً ٢إٔ ته ٕٛبٛاقع َ َٔ %100طتب عه ٛايبعج ١ا٭غاغ ٞبسَ %50 َٔ ً٫ع عسّ استػاب نػٛض
ايؿٗٛض.
َ طتبات ٚكككات ايبعج ١املػـتشك ١يعه ٛبعج ١اإلؾطاف املؿرتى تكطف ست ٢تاضٜذ اعتُاز فًؼ اؾاَع ١يسضد ١ايسنتٛضاٙ
أ ٚتاضٜذ اغت ّ٬ايعٌُ أ ٚاْتٗا ٤املس ٠اإلمجاي ١ٝيًبعج ١أُٜٗا أقطب تاضخياً.
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قطاض ايًذٓ ١ايتٓؿٝص ١ٜيًبعجات:
عٓس َس ؾرت ٠بكا ٤عه ٛبعج ١اإلؾطاف املؿرتى يًذع ٤اـاضد ٞأ ٫ٚبعس اْتٗاَ ٤س ٠ايعاَني ٜه ٕٛعًْ ٢ؿكت٘ اـاق.١
قطاض ايًذٓ ١ايتٓؿٝص ١ٜيًبعجات يف :ّ1995/10/22
إٕ اؿس ا٭قك ٢يعه ٛبعج ١اإلؾطاف املؿرتى عٓس غؿط  ٙيًذع ٤اـاضدٜ ٞه ٕٛغٓتإ ؾكط ٚإٔ إغتُطاض ايعه ٛبعس ٖص ٙاملس٠
باـاضز ٭ ٟغطض ٜه ٕٛمبٛاؾك ١اؾٗ ١املٛؾسٚ ٠ز ٕٚؼٌُ ايبعجات أ ٟأعباَ ٤اي ( ١ٝيف ساي ١عسّ اْتٗا ٤املس ٠ايهً ١ٝيًبعج١
ايـ 5غــٓٛات َٔ تاضٜذ ايتػذ.) ٌٝ
قطاض فًؼ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ ظًػت٘ يف :ّ2002/11/1
تهَ ٕٛس ٠مجع املاز ٠ايعًُ ١ٝباـاضز اي٬ظَ ١يًسنتٛضا ٙاملػذٌ هلا بايٛطٔ يًػاز ٠أعها ٤بعجات اإلؾطاف املؿرتى أ ٚاإلداظات
ايسضاغ ١ٝملس ٠عاّ قابٌ يًُس عاَاً ثاْٝاً مبطتب بايساخٌ ٚجيٛظ املس يعاّ ثايح ٚأخري مبٛاؾك ١اؾاَع ١بعس أخص ضأ ٣املؿطؾني
املكطٚ ٟا٭دٓيب ٚفًؼ ايكػِ ٚايهً.١ٝ
عه ٛبعج ١اإلؾطاف املؿرتى عٓس عٛزت٘ َٔ اـاضز بعس اغتهُاٍ اؾع ٤اـاضدٚ ٞته ٕٛقس اْتٗت َس ٠ايبعج ١نً ( ١ٝاـُؼ
غٓٛات َٔ تاضٜذ ايتػذ ) ٌٝعً ٘ٝإٔ ٜتػًِ ايعٌُ بايهًٜٚ ١ٝكسض ي٘ أَط عٛزٚ ٠إقاََ ١عاً.
قطاض ايًذٓ ١ايتٓؿٝص ١ٜيًبعجات ظًػتٗا يف : ّ 2008/10/28
املٛاؾك ١عً ٢تػٝري ْٛع اإلٜؿاز اإلقً َٔ ٞبعج ١اإلؾطاف املؿرتى ٚؼًٜٗٛا إىل إداظ ٠زضاغ ١ٝيًشك ٍٛعً ٢زضد ١ايسنتٛضآَِ ٙ
اـاضز عًَ ٢كسض َاي ٞخاضدٚ ٞيف ٖص ٙاؿايٜ ١ؿرتطو َٛاؾك ١اؾٗ ١ا٭دٓب ١ٝاملام ١عً ٢ايؿطٚط اآلت: ١ٝ
َ -1طاعا ٠سكٛم ايٓؿط ٚبطا ٠٤ا٫خرتاع ٚكطدات ايبشح خ ٍ٬اإلداظ ٠ايسضاغَ ١ٝع اؾٗ ١املامٚ ١املؿطؾني املكطٜني .
َٛ -2اؾك ١اؾٗ ١املٛؾسَٛٚ ٠اؾك ١املؿطف املكطَ ٟع سؿغ سؿ٘ يف نتاب ١امس٘ عً ٢ضغاي ١ايسنتٛضا. ٙ
-3عٓس ْؿط ايبشٛخ يف اجمل٬ت ايعًَُ ١ٝطاعا ٠نتاب ١إٔ ايتُ ٌٜٛنإ َٔ خ ٍ٬ايبعج ١املكط. ١ٜ
 -4نتاب ١اغِ اؾٗ ١املٛؾس ٠يًُبعٛخ ظاْب اؾاَع ١اييت ٜسضؽ بٗا باـاضز .
قطاض ايًذٓ ١ايتٓؿٝص ١ٜيًبعجات ظًػتٗا يف :ّ2010/4/4
املٛاؾك ١عً ٢أْ٘ يف ساي ١طًب عه ٛبعج ١اإلؾطاف املؿرتى املس باـاضز ٫غتهُاٍ أعاث٘ بعس اْتٗا ٤املس ٠ايهً ١ٝيًبعج 5 ( ١غٓٛات
َٔ تاضٜذ ايتػذ ٌٝتٓٗ ٞبعجت٘ ٚميٓح إداظ ٠زضاغ ١ٝعًَ ٢كسض مت ٌٜٛخاضدٚ ٞبسَ ٕٚطتبات َٔ ايبعجات ٚعس أقك 6 ٢غٓٛات
َٔ تاضٜذ ايتػذٚ ٌٝمبٛاؾك ١اؾٗ ١املٛؾسٚ ٠بؿطى اؿك ٍٛعً ٢ايسنتٛضا َٔ ٙايٛطٔ .
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قٛاعـــس عاَـــ:١
-1

-2
-3
-4



-5
-6

-7

نطٚض ٠إٔ ٜطؾل مبٛاؾك ١فًؼ ايهً ١ٝعً ٢املس بايساخٌ تكطٜط زضاغ َٔ ٢ا٭غتاش املؿطف عً ٢ايعهٜٛ ٛنح ؾَ ٘ٝس ٣تكسّ
ايعه ٛايسضاغٚ ٢اؾع ٤ايص ٣مت الاظ َٔ ٙايطغايٚ ١اؾع ٤املتبكٚ ٢نصيو َٛاؾك ١قطحي َٔ ١غٝازت٘ عً ٢املس عٓس طًب َس
بعج ١اإلؾطاف املؿرتى .
ؾ ٢ساي ١ايتػٝري ؾَٛ ٢نٛع ايطغاي ١ته ٕٛاملٛاؾك ١عً ٢تػٝري َٛنٛع ايطغاي ١ؾكط َع إبكا ٤تاضٜذ ايتػذ ٌٝنُا ٖٚ ٛإٔ ٜهٕٛ
ايتػٝري يٝؼ دٖٛطٜاً .
عٓس غؿط عه ٛاإلؾطاف املؿرتى يبس ٤اؾع ٤اـاضد( ٞأٜ ) ٫ٚعاٌَ َعاًَ ١عه ٛايبعج ١اـاضد ١ٝؾ ٢اـاضز ٜٛٚقـ قطف
املدككات املاي ١ٝي٘ ٜٚكطف َطتب٘ بايساخٌ ؾكط طٛاٍ ؾرت ٠تٛادس ٙباـاضز .
ايبس٫ت ٭عها ٤ايبعجات اـاضدٚ ١ٝأثٓا ٤مجع املاز ٠ايعًُ ١ٝ٭عها ٤بعجات اإلؾطاف املؿرتى ٚاملُٗات ايعًُٚ ١ٝأغط ا٭عها٤
باـاضز :
أ -بسٍ غؿط عٓس ايٛق ٍٛبٛاقع َ َٔ %5طتب ايعه ٛا٭ععب ملس 10 ٠يٝاي.ٞ
ب -بسٍ نتب بٛاقع ؾٗط غٜٓٛاً َٔ َطتب ايعه ٛا٭ععب.
ز -بسٍ َ٬بؼ بٛاقع ؾٗط ٜٔغًٓ ٜٛا سػب سايت٘ اإلدتُاع ( ١ٝمبكط ايبعج.)١
ز -بسٍ غهٔ يًعه ٛاآلععب بٛاقع َ َٔ %5طتب٘  %25 ,يًُتعٚز ايصٜ ٟكطشب أغطت٘ مبكط ايبعج ١عًُا بإٔ غؿط ا٭غط٠
بعس ث٬ث ١ؾٗٛض َٔ غؿط ايعهٜٚ ٛتكانَ ٞطتب ؾٗط ٟبٛاقع َ َٔ %30طتب ايعه ٛيًعٚد %10ٚ ١يهٌ طؿٌ ٚعس
أقك ٢طؿًني.
أَا بايٓػب ١يعه ٛاملُٗ ١ايعًُ ١ٝعًْ ٢ؿك ١ايبعجات ؾٝتكانَ ٞطتب٘ بٛاقع َطْٚ ٠كـ َٔ َطتب عه ٛايبعجٚ ١ؾكا ؿايت٘
ا٫دتُاع ١ٝباإلناؾ ١يًبس٫ت اآلت- :١ٝ
أ -بسٍ غؿط عٓس ايٛق ٍٛنُا َٖ ٛكطض يعه ٛايبعج.١
ب -بسٍ غهٔ نُا َٖ ٛكطض يعه ٛايبعج.١
ز -بسٍ نتب ٬َٚبؼ بٛاقع ْكـ ؾٗط يهٌ بسٍ يًعه ٛايص ٫ ٟتكٌ َسَُٗ ٠ت٘ عٔ غت ١أؾٗط ٚبٛاقع ؾٗط يبسٍ ايهتب إشا
ناْت املس ٫ ٠تكٌ عٔ عاّ ٚطبكا ؿايت٘ اإلدتُاعٚ ١ٝبايٓػب ١يًُ٬بؼ يًُكطشب أغطت٘ ٜٚػُح بػؿط أغط ٠عهٛ
املُٗ ١ايعًُ ١ٝايص ٫ ٟتكٌ َست٘ عٔ تػع ١أؾٗط.
ؾرت ٠زضاغ ١ايًػ ١باـاضز تػتبعس َٔ َس ٠ايبعج ١باـاضز ٚشيو يف ساي ١عسّ اْتٗا ٤املس ٠ايهً ١ٝيًبعج( ١اـُؼ غٓٛات َٔ
تاضٜذ ايتػذ.)ٌٝ
عٓس عٛز ٠املبعٛخ ٭ضض ايٛطٔ بعس اْتٗا ٤اؾع ٤اـاضد ٞيعه ٛبعج ١اإلؾطاف املؿرتى حيطض ي٘ اقطاض عٛزٚ ٠يٝؼ اقطاض اغتّ٬
ايعٌُ طاملا إٔ َس ٠بعج ١اإلؾطاف املؿرتى مل تٓتٗـَ (( ٢س ٠ايبعج 5 ١غٓٛات َٔ تاضٜذ ايتػذٚ )) ٌٝتكطف املدككـــات
بايساخٌ ؿني سكٛي٘ عً ٢ايسضدــ ( ١قطاض فًؼ اؾاَع ١مبٓح ايسضدٜٚ ) ١كسض ي٘ أَط إقاَ ١بايعٌُ بعس إٔ حيطض ايعهٛ
إقطاض اغت ّ٬عٌُ.
ٜكطف َٔ ايبعجات َهاؾأ ٠ا٭غاتص ٠املؿطؾني عً ٢ايطغايٚ ١قسضٖا ( )600دٓ ٘ٝيًُكطٜني ؾكط َٚكاضٜـ طبع ايطغاي ١بٛاقع
( )1000دٓ ٘ٝيًعهٚ ٛبسٍ ايبعج ١عٔ املس ٠املتبكَ َٔ ١ٝس ٠ايبعج ١ا٭قً ١ٝعً ٢إٔ ته 1500 ٕٛدَٓ َٔ ٘ٝطتب ايبعج ١ا٭غاغٞ
َع عسّ استػاب نػٛض ايؿٗٛضٖ ,صا باإلناؾ ١إىل َبًؼ ( )1000دٓ ٘ٝيٮغاتص ٠املؿطؾني َٔ اؾاَع )750(ٚ ١دٓ ٘ٝيًعهٛ
تكطف َٔ اؾاَع ١أٜها (اإلزاض ٠ايعاَ ١يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ باؾاَع.)١
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إْٗا ٤اـسَ ١٭عها ٤ايبعجات ٚاإلداظات ايسضاغَٚ ١ٝطايبتِٗ بايٓؿـكات
تٓل املاز َٔ )31( ٠ايكاْ ٕٛضقِ  112يػٓ 1959 ١عً:٢
" ًٜتعّ عه ٛايبعج ١أ ٚاإلداظ ٠ايسضاغ ١ٝأ ٚاملٓش ١غسَ ١اؾٗــ ١ايت ٢أٚؾست٘ أ ٚأ ٣دٗ ١سه ١َٝٛتط ٣اؿاق٘ بٗا با٫تؿام َع
ايًذٓ ١ايتٓؿٝص ١ٜيًبعجات ملس ٠ؼػب عً ٢أغاؽ غٓتني عٔ نٌ غٓ ١قهاٖا ؾ ٢ايبعج ١أ ٚاإلداظ ٠ايسضاغٚ ١ٝعس أقك ٢قسض7 ٙ
غٓٛات يعه ٛايبعج 5ٚ ١غٓٛات يعه ٛاإلداظ ٠ايسضاغ ١ٝإ ٫إشا تهُٓت ؾطٚط ايبعج ١أ ٚاإلداظ ٠ايسضاغ ١ٝأسهاَا أخطٚ ٣جيٛظ يًذٓ١
ا يعًٝا يًبعجات إعؿا ٤عه ٛايبعج ١أ ٚاإلداظ ٠ايسضاغ ١ٝأ ٚاملٓش َٔ ١ايتعاَ٘ املؿاض إي ٘ٝإشا زعــــت نطٚض ٠ق ١َٝٛأَ ٚكًشٚ ١طٓ١ٝ
إىل اإلؾاز َ٘ٓ ٠ؾ ٢دٗ ١غري سه. ١َٝٛ
ٚ اؾكت ايًذٓ ١ايتٓؿٝص ١ٜيًبعجات يف  83/1/29بإٔ َس ٠اإلعاض ٠تسخٌ نُٔ َس ٠ا٫يتعاّ غسَ ١اؾٗ ١املٛؾس.٠
املاز َٔ )48( ٠اي٥٬ش ١املاي ١ٝيًبعجات تٓل عً: ٢
" عه ٛايبعج ١أ ٚاإلداظ ٠ايسضاغ ١ٝايصٜ ٟعٛز يًٛطٔ ز ٕٚؼكٝل ايػطض املٛؾس َٔ أدً٘ ٜطايب ٚنآَ٘ بهاؾ ١ايٓؿكات اييت قطؾت
عً ٘ٝطٛاٍ َس ٠تٛادس ٙباـاضز َا مل ته ٕٛعٛزت٘ ٭غباب خاضد ١عٔ إضازت٘ ٚتكطٖا ايًذٓ ١ايتٓؿٝص ١ٜيًبعجات بٓا ٤عً ٢تكطٜط
َٔ َهتب ايبعج ١املدتل" .
قطاض ايًذٓ ١ايتٓؿٝص ١ٜيًبعجات يف : ّ2005/7/26
إيػا ٤املاز َٔ )48( ٠اي٥٬ش ١املاي ١ٝيًبعجات ٚشيو ملدايؿتٗا يًكاْ ٕٛضقِ ( )112يػٓ 1959 ١اـام بتٓع ِٝؾ ٕٛ٦أعها٤
ايبعجات ٚاإلداظات ايسضاغ ١ٝايص ٟسكط املطايب ١يف اؿا٫ت ايتاي:١ٝ
 -1ايعٚاز َٔ أدٓيب أ ٚأدٓب ١ٝأثٓا ٤ايسضاغ ١املاز َٔ )25( ٠قاْ ٕٛايبعجات.
 -2عسّ خسَ ١اؾٗ ١املٛؾس ٠بعس ايعـــــٛز 7 ٠غٓٛات يعهـــــ ٛايبعجــــ 5ٚ ١غٓٛات يعه ٛاإلداظ ٠ايسضاغ ١ٝنشس أقك ٢املاز. )31( ٠
ْل ايؿكط َٔ )5( ٠املاز َٔ )69( ٠قاْ ٕٛاـسَ ١املسْ ١ٝضقِ ( )81يػٓ: ّ2016 ١
" ا٭ْكطاع عٔ ايعٌُ بس ٕٚأشٕ مخػ ١عؿط َٜٛا َتتايَ ١ٝا مل ٜكسّ خ ٍ٬اـُػ ١عؿط َٜٛا ايتايَ ١ٝا ٜجبت إٔ ا٭ْكطاع نإ
بعصض َكب. " ٍٛ
-

بعس قسٚض قطاض اؾاَع ١بإْٗا ٤خسَ ١عه ٛايبعج ١أ ٚاإلداظ ٠ايسضاغ ١ٝطبكا يًُاز َٔ )69( ٠قاْ ٕٛاـسَ ١املسْ ١ٝآْؿ ١ايصنط
ٚيعسّ إيتعاَــ٘ باملاز )31( ٠غايؿ ١ايصنط ٜتِ كاطب ١اإلزاض ٠ايعاَ ١يًبعجات إلقساض قطاض َٔ ايًذٓ ١ايتٓؿٝص ١ٜيًبعجات
مبطايب ١ايعه ٛبايٓؿكات بعس َٛاؾك ١ايهً ١ٝايتابع هلا ايعهَٛٚ ٛاؾك ١ايػٝس ا٭غتاش ايسنتٛض ضٝ٥ؼ اؾاَع ١عً ٢املطايب. ١

-

بعس سكط املبايؼ َٔ قبٌ ايهً ١ٝايت ٢قطؾت يًعه ٛطٛاٍ َس ٠ايبعج ١أٚاإلداظ ٠ايسضاغَٛٚ ١ٝاؾك ١ايًذٓ ١ايتٓؿٝص ١ٜيًبعجات
باملطايب ١بايٓؿكات ٜ .تِ عطض املٛنٛع عً ٢ايػٝس ا٭غتاش ايسنتٛض /ضٝ٥ؼ اؾاَع ١يًُٛاؾك ١عً ٢ضؾع زع ٣ٛقها١ٝ٥
مبطايب ١ايعهٚ ٛنآَ٘ بطز ق ١ُٝاملبايؼ ايت ٢قطؾت عً ٘ٝطٛاٍ َس ٠ايبعج ١أ ٚاإلداظ ٠ايسضاغ َٔ ١ٝاؾاَع.١
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قػِ اإلؾطاف ايعًُ٢

ًَشٛظ:١
زع ٣ٛاملطايب ١بايٓؿكات َٔ قبٌ اإلزاض ٠ايعاَ ١يًبعجات خاق ١باملبايؼ ايت ٢قطؾت يًعه َٔ ٛقبٌ ايبعجات ٚاملٛؾس ٜٔيف إداظات
زضاغ ١ٝعًَٓ ٢ح ؾدكٜ ٫ ١ٝطايب ايعه ٛمبطتبات٘ يف اـاضز ٚإمنا ٜطـــايب بك ١ُٝاملطتبات اييت قطؾت ي٘ بايساخٌ َٔ دٗ١
إٜؿاز.ٙ
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ثاْٝاً :إزاض ٠اإلعاضات ٚاملُٗات ايعًُ١ٝ
 .1اإلعاضت :
-2

أعُاٍ قػِ اإلعاضات ٚاإلداظات اـاق:١

 -1اؽاش إدطا٤ات تطؾٝح ٚإعاض ٠ايػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ يًعٌُ باؾاَعات ا٭دٓبٚ ١ٝاهل٦ٝات ايعاَ ١غٛا ٤عطب ١ٝأٚ
أؾطٜك ١ٝأ ٚزٚي ١ٝأ ٚزاخٌ ايٛطٔ.
 -2اؽاش إدطا٤ات ػسٜس اإلعاض ٠٭عها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ غٜٓٛاً َٚتابع ١غساز َػتشكات قٓسٚم ايتأَني ا٫دتُاعٚ ,ٞقٓسٚم
تهاؾٌ داَع ١أغٛٝطٚ ,قٓسٚم ع٬ز أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ست ٫ ٢ترتانِ عً ٢أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚؼكٌ نٌ دٗ١
عًَ ٢ػتشكاتٗا غٜٓٛاً سٝح تكٌ غٓٛات اإلعاض ٠سايٝاً إىل عؿط غٓٛات.
 -3اؽاش إدطا٤ات َٓح ايػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ اإلداظات اـاق ١ملطاؾك ١ايعٚز َٚسٖا غٜٓٛا َٚتابع ١غساز َػتشكات
قٓسٚم ايتأَني ا٫دتُاعٚ ,ٞقٓسٚم تهاؾٌ داَع ١أغٛٝطٚ ,قٓسٚم ع٬ز أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ
 -4ايكٝاّ بأعُاٍ َٓح أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ إداظ ٠خاق( ١ؾكٌ زض اغ ٞملس 3 ٠ؾٗٛض أثٓا ٤ايسضاغٚ )١أٜهاً اإلداظ ٠اـاق١
بسَ ٕٚطتب ٭غباب ٜبسٜٗا ايعهٚ ٛتٛاؾل عًٗٝا اؾاَع ١طبكاً يًُاز َٔ )53( ٠قاْ ٕٛاـسَ ١املسْ ١ٝضقِ ( )81يػٓ١
.ّ2016
ؾُٝا  ًٜٞبعض َٛاز قاْ ٕٛتٓع ِٝاؾاَعات ٥٫ٚشت٘ ايتٓؿٝص ١ٜضقِ  49يػٓ 1972 ١املٓعُ ١إلعاض ٠ايػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ:
َاز َٔ )84( ٠قاْ ٕٛتٓع ِٝاؾاَعات:
-

" جيٛظ ْسب أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ملس ٠قسز َٔ ٠داَع ١إىل أخط ٣أ ٚيًكٝاّ بعٌُ ٚظٝؿ ١عاَ ١أخط ٣بكطاض َٔ ضٝ٥ؼ
اؾاَع ١بٓا ٤عًَٛ ٢اؾك ١فًؼ ايهً ١ٝاملدتل بعس أخص ضأ ٟفًؼ ايكػِ املدتل ٜٚعترب ايٓسب نٌ ايٛقت إعاض ٠ؽهع
٭سهاّ اإلعاضات".

َاز َٔ )85( ٠قاْ ٕٛتٓع ِٝاؾاَعات ضقِ ٚ 49املعسي ١بايكاْ ٕٛضقِ  142يػٓ:1994 ١
-

َع َطاعا ٠عسّ ا٫خ ٍ٬عػٔ غري ايعٌُ ؾ ٢ايكػِ ٚؾ ٢ايهً ١ٝأ ٚاملعٗس جيٛظ إعاض ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ؾاَع ١أدٓب١ٝ
أَ ٚعٗس عًُ ٞأدٓيب ؾَ ٢ػت ٣ٛايهًٝات أ ٚيًعٌُ بٛظاضات اؿهَٚ ١َٛكاؿٗا أ ٚاهل٦ٝات أ ٚامل٪غػات ايعاَٚ ١ايسٚي ١ٝأٚ
ظٗ ١غري سه ١َٝٛؾُٝا ؽككٛا ؾَ ٘ٝت ٢ناْت املُٗ ١ؾَ ٢ػت ٣ٛايٛظٝؿ ١ايتٜ ٢ؿػًْٗٛا ؾ ٢اؾاَع.١

-

ٚته ٕٛاإلعاض ٠بكطاض َٔ ضٝ٥ؼ اؾاَع ١بعس أخص ضأ ٣فًؼ ايهً ١ٝأ ٚاملعٗس املدتل.

-

ٚتتكطض اإلعاض ٠ملس ٠غٓتني قابً ١يًتذسٜس َطٚ ٠اسس ٠بكطاض َٔ ضٝ٥ؼ اؾاَع ١املدتلٚ ,جيٛظ جملًؼ اؾاَع ١ػسٜس اإلعاض٠
ملس ٠أخط.٣

-

ٚجيٛظ يطٝ٥ؼ فًؼ ايٛظضا ٤ؾ ٢اؿا٫ت ايت ٢تؿتهٗٝا َكًش ١ق ١َٝٛػسٜسٖا َط ٠أخط ٣ؾأنجط بٓـــــا ٤عً ٢عطض
ايٛظٜــــــط املدتل بايتعً ِٝايعايَ( ٞهاؾ ١بايكاْ ٕٛضقِ  142يػٓ.)1994 ١

-

ٜٚتكان ٢املعاض َطتب٘ َٔ اؾٗ ١املعاض إيٗٝاَٚ ,ع شيو جيٛظ ؾ ٢أســـٛاٍ خاق ١إٔ ت٪ز ٣اؾاَعَ ١طتب٘ ٚؼػب َس ٠اإلعاض٠
ؾ ٢املهاؾأ ٠أ ٚاملعاف عً ٢إٔ ٪ٜز ٣عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ املعاض ا٫ستٝاط ٞعٓٗاٜٚ ,عاٌَ ؾُٝا خيتل بأقسَٝت٘ ٚايعٚ٬ات
املػتشك ١ي٘ نُا ي ٛنإ ؾ ٢اؾاَعٚ ١حيتؿغ ي٘ بٛد٘ عاّ بهاؾ ١ممٝعات ٚظٝؿت٘.
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اإلعاضات

َاز َٔ )90( ٠قاْ ٕٛتٓع ِٝاؾاَعات عً:٢
-

"  ٫جيٛظ ايرتخٝل ؾ ٢إعاض ٠عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ أ ٚإٜؿاز ٙؾ ١َُٗ ٢عًُٝـــــ ١أ ٚإداظ ٠تؿطؽ عًُٚ ٢مبطاعا ٠سهِ املاز٠
( ) 88أ ٚؾ ٢إداظ ٠ملطاؾك ١ايعٚز قبٌ اْكهاَ ٤س ٠مماثً ١يًُس ٠ايت ٢غبل إٔ قهاٖا ايعه ٛؾ ٢إعاض ٠أ ١َُٗ ٚعًُ ١ٝأ ٚإداظ٠
َطاؾك ١ايعٚز.

-

 ٫ٚجيٛظ ايرتخٝل ؾ ٢اإلعاض ٠قبٌ اْكها ٤ث٬خ غٓٛات عً ٢بس ٤خسَ ١املطخل يــــ٘ ؾ ١٦ٖٝ ٢ايتسضٜؼ.

قسضت ؾت ٣ٛاؾُع ١ٝايعُ ١َٝٛيكػُ ٞايؿتٚ ٣ٛايتؿطٜع مبذًؼ ايسٚي ١ظًػتٗا يف  1998/5/20باآلت: ٞ
-

" ٚقس اغتسيت َٔ ٖصا ايٓل عً ٢إٔ ؾطط قها ٤املس ٠املُاثً ١ايصٜ ٟؿطن٘ يًرتخٝل يإلداظ ٠جيس قٛاَ٘ يف ساي ١ايتُاثٌ
بني ْٛع اإلداظ ٠أ ٚاإلعاض ٠ايػابكٚ ١بني ْٛع اإلداظ ٠أ ٚاإلعاض ٠اييت ٜطًبٗا ايعاٌَ ٚإَا إٔ تبٝاْتا يف ْٛعٗا ٚاختًؿتا يف
طبٝعتٗا ؾٜ ٬كٖ ّٛصا ايؿطط  َٔٚ ,ثِ حيل يعه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ ايص ٟاْتٗت َس ٠إعاضت٘ اؿك ٍٛعً ٢إداظ ٠ملطاؾك ١ايعٚز
أ ٚايعٚد ١ز ٕٚاؾرتاط قهاَ ٤س ٠مماثً ١يًُس ٠اييت قهاٖا يف اإلعاض ٠يًعٌُ باـاضز ٚشيو نً٘ َازاَت مجٝع إداظات٘
َُٗٚات٘ ايعًُٚ ١ٝإعاضت٘ مل ػاٚظ ايعؿط غٓٛات خ ٍ٬عُط ٙايٛظٝؿ ٞنً٘ طبكا ؿهِ املاز َٔ )91( ٠ايكاْ . ٕٛيصيو :
ا ْتٗت اؾُع ١ٝايعُ ١َٝٛيكػُ ٞايؿتٚ ٣ٛايتؿطٜع إىل أسك ١ٝعه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ ايص ٟاْتٗت َس ٠إعاضت٘ يًعٌُ باـاضز
يف اؿك ٍٛعً ٢إداظ ٠خاق ١بسَ ٕٚطتب ملطاؾك ١ايعٚز أ ٚايعٚد ١ز ٕٚاؾرتاط َس ٠مماثً ١ملس ٠إعاضت٘ ايػابك. ١

َازٚ )91( ٠املعسي ١بايكاْ ٕٛضقِ  142يػٓ 1994 ١املعسي ١بأسهاّ احملهُ ١ايسغتٛض ١ٜايعًٝا :
-

" ؾ ٢مجٝع ا٭سٛاٍ  ٫جيٛظ إٔ ٜعٜس فُٛع َسز اإلعاضات ٚاملُٗات ايعًُٚ ١ٝأداظات ايتؿطؽ ايعًُ ٢عً ٢عؿط غٓٛات طٛاٍ
َس ٠خسَ ١عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ ٚ ,جيٛظ ؾ ٢اؿا٫ت ايت ٢تكتهٗٝا املكًش ١ايك ١َٝٛايتذاٚظ عٔ ٖص ٙاملس ٠بكطاض َٔ ضٝ٥ؼ
فًؼ ايٛظضا ٤بٓا ٤عً ٢عطض ايٛظٜط املدتل بايتعً ِٝايعإىل بعـــس أخص ضأ ٣ض٥ـــــٝؼ اؾاَع ١املدتل ………".

قسض سهِ احملهُ ١ايسغتٛض ١ٜايعًٝا ظًػتٗا يف 2003/5/11باآلت:ٞ
-

عسّ زغتٛضْ ١ٜل املاز َٔ )91( ٠قطاض ضٝ٥ؼ اؾُٗٛض ١ٜبايكاْ ٕٛضقِ  49يػٓ 1972 ١بؿإٔ تٓع ِٝاؾاَعات ؾُٝا تهُٓ٘
َٔ قٝس ظَين عًَٓ ٢ح عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ باؾاَعات إداظ ٠خاق ١ملطاؾك ١ايعٚز املطخل ي٘ بايعٌُ يف اـاضز.

نُا قسض سهِ احملهُ ١ايسغتٛض ١ٜايعًٝا ظًػتٗا املٓعكس ّٜٛ ٠ا٭سس  13ؾرباٜط  2005باآلت:ٞ
-

عسّ زغتٛضْ ١ٜل املاز َٔ )91( ٠قطاض ضٝ٥ؼ اؾُٗٛض ١ٜبايكاْ ٕٛضقِ  49يػٓ 1972 ١بؿإٔ تٓع ِٝاؾاَعات املعسٍ
بايكاْ ٕٛضقِ  142يػٓ 1994 ١ؾُٝا تهُٓ٘ َٔ استػاب َس ٠إداظ ٠ضعا ١ٜايطؿٌ ؾَ ٢س ٠ايعؿط غٓٛات املػُٛح بٗا نأداظات
يعه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ باؾاَع ١طٛاٍ َس ٠خسَت٘.
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املاز َٔ )100( ٠اي٥٬ش ١ايتٓؿٝص ١ٜيًكاْ:ٕٛ
-

" ؾ ٢ساي ١إعاض ٠املؿطف عً ٢ايطغاي ١إىل دٗــــــ ١خاضز اؾاَعٜ ١كسّ إىل فًؼ ايهً ١ٝتكطٜطاً عٔ املس ٣ايصٚ ٣قٌ إي٘ٝ
ايطايب ؾ ٢إعساز ايطغــــايٚ , ١ؾ ٢ن ٤ٛشيو ٜعني اجملًؼ َٔ حيٌ قً٘ أٜٓ َٔ ٚهِ إي ٘ٝؾ ٢اإلؾطاف .

أَا املاز َٔ )117( ٠شات ايكاْ ٕٛؾتٓل عً:٢
-

" ٜعترب عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ َػتك ً٬ٝإشا اْكطع عٔ عًُ٘ أنجط َٔ ؾٗط بس ٕٚأشٕ ٚي ٛنإ شيو عكب اْتٗاَ ٤سَ ٠ا ضخل ي٘ ؾ٘ٝ
َٔ إعاض ٠أ ١َُٗ ٚعًـــ ُ ١ٝأ ٚإداظَ ٠طاؾك ١ايعٚز أ ٚأ ٣إداظ ٠أخط , ٣شيو َا مل ٜعس خ ٍ٬غت ١أؾٗط عً ٢ا٭نجط َٔ تاضٜذ
اْ٫كطاع ٚتعترب خسَت٘ َٓتٗ َٔ ١ٝتاضٜذ اْكطاع٘ عٔ ايعٌُ .

-

ؾإشا عاز خ ٍ٬ا٭ؾٗط ايػت ١املصنٛضٚ , ٠قسّ عصضاً قاٖطاً ٚقبً٘ فًؼ اؾاَع ١بعس أخص ضأ ٣فًؼ ايهً ١ٝأ ٚاملعٗس ٚفًؼ
ايكػِ  ,اعترب غٝاب٘ إداظ ٠خاق ١مبطتب ؾ ٢ايؿٗط ٜٔا٭ٚيني ٚبسَ ٕٚطتب ؾ ٢ا٭ضبع ١أؾٗط ايتاي. ١ٝ

-

أَا إشا عاز خ ٍ٬ا٭ؾٗط ايػت ١املصنٛضٚ ٠مل ٜكسّ عصضاً أ ٚقسّ عصضاً مل ٜكبٌ ؾٝعترب غٝاب٘ اْكطاعاً ٜ ٫سخٌ نُٔ َس٠
اـسَ ١احملػٛب ١ؾ ٢املعاف  ٫ٚنُٔ املسز املٓكٛم عًٗٝا ؾ ٢املازتني ( /69أ/70(ٚ )ً٫ٚأٚ ) ً٫ٚشيو ز ٕٚإخ ٍ٬بكٛاعس
ايتأزٜـــ ب  ٫ٚجيٛظ ايرتخٝل ي٘ َٔ بعس يف إعاض ٠أ ١َُٗ ٚعًُ ١ٝأ ٚإداظ ٠تؿطؽ عًُ ٢أ ٚإداظَ ٠طاؾك ١ايعٚز قبٌ اْكها٤
نعـ املسز املٓكٛم عًٗٝا ؾ ٢املٛاز (. )90(ٚ )1/88
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قطاضات فًؼ اؾاَع ١بكٛاعس إعاض ٠ايػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ
قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠ؾ 1976/6/12 ٢اآلت:ٞ
-

ا ٫غتُطاض ؾ ٢تطبٝل ايكٛاعس املعُ ٍٛبٗا بايٓػب ١إلعاض ٠ايػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ َٗٓٚا ا٫غتُطاض بايعٌُ ؾ٢
سػاب (املطاؾل يًعٚز) نُٔ املعاض ٜٔعٓس سػاب ايٓػب با٭قػاّ.

قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠ؾ: 1981/5/10 ٢
-

جيٛظ ايرتخٝل بإعاض ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ طبكا يًكٛاعس ايتاي: ١ٝ

.1

إٔ ٜه ٕٛايعه ٛقس أَه ٢ث٬خ غٓٛات عً ٢ا٭قٌ ؾ ٢خسَ ١ؾعً ١ٝباؾاَعَٓ ١ص تع ٘ٓٝٝؾ ١٦ٖٝ ٢ايتسضٜؼ
 ٫ٚؼػب ؾٖ ٢ص ٙاملسَ ٠سز املُٗات ايعًُٚ ١ٝاإلعاضات ايػابكٚ ١ايٓسب نٌ ايٛقت ٚايتؿطؽ ايعًُٚ ٢إداظات
َطاؾك ١ايعٚز ٜٚؿهٌ َٔ قهَ ٢س ٠أط ٍٛؾ ٢ايعٌُ ؾ ٢داَع ١اغٛٝط .

 .2إٔ تهْ ٕٛػب ١املعاض ٜٔؾ ٢سسٚز  َٔ %40مجٝع ايٛظا٥ـ املؿعٛي ١بايكػِ ٜٚػتجٖٓ َٔ ٢ص ٙايٓػب َٔ ١قه ٢عؿط
غٓٛات ؾ ٢خسَ ١ؾعً ١ٝباؾاَع ١نعه ١٦ٖٝ ٛتسضٜؼ ٚمل ٜػبل إعاضت٘ ٜٚطبل ٖصا ا٫غتجٓا ٤عً ٢أ ٍٚاملٛدٛز ٜٔؾ٢
ايكػِ عػب أقسَ ١ٝايعٌُ ظاَع ١اغٛٝط ٜ ٫ٚعٜس عسز َٔ ٜطبل عً ِٗٝا٫غتٓجا ٤عً ٢عه ١٦ٖٝ ٛتسضٜؼ ٚاسس بهٌ
قػِ ؾ ٢ايعاّ اؾاَع ٢ايٛاسس ( بعس ايتعس.) ٌٜ
ٜ .3ؿهٌ عٓس اإلعاض َٔ ٠مل تػبل إعاضت٘ ؾ ٢ساي ١ايتػا ٣ٚؾ ٢اـسَ ١ايؿعً. ١ٝ
.4

 ٫جيٛظ ايٓعط ؾ ٢إعاض َٔ ٠غبكت إعاضت٘ أْ ٚسب٘ ْسباً ناَ ً٬أ ٚإٜؿاز ٙؾ ١َُٗ ٢عًُ ١ٝأَٓ ٚش٘ إداظ ٠ملطاؾك ١ايعٚز إ٫
بعس إٔ ٜكه ٢خسَ ١ؾعً ١ٝباؾاَعَ ١س ٠مماثً. ١

ٚ .5ؾ ٢مجٝع ا٭سٛاٍ  ٫جيٛظ إٔ ٜعٜس فُٛع َسز اإلعاضات ٚاملُٗات ايعًُٚ ١ٝإداظات ايتؿطؽ ايعًُٚ ٢إداظات َطاؾك ١ايعٚز
عً ٢عؿط غٓٛات طٛاٍ َس ٠خسَ ١عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ .
 .6عٓس إعاض ٠عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ املؿطف أ ٚاملؿرتى ؾ ٢اإلؾطاف عً ٢إسس ٣ايطغا ٌ٥يسضد ١املادػتري أ ٚايسنتٛضاٜ ٙهًـ
املعاض باعساز تكطٜط َؿكٌ عٔ ايطغاي ١ايتٜ ٢ؿطف أٜ ٚؿرتى ؾ ٢اإلؾطاف عًٗٝا يًعطض عً ٢فًؼ ايهً ١ٝيتشسٜس عهٛ
ٖ ١٦ٝايتسضٜؼ ايصٜ ٣تابع اإلؾطاف .
قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  1983/6/29اآلت: ٢
-

املٛاؾك ١عً ٢إعاض ٠ايػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚؾل ايهٛابط ٚايؿطٚط ايتاي: ١ٝ
 -1عٓس إعاض ٠عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ ته ٕٛا٭ؾهً ١ٝملٔ مل ٜػبل إعاضت٘ قبٌ شيو.
 َٔ -2غبل إعاضت٘ ٜ ٫تػاَ ٣ٚع َٔ مل تػبل إعاضت٘ إ ٫إشا قه ٢نعـ َس ٠اإلعاض ٠باؾاَع.١
 -3إشا تػا ٣ٚأعهاٖٝ ٤ـــــ ١٦ايتسضٜؼ ؾ ٢إغتٝؿا ٤ؾطٚط اإلعـاضٜ ٠ؿـهٌ ا٭قــسّ ؾ ٢اـسَ.١
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قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠ؾ 1984/7/26 ٢اآلت:ٞ
-

املٛاؾك ١عً ٢استػاب اؿاقًني عً ٢زضد ١ايسنتٛضاٚ ٙايعا٥س َٔ ٜٔبعجات املٓتعط ٜٔؿهٛض ايسٚض ٠ايتسضٜب ١ٝعً ٢أقٍٛ
ايتسضٜؼ ايعاَٚ ١اـاق ١يتعَ ِٗٓٝٝسضغني نُٔ ايٓػب ١احملػٛب ١عٓس اإلعاض. ٠

قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠ؾ: 1989/8/1 ٢
-

املٛاؾك ١عً ٢إستػاب ايػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ املتؿطغني نُٔ أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ بايكػِ عً ٢أ ٫حيتػب املعاض
ب ِٗٓٝنُٔ املعاض بايكػِ .

قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠ؾ:1990/8/12 ٢
-

ضؾع ْػب ١اإلعاض ٠يًػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ إىل  %40نشس أقك ٢بس ٕٚدرب ايهػط .

قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ :1997/1/19
-

املٛاؾك ١عً ٢عسز َٔ ايهٛابط يًُكًش ١ايك ١َٝٛايت ٢تكته ٢ايتذـــــاٚظ ؾ ٢اإلعاضات بعس ايعاّ ايػازؽ ؾ ٢املس ٠املتكً١
يإلعاض ٠أ ٚبعس ايعاّ ايعاؾط ؾ ٢املسز املطخل بٗا يعه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ طٛاٍ َس ٠خسَت٘ : ٢ٖٚ
 -1إٔ ٜه ٕٛاملعاض ؾاغ ً٬يٛظٝؿ ١زٚي.١ٝ
 -2إٔ ٜه ٕٛاملعاض ؾاغ ٬يٛظٝؿَ ١ػتؿاض ثكاؾ. ٢
 -3إٔ ٜه ٕٛاملعاض ؾاغ ٬ملٓكب قٝاز ٣ؾ ٢اؾاَع ١املعاض إيٗٝا نُٓكب عُٝس نً ١ٝنشس أزْ. ٢
 -4أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ املعاض ٕٚؾ ٢ايهًٝات ايتَ ٢اظايت ؾ ٢زٚض اإلْؿا ٤إشا ناْت اؾاَع ١تسؾع زعُاً ؾاَع ١أغٛٝط .

قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  2013/5/26اآلت:ٞ
-

" املٛاؾك ١عً ٢أٜ ٫عطض طًب اإلعاض ٠يعه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜبؼ عً ٢فًؼ ايكػِ ٚفًؼ ايهً ١ٝأ ٚاملعٗس إ ٫بعس َه ٞغٓتني
َ٬ٝزٜتني خسَ ١ؾعً ١ٝباؾاَع ١بعس تع ٘ٓٝٝيف ٚظٝؿ ١٦ٖٝ ١تسضٜؼ" .

قطض اجملًؼ ا٭عً ٢يًذاَعات ظًػت٘ ؾٚ 8/14 ٢املُتس ٠سـتَ 1997/9/4 ٢ا :٢ًٜ
 -1إٔ ٜه ٕٛاؿس ا٭قك ٢ملس ٠اإلعاض ٠يعه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ غت غٓٛات .
 ٫ -2جيٛظ إٔ ٜعٜس فُٛع َسز اإلعاضات ٚاملُٗات ايعًُٚ ١ٝإداظات ايتؿطؽ ايعًُٚ ٢إداظَ ٠طاؾك ١ايعٚز ٚضعا ١ٜايطؿٌ
عً ٢عؿط غٓٛات طٛاٍ َس ٠خسَ ١عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ .
 -3جيٛظ ؾ ٢اؿا٫ت ايت ٢تكتهٗٝا املكًش ١ايك ١َٝٛايتذاٚظ عٔ َس ٠ايعؿط غٓٛات إ ٫إشا نإ عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ املعاض
 ٬يٛظٝؿ ١ؾَٓ ٢عـــُ ١زٚيــــ ١ٝأ ٚإٔ ٜه ٕٛؾاغ ً٬ملٓكب قـــــــٝاز ٣ؾ ٢اؾاَعــ ١املـــــــعاض إيٗٝا ( ضٝ٥ؼ داَع١
ؾاغــــ ً
– ْا٥ب ضٝ٥ؼ داَع – ١عُٝس نً. ) ١ٝ
 -4إٔ تػطٖ ٣ص ٙايهٛابط عً ٢ا٭غاتص ٠املتؿطغني .
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قطاض اجملًؼ ا٭عً ٢يًذاَعات ظًػت٘ بتاضٜذ 1998/9/3
أنس اجملًؼ ا٭عً ٢يًذاَعات ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  1998/9/3عً ٢قطاض ٙايػابل اـام باإلعاضات ٚاإلداظات اـاق١

-

٭عها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ ٚ 1997/8/14املُتس ٠ست 1997/9/4 ٢سٝح ْل قطاض ٙعً: ٢
 إٔ تهَ ٕٛس ٠إعاض ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ عس اقك ٢غت غٓٛات ٚدٛاظ َسٖا يعؿط غٓٛات ؾ ٢سا٫ت املُٗات ايك ١َٝٛبعس ايعاّ
ايػازؽ .
إدطا٤ات إعاض ٠ايػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ:
تتِ إعاض ٠ايػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ طبكاً ملٛاز قاْ ٕٛتٓع ِٝاؾاَعات ضقِ  49يػٓ.1972 ١
.1

َازَ )85( ٠س ٠اإلعاض ( ٠اإلعاض ٠تتِ باؾاَع ١ملس ٠عاّ قابٌ يًتذسٜس إعتباضاً َٔ تاضٜذ ايػؿط ٚست 8/31٢يًُعاضٜٔ
يًعٌُ باؾاَعات أَا املعاض ٜٔيًعٌُ بٛظاضات ٚؾطنات ٪َٚغػات ؾُس ٠اإلعاض ٠عاّ َٔ تاضٜذ ايػؿط ٚايٛظٝؿ ١املعاض عًٗٝا
ايعه ٛتهَ ٕٛػا ١ٜٚيٛظٝؿت٘ باؾاَع. ) ١

َ .2ازَ )90( ٠س ٠اـسَ ١باؾاَع( ١ث٬خ غ ٓٛات ) ٚقهاَ ٤س ٠مماثً ١يًُس ٠ايت ٢غبل إٔ قهاٖا ايعه ٛؾ ٢إعاض ٠أ١َُٗٚ
عًُ.١ٝ
َ .3از ٫ )91( ٠جيٛظ إٔ ٜعٜس فُٛع َسز اإلعاضات ٚاملُٗات ايعًُٚ ١ٝايتؿطؽ ايعًُ ٢عً ٢عؿط غٓٛات .
.4

َاز )117( ٠قها ٤نعـ َس ٠اإلعاض ٠أ ٚاملُٗ ١ايعًُ ١ٝأ ٚإداظَ ٠طاؾكـ ١ايعٚز إشا اْكطع ايعه ٛملس ٠أنجط َٔ ؾٗط بعصض مل
ٜكبً٘ فًؼ اؾاَع.١

املػتٓسات املطًٛب ١يًُٛاؾك ١عً ٢اإلعاض: ٠
.1

َٛاؾك ١فًؼ ايكػِ ٚفًؼ ايهً ١ٝعً ٢اإلعاض. ٠

 .2عكس ايعٌُ َع اؾاَع ١أ ٚايٛظاض ٠أ ٚامل٪غػ ١أ ٚايؿطن ١املتعاقس َعٗا َٛثكاً َٔ اؾٗات املدتك ١أ ٚخطاب تطؾٝح َٔ إسس٣
اؾاَعات ايعطب ١ٝأ ٚؾإ تعاقسٖا بايكاٖطَٛ ٠نشاً ب٘ ايٛظٝؿَٚ ١س ٠ايعكس ٚايطاتب.
 .3ايطًب املكسّ َٔ ايعه ٛيإلعاض. ٠
.4

خطاب َٛنشاً ب٘ إٔ ايعه ٛتكسّ بتكطٜط عٔ ايطغا ٌ٥ايعًُ ١ٝاملؿطف عًٗٝا.

 .5إغتٝؿا ٤إغتُاضات اغتط٬ع ايطأ.ٟ
ٚيػؿط ايعه ٛيإلعاضٜ ٠تطًب ا٭َط:
 .1إخ ٤٬ططف ايعه َٔ ٛمجٝع ا٭قػاّ ٚاإلزاضات بايهًٚ ١ٝبعض إزاضات اؾاَعَٚ ١هتبات ايهًٝات َٚهتبات ا٭قػاّ.
 .2إخ ٤٬ططف ايعهٚ َٔ ٛسس ٠ع٬ز أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ مبػتؿؿٝات داَع ١أغٛٝط.
 .3إخ ٤٬ايططف َٔ قٓسٚم ايتأَني اـام باؾاَع.١
 .4إب٬ؽ ايكػِ أ ٚايهً ١ٝبتاضٜذ ايػؿط يبس ٤اإلعاض.٠
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إدطا٤ات ػسٜس اإلعاض:٠
ٜتِ غٜٓٛاً َطادعَ ١سز اإلعاضٚ ٠املسز املٓكٛم عًٗٝا ؾ ٢املاز , )91( ٠إلقساض قطاض بتذسٜس اإلعاضٜ ٠تطًب ا٭َط:
َٛ .1اؾك ١فًؼ ايهً ١ٝعً ٢ػسٜس اإلعاض. ٠
ْ .2ػد َٔ ١ايعكس أ ٚخطاب َٔ اؾاَع ١املعاض إيٗٝا َتهُٓا ػسٜس ايعكس يًُس ٠ايت ٢غتذسز إعاضتٗا .
 .3طًب ايعه ٛبتذسٜس اإلعاض٠
.4غساز َػتشكات غٓسٚم ايتأَني اإلدتُاع ٞعٔ ايػٓ ١ايػابك ١يًتذسٜس ( ٖٓاى ًَٗ ١ؾٗط َٔ اهل ١٦ٝايك ١َٝٛيًتأَني
ٚاملعاؾات يًػساز إْتٗا ٤اإلعاض ٠بعسٖا ٜهاف ؾٛا٥س تأخري عً ٢املبًؼ املطًٛب غساز. )ٙ
 .5غساز َػتشكات قٓسٚم ايتأَني اـام بايػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚايعاًَني ظاَع ١أغٛٝط ( تهاف غطاَــ ١تأخٝــط
ؾ ٢ســــــاي ١ايـــتأخري عٔ ايػساز ).
 .6غساز َػتشكات قٓسٚم ع٬ز أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ .
 .7غساز اإلؾرتاى ايػٓ ٟٛيٓاز ٟأعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ْ ,از ٟداَع ١أغٛٝط.
 .8غساز إجياض ايؿك ١املدكك ١يًعه َٔ ٛقبٌ اؾاَعٚ ١نصيو ق ١ُٝاغتٗ٬ى ايهٗطباٚ ٤املٝا.ٙ
إدطا٤ات ايٓسب ايهاٌَ ٭عها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ :
ٜتِ ايٓسب ايهاٌَ يًػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ طبكاً يًُازٚ )84( ٠باق ٞاملٛاز اـاق ١بإلعاض َٔ ٠قاْ ٕٛتٓع ِٝاؾاَعات
ضقِ  49يػٓ.1972 ١
-

َاز )84( ٠بؿإٔ ايٓسب ايهاٌَ يإلعاض( ٠ايٓسب ايهاٌَ ٜتِ باؾاَع ١ملس ٠عاّ قابٌ يًتذسٜس إعتباضاً َٔ تاضٜذ اغتّ٬
ايعٌُ ٚست 8/31 ٢يًُٓتسبني باؾاَعات أَا املٓتسبني يًعٌُ بايٛظاضات ؾٝه ٕٛايٓسب ملس ٠عاّ َ٬ٝز. ٟ

-

قطض اجملًؼ ا٭عً ٢يًذاَعات ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ ْ : 2011/6/16اقـ َٛقـ املٓتسبني َٔ اؾاَعات يًعٌُ بٛظاض٠
ايتعً ِٝايعاي ٞأَ ٚؿطٚعات ايتطٜٛط ظاَعتِٗ أ ٚاؾاَعات اؿه ١َٝٛا٭خطٚ ٣املػتؿاضٚ ٜٔاملًشكني ايجكاؾٝني باـاضز
قطض َا : ًٜٞ
 -1املٛاؾك ١عً ٢استػاب غٓٛات ْسب أ ٚتهًٝـ أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ يًعٌُ بٛسسات َؿطٚعات ايتعً ِٝايعاي ٞبٛظاض٠
ايتعً ِٝايعاي ٞأ ٚاؾاَعات اؿه ١َٝٛا٭خط ٣اَتسازا يعًُِٗ ا٭قً ٫ٚ ٞؼتػب غٓٛات إعاضَ ٠ع متتعِٗ بهاؾ١
سكٛقِٗ ايكاْٚ ١ْٝٛاملازٚ ١ٜايطبٚ ١ٝايتأَ.١ٝٓٝ
 -2إٔ تك ّٛاؾٗات املٓتسبني إيٗٝا ايػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ يًعٌُ غٛا ٤بٛسسات إزاضَ ٠ؿطٚعات ايتطٜٛط بٛظاض٠
ايتعً ِٝايعاي ٞأ ٚظاَعتِٗ أ ٚباؾاَعات اؿه ١َٝٛا٭خطٚ ٣أٜها املػتؿاضٚ ٜٔاملًشكني ايجكاؾٝني باـاضز عٓس
تكسَِٗ يًشك ٍٛعً ٢ايسضدات ا٭نازمي ١ٝبٛنع تكطٜط ا٭زا ٤يٮْؿط ١بس َٔ ٫نًٝاتِٗ .

ثِ قطض اجملًؼ ا٭عً ٢يًذاَعات ظًػت٘ يف  2015/12/30تعس ٌٜايكطاض ايػابل نُا :ًٜٞ
 -1املٛاؾك ١عً ٢استػاب غٓٛات ْسب أ ٚتهًٝـ أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ يًعٌُ بٛسسات َؿطٚعات ايتعً ِٝايعاي ٞبٛظاض٠
ايتعً ِٝايعاي ٞأ ٚاملٓتسبني يًعٌُ بايٛظاض ٠أ ٚاَاْ ١اجملًؼ ا٭عً ٢يًذاَعات يف ٚظا٥ـ قٝاز ١ٜأ ٚباؾاَعات اؿه١َٝٛ
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ا٭خط ٣اَتسازا يعًُِٗ ا٭قً ٫ٚ ٞؼتػب غٓٛات إعاضَ ٠ع متتعِٗ بهاؾ ١سكٛقِٗ ايكاْٚ ١ْٝٛاملازٚ ١ٜايطب١ٝ
ٚايتأَ.١ٝٓٝ
 -2إٔ تك ّٛاؾٗات املٓتسبني إيٗٝا ايػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ يًعٌُ غٛا ٤بٛسسات إزاضَ ٠ؿطٚعات ايتطٜٛط بٛظاض٠
ايتعً ِٝايعاي ٞأ ٚظاَعتِٗ أ ٚباؾاَعات اؿه ١َٝٛا٭خطٚ ٣أٜها املػتؿاض ٕٚايجكاؾ ٕٛٝباـاضز عٓس تكسَِٗ
يًشك ٍٛعً ٢ايسضدات ا٭نازمي ١ٝبٛنع تكطٜط ا٭زا ٤يٮْؿط ١بس َٔ ٫نًٝاتِٗ .
إدطا٤ات َس ايٓسب ايهاٌَ:
إدطا٤ات َس ايٓسب ايهاٌَ تتِ غٜٓٛا َجٌ ايبٓٛز املصنٛض ٠يف ػسٜس اإلعاض ٠عسا بٓس غساز املعاؾات ؾإْ٘ ٜتِ إَا باـكِ َٔ
ايطاتب ايؿٗط ٟأٜ ٚػسز نٌ ؾرت ٠بايهً.١ٝ
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ثاْٝاً :إزاض ٠اإلعاضات ٚاملُٗات ايعًُ١ٝ
ناْت املاز َٔ )89( ٠قاْ ٕٛتٓع ِٝاؾاَعات ضقِ ( )49يػٓ 1972 ١تٓل عً:٢

 .2ا٭داظات اـاق: ١
-3

 " َع َطاعا ٠سػٔ غري ايعٌُ ؾ ٢ايكػِ ٚؾ ٢ايهً ١ٝأ ٚاملعٗس جيٛظ ايرتخٝل يعه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ ؾ ٢إداظ ٠خاق ١بسَ ٕٚطتبملطاؾك ١ايعٚز املطخل ي٘ ؾ ٢ايػؿط إىل اـاضز ملس ٠غٓ ١عً ٢ا٭قٌ.
 ٜٚه ٕٛايرتخٝل بكطاض َٔ ضٝ٥ؼ اؾاَع ١بٓا ٤عً ٢طًب عُٝس ايهً ١ٝأ ٚاملعٗس بعس أخص ضأ ٣فًؼ ايكػِ املدتل".سهِ احملهُ ١ايسغتٛض ١ٜايعًٝا ؾ:1995/12/2 ٢
 سهُت احملهُ ١ايسغتٛض ١ٜايعًٝا ظًػتٗا ؾ1995/12/2 ٢بعسّ زغتٛضْ ١ٜل املاز َٔ )89( ٠قطاض ضٝ٥ؼ اؾُٗٛض ١ٜبايكإْٛضقِ ( )49يػٓ 1972 ١بؿإٔ تٓع ِٝاؾاَعات.
تٓل املازٚ )91( ٠املعسي ١بايكاْ ٕٛضقِ  142يػٓ 1994 ١عً:٢
 " ؾ ٢مجٝع ا٭سٛاٍ  ٫جيٛظ إٔ ٜعٜس فُٛع َسز اإلعاضات ٚاملُٗات ايعًُٚ ١ٝإداظات ايتؿطؽ ايعًُٚ ٢إداظَ ٠طاؾك ١ايعٚزٚضعا ١ٜايطؿٌ عً ٢عؿط غٓٛات طٛاٍ َس ٠خسَ ١عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼٚ ,جيٛظ ؾ ٢اؿا٫ت ايت ٢تؿتهٗٝا املكًش ١ايك١َٝٛ
ايتذاٚظ عٔ ٖص ٙاملس ٠بكطاض َٔ ضٝ٥ؼ فًؼ ايٛظضا ٤بٓا ٤عــً ٢عطض ايٛظٜط املدتل بايتعً ِٝايعاي ٞبعس أخــص ضأ ٣ضٝ٥ؼ
اؾاَع ١املدتل ………".
مت تعس ٌٜاملاز )91( ٠مبٛدب سهُني قازض َٔ ٜٔاحملهُ ١ايسغتٛض ١ٜايعًٝا َصنٛض ٜٔيف ايكػِ اـام باإلعاضات.
تٓل املاز َٔ )53( ٠قاْ ٕٛاـسَ ١املسْ ١ٝعً:٢
 ميٓح ايعٚز أ ٚايعٚد ١إشا غاؾط أسسُٖا إىل اـاضز يًعٌُ أ ٚايسضاغ ١ملس ٠غت ١أؾٗط عً ٢ا٭قٌ إداظ ٠خاق ١بسَ ٕٚطتب ٫ٚجيٛظ إٔ ػاٚظ ٖص ٙاإلداظَ ٠س ٠بكا ٤ايعٚز ؾ ٢اـاضزٚ ,عً ٢اؾٗ ١اإلزاض ١ٜإٔ تػتذٝب يــطًب ايعٚز أ ٚايعٚد ١ؾ ٢مجٝع
ا٭سٛاٍ.
قطاض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠ؾ:1997/1/19 ٢
 املٛاؾك ١عً ٢إٔ تً ٞاإلعاض ٠أ ٚاملُٗ ١ايعًُ ١ٝإداظ ٠خاق ١بسَ ٕٚطتب ملطاؾك ١ايعٚز َع نطٚض ٠ايتأنس َٔ دسٚ ١ٜقاْ١ْٝٛتعاقس ايعٚز أ ٚايعٚد ١يًعٌُ باـاضز( .إٔ ٜه ٕٛايططف املتعاقس يًعٌُ باـاضز َٔ بني ايعاًَني باؿه ١َٛأ ٚايكطاع ايعاّ أٚ
قطاع ا٭عُاٍ ايعاّ أ ٚايكطاع اـام) ٚأٜ ٫ػُح يًُطاؾل يًعٌُ أثٓاٖ ٤ص ٙايؿرت ٫ٚ ٠ؼ ٍٛاإلداظ ٠اـاق ١ملطاؾك ١ايعٚز إىل
إعاض ٠أ ١َُٗ ٚعًُ ١ٝقبٌ اْكهاَ ٤س ٠مماثً.١
قطاض اجملًؼ ا٭عً ٢يًذاَعات ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ :1997/8/14
 )1تطبٝل سهِ احملهُ ١ايسغتٛض ١ٜايعًٝا بعسّ زغتــٛض ١ٜسهِ ايـــُاز َٔ )89( ٠ايكاْ ٕٛضقِ ( )49يػٓ 1972 ١ؾ ٢ؾإٔ
تٓع ِٝاؾاَعات.
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 )2عسّ ا٫يتعاّ باملسز ايب ١ٝٓٝايٛاضز ٠ؾ ٢املاز َٔ )90( ٠ايكاْ ٕٛضقِ ( )49يػٓ 1972 ١ؾُٝا ٜتعًل مبٓح إداظَ ٠طاؾك١
ايعٚزَ ,ع غطٜإ باق ٢ايؿطٚط ا٭خط ٣ايٛاضز ٠ؾ ٢أسهاّ قاْ ٕٛتٓع ِٝاؾاَعات ٥٫ٚشت٘ ايتٓؿٝص ١ٜؾٖ ٢صا ايؿإٔ ٚعً٢
أٜ ٫تذاٚظ فُٛع املسز عٔ عؿط غٓٛات ٚؾكاً ؿهِ املاز.)91( ٠
قطاض اجملًؼ ا٭عً ٢يًذاَعات ظًػت٘ بتاضٜذ :1998/9/3
 أنس اجملًؼ ا٭عً ٢يًذاَعات ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  1998/9/3عً ٢قطاض ٙايػابل اـام باإلعاضات ٚاإلداظات اـاق١٭عها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ ٚ 1997/8/14املُتس ٠ست 1997/9/4 ٢عًَ ٢ا :ًٜٞ
.1

إٔ تهَ ٕٛس ٠إعاض ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ عس أقك ٢غت غٓٛات ٚدٛاظ َسٖا يعؿط غٓٛات يف سا٫ت املُٗات ايك ١َٝٛبعس
ايعاّ ايػازؽ.

 .2ايتكطٜح يعه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ ؾ ٢إداظ ٠ملطاؾك ١ايعٚز بعس إْتٗا ٤اعاضت٘ ملس ٠غت غٓٛات ٚعس أقك ٢عؿط غٓٛات َع
عسّ ايػُاح ي٘ بتش ٌٜٛإداظَ ٠طاؾك ١ايعٚد ١إىل إعاض َٔٚ. ٠ثِ  ٫جيٛظ َٓش٘ تكطٜح مبعاٚي ١ايعٌُ .
سهِ احملهُ ١ايسغتٛض ١ٜايعًٝا اـام بإط٬م إداظات َطاؾك ١ايعٚز :
 أقسضت احملهُ ١ايسغتٛض ١ٜايعًٝا ظًػتٗا املٓعكس ّٜٛ ٠ا٭سس َ 11ا 2003 ٜٛسهُٗا بعسّ زغتٛضْ ١ٜل املاز َٔ 91 ٠قطاض ضٝ٥ؼاؾُٗٛض ١ٜضقِ بايكاْ ٕٛضقِ  49يػٓ 1972 ١بؿإٔ تٓع ِٝاؾاَعات ؾُٝا تهُٓ٘ َٔ قٝس ظَين عًَٓ ٢ح عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ
باؾاَعات إداظ ٠خاق ١ملطاؾك ١ايعٚز املطخل ي٘ بايعٌُ يف اـاضز .
ْٚل اؿهِ نايتاي: ٞ
 " عسّ زغتٛضْ ١ٜل املاز َٔ 91 ٠قطاض ضٝ٥ؼ اؾُٗٛض ١ٜبايكاْ ٕٛضقِ  49يػٓ 1972 ١بؿإٔ تٓع ِٝاؾاَعات ؾُٝا تهُٓ٘ َٔقٝس ظَين عًَٓ ٢ح عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ باؾاَعات إداظ ٠خاق ١ملطاؾك ١ايعٚز املطخل ي٘ بايعٌُ يف اـاضز.
قطاض اجملًؼ ا٭عً ٢يًذاَعات ظًػت٘ يف : 2003/5/22
.1

ايتأنٝس عً ٢نطٚض ٠ايتعاّ اؾاَعات باسرتاّ سهِ احملهُ ١ايسغتٛض ١ٜايعًٝا ٚاـام بٛدٛب ١ٝاملٛاؾك ١عً ٢إداظ٠
َطاؾك ١ايعٚز أ ٚايعٚد ١بايٓػب ١يًػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ باؾاَعات.

 .2ايتٛق ١ٝيس ٣ايػاز ٠ض٩غا ٤اؾاَعات بهطٚضٚ ٠نع فُٛع َٔ ١ايهُاْات ؼؿغ سل اؾاَع ١يف عسّ ايتكطٜح
يًُطاؾل بايعٌُ خ ٍ٬ؾرت ٠إداظَ ٠طاؾك ١ايعٚز أ ٚايعٚدٚ ١شيو َٔ خ ٍ٬ايتأنس َٔ إٔ املطاؾل ي٘ إقاَ ١عٌُ َجبت١
ضمسٝاً يف دٛاظ ايػؿط ٚ ,إٔ ٜه ٕٛايعُـــــٌ ايصٜ ٟك ّٛب٘ ايعٚز أ ٚايعٚدَٓ ١اغبا ملٓعي ١عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ .
قطاض اؾاَع ١ضقِ ( )1346بتاضٜذ  2003/10/25يف ؾإٔ َٓح عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ إداظ ٠خاق ١ملطاؾك ١ايعٚز :
َاز : )1( ٠ميٓح عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ إداظ ٠خاق ١ملطاؾك ١ايعٚز ٜٚهَٓ ٕٛح اإلداظٚ ٠ؾكاً يًهٛابط ايتاي: ١ٝ
 )1إٔ ٜه ٕٛيًعٚز إقاَ ١عٌُ َجبت ١ضمسٝاً يف دٛاظ ايػؿط.
 )2أ ٕ ٜكسّ عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ إقطاضاً بعسّ ايعٌُ خَ ٍ٬س ٠اإلداظ.٠
 )3إٔ ٜه ٕٛعٌُ ايعٚز َٓاغباً ملٓعي ١عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ.
 )4إٔ ٜكسّ عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ قٛض ٠طبل ا٭قٌ َٔ املػتٓسات اآلت:١ٝ
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 عكس عٌُ ايعٚز ٚدٛاظ غؿط. ٙ

 دٛاظ غؿط عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ ٚإقاَت٘.
ٜٚطاع ٢إٔ ته ٕٛمجٝع ٖص ٙاملػتٓسات َعتُسَٛٚ ٠ثك َٔ ١غؿاضت ٞمجٗٛضَ ١ٜكط ايعطبٚ ١ٝايسٚي ١اييت ٜعٌُ
بٗا ايعٚز.
َازٚ : )2( ٠يف مجٝع ا٭سٛاٍ  ٫جيٛظ ايتكطٜح بايعٌُ يعه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ ايص ٟسكٌ عً ٢إداظ ٠خاق ١ملطاؾك ١ايعٚز ٚؾكاً
٭سهاّ املاز ٠ايػابك.١
إدطا٤ات َٓح اإلداظ ٠بسَ ٕٚطتب ملطاؾك ١ايعٚز:
بعس سهِ احملهُ ١ايسغتٛض ١ٜايعًٝا بعسّ زغتٛض ١ٜاملاز َٔ )89( ٠ايكاْ ٕٛضقِ ( )49يػٓ 1972 ١بسأ تطبٝل املازَٔ )53( ٠
قاْ ٕٛاـسَ ١املسْ ١ٝضقِ 81يػٓ0 2016 ١
-

ٚيًُٛاؾك ١عًَٓ ٢ح اإلداظٜ ٠تطًب ا٭َط تكس ِٜاملػتٓسات ايتاي:١ٝ
َٛ -1اؾك ١ايهً ١ٝعًَٓ ٢ح اإلداظ.٠
 -2عكس عٌُ ايعٚز أ ٚايعٚدــ ١املتعاقس بـــ٘ يًعٌُ باــــاضز ٚقـــطاض اإلعاض ٠أ ٚاإلداظ ٠بسَ ٕٚطتب َع ايعكس ٜٚهٕٛ
ايعكس َست٘ غاضَ ٜ٘ع َس ٠اإلداظ ٠املطًٛب.١
 -3قٛض ٠دٛاظ غؿط ايعٚدٚ ١إقاَتٗا .
 -4قٛض ٠دٛاظ غؿط ايعٚز ٚإقاَت٘ .
 -5قٛض َٔ ٠قػ ١ُٝايعٚاز َعتُس. ٠
 -6تعٗس بػساز َػتشكات قٓسٚم ايتأَني ا٫دتُاعٜ ( ٞتِ بإزاض ٠املعاؾات باؾاَع.) ١
ًَشٛظ : ١ته ٕٛمجٝع املػتٓسات ايـــٛاضز ٠يف ايبٓس (َ )4,3,2عتُسَٛٚ ٠ثكـــ َٔ ١غؿاض ٠مجٗٛضَ ١ٜكط ايعطب١ٝ
ٚٚظاض ٠خاضد ١ٝايسٚي ١ايت ٢غٝكه ٢ؾٗٝا ايعه ٛإداظ ٠خاق ١بسَ ٕٚطتب ملطاؾك ١ايعٚد.١

ٚعٓس ايػؿط ٜتطًب ا٭َط اغتٝؿا ٤اآلت:ٞ
 -1إخ ٤٬ططف َٔ مجٝع ا٭قػاّ ٚاإلزاضات بايهًٚ ١ٝإزاضات اؾاَعٚ ١املهتبات.
 -2إخ ٤٬ايططف َٔ ٚسس ٠ع٬ز أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚقٓسٚم ايتأَني اـام باؾاَع. ١
 -3إب٬ؽ ايهً ١ٝبتاضٜذ ايػؿط يبس ٤اإلداظ. ٠
ٚعٓس َس اإلداظ ٠غٜٓٛاً ٜتطًب ا٭َط تكس ِٜاآلت: ٢
 .1طًب َٔ ايعه ٛمبس إداظت٘ ملطاؾك ١ايعٚد ١يعاّ آخط .
َٛ .2اؾك ١فًؼ ايكػِ ٚفًؼ ايهً ١ٝأ ٚعُٝس ايهً ١ٝعً ٢املس.
 .3عكس عُــٌ ايـــــعٚز أ ٚايعٚدــ ١املتعاقــــس ب٘ يًعٌُ باــــاضز ٚقطاض اإلعاض ٠أ ٚاإلداظ ٠بسَ ٕٚطتب َع ايعكس ٜٚه ٕٛايعكس
َست٘ غاضَ ٜ٘ع َس ٠اإلداظ ٠املطًٛب.١
 .4قٛض ٠دٛاظ غؿط ايعٚدٚ ١إقاَتٗا.
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 .5قٛض ٠دٛاظ غؿط ايعٚز ٚإقاَت٘.
 .6غساز َػتشكات قٓسٚم ايتأَني اـام يًػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚايعاًَني ظاَع ١أغٛٝط ( ٜهاف غطاَ ١تأخري عً٢
املبًؼ املطًٛب ؾ ٢ساي ١ايتأخري).
 .7غساز َػتشكات قٓسٚم ايتأَني ا٫دتُاع ٞؾ ٢ساي ١ايتعاقس بايسٚي ١املتٛادس بٗا ايعهـــ ٢ٖٚ ٛؾ ٢إداظ ٠بسَ ٕٚـطتب ملطاؾك١
ايـــــعٚز ( ٜتبني شيو َٔ خ ٍ٬دٛاظ ايػؿـــــط اـام بػٝازت٘ ٜٚتِ اإلط٬ع عً ٘ٝطبكاً يًُاز َٔ "15" ٠قطاض ٚظٜط ايتأَٓٝات
ضقِ " "24يػٓ. )1985 ١
ًَشٛظ : ١ته ٕٛمجٝع املػتٓسات ايٛاضز ٠يف ايبٓس (َ )4,3,2عتُسَٛٚ ٠ثك َٔ ١غؿاض ٠مجٗٛضَ ١ٜكط ايعطبٚ ١ٝخاضد ١ٝايسٚي ١ايٞ
غُٓٝح ؾٗٝا ايعه ٛإداظ ٠خاق ١بسَ ٕٚطتب ملطاؾك ١ايعٚد.١
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ا٭غـــاتص ٠املتؿطغـــٕٛ
تتِ إعاض ٠ا٭غاتص ٠املتؿطغ ٕٛباؾاَعْٚ ١سبِٗ ْسباً نآََٚ ً٬شِٗ إداظ ٠بسَ ٕٚطتب ملطاؾك ١ايعٚز طبكاً ملٛاز قاْ ٕٛتٓعِٝ
اؾاَعات ٚقطاضات اجملًؼ ا٭عً ٢يًذاَعات ٚقطاضات فًؼ اؾاَع ١املطبك ١عً ٢ا٭غاتص ٠ايعاًَني.
تٓل املاز َٔ )56(: ٠اي٥٬ش ١ايتٓؿٝص ١ٜيكاْ ٕٛتٓع ِٝاؾاَعات عً:٢
 " َع َطاعا ٠أسهاّ قاْ ٕٛتٓع ِٝاؾاَعات ٜه ٕٛيٮغتاش املتؿطؽ شات اؿكٛم املكطض ٠يٮغتاش ٚعًٚ ٘ٝادبات٘ ………".قطاض اجملًؼ ا٭عً ٢يًذاَعات ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ ؾٚ 8/14 ٢املُتس ٠ستَ 1997/9/4 ٢ا : ٢ًٜ
 .1إٔ ٜه ٕٛاؿس ا٭قك ٢ملس ٠اإلعاض ٠يعه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ ٖ ٢غت غٓٛات .
 ٫ .2جيٛظ إٔ ٜعٜس فُٛع َسز اإلعاضات ٚاملُٗات ايعًُٚ ١ٝإداظات ايتؿطؽ ايعًُٚ ٢إداظَ ٠طاؾك ١ايعٚز ٚضعا ١ٜايطؿٌ عً٢
عؿط غٓٛات طٛاٍ َس ٠خسَ ١عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ .
 .3جيٛظ ؾ ٢اؿا٫ت ايت ٢تكتهٗٝا املكًش ١ايك ١َٝٛايتذاٚظ عٔ َس ٠ايعؿط غٓٛات إ ٫إشا نإ عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ املعاض
ؾاغ ً٬يٛظٝؿ ١ؾَٓ ٢عُ ١زٚي ١ٝأ ٚإٔ ٜه ٕٛؾاغ ً٬ملٓكب قٝاز ٣ؾ ٢اؾاَع ١املعاض إيٗٝا ( ضٝ٥ؼ داَعْ – ١ا٥ب ضٝ٥ؼ
داَع – ١عُٝس نً. ) ١ٝ
 .4إٔ تػطٖ ٣ص ٙايهٛابط عً ٢ا٭غاتص ٠املتؿطغني .
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قٛاعس َٓح ايػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ إداظ ٠خاق ١ملس ٠ث٬ث ١أؾٗط
تٓل املاز َٔ )93( ٠قاْ ٕٛتٓع ِٝاؾاَعات عً: ٢
 " َع َطاعا ٠قاحل ايعٌُ  ,جيٛظ ايرتخٝل يعه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ ٭غباب ًَش ١ؾ ٢إداظ ٠خاق ١مبطتب أ ٚبسَ ٕٚطتب أثٓا٤ايسضاغٚ ١ملس ٠قسز ٫ ٠ػاٚظ ث٬ث ١أؾٗط ٜٚ ,ه ٕٛشيو بكطاض َٔ ضٝ٥ؼ اؾاَع ١بعس أخص ضأ ٣عُٝس ايهً ١ٝفًؼ ايكػِ املدتل .
قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠ؾ 1981/6/14 ٢اآلت: ٞ
 املٛاؾك ١عًَٓ ٢ح ايػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ إداظ ٠خاق ١ملس ٠ث٬ث ١ؾٗٛض يًعٌُ بسَ ٕٚطتب أثٓا ٤ايعاّ ايسضاغ ٢إ ٫ؾ٢اؿا٫ت اـاق ١ؾته ٕٛمبطتب .
قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠ؾ 1983/8/21 ٢اآلت: ٢
 ٜه ٕٛغؿط ايػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ملس 3 ٠ؾٗٛض مبٛدب عكس َٛقع عً َٔ ٘ٝاؾٗ ١املػتعري ٠عً ٢إٔ ٜه ٕٛشيو خاضز ايٓػب١احملسز. ٠
قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠ؾ: 1989/9/19 ٢
 املٛاؾك ١عً ٢عسّ إؾرتاط َسَ ٠ع ١ٓٝـسَ ١ايػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜــــؼ ( َسضؽ ) ؾ ٢ساي ١اإلداظ ٠ملس ٠ث٬ث ١ؾٗٛض .قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠ؾ:1991/4/7 ٢
 املٛاؾك ١عً ٢غؿط ايػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ يًػؿط ملس ٠ث٬ث ١ؾٗٛض ؾ ٢ايؿكٌ ايسضاغ ٢ايجاْ ٢بايؿطٚط ايتاي:١ٝ -1عسّ ايػؿط ؾ ٢إعاض ٠قبٌ غٓتني .
 -2مساح ايٓػب ١بايكػِ نُا ٜتِ ؾ ٢سا٫ت اإلعاض. ٠
 -3عسّ اإلخ ٍ٬بأعُاٍ اإلَتشاْات .
قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ : 2010/3/28
 املٛاؾك ١عًَٓ ٢ح ايػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ باؾاَع ١إداظ ٠خاق ١مبطتب ملس ٠أقكاٖا أغبٛعني نٌ عاَني َ٬ٝزٜني يًُؿاضن١يف أعُاٍ اَ٫تشاْات َٓٚاقؿ ١ايطغا ٌ٥ايعًَُ ( ١ٝادػتري – زنتٛضا ) ٙظاَعات ايس ٍٚايعطبٚ ١ٝا٭دٓبَٚ ١ٝا ظاز عٔ أغبٛعني
ٜه ٕٛإداظ ٠خاق ١بسَ ٕٚطتب.
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 .3املُٗات ايعًُ: ١ٝ
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تٓل املاز َٔ )87( ٠قاْ ٕٛتٓع ِٝاؾاَعات عً:٢

 " َع َطاعا ٠عسّ اإلخ ٍ٬عػٔ غري ايعٌُ يف ايكػِ ٚيف ايهً ١ٝأ ٚاملعٗس جيٛظ إٜؿاز أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ يف َُٗات عًُ١َٝ٪قت ١خاضز اؾاَعٚ ,١شيو بكطاض َٔ ضٝ٥ؼ اؾاَع ١بعس َٛاؾك ١فًؼ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ بٓا ٤عً ٢اقرتاح فًؼ
ايهً ١ٝأ ٚاملعٗس بعس أخص ضأ ٣فًؼ ايكػِ املدتلٚ ,ته ٕٛاملُٗ ١ايعًُ ١ٝملس ٠غٓٚ ١اسس ٠قابً ١يًتذسٜس َطٚ ٠اسس ٠عٓس
 ٬طٛاٍ َس ٠املُٗ" .………… ١
ايهطٚض ٠ايككٜٚ ,٣ٛتكان ٢املٛؾس ؾٗٝا َطتب٘ ناَــــــ ً
تٓل املاز َٔ )91( ٠قاْ ٕٛتٓع ِٝاؾاَعات عً ٢اآلت: ٢
-

" ؾـ ٞدــ ُٝع ا٭سٛاٍ  ٫جيٛظ إٔ ٜعٜس فُٛع َسز اإلعاضات ٚاملُٗات ايعًُٚ ١ٝإداظات ايتؿطؽ ايعًُ ٞعً ٢عؿط غٓٛات طٛاٍ
َس ٠خسَ ١عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ…………" .

-

املُٗات ايعًُٜ ١ٝه ٕٛاإلٜؿاز ؾٗٝا عًْ ٢ؿك ١ايسٚي ١مبطتـــب يف اـاضز ٚايساخٌ ٚيف ساي ١سك ٍٛايعه ٛعًَٓ ٢ش ١ؾدك١ٝ
ٜه ٕٛاملس يف اـاضز عًْ ٢ؿكت٘ ايؿدك ١ٝبعس اْتٗا ٤املُٗ ١ايعًُ ١ٝاييت َٓشت ي٘ عًْ ٢ؿك ١ايسٚي ٫ٚ ,١تتشٌُ اؾاَع١
ٚاإلزاض ٠ايعاَ ١يًبعجات أْ ٣ؿكات ٚيهٔ ٜتكانَ ٢طتب٘ باؾاَع. ١

املاز َٔ )117( ٠قاْــــ ٕٛتٓع ِٝاؾاَعــــــات ضقِ  49يػٓــ: ّ1972 ١
ٜٚتِ تطبٝكٗا ؾ ٢ساي ١عسّ عٛز ٠ايعه ٛبعس إْتٗاَ ٤س ٠املُٗ ١ايعًُ ١ٝاملطخل ي٘ ؾٗٝا بايػؿط ٚ ,تٓل عً: ٢
" ٜعترب عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ َػتك ً٬ٝإشا اْكطع عٔ عًُ٘ أنجط َٔ ؾٗط بس ٕٚإشٕ ٚي ٛنإ شيو عكب إْتٗاَ ٤سَ ٠ا ضخل ي٘ ؾ٘ٝ
َٔ إعاض ٠أَُٗ ٚـــــ  ١عًُ ١ٝأ ٚإداظَ ٠طاؾك ١ايعٚز أ ٚأ ٣إداظ ٠أخط , ٣شيو َا مل ٜعس خ ٍ٬غت ١أؾٗط عً ٢ا٭نجط َٔ تاضٜذ
اْ٫كطاع ٚتعترب خسَت٘ َٓتٗ َٔ ١ٝتاضٜذ اْكطاع٘ عٔ ايعٌُ .
ؾإشا عاز خ ٍ٬ا٭ؾٗط ايػت ١املصنٛضٚ , ٠قسّ عصضاً قاٖطاً ٚقبً٘ فًؼ اؾاَع ١بعس أخص ضأ ٣فًؼ ايهً ١ٝأ ٚاملعٗس ٚفًؼ
ايكػِ  ,اعترب غٝاب٘ إداظ ٠خاق ١مبطتب ؾ ٢ايؿٗط ٜٔا٭ٚيني ٚبسَ ٕٚطتب ؾ ٢ا٭ضبع ١أؾٗط ايتاي. ١ٝ
أَا إشا عاز خ ٍ٬ا٭ؾٗط ايػت ١املصنٛضٚ ٠مل ٜكسّ عصضاً أ ٚقسّ عصضاً مل ٜكبٌ ؾٝعترب غٝاب٘ اْكطاعاً ٜ ٫سخٌ نُٔ َس ٠اـسَ١
احملػٛبــــ ١ؾ ٢املعـــاف  ٫ٚنُٔ املسز املٓكٛم عًٗٝا ؾ ٢املازتني (/69أ/70(ٚ )ً٫ٚأٚ )ً٫ٚشيو ز ٕٚإخ ٍ٬بكٛاعس ايتأزٜــــب ٫ٚ
جيٛظ ايرتخٝل ي٘ َٔ بعس ؾ ٢إعاض ٠أ ١َُٗ ٚعًُ ١ٝأ ٚإداظ ٠تؿطؽ عًُـــ ٢أ ٚإداظَ ٠طاؾك ١ايعٚز قبٌ اْكها ٤نعـ املسز املٓكٛم
عًٗٝا ؾ ٢املٛاز (.)90(ٚ )1/88
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 .1قػِ امل٪متطات
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اعُاٍ قػِ امل٪متطات :

 -1تطؾٝح ايػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ؿهٛض امل٪متطات ٚايٓسٚات ٚاإلدتُاعات ايعًُٚ ١ٝاؿًكات ايسضاغٚ ١ٝايسٚضات
ايتسضٜب ١ٝايت ٢تعكس باؾاَعات َٚطانع ايبشٛخ بس ٍٚايعامل املدتًؿ ١اييت تطًب تطؾٝح ممجٌ يًذاَع ١ؿهٛض تًو
امل٪متطات أ ٚإٔ ٜه ٕٛاإلعٚ ٕ٬اضزاً عٔ ططٜل اجملًؼ ا٭عً ٢يًذاَعات ٚأنازميٝـــ ١ايبشــح ايعًُٚ ٞايتهٓٛيٛدــٝا أٚ ٚظاض٠
ايتعً ِٝايعاي ٞأ ٚطًب تطؾٝح َبــاؾط َٔ اؾاَع. ١
ًَشٛظ : ١يف سايٚ ١ضٚز ْؿطات أ ٚإعْ٬ات عٔ عكس َ٪متطات أْ ٚسٚات زٚي ١ٝؾٝتِ اإلع ٕ٬عٓٗا بني ايػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ
َٚعاٚ ِْٗٝٚايتكسّ يإلؾـرتاى يف امل٪متط ٜهَ ٕٛباؾط بني ايعهٚ ٛاؾٗ ١املٓعُ ١يًُ٪متط.
 -2اؽاش إدطا٤ات غؿط ايػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ َٚعا ِْٗٝٚؿهٛض امل٪متطات ٚايٓسٚات ٚاإلدتُاعات ايعًُٚ ١ٝاؿًكات
ايسضاغٚ ١ٝايسٚضات ايتسضٜب ١ٝباـاضز غٛا ٤اييت تػاِٖ اؾاَع ١ؾٗٝا يف ْؿكات ايػؿط أٜ ٚه ٕٛايػؿط بسَ ٕٚػاٖـــــُ١
َٔ اؾاَع.١
 -3اؽاش إدطا٤ات عكس امل٪متطات ٚايٓسٚات ٚايسٚضات ايتسضٜٝبٚٚ ١ٝضف ايعٌُ ايسٚي ١ٝايت ٢تعكس ظاَع ١أغٛٝط سٝح تتطًب
عكس تًو امل٪متطات َٛاؾك ١ايػٝس ا٭غتاش ايسنتٛض ٚظٜط ايتعً ِٝايعاىل ٚايسٚي ١يًبشح ايعًُٚ ٢نصيو َٛاؾكٚ ١ظاض٠
اـاضد َٔ ١ٝايٓاس ١ٝايػٝاغ ١ٝعً ٢عكسٖا.
 -4اؽاش اإلدطا٤ات اي٬ظَ ١يًرتؾٝح ؾٛا٥ع ايٓٚ ٌٝايسٚي ١ايتكسٜطٚ ١ٜايتؿٛم غٜٓٛاً بٓا ٤عً ٢اإلعْ٬ات ايكازض َٔ ٠أنازمي١ٝ
ايبشح ايعًُٚ ٞايتهٓٛيٛدٝا ٚاجملًؼ ا٭عً ٢يًجكاؾٜٚ ١تِ ايرتؾٝح مبٛاؾك ١فًؼ داَع ١أغٛٝط.
 -5تًك ٢خطابات اؾاَعات ٚاهل٦ٝات ٚامل٪غػات ايعطبٚ ١ٝايسٚي ١ٝبؿإٔ اإلع ٕ٬عٔ اؾٛا٥ع املدتًؿْٚ ١ؿطٖا يف نًٝات
اؾاَعٚ ١إب٬ؽ تطؾٝح املتكسَني بعس َٛاؾك ١اؾاَع ١عً ٢شيو.
 -6إعساز إسكاٝ٥ات غٓ ١ٜٛبامل٪متطات ٚايٓسٚات ٚايسٚضات ايتسضٜبٚٚ ١ٝضف ايعٌُ اييت تٓعُٗا اؾاَعٚ ١نًٝاتٗا ايسٚي١ٝ
ٚاحملًٚ ١ٝإب٬غٗا يٛظاض ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞاجملًؼ ا٭عً ٢يًذاَعات ٚاإلزاضات املدتك ١باؾاَع.١
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أ :ً٫ٚقٛاعس اؾرتاى ايػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ يف امل٪متطات ٚايٓسٚات
ٚا٫دتُاعات ٚاؿًكات ايسضاغٚ ١ٝايسٚضات ايتسضٜب ١ٝاـاضد١ٝ
قطاض فًؼ اؾاَع ١ظًػ:2003/2/2 ١
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١عً ٢قٛاعس سهٛض ايػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚاملسضغني املػاعسٚ ٜٔاملعٝس ٜٔيًُ٪متطات اـاضد ١ٝعً٢
ايٓش ٛايتاي- :ٞ
ؾطٚط عاَ ١ؿهٛض امل٪متطات اـاضدٚ ١ٝايساخً:١ٝ


ٜؿرتط عٓس تكسّ عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ يإلؾرتاى يف َ٪متط خاضد ٢أ ٚزاخًَ ٢ا :ًٜٞ

-1

إٔ ٜكسّ عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ خطاب قب ٍٛايبشح َطؾكاً ب٘ ًَدل ايبشح بايًػتني ايعطبٚ ١ٝاإللًٝع.١ٜ

 -2أٜ ٫ه ٕٛايبشح املتكسّ ب٘ عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ قس غبل ا٫ؾرتاى بـــــ٘ ناَ ً٬أ ٚظع َ٘ٓ ٤يف َ٪متط آخط (إيكا ٤أَ ٚعًل )
ٚنصيو ٜؿرتط عسّ ْؿط ٙناَ ً٬أ ٚدع َ٘ٓ ٤يف فً ١عًُ ١ٝقً ١ٝأ ٚخاضد.١ٝ
 -3أٜ ٫ه ٕٛايبشح املتكسّ ب٘ ايعهَ ٛػتدًكاً َٔ ضغاييت املادػتري أ ٚايسنتٛضا ٙاـاقتني باملتكسّ.
 -4إٔ ٜه ٕٛايبشح أ ٚدع َ٘ٓ ٤قس أدط ٟزاخٌ مجٗٛضَ ١ٜكط ايعطب ١ٝأ ٚباإلؾرتاى َع باسح أدٓيب عً ٢إٔ ٜتِ إيكأَ ٙ٩
قبٌ املؿاضى َٔ داَع ١أغٛٝط َع تكسَ ِٜا ٜجبت شيو.
(عسيت بكطاض فًؼ اؾاَع ١ضقِ ( )973ظًػت٘ ضقِ ( )560املٓعكس ٠بتاضٜذ ( ,)2006/11/26عسيت بكطاض
فًؼ اؾاَع ١ضقِ ( )165ظًػت٘ ضقِ ( )564املٓعكس ٠بتاضٜذ )2007/3/29
ٜ -5كسّ عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ إقطاضا نتابٝاً ٜتهُٔ عسّ كايؿت٘ ايؿطٚط ايػابك.١
ٜ -6كسّ عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ ؾٗازَ ٠عتُس َٔ ٠إزاض ٠امل٪متط تؿٝس سهٛض امل٪متط.
 -7إٔ ٜكسّ عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ غُٓٝٝاضاً عً ٢ايػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ َٚعا ِْٗٝٚبايكػِ ايعًُٜٚ ٞػًِ ملهتب١
ايكػِ املدتل أ ٚايهًْ ١ٝػد َٔ ١ايبشح ٚنصيو َطبٛعات امل٪متط أ C.D. ٚامل٪متط عً ٢إٔ تتشٌُ اؾاَع ١ق ١ُٝتكٜٛط
املطبٛعات ٚشيو نؿطط يتػ ١ٜٛايػًؿ.١
( عسيت بكطاض فًؼ اؾاَع ١ضقِ ( )765ظًػت٘ ضقِ ( )569املٓعكس ٠بتاضٜذ )2007/9/29
 -8يف ساي ١اؾرتاى أنجط َٔ عه ١٦ٖٝ ٛتسضٜؼ َٔ داَع ١أغٛٝط يف ايبشح ايٛاسس تهَ ٕٛػاُٖ ١اؾاَع ١يًعه ٛايصٟ
غٝك ّٛبإيكا ٤ايبشح عً ٢إٔ تتِ املٛاؾك ١ايهتاب َٔ ١ٝباق ٞاملؿاضنني يف ايبشح عً ٢سهٛض ٙامل٪متط ْٚؿط ايبشح.
(عسيت بكطاض ٟفًؼ اؾاَع ١ضقِ ( )973ظًػت٘ ضقِ ( )560املٓعكس ٠بتاضٜذ  ,2006/11/26ضقِ ( )378ظًػت٘
ضقِ ( )567املٓعكس ٠بتاضٜذ )ّ2007/6/24
 -9إٔ تهَ ٕٛؿاضن ١ايعه ٛبامل٪متطات أ ٚايٓسٚات أ ٚا٫دتُاعات ايعًُ ١ٝأٚاؿًكات ايسضاغ ١ٝأٚ ٚضف ايعٌُ يف فاٍ
ؽكك.١
( إناؾ ١بٓس دسٜس مبذًؼ اؾاَع ١ضقِ (( )12أ )ً٫ٚظًػت٘ ضقِ ( )584املٓعكس ٠بتاضٜذ )2009/1/25
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 -10نطٚض ٠قٝاّ أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ عًْ ٞؿط إْتادِٗ ايعًُ ٞمبٛقع اؾاَعٚ ١ؼسٜح قؿشاتِٗ ايؿدكٚ ١ٝإناؾ١
ًَؿات املكطضات ايكاُ٥ني بتسضٜػٗا ٚتكسَ ِٜا ٜؿٝس شيو ؿهٛض َ٪متطات مبػاُٖ ١أ ٚبسَ ٕٚػاُٖ َٔ ١اؾاَع ١زاخٌ
ٚخاضز ايب٬ز.
( إناؾ ١بٓس دسٜس مبذًؼ اؾاَع ١ضقِ ( )1550ظًػت٘ ضقِ ( )648املٓعكس ٠بتاضٜذ )2014/11/30


قٛاعس ا٫ؾرتاى يف امل٪متطات ٚايٓسٚات ٚاإلدتُاعات ايعًُٚ ١ٝاؿًكات ايسضاغٚ ١ٝايسٚضات اـاضد١ٝ
نايتاىل:

 -1تتشٌُ اؾاَعَ ١طٚ ٠اسس ٠يف ايػٓ ١أدٛض ايػؿط بايطا٥ط ٠بايسضد ١ايػٝاسٚ ١ٝبسٍ ايػؿط ٚضغِ اإلؾرتاى يًػاز ٠عُسا٤
ايهًٝات عٓس اؾرتانِٗ يف امل٪متطات اييت ٜسع ٕٛإيٗٝا بكؿتِٗ عُسا ,٤أَا يف امل٪متطات ايعًُ ١ٝؾٓٝطبل عً ٢غٝازتِٗ
ايكٛاعس املتبعَ ١ع ايػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ.
 -2تكتكط َػاُٖ ١اؾاَع ١يعه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ يف ساي ١سهٛض َ٪متط ببشح َكب ٍٛيإليكا ٤أ ٚنُعًل ؾطط إٔ ٜه ٕٛنُٔ
َطبٛعات امل٪متط عً ٢املبايؼ اآلت:١ٝ
أَ -بًؼ ( )8000دَٓ ٘ٝكط ٟؿهٛض َ٪متطات بايس ٍٚايعطب.١ٝ
بَ -بًؼ ( )12000دَٓ ٘ٝكط ٟؿهٛض امل٪متطات اييت تعكس بايس ٍٚا٭ٚضبٚ ١ٝا٭ؾطٜك.١ٝ
زَ -بًؼ ( )15000دَٓ ٘ٝكط ٟؿهٛض امل٪متطات املٓعكس ٠يف ز ٍٚا٭َطٜهتني ٚز ٍٚايؿطم ا٭قكٚ ٢أغرتايٝا.
* عً ٢إٔ ٜتِ ْؿط ايبشح يف فً ١عًُ ١ٝقازض ٠عٔ زاض ْؿط عامل.١ٝ
 (عسيت بكطاض فًؼ اؾاَع ١ضقِ ( )382ظًػت٘ ضقِ ( )556املٓعكس ٠بتاضٜذ ٚ ,2006/6/25عسيت بكطاض فًؼ اؾاَع١ضقِ ( )973ظًػت٘ ضقِ ( )560املٓعكس ٠بتاضٜذ .)2006/11/26
 (عسيت بكطاض فًؼ اؾاَع ١ضقِ (( )12ثايجاً) ظًػت٘ ضقِ ( )584املٓعكس ٠بتاضٜذ .)2009/1/25 عسيت بكطاض فًؼ اؾاَع ١اؾًػ )680( ١املٓعكس ٠يف . ّ2017/10/30 -3متجٌ املػاُٖ ١أدٛض ايػؿط بايطا٥ط ٠بايسضد ١ايػٝاس ١ٝاملدؿهٚ ١بسٍ ايػؿط املكطض يًعه ٛعٔ ا٭ٜاّ ايؿعً ١ٝيًُ٪متط
( ّٜٛٚغابل ٫ ّٜٛٚسل يًُ٪متط عسا ز ٍٚا٭َطٜهتني ٚايؿطم ا٭قكٚ ٢أغرتايٝا ؾٝهَٜٛ ٕٛني غابكني َٜٛٚني ٫سكني
ٚضغِ ا٫ؾرتاى إٕ ٚدسٚ .تكطف ٖص ٙاملبايؼ نػًؿ ١يًعه ٛتػ ٣ٛبتصنط ٠ايػؿط ا٭قًٚ ١ٝاغتُاضات بسٍ ايػؿط ٚإٜكاٍ
مببًؼ ضغِ اإلؾرتاى .
* قطض فًؼ ايٛظضا ٤بعسّ اغتدساّ ايطريإ ا٭دٓيب عٓس ايػؿط يًداضز يف َُٗات ضمس ١ٝعًْ ٢ؿك ١املكاحل اؿهٚ ١َٝٛنطٚض٠
اغتدساّ خطٛط ؾطنَ ١كط يًطريإ ٚتطتٝب َٛاعٝس ايػؿط َع َا ٜتٓاغب َع َٛاعٝس ضس٬ت َكط يًطريإ ٚشيو تطؾٝساً
يإلْؿام.
 -4تكطف ايػًؿ ١قبٌ َٛعس بس ٤امل٪متط بؿٗط عً ٢ا٭نجط.
 -5ته ٕٛاملػاَُٖ ١ط ٠نٌ غٓتني َ٬ٝزٜتني.
 -6أٜ ٫عٜس عسز َطات اإلؾرتاى يف امل٪متطات ٚايٓسٚات ٚاإلدتُاعات ايعًُٚ ١ٝاؿًكات ايسضاغٚ ١ٝايسٚضات اـاضدٚٚ ١ٝضف
ايعٌُ ٚايػؿط يف ظٜاضات عًُ ١ٝبهاؾ ١أْٛاعٗا يًداضز يعه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ عٔ ث٬خ َطات يف ايػٓ ١املاي ١ٝايٛاسسَٔ( ٠
ٚ 7/1ست )6/30 ٢غٛا ٤مبػاُٖ ١اؾاَع ١يف ْؿكات ايػؿط أٚبسَ ٕٚػاُٖٜٚ ١ػتجٓ ٢ايػاز ٠ا٭غاتص ٠املسع ٕٚٛنط٩غا٤
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دًػات أ ٚ٭يكا ٤قانطات يف امل٪متطات أ ٚايٓسٚات ٚنصيو إداظَٓ ٠تكـ ايعاّ أ ٚاإلداظ ٠ايكٝؿ ١ٝيكهاٗ٥ا
باـاضز َٔ ؾطط عسز املطات.
(عسيت بكطاض فًؼ اؾاَع ١ضقِ ( )165ظًػت٘ ضقِ ( )564املٓعكس ٠بتاضٜذ .)2007/3/29
ٜ -7كسّ ايعه ٛتكطٜطاً عٔ امل٪متط إىل فًؼ ايكػِ املدتل خ ٍ٬مخػ ١عؿط َٜٛاً َٔ تاضٜذ ٚقٛي٘.
 -8حيسز عسز أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ يف ايكػِ املدتل املؿاضنني يف امل٪متط اـاضد ٞايٛاسس طبكاً يًؿطٚط ايتاي:١ٝ
أ % 10 -مبػاُٖ َٔ ١اؾاَع َٔ ١أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ املتٛادس ٜٔزاخٌ ايٛطٔ ٚيف سايٚ ١دٛز َطؾشني ؿهٛض
امل٪متط ايٛاسس أنجط َٔ ايٓػب ١املكطض ٠تتِ املؿانً ١ب ِٗٓٝبايؿطٚط ايتاي:١ٝ
-

َٔ يس ١ٜعح َكب ٍٛيإليكا.)ORAL( ٤

-

قاسب ايتدكل ايسقٝل.

-

َٔ مل ٜػبل ي٘ املؿاضن ١أ ٚناْت َؿاضنت٘ أقٌ يف ايػت غٓٛات ايػابك ١يًرتؾٝح.

-

يف ساي ١تػا ٟٚاملطؾشني يف ايبٓٛز ايػابك ١ته ٕٛا٭ؾهً ١ٝيٮقسّ يف خسَ ١اؾاَع.١
ب -إشا نإ عسز أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ بايكػِ املدتل املتٛادس ٜٔزاخٌ ايٛطٔ أقٌ َٔ عؿط ٜٔعهٛاً تهٕٛ
َػاُٖ ١اؾاَع ١يعه ٜٔٛأثٓني.
ز %15 -بسَ ٕٚػاُٖ َٔ ١اؾاَع َٔ ١أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ املتٛادس ٜٔزاخٌ ايٛطٔ.
(إناؾ ١بٓس دسٜس مبذًؼ اؾاَع ١ضقِ ( )6ظًػت٘ ضقِ ( )595املٓعكس ٠بتاضٜذ .)2010/1/31

 -9اناؾ ١بٓس يًُػاُٖ ١يًُعٝسٜني ٚاملسضغني املػاعس.......................................... ٜٔ
ٜ -10كسّ أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ َٚعاَ ِْٗٝٚا ٜؿٝس ْؿط ايبشح ايص ٟؾاضى ب٘ يف أخط َ٪متطْ /س / ٠ٚادتُاع عًُٚ / ٞضؾ١
عٌُ خاضد ١ٝمبػاُٖ َٔ ١اؾاَع ١يف فً٘ عًُ ١ٝزٚيٚ... ١ٝشيو إعتباضا َٔ أ ٍٚعاّ  ّ2010يًػٝس أ.زٚ /ن ٌٝايهً١ٝ
يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ عً ٞإٔ تكسّ ايهًَ ١ٝا ٜؿٝس شيو عٓس طًب املٛاؾك ١عً ٞسهٛض َ٪متطاتْ /سٚات  /ادتُاعات
عًُٚ / ١ٝضؾ ١عٌُ دسٜس مبػاُٖ َٔ ١اؾاَع ١عً ٞإٔ ٜعترب شيو ؾططاً َٔ ؾطٚط سهٛض امل٪متطات /ايٓسٚات /
ا٫دتُاعات ايعًُٚ / ١ٝضؾ ١ايعٌُ اـاضد ١ٝعً ٞإٔ ٜه ٕٛايبشح املٓؿٛض يف فً ١شات َعاٌَ تأثري )IMPACT
 )FACTORعً ٢إٔ ٜػتجٓ َٔ ٢شيو املؿاضنني بأعاخ َكبٛي ١بايًػ ١ايعطب َٔ ١ٝنًٝات ايعً ّٛاإلْػاَْ ١ٝع ْؿط
ايبشح يف فً ١ٝامل٪متطات ايص ٣ؾاضى ب٘ َع ْؿط ايبشح َرتمج ًا بايًػ ١اإللًٝع ١ٜعًَٛ ٢قع داَع ١أغٛٝط.
 ( -11إناؾ ١بٓس دسٜس مبذًؼ اؾاَع ١ضقِ ( )3ظًػت٘ ضقِ ( )617املٓعكس ٠بتاضٜذ .)2012/1/25
(عسيت بكطاض فًؼ اؾاَع ١ضقِ ( )154ظًػت٘ ضقِ ( )618املٓعكس ٠بتاضٜذ .)2012/2/26
(عسيت بكطاض فًؼ اؾاَع ١ضقِ ( )1729ظًػت٘ ضقِ ( )649املٓعكس ٠بتاضٜذ .)2014/12/30
إدطا٤ات ايػؿط ؿهٛض امل٪متطات اـاضد: ١ٝ
َٛ -1اؾك ١فًؼ ايهً ١ٝعً ٢ايػؿط ؿهٛض امل٪متط.
 -2خطاب قب ٍٛايبشح َٔ ايًذٓ ١املٓعُ ١يًُ٪متط َتهُٓاً عٓٛإ ايبشح ْٛٚع ١ٝقب ٍٛايبشح ( إيكاَ - ٤عًل ).
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ًَ -3دل ايبشح بايًػتني ايعطبٚ ١ٝاإللًٝعٚ ١ٜيف سايَ ١ؿاضن ١أداْب عً ٢ايبشح ايصٜ ٟتكسّ عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ ب٘
بإقطاض بأْ٘ ٖ ٛايص ٟغٝك ّٛبإيكا ٤ايبشح.
 -4اإلقطاض املٓكٛم عً ٘ٝؾ ٢قطاض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ بتاضٜذ .2003/2/2
 -5إغتٝؿا٤اغتُاضات اغتط٬ع ايطأ.ٟ
 -6قطف َػاُٖ ١اؾاَع ١قبٌ ايػؿط بؿٗط نػًؿ.١
 -7ؾ ٢ساي ١عسّ ٚدٛز خطٛط يؿطنَ ١كط يًطريإ يًسٚي ١املٓعُ ١يًُ٪متط جيب إسهاض خطاب َٔ ؾطنَ ١كط يًطريإ أٚ
َكط يًػٝاس ١ؾكط ٜؿٝس شيو قبٌ ايػؿط .
بعس ايعٛز َٔ ٠سهٛض امل٪متط تتِ تػَ ١ٜٛػاُٖ ١اؾاَع ١مبٛدب املػتٓسات ايتاي: ١ٝ
-1

قٛض تصنط ٠ايػؿط بايطا٥ط ٠بايسضد ١ايػٝاس ١ٝاملدؿه ١عً ٢إٔ ٜه ٕٛايػؿط عً ٢خطٛط ؾطنَ ١كط يًطريإ.

 -2قٛض ٠دٛاظ ايػؿط ( قؿش + )1( ١قؿشَ ١ػازضٚ ٠قؿشٚ ١قَ ٍٛطاض ايكاٖط.)٠
 -3إٜكاٍ ضغِ اؾرتاى امل٪متط.
 -4تكطٜط عٔ سهٛض امل٪متط.
 -5ؾٗازَ ٠عتُس َٔ ٠إزاض ٠امل٪متط تؿٝس سهٛض امل٪متط.
 -6خطاب َٔ ايهًٜ ١ٝؿٝس إٔ ايعه ٛقسّ غُٓٝٝاضاً عً ٢ايػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ َٚعا ِْٗٝٚبايكػِ ايعًُ.ٞ
 -7خطاب َٔ َهتب ١ايهً ١ٝأ ٚايكػِ ٜؿٝس إٔ ايعه ٛايص ٣سهط امل٪متط قس غًِ ْػدَ ١كٛض َٔ ٠ايبشح املؿاضى ب٘ ْٚػدَٔ ١
َطبٛعات امل٪متط .

52

قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

2018/2017

زي ٌٝايكٛاْني ٚايكطاضات املٓعُ ١يًبعجات ٚا٭داظات ٚامل٪متطات
قػِ امل٪متطات

ثاْٝاً  :قٛاعس إؾرتاى ايػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚاملسضغني املػاعسٚ ٜٔاملعٝس ٜٔيف امل٪متطات
ٚاإلدتُاعات ايعًُٚ ١ٝاؿًكات ٚايسٚضات ايسضاغ ١ٝايساخً١ٝ
قطاض فًؼ اؾاَع ١ظًػ:ّ2003/2/2 ١
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١عً ٢قٛاعس سهٛض ايػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚاملسضغني املػاعسٚ ٜٔاملعٝس ٜٔيًُ٪متطات ايساخً١ٝ
ٚايسٚضات ايتسضٜب ١ٝايساخً ١ٝعً ٢ايٓش ٛايتاي- :ٞ
ؾطٚط عاَ ١ؿهٛض امل٪متطات اـاضدٚ ١ٝايساخً: ١ٝ


ٜؿرتط عٓس تكسّ عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ يإلؾرتاى يف َـــ٪متطخاضد ٢أ ٚزاخًَ ٞا :ًٜٞ
 -1إٔ ٜكسّ عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ خطاب قب ٍٛايبشح َطؾكاً ب٘ ًَدل ايبشح بايًػتني ايعطبٚ ١ٝاإللًٝع.١ٜ
 -2أٜ ٫ه ٕٛايبشح املتكسّ ب٘ عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ قس غبل اإلؾرتاى ب٘ ناَ ً٬أ ٚظع َ٘ٓ ٤يف َ٪متط آخط (إيكا ٤أَ ٚعًل)
ٚنصيو ٜؿرتط عسّ ْؿط ٙناَ ً٬أ ٚدعَ ٤ــٓ٘ يف فً ١عًُ ١ٝقً ١ٝأ ٚخاضد.١ٝ
 -3أٜ ٫ه ٕٛايبشح املتكسّ ب٘ ايعهَ ٛػتدًكاً َٔ ضغاييت املادػتري أ ٚايسنتٛضا ٙاـاقتني باملتكسّ.
 -4إٔ ٜه ٕٛايبشح أ ٚدع َ٘ٓ ٤قس أدط ٟزاخٌ مجٗٛضَ ١ٜكط ايعطب ١ٝأ ٚباإلؾرتاى َع باسح أدٓيب عً ٢إٔ ٜتِ إيكأَ ٙ٩
قبٌ املؿاضى َٔ داَع ١أغٛٝط َع تكسَ ِٜا ٜجبت شيو.
(عسيت بكطاض فًؼ اؾاَع ١ضقِ ( )973ظًػت٘ ضقِ ( )560املٓعكس ٠بتاضٜذ .)2006/11/26
(عسيت بكطاض فًؼ اؾاَع ١ضقِ ( )165ظًػت٘ ضقِ ( )564املٓعكس ٠بتاضٜذ.)2007/3/29
ٜ -5كسّ عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ إقطاضاً نتابٝاً ٜتهُٔ عسّ كايؿت٘ ايؿطٚط ايػابك.١
ٜ -6كسّ عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ ؾٗازَ ٠عتُس َٔ ٠إزاض ٠امل٪متط تؿٝس سهٛض امل٪متط .
 -7إٔ ٜكسّ عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ غُٓٝٝاضاً عً ٢ايػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ َٚعا ِْٗٝٚبايكػِ ايعًُٜٚ ٞػًِ ملهتب١
ايكػِ املدتل أ ٚايهًٝــْ ١ػد َٔ ١ايبشح ٚنصيو َطبٛعات امل٪متط أ C.D. ٚامل٪متط عً ٢إٔ تتشٌُ اؾاَع ١ق١ُٝ
تكٜٛط املطبٛعات ٚشيو نؿطط يتػ ١ٜٛايػًؿ.١
(عسيت بكطاض فًؼ اؾاَع ١ضقِ ( )765ظًػت٘ ضقِ ( )569املٓعكس ٠بتاضٜذ .)2007/9/29
 -8يف ساي ١اؾرتاى أنجط َٔ عه ١٦ٖٝ ٛتسضٜؼ َٔ داَع ١أغٛٝط يف ايبشح ايٛاسس تهَ ٕٛػاُٖ ١اؾاَع ١يًعه ٛايصٟ
غٝك ّٛبإيكا ٤ايبشح عً ٢إٔ تتِ املٛاؾك ١ايهتاب َٔ ١ٝباق ٞاملؿاضنني يف ايبشح عً ٢سهٛض ٙامل٪متط ْٚؿط ايبشح.
(عسيت بكطاض ٟفًؼ اؾاَع ١ضقِ ( )973ظًػت٘ ضقِ ( )560املٓعكس ٠بتاضٜذ  ,2006/11/26ضقِ ( )378ظًػت٘
ضقِ ( )567املٓعكس ٠بتاضٜذ .)ّ2007/6/24

قٛاعس اإلؾرتاى يف امل٪متطات ٚاإلدتُاعات ايعًُٚ ١ٝاؿًكات ٚايسٚضات ايسضاغ ١ٝايساخً ١ٝنايتاي: ٞ
ٜ -1ؿٛض ايػاز ٠عُسا ٤ايهًٝات يف ايبت يف اإلؾرتاى يف سهٛض ايػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ َٚعا ِْٗٝٚامل٪متطات ايساخً ١ٝبعس
أخص ضأ ٣فًؼ ايهًٝــ ١مبا ٜ ٫تعاضض َع غري ايعٌُ بأقػاّ ايهً( ١ٝمبا  ٫جيأٚظ  َٔ %40أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ بايكػِ
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 -2املدتل املتٛادس ٜٔزاخٌ ايٛطٔ) ٚيف سايٚ ١دٛز َطؾشني ؿهٛض امل٪متط ايٛاسس أنجط َٔ ايٓػب ١املكطض ٠ته ٕٛاملؿانً ١طبك ًا
يًؿطٚط ايتاي:١ٝ
أ.

َٔ يس ٜ٘عح أٚ ٚضق ١عٌُ.

ب .قاسب ايتدكل ايسقٝل.
ت َٔ .مل ٜػبل ي٘ املؿاضن ١أ ٚناْت َؿاضنت٘ أقٌ.
خ .يف ساي ١تػا ٟٚاملطؾشني يف ايبٓٛز ايػابك ١ته ٕٛا٭ؾهً ١ٝيٮقسّ يف خسَ ١اؾاَع.١
(عسيت بكطاض فًؼ اؾاَع ١ضقِ ( )12ظًػت٘ ضقِ ( )584املٓعكس ٠بتاضٜذ )ّ2009/1/25
 -3امل٪متطات اييت تعكس زاخٌ داَع ١أغٛٝط :
بايٓػب ١يًُ٪متطات اييت تعكس زاخٌ داَع ١أغٛٝط ٜ :ػُح يًػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ َٚعا ِْٗٝٚاإلؾرتاى يف
امل٪متطات اييت تعكس زاخٌ اؾاَع ١نُػتُعني ٜٚه ٕٛضغِ اإلؾرتاى هلِ بٓػب َٔ %50 ١ضغِ ا٫ؾرتاى تتشٌُ عِٓٗ
نًٝاتِٗ  َٔ %40ق ١ُٝضغِ ا٫ؾرتاى ٜٚتشٌُ ايعه ٛباق ٞضغِ ا٫ؾرتاى ايبايؼ  ٫ٚ %10ؼتػب َٔ نُٔ عسز َطات
اإلؾرتاى يف امل٪متطات ايساخً.١ٝ
(عسيت بكطاض فًؼ اؾاَع ١ضقِ ( )561ظًػت٘ ضقِ ( )546املٓعكس ٠بتاضٜذ .)2005/7/31
(عسيت بكطاض فًؼ اؾاَع ١ضقِ ( )1731ظًػت٘ ضقِ ( )649املٓعكس ٠بتاضٜذ .)2014/12/30
(عسيت بكطاض فًؼ اؾاَع ١ضقِ ( )263ظًػت٘ ضقِ ( )652املٓعكس ٠بتاضٜذ .)2015/3/31
 -4امل٪متطات اييت تعكس خاضز داَع ١أغٛٝط:
أ .بايٓػب ١يًُ٪متطات اييت تعكس خاضز داَع ١أغٛٝط :تتشٌُ ايهً ١ٝق ١ُٝضغ ّٛاؾرتاى ايػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ
يف امل٪متطات ايعًُ ١ٝاييت تعكس خاضز أ ٚزاخٌ اؾاَع ١مببًؼ ٜ ٫تذأٚظ أيـ ٚمخػُا ١٥دٓ ٘ٝنشس أقك ٢يف ايعاّ
املايَ ٞت ٢ناْت َؿاضنتِٗ ؾٗٝا بأعاخ َكبٛيٚ ١تتشٌُ ايهً ١ٝأٜهاً تهايٝـ ايػؿط ٚبسٍ ايػؿط يًُؿرتى.
(عسيت بكطاض فًؼ اؾاَع ١ضقِ ( )561ظًػت٘ ضقِ ( )546املٓعكس ٠بتاضٜذ .)2005/7/31
(عسيت بكطاض فًؼ اؾاَع ١ضقِ ( )1731ظًػت٘ ضقِ ( )649املٓعكس ٠بتاضٜذ .)2014/12/30
ب .تتشٌُ ايهً ١ٝق ١ُٝتصانط ايػؿط ؾكط بايكطاض بايسضد ١اتٮٚىل ايؿاخط َٔ ٠أغٛٝط إىل َكط اْعكاز امل٪متط يًػاز٠
أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ املسع ٜٔٛؿهٛض َ٪متطات خاضز داَع ١أغٛٝط ٚزاخٌ ايٛطٔ ( بسع ٠ٛإليكا ٤قانط ٠أ ٚنطٝ٥ؼ
دًػ ) ١قطاض فًؼ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ : ّ2004/11/21
" َعاًَ٪َ ١متطات داَع ١أغٛٝط ٚاييت تعكس خاضز ْطام قاؾع ١أغٛٝط ٚؾكا يٮسهاّ املتعًك ١بامل٪متطات اييت تعكس خاضز أغٛٝط
ٚاملٓكٛم عًٗٝا يف ايؿكط( ٠أ) ( )3بكطاض فًؼ اؾاَع ١ضقِ ( )440ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ . ّ2004/6/27ٚ26
 -5بايٓػب ١يًُسضغ ٕٛاملػاعسٚ ٕٚاملعٝس:ٕٚ
أٜ .ػُح يًُسضغني املػاعسٚ ٜٔاملعٝس ٜٔاإلؾرتاى يف َ٪متط ٜٔعًُٝني َتدككني زاخٌ مجٗٛضَ ٠كط ايعطب ١ٝيف ايػٓ١
غٛا ( ٤ببشح زاخٌ اؾاَع ) ١أ ( ٚببـشح أ ٚنُػتُع خاضز اؾاَعٚ )١شيو بٓػب َٔ %50 ١عسزِٖ بايكػِ املدتـل (
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ب .املتٛادس ٜٔزاخٌ ايٛطٔ) عً ٢إٔ تتشٌُ ايهً ١ٝقَ ١ُٝكاضٜـ ايػؿط ٚبسٍ ايػؿط املكطض ٚضغِ اإلؾرتاى عس أقك٢
( )500دٓ ٘ٝيف ايػٓ ١املاي.١ٝ
زٜ .طبل ٖصا ايكطاض اعتباضا َٔ.ّ2015/1/1
(عسيت بكطاض فًؼ اؾاَع ١ضقِ ( )561ظًػت٘ ضقِ ( )546املٓعكس ٠بتاضٜذ .)2005/7/31
(عسيت بكطاض فًؼ اؾاَع ١ضقِ ( )1731ظًػت٘ ضقِ ( )649املٓعكس ٠بتاضٜذ .)2014/12/30
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ثايجاً :قٛاعس سهٛض ايػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚاملسضغني املػاعسٜٔ
ٚاملعٝس ٜٔؾ ٢ايسٚضات ايتسضٜب ١ٝايساخً١ٝ
قطاض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ - :ّ2003/2/2
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١عً ٢قٛاعس سهٛض ايػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚاملسضغني املػاعسٚ ٜٔاملعٝس ٜٔيًُ٪متطات ايساخًٚ ١ٝاـاضد١ٝ
ٚايسٚضات ايتسضٜب ١ٝايساخً ١ٝعً ٢ايٓش ٛايتاي-:ٞ


ايسٚضات ايتسضٜب ١ٝايساخً:١ٝ

ٜ -1ؿٛض ايػاز ٠عُسا ٤ايهًٝات يف ايبت يف سهٛض ايػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚاملسضغني املػاعسٚ ٜٔاملعٝس ٜٔايسٚضات ايتسضٜب١ٝ
ٚاؿًكات ايسضاغٚٚ ١ٝضف ايعٌُ ٚزٚضات ايهُبٛٝتط ايساخً ١ٝعً ٢إٔ تتشٌُ ايهًَ ١ٝكاضٜـ ايػؿط يف ايصٖاب ٚايعٛزٚ ٠بسٍ ايػؿط
املكطض ٜٚتشٌُ نــــٌ عه َٔ %20 ٛضغِ إؾــــرتاى ايسٚض ٠أ ٚاؿًك ١ايسضاغ ١ٝأٚ ٚضؾ ١ايعٌُ أ ٚزٚض ٠ايهُبٛٝتط اييت تعكس خاضز
داَع ١أغٛٝط  َٔ %10ٚضغِ إؾرتاى ايسٚض ٠ايتسضٜب ١ٝأ ٚاؿًك ١ايسضاغ ١ٝأٚ ٚضؾ ١ايعٌُ أ ٚزٚض ٠ايهُبٛٝتط اييت تعكس زاخٌ داَع١
أغٛٝط ٚتتشٌُ ايهً ١ٝباق ٞضغِ اإلؾرتاى ٜ ٫ٚسخٌ نُٔ ايسٚضات املصنٛض ٠زٚضات ايًػ ١املكطض ٠عً ٢ط٬ب املادػتري ٚايسنتٛضأَ ٙ
املعٝسٚ ٜٔاملسضغني املػاعسٚ ٜٔؾكاً يكطاضات فًؼ اؾاَعٚ ١يٛا٥ح بعض ايهًٝات.
(عسيت بكطاض فًؼ اؾاَع ١ضقِ ( )561ظًػت٘ ضقِ ( )546املٓعكس ٠بتاضٜذ )2005/7/31
ٜ -2ه ٕٛيعه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ أ ٚاملسضؽ املػاعس أ ٚاملعٝس اؿل ؾ ٢املؿاضن ١ؾ ٢زٚض ٠تسضٜب ١ٝزاخًٚ ١ٝاسس ٠أ ٚسًك ١زضاغ ١ٝزاخً١ٝ
ٚاسس ٠أٚ ٚضؾ ١عٌُ زاخًٚ ١ٝاسس ٠أ ٚزٚض ٠نُبٛٝتط ٚاسس ٠يف ايػٓ ١املايٚ 7/1 َٔ ( ١ٝست.) 6/30 ٢
(عسيت بكطاض فًؼ اؾاَع ١ضقِ ( )712ظًػت٘ ضقِ ( )547املٓعكس ٠بتاضٜذ . )2005/9/25
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قٛاعس دا٥ع ٠أسػٔ عح عًَ ٢ػت ٣ٛأقػاّ اؾاَع١
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  ّ1999/3/21عً ٢قٛاعس دا٥ع ٠أسػٔ عح عًَ ٢ػت ٣ٛأقػاّ نًٝات اؾاَع١
ٚنصيو عٓاقط تك ِٝٝايبشٛخ - :ٖٞٚ
أ : ً٫ٚقٛاعس دا٥ع ٠أسػٔ عح عًَ ٢ػت ٣ٛأقػاّ نًٝات اؾاَعٚ ١نصيو عٓاقط تك ِٝٝايبشٛخ :٢ٖٚ
.1

إٔ ٜه ٕٛاملتكسّ ٚاملؿاضنني ؾ ٢ايبشح َكط ٣اؾٓػ.١ٝ

 .2إٔ ٜه ٕٛاملتكسّ ٚاملؿاضنني ؾ ٢ايبشح َٔ أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ظاَع ١أغٛٝط.
 .3إٔ ٜه ٕٛايبشح َبتهطًا َٓٚؿٛضًا ٚغري َػتدًل َٔ ضغايت ٢املادػتري ٚايسنتٛضا ٙاـاق ١باملتكسّ ٚاٜهاً تًو ايت ٢ؾاضى ؾ٢
اإلؾطاف عًٗٝا .
.4

 ٫جيٛظ َٓح اؾا٥ع ٠ملٔ غبل ي٘ اؿك ٍٛعًٗٝا َا مل تٓكض َس ٠غٓتني عً ٢آخط تاضٜذ سكٌ عًٗٝا.

 .5إٔ ٜهَ ٕٛهإ إدطا ٤ايبشح ٖ ٛداَع ١أغٛٝط .
 .6أ ٫ميه ٢عً ٢تاضٜذ ْؿط ايبشح املتكسّ ب٘ يًشك ٍٛعً ٢اؾا٥ع ٠أنجط َٔ ث٬خ غٓٛات.
 .7آٜ ٫ه ٕٛغبل ي٘ ايتكسّ بايبـــشح املتكسّ ب٘ ؾ ٌْٝ ٢دــا٥ع ٠أخــطٜ ( ٣كسّ إقطاض بصيو ).
 ٫ .8جيٛظ يًُتكسّ ايتكسّ بأنجط َٔ عح ٚاسس أٜ ٚؿاضى ؾ ٢ايتكسّ ببشح َع آخط .
َٝ .9عاز ايتكسّ يًذا٥ع ٖٛ ٠خ ٍ٬ؾٗط ْٛؾُرب إىل آخط ؾٗط زٜػُرب َٔ نٌ عاّ .
ٜ .10كسّ عسز (ْ ) 4ػذ َٔ ايبشح املٓؿٛض إىل ايػٝس ا٭غتاش ايسنتٛض ٚ /ن ٌٝايهً ١ٝيؿ ٕٛ٦ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ َطؾل ب٘
خطاب ٜؿٝس إساط ١فًؼ ايكػِ يًتكسّ يًذا٥عَ ٠ع َٛاؾك ١املؿاضنني ؾ ٢ايبشح عً ٢ايتكسّ يًذا٥ع.٠
 .11عٓاقط تك ِٝٝايبشٛخ-:
أٜ -ؿهٌ فًؼ ايهً ١ٝؾٓ َٔ ١ايػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ٚبط٥اغ ١ا٭غتاش

ايسنتٛض ٚ /ن ٌٝايهً ١ٝيؿٕٛ٦

ايسضاغات ايعًٝا ٚاي بشٛخ إلختٝاض ؾٓ ١ث٬ث ١ٝيؿشل نٌ عح ٚشيو َٔ أغاتص ٠اؾاَعات املتدككني عً ٢إٔ
ٜهْٛٛا َٔ خاضز داَع ١أغٛٝط ٚتطؾل إغتُاض ٠تك ِٝٝايبشٛخ يهٌ عه َٔ ٛايًذٓ ١ايج٬ثٚ ١ٝشيو يٛنع ايسضدات
املػتشك ١يًبشح ؾ ٢منٛشز يتك ِٝٝايبشح.
ب -ته ٕٛزضدات تكسٜط ايبشح عً ٢ايٓش ٛايتإىل :
ممتاظ

َٔ  % 85ؾأنجط

دٝس دسا

َٔ  %80ؾأنجط إىل أقٌ َٔ %85

دٝس

َٔ  %75ؾأنجط إىل أقٌ %80

َكبٍٛ

َٔ  %70إىل أقٌ َٔ %75

 ػُع ايسضدات املُٓٛس ١يًبشح َٔ ايًذٓ ١ايج٬ث٪ٜٚ ١ٝخص َتٛغط ٖص ٙايسضدات.
ٜ ػتبعس املتكسّ ايصٜ ٣هَ ٕٛتٛغط زضدات٘ أقٌ َٔ  %75زضد. ١
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 متٓح اؾا٥ع ٠يًُؿاضنني ؾ ٢دا٥ع ٠أسػٔ عح بايتػأ. ٣ٚ
 ؾ ٢ساي ١تػاَ ٣ٚتٛغط ايسضدات " تٛظع اؾا٥ع ٠بايتػأ ٣ٚب" ِٗٓٝ
ٜ تِ عطض ايٓتٝذ ١ايٓٗا ١ٝ٥عً ٢فًؼ ايهً ١ٝإلقطاضٖا .
ٜ ٫ .12كسّ أقٌ َٔ ث٬خ عٛخ عٔ ايكػِ ايٛاسس ٚإ ٫اعتربت اؾا٥ع ٠قذٛب ١عٔ ايكػِ ٜٚطبل ٖصا ايؿطط عً ٢دا٥ع ٠أسػٔ
عح بأقػاّ نً ١ٝايعً. ّٛ
 .13سذب اؾا٥ع ٠إشا نإ ايتكسٜط أقٌ َٔ دٝس دسا .
ثاْٝاً ٜ :كطف َبًؼ  70.00دٓٗٝاً ( غبعني دًٓ ٗٝا ) يًُشهِ ايٛاسس يؿشل ايبشح ايٛاسس .
ثايجاً  :تطبل ٖص ٙايكٛاعس عً ٢مجٝع اؾٛا٥ع بهًٝات اؾاَع. ١
ضابعاً  :ته ٕٛق ١ُٝدا٥ع ٠أسػٔ عح عًَ ٢ػت٣ٛأقػاّ نًٝات اؾاَــع 1000 ١دٓ ( ٘ٝأيـ دٓ. )٘ٝ
ٚاؾل فًؼ اؾاَع ١يف  1999/12/26بإناؾ ١ؾطط دسٜس ملٓح دٛا٥ع اؾاَع:ٖٛٚ ١
" أٜ ٫ه ٕٛقس ٚقع عً ٢املتكسّ أ ١ٜدعا٤ات تأزٜب ١ٝطٛاٍ ؾرت ٠عًُ٘ ٜٚطبل شيو أٜهاً عً ٢اؾٛا٥ع اييت متٓح َٔ ايهًٝات".
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نً:١ٝ
قػِ:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إقـــــطاض
أقط أْا ايػٝس ايسنتٛض/
أغتاش

بكػِ:

َسضؽ

أغتاش َػاعس

بهً:١ٝ

إٔ ايبشح املكسّ َين يٮؾرتاى يف
َ٪متط

ْس٠ٚ

سًك ١زضاغ١ٝ

يف ايؿرتَٔ ٠
.1

ادتُاع عًُٞ
إيٞ

ٚضؾ ١عٌُ

زٚض ٠تسضٜب١ٝ
بسٚي١

 ٬أ ٚظع َ٘ٓ ٤يف َ٪متط آخط ( إيكا ٤أَ ٚعًل ) ٚنـصيو مل ٜـتِ ْؿـط ٙنـاَ ٬أ ٚدـعَٓ ٤ـ٘ يف فًـ١
مل ٜػبل ي ٞاإلؾرتاى ب٘ ناَ ً
عًُ ١ٝقً ١ٝأ ٚخاضد. ١ٝ

 .2ايبشح املكسّ غري َػتدًكاً َٔ ضغاييت املادػتري أ ٚايسنتٛضا ٙاـاقتني ب.ٞ
 .3ايبشح املكسّ قس أدط ٟزاخٌ مجٗٛضَ ١ٜكط ايعطب.١ٝ
.4

إٔ اقسّ غُٓٝٝاضاً عً ٢ايػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ َٚعا ِْٗٝٚبايكػِ ايعًُ ٞبعس عٛزت َٔ ٞسهٛض امل٪متط أ ٚايٓسٚ , ٠ٚاتعٗس
بتػًْ ِٝػد َٔ ١ايبشح ٚنصيو َطبٛعات امل٪متط أ C.D. ٚاملـ٪مت ط ملهتبـ ١ايكػـِ املدـتل أ ٚايهًٝـٚ ١أنـَ ٕٛػـَ ٫ً ٛ٦ػـٛ٦ي١ٝ
ناًَ٘ إشا ظٗط خ٬ف شيو.
ا٫غـِ:
ايتٛقٝع:
ايتاضٜذ:

ٜعتُس,,,,,
ضٝ٥ؼ ايكػِ

عُٝس ايهً١ٝ
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َصنطَ ٠عًَٛات
"

" امل٪متط ايسٚيٞ
ٚايص ٟغٝعكس يف ايؿرت َٔ ٠ست٢
ــــــــــــــــــــــــ
أغِ امل٪متط :
اؾٗ ١املٓعُ: ١
َهإ إْعكاز امل٪متط:
َس ٠امل٪متط:
أٖساف امل٪متط:
قاٚض امل٪متط:
ايس ٍٚاملؿاضن ١أ ٚاييت ٚدٗت إي ِٗٝايسع: ٠ٛ
* ايس ٍٚايعطب:١ٝ


ايس ٍٚايػري عطب:١ٝ

أمسا ٤املؿاضنني أ ٚاييت ٚدٗت إي ِٗٝايسع: ٠ٛ
ايتٓػٝل َع ايٛظاضات :
املٝعاْ ١ٝايتكسٜط: ١ٜ

10

ّ

قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

2018/2017

زي ٌٝايكٛاْني ٚايكطاضات املٓعُ ١يًبعجات ٚا٭داظات ٚامل٪متطات
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املٝعاْ ١ٝايتكسٜط١ٜ
" امل٪متط ايسٚي"...................................................... ٞ
ٚايص ٟغٝعكس يف ايؿرت................................. َٔ ٠
ــــــــــــــــــــــــ

أ :ً٫ٚاملكطٚؾات املتٛقع:١
َطاغ٬ت َٚطٜٛات
سكٝب ١امل٪متط
إقاَ ١بايؿٓازم ٭عها ٤امل٪متط
نٝاؾٚ ١تػص١ٜ
طباع ١أعاخ امل٪متط
استٝاطٞ

ا٫مجايــــــٞ

ثاْٝاً :اإلٜطازات املتٛقع:١
إٜطاز ا٭ؾرتاى
زعِ َتٛقع
ا٫مجايــــــٞ
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ثايجاً :إزاض ٠ا٫تؿاقٝات ايجكاؾٚ ١ٝامل٪متطات
 .2قػِ اإلتؿاقٝات ٚايتبازٍ ايجكاؾ٢
-6

أعُاٍ قػِ ا٫تؿاقٝات ٚايتبازٍ ايجكاؾ:٢
ٜك ّٛقػِ ايتعاٚ ٕٚايتبازٍ ايجكاؾ ٢باملٗاّ اآلت:١ٝ

 .1ايكٝاّ بإدطا٤ات إبطاّ َصنطات ايتؿاِٖ َع امل٪غػات ٚاؾاَعات ايعطبٚ ١ٝاحملًٚ ١ٝا٫دٓب.١ٝ
 .2ايكٝاّ بإدطا٤ات اغتكساّ ايػاز ٠املؿطؾني ا٫داْب يعٜاض ٠اؾاَع ١ؿهٛض َٓاقؿ ١ايسضاغني يف نْ ٤ٛعاّ
ا٫ؾطاف املؿرتى.
 .3ايكٝاّ بإدطا٤ات غؿط ايػاز ٠ا٫غاتص ٠املؿطؾني املكطٜني ملتابع ١ايساضغني املكطٜني عًْ ٢عاّ ا٫ؾطاف
املؿرتى.
 .4إْٗا ٤ناؾ ١إدطا٤ات ايرتؾٝشات اي٬ظَ ١يتؿه ٌٝايًذإ ايعًُ ١ٝايسا ١ُ٥باجملًؼ ا٫عً ٢يًذاَعات.
 .5إْٗا ٤ناؾ ١ادطا٤ات اغتكساّ ايباسجني ايعطب ٚا٫داْب يكها ٤أداظ ٠تؿطؽ عًُ ٞظاَع ١أغٛٝط.
 .6إْٗا ٤ناؾ ١اإلدطا٤ات اـاق ١برتؾٝح غؿط ايػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ يعٜاض ٠اؾاَعات ٚاملٛغػات ايعًُ١ٝ
ٚايسٚي ١ٝبهاؾ ١ز ٍٚايعامل غٛا ٤نإ شيو مبػاُٖ َٔ ١اؾاَع ١أ ٚبسَ ٕٚػاُٖ.١
 .7إْٗا ٤ناؾ ١إدطا٤ات غؿط ايػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ إىل ز ٍٚايعامل تٓؿٝصا يبٓٛز ا٫تؿاقٝات ايسٚي ١ٝبني
مجٗٛضَ ١ٜكط ايعطبٚ ١ٝز ٍٚايعامل املدتًؿ.١
 .8إْٗا ٤ناؾ ١إدطا٤ات سهٛض ا٫غاتص ٠ا٫داْب ٫يكا ٤قانطات باؾاَع ١أ ٚعٌُ أعاخ َؿرتنَ ١ع ايػاز٠
أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ باؾاَع.١
 .9تطمج ١قطاضات غؿط أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ بايًػ ١ا٫لًٝعٚ ١ٜشيو يتكسميٗا إىل ايػؿاضات.
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قٛاعس غؿط ايػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ
يًداضز عٓس تًك ِٗٝزعٛات
-

يف ساي ١تًك ٢ايػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ زع ٠ٛيًػؿط إىل اـاضز يف ظٜاضات عًُ ١ٝيبعض اؾاَعات ايعطبٚ ١ٝا٭دــٓب, ١ٝ
إيكا ٤قانطات يف اؾــــاَعــات أ ٚامل٪غػات  ,تسضٜب ايعاًَني باملكاْع ٚايؿطنات بايس ٍٚايعطبٜ . ..... ١ٝكسض قطاض َٔ
اؾاَع ١بايػؿط ٚشيو اغتٓازاً إىل قطاض فًؼ اؾاَع ١ظًػت٘ املٓعكس ٠بتاضٜذ  2007/3/29ايصٜٓ ٟل عً " ٢أٜ ٫عٜس عسز
َطات اإلؾرتاى يف امل٪متطات ٚايٓسٚات ٚاإلدتُاعات ايعًُٚ ١ٝاؿًكات ايسضاغٚٚ ١ٝضف ايعٌُ ٚايسٚضات ايتسضٜب ١ٝاـاضد١ٝ
ٚايػؿط يف ظٜاضات عًُ ١ٝبهاؾ ١أْٛاعٗا يًداضز يعه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ عٔ ث٬خ َطات يف ايػٓ ١املاي ١ٝايٛاسسٚ 7/1 َٔ( ٠ست٢
 )6/30غٛا ٤مبػاُٖ َٔ ١اؾاَع ١أ ٚبسَ ٕٚػاُٖ"…………………١

-

تؿهٌ اؾاَعٚ ١ؾساً َٔ ايػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ يًػؿط إىل اـاضز يف ساي ١تًك ِٗٝزع َٔ ٠ٛاؾاَعات ايعطب ١ٝأٚ
ا٭دٓب ١ٝيعٜاض ٠داَعاتٗا ٚؾكاً يبٓٛز ا٫تؿاقٝات ايجٓا ١ٝ٥بني اؾاْبني يإلؾطاف عً ٢ضس٬ت ط٬ب ايهًٝات املربّ َعٗا
اتؿاقٝات ثٓاٚ , ١ٝ٥يف ٖصا ايكسز تك ّٛاؾاَع ١بتشٌُ تصانط ايػؿط بايطا٥ط ٠بايسضد ١ايػٝاس ١ٝيف ايصٖاب ٚايعٛزٚ ٠بسٍ
غؿط قسز عٔ ا٭ٜاّ ايؿعً ١ٝيًعٜاضٜٚ ٠كسض بصيو قطاض َٔ ايػٝس ا٭غتاش ايسنتٛض ضٝ٥ؼ اؾاَع. ١
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ْعاّ ايكٓٛات ايعًُ ١ٝأ ٚا٫ؾطاف املؿرتى
-

ايكٓٛات ايعًُ ٖٞ ١ٝإتكاٍ عًُ ٞبني أغتاش ٜٔأسسُٖا َكطٚ ٟاآلخط أدٓيب يف ْؿؼ ايتدكل ٜتعاْٚإ َعاً يف اإلؾطاف عً٢
َسضؽ َػاعس خ ٍ٬زضاغت٘ يًسنتٛضا ٙؼت إؾطاؾُٗا املؿرتى ٖٓ َٔٚا دا٤ت تػُٖ ١ٝصا ايٓعاّ بايكٓٛات ايعًُ ١ٝأ ٚاإلؾطاف
املؿرتى.

-

ٜٗٚسف ٖصا ايٓعاّ إىل تأٖ ٌٝاملسضغني املػاعس ٜٔباؾاَعات َٚطانع ايبشٛخ يًشك ٍٛعً ٢زضد ١ايسنتٛضا ٙيإلْهُاّ إىل
أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ.

-

مبكتهٖ ٢صا ايٓعاّ ٜكه ٢ايساضؽ ؾرت ٠زضاغ ١ٝيف اـاضز أ ٫ٚيًتعطف عً ٢أغايٝب ايبشح ٚايسضاغ ١يف ايس ٍٚاملتكسَ١
ٚاإلط٬ع عً ٢أسسخ املطادع ٚإغتدساّ ا٭دٗع ٠املتطٛض ٙمبا ٜٓعهؼ عً ٢ته ٜ٘ٓٛايعًُٚ ٞططٜك ١تٓاٚي٘ يًٓكاط ايبشج١ٝ
املدتًؿ ١ثِ ايعٛز٫ ٠غتهُاٍ َس ٠ايبعج ١يف ايساخٌ ٚاؿك ٍٛعً ٢زضد ١ايسنتٛضا.ٙ

خطٛات تٓؿٝص ايكٓٛات ايعًُ- :١ٝ
.1

ٜك ّٛا٭غتاش املكط ٟبا٫تكاٍ بأسس ظَ َٔ ٘٥٬ا٭غاتص ٙا٭داْب يف ْؿؼ ايتدكل يإلتؿام َع٘ عً ٢اإلؾطاف عً٢
زاضؽ ٜعس ضغاي ١ايسنتٛضا ٙيف َٛنٛع َعني ؼت إؾطاؾُٗا املؿرتى.

 .2تتًك ٢اإلزاض ٠بعس شيو َٛاؾك ١ا٭غتاش ايسنتٛض /ضٝ٥ؼ اؾاَع ١أْ ٚا٥ب ضٝ٥ؼ اؾاَع ١يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ عً٢
إقاَ ١ايكٓا ٙايعًُٚ ١ٝنصيو َٛاؾك ١ايًذٓ ١ايتٓؿٝص ١ٜيًبعجات عً ٢إعتُاز تطؾٝح ايساضؽ يبعج ١اإلؾطاف املؿرتى.
 .3تك ّٛاإلزاض ٠ايعاَ ١يًبعجات بإب٬ؽ املهتب ايجكايف يف ايسٚي ١اييت ٜعٌُ بٗا ا٭غتاش ا٭دٓيب بإْؿا ٤ايكٓا ٠ايعًُ.١ٝ
.4

ٜك ّٛاملؿطف املكط ٟبعس َه ٢غـــت ١ؾٗــــٛض َٔ غؿط ايساضؽ بعٜاض ٠ايساضؽ يف اـاضز ملتابعَ ١ا ألع ٙايساضؽ َٔ
عٛخ ٚزضاغات ظاَع ١املؿطف ا٭دٓيب ٚشيو َطٚ ٠اسس ٠طٛاٍ َس ٠بعج ١اإلؾطاف املؿرتى عس أقك ٢عاَني ٚشيو ملس٠
تػع ١أٜاّ (غبع ١اٜاّ غ٬ف  َٜٞٛايػؿط ٚايعٛزَ ٠ع َطاعا ٠اٜاّ ايعٌُ َٔ ا٫ثٓني إىل اؾُع )١يس ٍٚايؿطم ٚايػطب
ا٫قك ( ٢أغرتايٝا – نٓسا – ايٝابإ – ايٜ٫ٛات املتشس ٠ا٭َطٜهٚ ) ١ٝغبع ١أٜاّ(مخػ ١اٜاّ غ٬ف  َٜٞٛايػؿط
ٚايعٛزَ ٠ع َطاعا ٠اٜاّ ايعٌُ َٔ ا٫ثٓني إىل اؾُع ) ١بايٓػب ١يباق ٞز ٍٚايعامل ٚ .يف ساي ١غؿط املؿطف بعس ايعاّ
ايجاْ ٞيبكا ٤ايساضؽ باـاضز ٜه ٕٛشيو عًْ ٢ؿك ١املؿطف ايؿدك١ٝ

ٜ .5تِ اقساض قطاض ٚظاض ٟبػؿط املؿطف املكطٚ ٟؼٌُ ايٛظاض ٠تصنط ٠غؿط ٙؾٗط ١ٜبايسضد ١ايػٝاس ١ٝبايطا٥ط ٠شٖاب ًا
ٚعٛزَٚ ٠هاؾأ ٠إؾطاف تعازٍ بسٍ ايػؿط املكطض يػٝازت٘ عٔ َس ٠ايعٜاض. ٠
 .6تتشٌُ َٝعاْ ١ٝايبعجات ْؿكات غؿط ا٫غتاش املؿطف ا٫دٓيب إىل مجٗٛضَ ١ٜكط ايعطب ١ٝبايسضد ١ايػٝاس ١ٝبايطا٥ط٠
ملطٚ ٠اسس ٠شٖابا ٚاٜابا ٜٚكطف ي٘ بسٍ إقاَ٘ َٚكطٚف دٝب عٔ عؿط ٠يٝاٍ عً ٢ا٭نجط .
ٜ .7كسّ املؿطف املكط ٟتكطٜطاً عٔ غري زضاغ ١ايعه ٛباإلؾرتاى َع املؿطف ا٭دٓيب ٜٚتِ عطن٘ عً ٢ايًذٓ ١ايتٓؿٝص١ٜ
يًبعجات .
ٜ .8ك ّٛا٭غتاش ا٭دٓيب بعٜاضَ ٠كط َطٚ ٠اسس ٠بعس عٛز ٠ايساضؽ َٔ اـاضز ٚتػًُ٘ ايعٌُ بايهًٚ ١ٝإعساز ايطغاي١
يًُٓاقؿ ١أ ٚسهٛض َٓاقؿ ١ايطغاي.١
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 .9تك ّٛاإلزاض ٠بعس إٔ ؼكٌ عًَٛ ٢اؾك ١ا٫غتاش ايسنتٛض  /ضٝ٥ؼ اؾاَع ١عً ٢زع ٠ٛاملؿطف ا٫دٓب ٢باخطاض املػتؿاض
ايجكاؾ ٢يتٛد ١ٝايسع ٠ٛاي ١ٝيعٜاضَ ٠كط ملس ٠تػع ١أٜاّ بايٓػب( ١ايٝابإ – ايٜ٫ٛات املتشس ٠اَ٫طٜه – ١ٝنٓسا -
اغرتايٝا ) غبع ١أٜاّ بايٓػب ١يًس ٍٚا٭ٚضب. ١ٝ
ٜ .10تٛي ٞاملػتؿاض ايجكايف املكط ٟبسٚي ١املؿطف ا٭دٓيب تٛؾري تصنط ٠غؿط ؾٗط ١ٜبايسضد ١ايػٝاس ١ٝاملدؿه ١بايطا٥ط٠
شٖاباً ٚعٛز ٠عًْ ٢ؿكٚ ١ظاض ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞإخطاض اإلزاض ٠عٔ ططٜل اإلزاض ٠ايعاَ ١يًع٬قات ايجكاؾ ١ٝبايٛظاض ٠مبٛعس
ايٛقــــ ٍٛمبا يف شيو ضقِ ايطسً ١ايكازّ عًٗٝا ٜٚبًؼ بصيو نٌ َٔ املؿطف املكطٚ ٟايساضؽ ٫غتكباي٘ يف املطاض
ٚتطتٝب إقاَت٘ ٚا٫تكاٍ باإلزاض ٠ايعاَ ١يًع٬قات ايجكاؾ ١ٝبايٛظاض٫ ٠غتدطاز قْ ١ُٝؿكات إقاَت٘ ٚإعاؾت٘ املكطض. ٠
املػتٓسات املطًٛب ١يتػ ١ٜٛبسٍ ايػؿط يًُؿطف املكط( ٟايساخً ) ٞبعس ايعٛز َٔ ٠اـاضز:
.1

اغتُاض )51( ٠ع.ح اـام ببسٍ ايػؿط ايػابل قطؾ٘ َعتُس َٔ ٠ا٭غتاش املؿطف ٚايهً١ٝ

 .2قٛض ٠ايكطاض ايٛظاض ٟايكازض يف ٖصا ايكسز.
 .3قٛض ٠دٛاظ ايػؿط َٛنش ًا قؿشات ( تاضٜذ ايػؿط ٚايعٛز.) ٠
 .4نعب تصنط ٠ايػؿط.
 .5تكطٜط عًَُ ٞؿكٌ عٔ تكسّ ايساضؽ يف ْتا٥ر أعاث٘ باـاضز َعتُساً َٔ املؿطؾني املكطٚ ٟا٭دٓيب (تٓؿٝصاً يًُاز٠
ايجايج َٔ ١ايكطاضات ايٛظاض ١ٜاييت تكسض بػؿط ا٭غاتص ٠املؿطؾني).
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قطاضات فًؼ اؾاَعٚ ١امل٬سعات ايتٚ ٢ضزت َٔ اإلزاض ٠ايعاَ ١يًع٬قات ايجكاؾ ١ٝبٛظاض ٠ايتعًِٝ
ايعاي( ٞإزاض ٠ايكٓٛات ايتعً )١ُٝٝي٬غرتؾاز بٗا عٓس غؿط أ ٚسهٛض املؿطؾني عً ٢أعها ٤بعجات
اإلؾطاف املؿرتى
أ :ً٫ٚاملؿطف املكط(ٟايساخً:)ٞ
قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت ١املٓعكس ٠ؾ ّ1992/6/7 ٢املٛاؾـك ١عً ٢اآلت- :٢
ؾ ٢ساي ١تعسز اإلؾطاف عً ٢ايسنتٛضا ٙؾ ٢ايكٓا ٠ايعــًُٚ ١ٝتٛادس َؿـــطؾني َٔ داَعات أخط ٣ظاْب َؿطف داَع ١أغٛٝط
ٚاعطا ٤ا٭ٚي ١ٜٛؾ ٢ايعٜاض ٠املتبازي ١يًذاَعات ا٭دٓب ١ٝملؿطف ايهً ١ٝأ ً٫ٚأ ٚيًذاَعٚ ١ؾكاً يٓعاّ ايكٓٛات ايعًُٚ ١ٝاإلؾطاف
املؿرتى ٚبؿطط إٔ ٜهَ ٕٛؿطف داَع ١أغٛٝط بسضد ١أغتاش.
تعًُٝات اإلزاض ٠ايعاَ ١يًع٬قات ايجكاؾ ١ٝبٛظاض ٠ايتعً ِٝايعاي- :ٞ
أ ٜ -ه ٕٛغؿط ايػاز ٠املؿطؾني عً ٢أعها ٤بعجات اإلؾطاف املؿرتى ؾ ٢غري ؾرت ٠ايكٝـ ٚبٓا ٤عً ٢اتؿام َػبل َع املؿطف
ا٭دٓب ٢ست ٢ته ٕٛا٫غتؿاز ٠ناًَ ١عٔ ططٜل اإلستهاى َع املؿطؾني ا٭داْب أثٓا ٤ؾرت ٠ايسضاغ ١باؾاَعات ا٭دٓبٚ ١ٝقس
متت املٛاؾك ١عً ٢ؼسٜس ؾرت ٠ايكٝـ بؿٗطٜٛ ٣يٚ ٛٝأغػطؼ ٚايٓكـ ايجاْ َٔ ٞغبتُرب ٚشيو ؼكٝكاً يًعساي ١بني أعها٤
ٖ ١٦ٝايتسضٜؼ ٚستٜ ٢هْٛٛا عً ٢عًِ َػبل ملجٌ ٖص ٙا٭ؾٗط يتذٓب ا٫ضتباط خ٬هلا.
ب ٜ -طؾل بهتاب اؾاَع ١املتهُٔ َٛاؾك ١ايػٝس ا٫غتاش ايسنتٛض  /ضٝ٥ؼ اؾاَع ١عً ٢ايػؿط خطاب املؿطف ا٭دٓب ٢املٛد ١إىل
املؿطف املكط ٣بسعٛت٘ أَ ٚاٜؿٝس بإٔ غٝازت ١غٛف ٜه ٕٛؾ ٢اغتكباي٘ .
ز  -جيٛظ يًُؿطف املكط ٣ؾ ٢ساي ١اإلعاض( ٠ؾ ٢ايساخٌ أ ٚاـاضز) ايػؿط ملتابعْ ١تا٥ر أعاخ ضغاي ١عه ٛبعج ١اإلؾطاف
املؿرتى ؾ ٢سايَٛ ١اؾك ١ايهًٚ ١ٝاؾاَعٚ ١بؿطط بكا ٤غٝازت ١ؾ ٢ؾٓ ١اإلؾطاف عً ٢ايساضؽ .
ز -يف ساي ١إعتصاض املؿطف املكط ٟايطٝ٥ػ ٞعٔ عسّ ايػؿط ملتابع ١ايساضؽ ٜك ّٛاملؿطف ايطٝ٥ػ ٞبهتاب ١اعتصاض نتاب ٞعٔ عسّ
ايػؿط ستٜ ٢تػٓ ٢يًُؿطف ايجاْ ٞايػؿط ملتابع ١ايساضؽ
ثاْٝاً :املؿطف ا٭دٓيب اـاضد:ٞ
قٛاعس اإلزاض ٠ايعاَ ١يًع٬قات ايجكاؾ ١ٝبٛظاض ٠ايتعً ِٝايعاىل ٫غتهاؾ ١ا٭غاتص ٠ا٭داْب املسع ٜٔٛ٭عها ٤بعجات اإلؾطاف املؿرتى
:
أ .إٔ ته ٕٛاملطاغ٬ت بني املؿطف املكطٚ ٣ا٭دٓبٜ٫ٚ ٢ك ّٛبٗا ايساضغ. ٕٛ
بْ .ؿكات اإلقاَٚ ١اإلعاؾ ١يٮغاتص ٠ا٭داْب املؿطؾني عً ٢ايساضغني أعها ٤بعجات اإلؾطاف املؿرتى َا٥تا دٓ ٘ٝيف ايً170( ١ًٝ
إقاَٚ ١إعاؾ 30+ ١دَٓ ٘ٝكطٚف دٝب).
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قٛاعس اغتهاؾ ١ا٭غاتص ٠ا٭داْب ايعا٥ط ٜٔيًذاَع١
أ-: ً٫ٚ
أ .تٓل املاز َٔ 284 ٠اي٥٬ش ١ايتٓؿٝص ١ٜيكاْ ٕٛتٓع ِٝاؾاَعات بإٔ ٜتٛىل اجملًؼ ا٭عً ٢يًذاَعات ططٜك ١املعاًَ ١املاي١ٝ
يٮغاتص ٠ا٭داْب ايعا٥طٚ ٜٔجيط ٟايعٌُ ا٭ٕ عً ٢إٔ تتٛىل اإلزاض ٠ايعاَ ١يًع٬قات ايجكاؾ ١ٝبأَاْ ١اجملًؼ ٚٚظضا ٙايتعًِٝ
ايعاي ٞزع ٠ٛا٭غاتص ٠ا٭داْب ٚاغتهاؾتِٗ ٚتتشٌُ ْؿكاتِٗ َازاَت ايسعَٛ ٠ٛدٗ ١هلِ طبكاً ي٬تؿاقٝات املعكٛز ٠بني
مجٗٛضَ ١ٜكط ايعطبٚ ١ٝب٬زِٖ.
ب .أَا َٔ تك ّٛاؾاَع ١بسعٛتِٗ عٔ ططٜل ا٭قػاّ ٚايهًٝات بٗا ؾكس قطض فًؼ اؾاَع ١يف  2017/3/22املٛاؾك ١عً ٢تعسٌٜ
قطاض ٟفًؼ اؾاَع ١ضقِ ( )89ايكازض ظًػت٘ ضقِ ( )488املٓعكس ٠بتاضٜذ ٚ 2000/3/26ضقِ ( )157ايكازض باؾًػ ١ضقِ
( )489املٓعكس ٠بتاضٜذ  2000/4/30يٝكبشا عً ٢ايٓش ٛايتاي : ٞإٔ تتشٌُ اؾاَع ١عٓس اغتكساّ أغتاش ظا٥ط َٔ اؾاَعات
املكط ١ٜأٚايعطب ١ٝأ ٚا٭دٓب ١ٝباآلت-:ٞ
 -1أدٛض ايػؿط بايكطاض بايسضد ١ا٭ٚىل ايؿاخطَ َٔ ٠كط تٛادس ٙزاخٌ مجٗٛضَ ١ٜكط ايعطب ١ٝإىل داَع ١أغٛٝط ٚايعٛز.٠
ْ -2ؿكات ا٫غتهاؾ.١
َٓ -3ح غٝازت٘ َهاؾأ ٠بٛاقع ( )500دٓ ٘ٝيًُشانط ٠ايٛاسس ٠عس أقك ٢قانطتني يف اي ّٛٝايٛاسس  ٫ٚتعٜس عٔ أضبع قانطات
يف ايعٜاض ٠ايٛاسس.٠
 -4أ ٫تتذاٚظ ؾرت ٠ايعٜاض ٠أغبٛع ًا ٚاسساً .
ز .تك ّٛداَع ١أغٛٝط باغتكباٍ ط٬ب ايسضاغات ايعًٝا ٚايػاز ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ َٔ كتًـ اؾاَعات ايعطبٚ ١ٝا٭دٓب١ٝ
ايطاغــــبني يف إدطا ٤أعاخ عًُ ١ٝأ ٚاإلط٬ع عً ٢ايتذاضب ايعًُ ١ٝبهًٝات اؾاَع ١يف فاٍ ؽككِٗ ز ٕٚؼٌُ داَع١
أغٛٝط أْ ١ٜؿكات خ ٍ٬ؾرت ٠إقاَتِٗ باؾاَع ١عً ٢إٔ ٜػسز ايعهَ ٛبًػاً َايٝاً بايعًُ ١ا٭دٓب ١ٝنتهًؿ ١ضَع٫ ١ٜغتدساّ
اَ٫هاْٝات املتاس ١خ ٍ٬ؾرت ٠تٛادس ٙباؾاَعٚ .١قس قطض فًؼ اؾاَع ١ظًػت ٘ٝضقِ  581بتاضٜذ ٚ 2008/10/26ضقِ 633
بتاضٜذ  2013/6/30املٛاؾك ١عً ٢قٝاّ ط٬ب ايسضاغات ايعًٝا ٚأعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ايٛاؾس ٜٔيًذاَع َٔ ١اؾاَعات ٚاهل٦ٝات
ايعطبٚ ١ٝا٫دٓب ١ٝإلدطا ٤أعاخ أ ٚايتسضٜب أٚقها ٤إداظ ٠تؿطؽ عًُ ٢بػساز َ 150اٚ ١٥مخػ ٕٛز٫ٚض بايٓػب ١يًهًٝات
ايٓعط ١ٜأَا ايهًٝات ايعًُ ١ٝؾٝهَ )200( ٕٛا٥ت ٢ز٫ٚض نشس أزْ ٞؾٗطٜا يف َكابٌ اغتدساَ٘ املعاٌَ ٚاـاَات ٚاملهتبات
اؾاَع ١ٝعً ٢إٔ ٜتِ غساز تًو املبايؼ ؿػاب قٓسٚم ايبشٛخ باؾاَع.١
ز.

سهٛض ايباسجني يكها ٤تؿطؽ عًُ ٞيف نَ ٤ٛصنط ٠تؿاِٖ بني اؾاَعٚ ١امل٪غػات املدتًؿٚ ١يف ٖص ٙاؿايٜ ١تِ تطبٝل ايٛنع
املاي ٞطبكا ملا ٖٚ ٛاضز يف َصنط ٠ايتؿاِٖ ايػاض.١ٜ
ثاْٝـــاً- :
املعاًَ ١املاي ١ٝيٮغاتص ٠ايعا٥ط ٜٔا٭ملإ ٚؾك ًا ٫تؿاق ١ٝايتعاَ ٕٚع ٖ ١٦ٝايتبازٍ ايعًُ ٞا٭ملاْ: )DAAD( ١ٝ
-

تتشٌُ اؾاَع ١عٓس إغتكـساّ أغتاش املاْ ٢عًَ ٢ـٓح َكسَ ١٦ٖٝ َٔ ١ايـ () DAAD

 -1ا٫غتهاؾ ١ايهاًَ ١بإغرتاسات اؾاَعَٓ ١ص ٚق ٍٛايهٝـ إىل ايكاٖط.٠
 -2ايتعٗس بتشٌُ َكاضٜـ ايػؿط بايكطــاض بايسضد ١ا٭ٚىل ايؿاخط َٔ ٠ايكاٖط ٠إىل أغٛٝط ٚايعٛز.٠
 -3ايتهؿٌ بكطف َبًؼ ( )120دٓٗٝاً عٔ نٌ  َٔ ّٜٛأٜاّ ايعٜاض.٠
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َٔ حيهط إىل اؾاَعٚ ١ؾك ًا إلتؿاقٝات ثٓا ١ٝ٥خاق ١تطبل عً ٘ٝاملعاًَ ١املاي ١ٝاملٓكٛم عًٗٝا يف اإلتؿام .
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ايكٛاعس ا٫غرتؾاز ١ٜيتؿه ٌٝايًذإ ايعًُ ١ٝايساٚ ١ُ٥ؾإ احملهُني
تٓل املاز َٔ )73( ٠قاْ ٕٛتٓع ِٝاؾاَعات ضقِ ( )49يػٓ 1972 ١عً:٢
" تتٛىل ؾإ عًُ ١ٝزا ١ُ٥ؾشل اإلْتاز ايعًُ ٞيًُتكسَني يؿػٌ ٚظا٥ـ ا٭غاتص ٠املػاعس ٜٔأ ٚيًشك ٍٛعً ٢أيكابٗا.
ٜٚكسض بتؿهٖ ٌٝص ٙايًذإ ,ملس ٠ث٬خ غٓٛات ,قطاض َٔ ٚظٜط ايتعً ِٝايعاي ٞبعس أخص ضأ ٟفايؼ اؾاَعات َٛٚاؾك ١اجملًؼ
ا٭عً ٢يًذاَعات.
ٚتؿهٌ ؾإ ايؿشل ايعًُ ١ٝايسا ١ُ٥يٛظا٥ـ ا٭غاتص َٔ ٠بني أغاتص ٠اؾاَعـــات ايصٜـــٔ َهـــ ٢عً ِٗٝيف ا٭غتــاش١ٜ
مخــؼ غــــٓٛات عً ٢ا٭قـــٌ أ َٔ ٚاملتدككني َٔ غريِٖ ٚ ,تؿهٌ ؾإ ايؿشل ايعًُ ١ٝايسا ١ُ٥يٛظا٥ـ ا٭غاتص٠
املػاعس َٔ ٜٔأغاتص ٠اؾاَعات أ َٔ ٚاملتدككني َٔ غريِٖ ٚ ,جيٛظ عٓس ايهطٚض ٠ايتذاٚظ عٔ ؾطط َس ٠ا٭غتاش ١ٜيف
ايًذإ ا٭ٚىل أ ٚإزخاٍ بعض قساَ ٞا٭غاتص ٠املػاعس ٜٔيف ايًذإ ايجاْ.١ٝ
أ :ً٫ٚتؿه ٌٝايًذإ ايعًُ ١ٝايسا:١ُ٥
َاز :)1( ٠تؿهٌ ؾٓ ١عًُ ١ٝزا ١ُ٥يؿشل اإلْتاز ايعًُ ٞيًُتكسَني يؿػٌ ٚظا٥ـ ا٭غاتصٚ ٠ؾٓ ١عًُ ١ٝزا ١ُ٥يًُتكسَني
يؿػٌ ٚظا٥ـ ا٭غاتص ٠املػاعس ٜٔأ ٚيًشك ٍٛعً ٢ا٭يكاب ايعًُ ١ٝيهٌ ؽكل َٔ ايتدككات ٚطبكا يًكٛاعس ٜكطضٖا
اجملًؼ ا٭عً ٢يًذاَعات عٓس بسا ١ٜنٌ زٚض.٠
-

ٜتِ اختٝاض أعها ٤ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝايسا ١ُ٥يٛظا٥ـ ا٭غاتص ٠با٭قسَ ١ٝاملطًك َٔ ١قٛا ِ٥ا٭غاتص ٠ايعاًَني ٚاملتؿطغني
 ًٜٞٚشيو إختٝاض أعها ٤ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝايسا ١ُ٥يٛظا٥ـ ا٭غاتص ٠املػاعسْ َٔ ٜٔؿؼ ايكٛا. ِ٥

-

يف ساي ١عسّ تٛاؾط اؿس ا٭زْ ٢يتؿه ٌٝايًذٓتني (أغاتص - ٠أغاتصَ ٠ػاعس )ٜٔتؿهٌ ؾٓ ١عًُ ١ٝزاٚ ١ُ٥اسس ٠يؿشل
ا٭ْتاز ايعًُ ٞيًُتكسَني يؿػٌ ٚظا٥ـ ا٭غاتصٚ ٠ا٭غاتص ٠املػاعس. ٜٔ

-

ٜؿرتط إٔ ٜه ٕٛأعها ٤ايًذإ ايعًُ ١ٝايسا ١ُ٥يٛظا٥ـ ا٭غاتصٚ ٠ا٭غاتص ٠املػاعس َٔ ٜٔقا ١ُ٥ايعٌُ باؾاَعٚ ١مل
ٜكـــسض بؿأِْٗ أسهاّ تأزٜب َٔ ١ٝفايؼ ايتأزٜب اؾاَع. ١ٝ

-

ٚيف مجٝع ا٭سٛاٍ  ٫ميجٌ ا٭غتاش يف عه ١ٜٛأنجط َٔ ؾٓ ١عًُ ١ٝزا.١ُ٥

-

تهَ ٕٛس ٠عٌُ ٖص ٙايًذإ ث٬خ غٓٛات َٔ تاضٜذ قسٚض قطاض تؿهًٗٝا

-

ٜه ٕٛيهٌ ؾٓ ١عًُ ١ٝزاَ ١ُ٥كطضاً ٚأَٓٝاً تك ّٛايًذٓ ١بإختٝاضُٖا َٔ بني أعهاٗ٥ا يف أ ٍٚادتُاع هلا ٜٚكسض بتعُٗٓٝٝا
قطاض َٔ ٚظٜط ايتعً ِٝايعاي.ٞ
ٚقس مت ٚنع ايؿطٚط ايتاي ١ٝعٓس تطؾٝح ا٭غاتص ٠يعه ١ٜٛايًذإ ايعًُ ١ٝايسا ١ُ٥يًسٚض ٠اؿاي( ١ٝايجاْ ١ٝعؿط -2016

- :)2019
أ.

عسّ تطؾٝح ا٭غاتص ٠يف أنجط َٔ ؾٓ ١عًُ.١ٝ

ب .عسّ تطؾٝح ايػاز ٠ا٭غاتص ٠املعاضٚ ٜٔاملٓتسبني ْسباً ناَـــٚ ً٬نــــصا َٔ قسض بؿأِْٗ أسهاّ تأزٜب َٔ ١ٝفايؼ
ايتأزٜب اؾاَع.١ٝ
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أعُاٍ ايًذإ ايعًُ:١ٝ
 .1تتػًِ ايًذٓ ١ايسا ١ُ٥اإلْتاز ايعًُ ٞيًُتكسَني يؿػٌ ايٛظٝؿ َٔ ١عُٝس ايهً ١ٝاملدتل ٚتك ّٛبإساي ١نٌ عح أٚ
فُٛع ١عٛخ إىل ث٬ث ١قهُني َٔ ٚاقع قا ١ُ٥احملهُني يتكٚ ,ُ٘ٝٝجيٛظ ٭عها ٤ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝايسا ١ُ٥إٔ ٜهْٛٛا َٔ
بني احملهُني ايصٜ ٜٔتِ اختٝاضِٖ عس أقك ٢عهٚ ٛاسس َٔ ايًذٓ ١يهٌ سايٚ .١جيٛظ يًذٓ ١إٔ تػتعني مبتدككني َٔ
خاضز قا ١ُ٥احملهُني.
ٜ .2تِ تػً ِٝتكاضٜط ايؿشل ٚايتك ِٝٝايؿطز ١ٜعٔ نــــٌ عح أ ٚفُٛع ١عٛخ إىل َكطض ايًذٓ ١ايصٜ ٟك ّٛبعطنٗا يف
إدتُاع ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝايسا ٖٞٚ ١ُ٥اييت تك ّٛبإعساز ايتكطٜط اؾُاعٚ ٞعٝح تكسّ ايًذٓ ١تكطٜطٖا ايٓٗا ٞ٥خٍ٬
ؾٗط َٔ ٜٔتكس ِٜايبشح.
 .3ؽتاض ايًذٓ ١ايسا ١ُ٥أسس أعهاٗ٥ا يٝك ّٛبأعُاٍ أَاْ ١ايًذٓ.١
 .4يف ساي ١غٝاب َكطض ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝملس ٠تعٜس عً ٢ؾٗط ٜٔأْ ٚؿ ٤ٛظطٚف خاق ١ب٘ ؼ ٍٛز ٕٚعٛزت٘ إلْعكاز ايًذٜٓ , ١كّٛ
أقسّ أعها ٤ايًذٓ َٔ ١ا٭غاتص ٠ايعاًَني بايسع ٠ٛهلا بعس اؿك ٍٛعًَٛ ٢اؾك ١أَاْ ١اجملًؼ ا٭عً ٢يًذاَعات عًٖ ٢صا
اؿً.ٍٛ
 .5ته ٕٛزٚض ٠ايعٌُ يف ايًذإ ايعًُ ١ٝايسا ١ُ٥ث٬خ غٓٛات َٔ تاضٜذ بسا ١ٜعًُٗا احملسز يف قطاض ايتؿه. ٌٝ
ثاْٝاً :ؾإ احملهُني املٓبجك َٔ ١ايًذإ ايعًُ ١ٝايسا:١ُ٥
تػتعني ايًــــذإ ايعًُ ١ٝيًرتقٝـــ ١املؿهً ١بعسز َٔ احملهُني ٚ .تعس قا ١ُ٥بأمسا ِٗ٥يف نٌ ؽكل ٚتتهُٔ ٖصٙ
ايكا ١ُ٥مجٝع ا٭غاتص ٠أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ يف اؾاَعات املكط ( ١ٜنٌ يف ؽكك٘ ) ايصَ ٜٔه ٢عً ٢سكٛهلِ عً ٢زضد١
ا٭غتاش ١ٜمخؼ غٓٛات عً ٢ا٭قٌٚ ,تتٛاؾط ؾ ِٗٝايؿطٚط اييت ٜهعٗا اجملًؼ ا٭عً ٢يًذاَعاتٚ .تك ّٛأَاْ ١اجملًؼ ا٭عً٢
يًذاَعات بإعساز ٖص ٙايكٛا ِ٥بعس أخص ضأ ٣اؾاَعات ٜٚتِ ؼسٜجٗا يف بسا ١ٜنٌ عاّ داَع.ٞ
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َصنطات ايتؿاِٖ اييت تعكس بني اؾاَعٚ ١اؾاَعات ايعطبٚ ١ٝا٭دٓب١ٝ
ٚامل٪غػات ايعًُ ١ٝزاخٌ مجٗٛضَ ١ٜكط ايعطبٚ ١ٝخاضدٗا
اإلدطا٤ات املتبع ١يعكس َصنط ٠تؿاِٖ:
ٜ .1تِ َطادعَ ١ؿطٚع َصنط ٠ايتؿاِٖ املكرتح غٛا ٤نإ ٚاضز َٔ اؾاَع ١أ ٚأسس ايهًٝات أ َٔ ٚايططف ا٫خط(َكط-ٟعطب-ٞ
أدٓيب) يًتأنس َٔ تٛاؾل املباز ٨ايعاَ ١ملصنط ٠ايتؿاِٖ َع ْعاّ اؾاَعٚ ١يٛا٥شٗا ؾه ٬عٔ تعًُٝات ٚظاض ٠ايتعً ِٝايعايٞ
ٚٚظاض ٠اـاضد ١ٝاملكطٚ ١ٜإزاض ٠ا٫غتط٬ع ٚاملعًَٛاتٚٚ ,ظاض ٠ايتعا ٕٚايسٚيٚ ,ٞتكشٝح ٚتعسَ ٌٜا ٜتعاضض َع ا.َِٗٓ ٟ
 .2إشا ناْت َصنط ٠ايتؿاِٖ تؿٌُ زضدات عًُٜ ١ٝتِ ايتأنس َٔ ٚدٛز اي٥٬ش ١املايٚ ١ٝايًٛا٥ح ايسضاغ ١ٝاملٓعُ ١هلا.
ٜ .3تِ ايتأنس َٔ َسَ ٣طابك ١ايٓٛاس ٞايكاْ ١ْٝٛملصنط ٠ايتؿاِٖ َع تعًُٝات ٚظاض ٠اـاضد ١ٝاملكط ١ٜبؿإٔ ايتكان ٞبني
ايسٚيتني يف ساي ١سسٚخ خ٬ف بُٗٓٝا.
ٜ .4تِ عٌُ تطمج ١ملصنط ٠ايتؿاِٖ بايًػ ١ايعطب ١ٝاشا ناْت َهتٛب ١بًػ ١غري ايعطبَ ١ٝجٌ ا٫لًٝع ١ٜأ ٚايؿطْػ ١ٝأٚ
اٜ٫طاي ١ٝأ ٚايطٚغ ١ٝيف ن ٤ٛتعًُٝات ٚظاض ٠ايتعً ِٝايعاي.ٞ
 .5عطض َص نط ٠ايتؿاِٖ عً ٢فًؼ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ باؾاَعٚ ١ايصٜ ٟهِ يف عهٜٛت٘ ٚن ٤٬نًٝات اؾاَع ١يؿٕٛ٦
ايسضاغات ايعًٝا بط٥اغ ١ايػٝس ا٫غتاش ايسنتٛضْ/ا٥ب ضٝ٥ؼ اؾاَع ١يؿ ٕٛ٦ايسضاغات ايعًٝا .
 .6بعس اؿك ٍٛعًَٛ ٢اؾك ١فًؼ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخٜ ,تِ إساي ١املٛنٛع إىل فًؼ اؾاَع ١يًُٛاؾك.١
 .7بعس َٛاؾك ١فًؼ اؾاَع ١عًَ ٢صنط ٠ايتؿاِٖ ٜتِ إضغاٍ خطاب إىل اجملًؼ ا٫عً ٢يًذاَعات ٚأٜها ٚظاض ٠ايتعً ِٝايعايٞ
(َطؾكا ب٘ مخؼ ْػذ َٔ َصنط ٠ايتؿاِٖ املكرتس َٔ ,)١أدٌ اؿك ٍٛعً ٢املٛاؾكات ايطمس َٔ ١ٝقبٌ نٚ َٔ ٬ظٜط ايتعًِٝ
ايعايٚ ٚ ٞظاض ٠اـاضد ١ٝاملكطٚ ١ٜإزاض ٠ا٫غتط٬ع ٚاملعًَٛاتبٛظاض ٠ايتعً ِٝايعاىل ؾه ٬عٔ اجملًؼ ا٫عً ٢يًذاَعات.
 .8بعس اؿك ٍٛعً ٢املٛاؾكات اي٬ظََٚ ١طاعا ٠ايتعًُٝات ايٛاضز َٔ ٠قبٌ امل٪غػات املدتك ١بؿإٔ تعس ٌٜأ ٟبٓس يف َصنط٠
ايتؿاِٖٜ ,تِ قٝاغَ ١صنطات ايتؿاِٖ يف ؾهًٗا ايٓٗاٚ ٞ٥اعسازٖا يًتٛقٝع ٜٚتِ إعساز ايٓػذ اي٬ظَ ١يًتٛقٝع عً ٢إٔ
ٜكَ ّٛػ ٫ٛ٦اؾاَعتإ بايتٛقٝع عًٚ ِٗٝبس ٤تؿعًٗٝا يف ن ٤ٛتعًُٝات ايػٝــس ا٭غتاش ايسنتٛض ٚ /ظٜط ايتعً ِٝايعايٞ
ايكازض ٠يف  2006/9/26بعسّ تٛقٝع أ ٟبطٚتٛن٫ٛت أ ٚاتؿاقٝات ثٓا ١ٝ٥بني اؾاَعْٚ ١عرياتٗا باـاضز إ ٫بعس َٛاؾك١
ٚظٜط ايتعً ِٝايعايٚٚ ٞظاض ٠اـاضدٚ ١ٝاؾٗات املعٓ ١ٝعًَ ٢ؿطٚع ا٫تؿاق ١ٝبكؿَ ١بس. ١ٝ٥
ٜ .9تِ َٛاؾا ٠اإلزاض ٠ايعاَ ١يًع٬قات ايجكاؾ ١ٝبٛظاض ٠ايتعً ِٝايعاي ٞبتكطٜط َتابع ١بكؿ ١زٚض ١ٜمبا ٜتِ تٓؿٝص َٔ ٙبٓـــــٛز
اإلتؿاقٚ ١ٝشيو بٓا ٤عً ٢تٛدٗٝات ايػٝس ا٭غتاش ايسنتٛض ٚ /ظٜط ايتعً ِٝايعاي.ٞ
ٜك ّٛقػِ ايتعاٚ ٕٚايتبازٍ ايجؿايف بإزاض ٠اإلتؿاقٝات ايجكاؾٚ ١ٝامل٪متطات مبتابع ١تٓؿٝص ا٫تؿام َع ايهً ١ٝاملعٓ ١ٝيتؿع ٌٝبٓٛزٙ
أ ٚػسٜس ٙإشا تطًب ا٭َط شيو.
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ٚظاض ٠ايتعً ِٝايعايٞ
اإلزاض ٠ايعاَ ١ي٬غتط٬ع ٚاملعًَٛات

إغتُاض/4( ٠أ)

______________

ٜػتٛؾ َٔ ٢أقٌ ٚقٛضتني

منٛشز اخطاض عٔ سهٛض أدٓيب يًب٬ز
ــــــــــــــــــــ

-1

ا٫غِ بايعطب....................................................................................................................... : ٞ

-2
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-3
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 -4اؾٓػ: ١ٝ

..............................................................................................................................

-5
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-6

ايسٜاْ................................................................................................................................ : ١

-7
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-8
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-9

ايػطض َٔ اؿهٛض ................................................................................................................... :

-10
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-11
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-12

ضقِ َٛاؾك ١اإلزاض ٠ايعاَ ١ي٬غتط٬ع ٚاملعًَٛات عً ٢سهٛض.............................................................. : ٙ
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قطاع ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشٛخ

2018/2017

زي ٌٝايكٛاْني ٚايكطاضات املٓعُ ١يًبعجات ٚا٭داظات ٚامل٪متطات
قػِ اإلتؿاقٝات ٚايتبازٍ ايجكاؾ٢

إدطا٤ات غؿط أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ يف ن ٤ٛبٓٛز اإلتؿاقٝات ايسٚي١ٝ
ٚ -1ضٚز نتب اجملًؼ ا٫عً ٢يًذاَعات َتطًبا تطؾٝح أعها ١٦ٖٝ ٤تسضٜؼ يًػؿط يًداضز تٓؿٝصا يبٓٛز ا٫تؿاقٝات ايسٚي.١ٝ
ٜ -2تِ إعساز َصنط ٠يًعطض عً ٢ايػٝس ا٫غتاش ْا٥ب ضٝ٥ؼ اؾاَع ١يًسضاغات ايعًٝا  ٚايػٝس ا٭غتاش ايسنتٛض ضٝ٥ؼ اؾاَع١
يًرتؾٝح عً ٢تًو ايبٓٛز يف ن ٤ٛقطاض ؾٓ ١ايع٬قات ايجكاؾ ١ٝباجملًؼ ا٭عً ٢يًذاَعات ٚاييت قطضت " إٔ ٜه ٕٛتطؾٝح أعها٤
ٖ ١٦ٝايتسضٜؼ ايعاًَني باؾاَع ١يًرباَر ايتٓؿٝص ١ٜبهاؾ ١قا٫تٗا أَٛ ٚاز تبازٍ ظٜاضات ٜطاع ٞإٔ ٜه ٕٛاملطؾح َٔ ؾباب
أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ .
ٜ -3تِ اب٬ؽ اجملًؼ ا٫عً ٢يًذاَعات برتؾٝشات اؾاَعَ ١طؾكا بٗا ايػري ٠ايصات ١ٝيًػاز ٠املطؾشني.
ٜ -4تِ عٌُ خطاب يًهً ١ٝايتابع هلا ايػٝس عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ ايص ٟمت تطؾٝش٘ ٫ب٬غٗا برتؾٝح اؾاَع ١ي٘.
ٜ -5تِ إب٬ؽ ايهً ١ٝبٓتا٥ر ايرتؾٝشات بعس ٚضٚزٖا َٔ اجملًؼ ا٫عً ٢يًذاَعات.
 -6بعس اختٝاض املطؾشني يًػؿط عً ٢ايبٓٛز املصنٛض ٠مت َٛاؾك ١اؾاَع ١عً ٢ايػؿط بعس ؼسٜس املٛعس ٚاملٛاؾك ١عً َٔ ٘ٝقبٌ اؾاْب
املهٝـ ٚايصٜ ٟتِ عٔ ططٜل ايكٓٛات ايسبًَٛاغ ١ٝبني ايبًس. ٜٔ
 -7بعس قسٚض ايكطاض ايٛظاضٜ ٟتِ تػذ ٌٝايكطاض ايٛظاضٚ ٟاب٬ؽ ايػٝس ايعه ٛب٘ ٚاخطاض ٙبهاؾ ١ايتعًُٝات اـاق ١بايػؿط .
تتِ ايتػ ١ٜٛاملاي ١ٝاي٬ظَ ١مبٛدب املػتٓسات اي٬ظَ ١بعس عٛز ٠عه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ .
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اجملًؼ ا٭عً ٢يًذاَعات
اإلزاض ٠املطنع ١ٜيًع٬قات ايجكاؾ١ٝ
إزاض ٠ا٫تؿاقٝات ٚايتبازٍ ايجكايف

منٛشز تٛقٝـ ا٫تؿاقٝات بني اؾاَعات
ٖصا اؾعٜ ٤تِ ًَ ٘٦بٛاغط ١اؾاَع١

ّ

ايعٓكط

1

اؾاَع ١املكط١ٜ

2

ايعٓٛإ (َٛنٛع ا٫تؿاق)١ٝ

3

ايططف اآلخط ي٬تؿاق١ٝ

4

َس ٠ا٫تؿاق١ٝ

5

ايػطض َٔ ا٫تؿاق١ٝ

6

ع٬ق ١ايػطض باـط ١ا٫غرتاتٝذ١ٝ

7

ايٓٛاتر ٚاملدطدات املػتٗسؾ َٔ ١ا٫تؿاق١ٝ

8

َػ ٍٛ٦ا٫تؿاق ١ٝباؾاَع ١ا٫دٓب( ١ٝاملٓػل)

ايبٝإ

ضٝ٥ؼ اؾاَع١

َٓػل اؾاَع ١املكط١ٜ

......................

.............................
ٖص اؾعٜ ٤تِ ًَ ٘٦بٛاغط ١ؾٓ ١ايع٬قات ايجكاؾ١ٝ
تاضٜذ ايعطض :

/

/

عه ٛايًذٓ:١

20

ضأ ٟعه ٛايًذٓ:١
ايطأ ٟايٓٗا ٞ٥يًذٓ:١
إضؾازات:


جيب تكس ِٜتكطٜط غٓ ٟٛإلزاض ٠اؾاَع ١عٔ َس ٣ايتطٛض يف ا٫تؿاقٚ ١ٝكطداتٗا يف ٚقت ايتكطٜط عً ٢إٔ تطؾعٗا إزاض٠
اؾاَع ١بكٛض ٠فُع ١إلَاْ ١اجملًؼ ا٭عً ٢يًذاَعات.

 جيب إٔ ٜتهُٔ ايتكطٜط ؼًَ ٬ٝايٝا يًُسخ٬ت ٚايعًُٝات ٚاملدطدات هلص ٙا٫تؿاق( ١ٝيتشسٜس ؾاعً ١ٝايهًؿ.)١
_________________________________________________________
اجملًؼ ا٭عً ٢يًذاَعات -داَع ١ايكاٖط -٠اؾٝع٠
)Tel: 35704194(508
/fax: 37742344
URL: WWW.scu.eun.eg
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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
ايػٝس / ٠عبري قُس قُٛز ْاقط

ايػٝس  /أمحس غٝس قُس أمحس

َسٜط عاّ ايع٬قات ايجكاؾ١ٝ

َسٜط ايع٬قات ايجكاؾ( ١ٝباملعاف)

ايػٝسٚ / ٠ؾا ٤قُٛز عبس ايعًِٝ

ايػٝس ٢َٓ / ٠قُس أب ٛايسٖب

َسٜط اإلعاضات ٚاملُٗات ايعًُ١ٝ

قػِ اإلؾطاف ايعًُٞ

ايػٝسٖ / ٠س ٣أْٛض َهاضّ

ايػٝس /عُط ٚقُس مجاٍ ايسٜٔ

قػِ ايرتؾح يًبعجات

قػِ امل٪متطات

ايػٝس  /سػاّ عً ٢عُط

ايػٝس  /أَري إبطاٖ ِٝأغشل

قػِ ايتعا ٕٚايجكايف

اإلزاض ٠ايعاَ ١يًع٬قات ايجكاؾ١ٝ

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

إقساضات ايكطاع
.1

زي ٌٝبطاَر ايسضاغات ايعًٝا

.2

زي ٌٝايكٛاْني ٚايكطاضات املٓعُ ١يًسضاغات ايعًٝا

.3

زي ٌٝايكٛاْني ٚايكطاضات املٓعُ ١يًبعجات ٚا٭داظات ٚامل٪متطات

.4

زي ٌٝقٛاعس بٝاْات ايسضاغات ايعًٝا ٚايع٬قات ايجكاؾ١ٝ

.5

زي ٌٝاؾٗات املام١

.6

اـط ١ايبشج ١ٝؾاَع ١أغٛٝط

.7

زي ٌٝايٛسسات شات ايطابع اـام
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