
 ١

 ٢٠٠٣/٢٠٠٤فهرس القوانين الصادرة  
 ــــ

 رقم الصفحة مشروع القانون م
بتعديل بعض أحكام قانون ٢٠٠٣ لسنة ١٥٩القرار بالقانون رقم   .١

 .............................السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية
 

٦ 
 بروتوكول  بشأن الموافقة على٢٠٠٣ لسنة ١٦٠القرار بالقانون رقم  .٢

المعاهدة المؤسسة للجماعة اإلقتصادية األفريقية الخاصة بالبرلمان 

األفريقي والذى وافقت عليه الدورة اإلستثنائية الخامسة لمؤتمر رؤساء 

 ووقعت عليه ٢/٣/٢٠٠١الدول والحكومات اإلفريقية في سرت بتاريخ 

 ..........................١١/٨/٢٠٠٣جمهورية مصر العربية بتاريخ 

 

 

 

 

 

٧ 
 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٠٠٣ لسنة ١٦١القرار بالقانون رقم  .٣

 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات ١٩٥٩ لسنة ٢٣٢

 ................................................................المسلحة

 

 

٨ 
 ٣٩٤ن رقم  بتعديل بعض أحكام القانو٢٠٠٣ لسنة ١٦٢القانون رقم  .٤

 ............................... فى شأن األسلحة والذخائر ١٩٥٤لسنة 
 

٩ 
 لسنة ٨٤ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٠٠٤ لسنة ١القانون رقم  .٥

 ........................ بإنشاء نقابة مصممى الفنون التطبيقية ١٩٧٦
 

١٠ 

 لسنة ٤٥القانون رقم  بتعديل بعض أحكام ٢٠٠٤ لسنة ٢القانون رقم  .٦

 .................. بشأن الرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحى ١٩٥٥
 

١٢ 

 لسنة ٧٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٠٠٤ لسنة ٣القانون رقم  .٧

 .................................. بشأن رسوم التوثيق والشهر ١٩٦٤
 

١٧ 

لوزير البترول فى التعاقد مع  بالترخيص ٢٠٠٤ لسنة ٤القانون رقم  .٨

. فى . الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك برودكشن بى 

وهيئة التمويل الدولية لتعديل اتفاقية . فى . وشركة لوك إجيب إن 

 فى شأن البحث ١٩٧٨ لسنة ٥اإللتزام الصادرة بموجب القانون رقم 

 ............غربية عن البترول واستغالله فى منطقة مليحة بالصحراء ال

 

 

 

 

 
١٨ 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع ٢٠٠٤ لسنة ٥القانون رقم  .٩

ال ) دلتا(اكسبلوريشن . بى. الهيئة المصرية العامة للبتول وشركة بى 

للبحث عن البترول واستغالله فى منطقة شرق ورده بخليج . تى دى 

 ...............................................................السويس 

 

 

 

 

١٩ 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع ٢٠٠٤ لسنة ٦القانون رقم  .١٠

ال ) دلتا(بى اكسبلوريشن . الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى 

 .للبحث عن البترول واستغالله فى منطقة شمال البحر األحمر . تى دى 

 

 

 



 ٢

 رقم الصفحة مشروع القانون م
٢٠ 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع ٢٠٠٤ لسنة ٧القانون رقم  .١١

. دى. الهيئة المصرية العامة للبتول وشركة إينا اندستريا نافت دى 

 نافتابلين وشركة آر دابليو إى دى أى إيه أيه جى للبحث عن –زعرب 

 ............البترول واستغالله فى منطقة شرق يدما بالصحراء الغربية 

 

 

 

 

٢١ 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع ٢٠٠٤نة  لس٨القانون رقم  .١٢

ايه . الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سيبترول انترناشيونال اس 

ليمتد للبحث عن البترول واستغالله فى ) ايجيبت(وشركة أويل سيرش . 

 ............................منطقة شرق رأس قطاره بالصحراء الغربية

 

 

 

 

٢٢ 

 لسنة ٤٤ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٠٠٤ لسنة ٩م القانون رق .١٣

 ............................... فى شأن إجراءات الحجر الصحى١٩٥٥

 
 

٢٣ 

 ٢٥ ..... بإصدار قانون إنشاء محاكم األسرة ٢٠٠٤ لسنة ١٠القانون رقم  .١٤

 ٣١ ...... بإنشاء صندوق نظام تأمين األسرة ٢٠٠٤ لسنة ١١القانون رقم  .١٥

 لسنة ٤٩ باستمرار العمل بالقانون رقم ٢٠٠٤ لسنة ١٢القانون رقم  .١٦

 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون ١٩٧٤

 ................................................فى مجال اإلنتاج الحربى

 

 

 

٣٣ 

  بتعديل بعض أحكام قانونى ضمانات٢٠٠٤ لسنة ١٣القانون رقم  .١٧

،  وسوق رأس ١٩٩٧ لسنة ٨وحوافز  االستثمار الصادر بالقانون رقم 

 ..........................١٩٩٢ لسنة ٩٥المال الصادر بالقانون رقم 

 

 

 

٣٤ 

 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك ٢٠٠٤ لسنة ١٤القانون رقم  .١٨

 .................................١٩٦٣ لسنة ٦٦الصادر بالقانون رقم 

 

٤٢ 

 التوقيع اإللكتروني وبإنشاء هيئة ٢٠٠٤ لسنة ١٥بتنظيم القانون رقم  .١٩

 .....................................تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

 

٤٤ 

 لسنة ١ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٠٠٤ لسنة ١٦القانون رقم  .٢٠

 ................... في شأن محال بيع العاديات والسلع السياحية١٩٩٢

 

٥٢ 

 بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع ٢٠٠٤ لسنة ١٧القانون رقم  .٢١

ال تى ) دلتا(الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى بى اكسبلوريشن 

للبحث عن البترول واستغالله في منطقة غرب المرجان بخليج . دى 

 ................................................................السويس

 

 

 

 

٥٣ 

  بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع ٢٠٠٤ لسنة ١٨القانون رقم  .٢٢



 ٣

 رقم الصفحة مشروع القانون م
الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إتش بى إس انترناشيونال 

ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول واستغالله فى منطقة غزاالت 

 .....................................................بالصحراء الغربية 

 

 

 

٥٤ 

 بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع ٢٠٠٤ لسنة ١٩القانون رقم  .٢٣

للبحث عن . فى . الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل مصر إن 

 ............البترول واستغالله في منطقة غرب سترا بالصحراء الغربية 

 

 

 

٥٥ 

 بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع ٢٠٠٤ لسنة ٢٠القانون رقم  .٢٤

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة ايوك اكسبلوريشن 

ليمتد للبحث عن البترول واستغالله )  إيجيبت(فى وشركة كوفبيك . بى 

 ...............................في منطقة تينة البحرية بالبحر المتوسط 

 

 

 

 

٥٦ 

 بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع ٢٠٠٤ لسنة ٢١القانون رقم  .٢٥

الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة ايوك اكسبلوريشن 

فى للبحث عن البترول واستغالله في منطقة غرب بلطيم البحرية . بى 

 ........................................................بالبحر المتوسط

 

 

 

 

٥٧ 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد ٢٠٠٤  لسنة ٢٢انون رقم  الق .٢٦

مع شركة جنوب الوادى القابضة للبترول وشركة سنتوريون للبترول 

بجنوب ) ٢ –قطاع (للبحث عن البترول واستغالله فى منطقة كوم أمبو 

 .................................................................الوادى

 

 

 

 

٥٨ 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع ٢٠٠٤ لسنة ٢٣القانون رقم  .٢٧

شركة جنوب الوادى القابضة للبترول وشركة كوادرا ايجبت ليمتد للبحث 

 .....بجنوب الوادى) ١ –قطاع (عن البترول واستغالله فى منطقة نقرة 

 

 

 

٦٠ 

  بربط حساب ختامى٢٠٠٤  لسنة ٨٢ إلى ٢٤القوانين ارقام  من  .٢٨

 – ٢٠٠١ للسنة المالية ٥٩موازنات الهيئات االقتصادية وعددها 

٢٠٠٢................................................................. 

 

 

 

٦١ 

بربط حساب ختامى موازنة الهيئات ٢٠٠٤ لسنة ٨٣القانون رقم  .٢٩

 ..........٢٠٠٢-٢٠٠١القضائية والجهات المعاونة لها للسنة المالية 

 

٦٢ 

 بربط حساب ختامى الموازنة العامة ٢٠٠٤ لسنة ٨٤القانون رقم  .٣٠

 ...................................٢٠٠٢-٢٠٠١للدولة للسنة المالية 

 

٦٣ 



 ٤

 رقم الصفحة مشروع القانون م
 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة ٢٠٠٤ لسنة ٨٥القانون رقم  .٣١

 ...................٢٠٠٢-٢٠٠١القومية لإلنتاج الحربى للسنة المالية

 

٦٤ 

 ٦٥ ...... بمنح العاملين بالدولة عالوة خاصة٢٠٠٤ لسنة ٨٦القانون رقم  .٣٢

 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض ٢٠٠٤ لسنة ٨٧القانون رقم  .٣٣

أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر 

 .........................................١٩٧٥ لسنة ٩٠بالقانون رقم 

 

 
٦٧ 

 ٧١ . بزيادة المعاشات٢٠٠٤ لسنة ٨٨القانون رقم  .٣٤

 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة ٢٠٠٤ لسنة ٨٩القانون رقم  .٣٥

 ...................١٩٩١ لسنة ١١على المبيعات الصادر بالقانون رقم 

 

٧٤ 

 ١٤٧ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٠٠٤ لسنة ٩٠القانون رقم  .٣٦

 .................. بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة١٩٨٤لسنة 

 

٧٥ 

 باعتماد خطة التنمية االجتماعية ٢٠٠٤ لسنة ٩١القانون رقم  .٣٧

 ..... ، العام الثالث من الخطة الخمسية٢٠٠٤/٢٠٠٥واالقتصادية لعام 

 

٧٧ 

 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة ٢٠٠٤ لسنة ٩٢القانون رقم  .٣٨

 ..................................................٢٠٠٤/٢٠٠٥الية الم

 

 

٧٨ 

 بربط موازنات الهيئات ٢٠٠٤لسنة ) ١٣٩ إلى ٩٣(القوانين من رقم  .٣٩

  ...............................٢٠٠٤/٢٠٠٥االقتصادية للسنة المالية 

 

٧٩ 

 لإلنتاج  بربط موازنة الهيئة القومية٢٠٠٤ لسنة ١٤٠القانون رقم  .٤٠

 ...................................٢٠٠٤/٢٠٠٥الحربى للسنة المالية 

 

٨٠ 

 ٨١ . بإصدار قانون تنمية المنشآت الصغيرة٢٠٠٤ لسنة ١٤١القانون رقم  .٤١

 ٥٨ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٠٠٤ لسنة ١٤٢القانون رقم  .٤٢

 .................................. فى شأن العمد والمشايخ١٩٧٨لسنة 

 

٨٧ 

 بتعديل بعض أحكام قوانين سوق المال ٢٠٠٤ لسنة ١٤٣القانون رقم  .٤٣

 واإليداع والقيد المركزى ١٩٩٢ لسنة ٩٥الصادر بالقانون رقم 

 والتمويل ٢٠٠٠ لسنة ٩٣لألوراق المالية الصادر بالقانون رقم 

 .......................٢٠٠١ لسنة ١٤٨العقارى الصادر بالقانون رقم 

 

 

 

 

٨٨ 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد ٢٠٠٤ لسنة ١٤٤القانون رقم  .٤٤

مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بارين انيرجى ليمتد للبحث 

 .......عن البترول واستغالله فى منطقة شرق كنايس بالصحراء الغربية

 

 

 

٩٢ 

بترول فى التعاقد  بالترخيص لوزير ال٢٠٠٤ لسنة ١٤٥القانون رقم  .٤٥

مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ثروة للبترول للبحث عن 

 ..........البترول واستغالله فى منطقة غرب غزاالت بالصحراء الغربية

 

 

 



 ٥

 رقم الصفحة مشروع القانون م
٩٣ 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد ٢٠٠٤ لسنة ١٤٦القانون رقم  .٤٦

بترول للبحث عن مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ثروة لل

 .................البترول واستغالله فى منطقة السلوم بالصحراء الغربية

 

 

٩٤ 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد ٢٠٠٤ لسنة ١٤٧القانون رقم  .٤٧

مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ميرلون الفيوم للبترول 

 ......لصحراء الغربيةللبحث عن البترول واستغالله فى منطقة الفيوم با

 

 

٩٥ 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقـد       ٢٠٠٤ لسنة   ١٤٨القانون رقم    .٤٨

مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ثروة للبترول للبحـث عـن            

 ..................البترول واستغالله فى منطقة سيوة بالصحراء الغربية

 
 

 

٩٦ 

رخيص لوزير البترول فى التعاقد  بالت٢٠٠٤ لسنة ١٤٩القانون رقم  .٤٩

. مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ال كيه اكسبلوريشن ان 

للبحث عن البترول واستغالله فى منطقة شرق رأس بدران بخليج . فى

 ...............................................................السويس 

 

 

 
 

٩٧ 

بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد  ٢٠٠٤ لسنة ١٥٠القانون رقم  .٥٠

مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ثروة للبترول للبحث عن 

 ................البترول واستغالله فى منطقة الفرافرة بالصحراء الغربية

 

 
٩٨ 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد ٢٠٠٤ لسنة ١٥١القانون رقم  .٥١

ابضة للغازات الطبيعية وشركة ثروة للبترول مع الشركة المصرية الق

للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغاللهما فى منطقة ثقة بشمال سيناء 

 ................................................البحرية بالبحر المتوسط

 

 

 

 

٩٩ 

 

 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد ٢٠٠٤ لسنة ١٥٢القانون رقم  .٥٢

 المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة ار دبليو اى ديا مع الشركة

نيل جى ام بى اتش للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغاللهما فى 

 ................................................منطقة دسوق بدلتا النيل

 

 

 

 

١٠١ 

 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٠٠٤ لسنة ١٥٣القانون رقم  .٥٣

 .............................. بتنظيم المنشآت الطبية ١٩٨١لسنة  ٥١
 

١٠٢ 

 ٢٦  بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٠٠٤ لسنة ١٥٤القانون رقم  .٥٤

 .................................. بشأن الجنسية المصرية١٩٧٥لسنة 
 

١٠٧ 

 ن هيئة الشرطة  بتعديل بعض أحكام قانو٢٠٠٤ لسنة١٥٥القانون رقم .٥٥



 ٦

 رقم الصفحة مشروع القانون م
 لسنة ٩١ والقوانين أرقام ١٩٧١ لسنة ١٠٩الصادر بالقانون رقم 

 فى شأن النظام ١٩٧٥ لسنة ٩٢ بإنشاء أكاديمية الشرطة و١٩٧٥

 فى شأن النظام األساسى ١٩٧٥ لسنة ٩٣األساسى للكليات العسكرية و

 بشأن النظام األساسى للمعهد ١٩٨٠ لسنة ٦٩للكلية الفنية العسكرية و

نى للقوات المسلحة وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف الف

 .....١٩٨١ لسنة ١٢٣والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

 

 

 

 

 

 

 

١٠٩ 

 ١٧ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٠٠٤ لسنة ١٥٦القانون رقم  .٥٦

 بإصدار قانون التجارة وقانون ضريبة الدمغة الصادر ١٩٩٩لسنة 

 .......................................١٩٨٠لسنة  ١١١بالقانون رقم 

 

 

١١١ 

 بالترخيص فى التعاقد مع الهيئة ٢٠٠٤ لسنة ١٥٧القانون رقم  .٥٧

المصرية العامة للبترول وشركة بى بى مصر لتعديل نصوص تسعير 

 ١٩٩٥ لسنة ١٨الغاز فى اتفاقية االلتزام الموقعة بموجب القانون رقم 

استغالله فى منطقة شرق تانكة البحرية بخليج للبحث عن البترول و

 ...............................................................السويس

 

 

 

 

 

١١٣ 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد ٢٠٠٤ لسنة ١٥٨القانون رقم  .٥٨

. ايه . مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أليكس أويل اس 

رول واستغالله فى منطقة جنوب خليج الزيت بخليج للبحث عن البت

 ................................................................السويس

 

 

 

 

١١٤ 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد ٢٠٠٤ لسنة ١٥٩القانون رقم  .٥٩

مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشى خالدة كوربوريشن 

 لسنة ٩ى لتعديل إتفاقية االلتزام الصادرة بموجب القانون رقم ال دى س

 ١٩٩٥ لسنة ١٥ و ١٩٨٩ لسنة ٢٢٢ والمعدل بالقانون رقمى ١٩٨١

 ..للبحث عن البترول واستغالله فى منطقة خالدة بصحراء مصر الغربية

 

 

 

 

 

١١٥ 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد ٢٠٠٤ لسنة ١٦٠القانون رقم  .٦٠

) دلتا(بى اسكبلوريشن . ة المصرية العامة للبترول وشركة بىمع الهيئ

ليمتد للبحث عن البترول واستغالله فى منطقة شمال شدوان بخليج 

 ................................................................السويس

 

 

 

 

١١٦ 

 



 ٧

 
 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون 

 ٢٠٠٣لسنة ) ١٥٩(رقم 
 ل بعض أحكام قانون السلطة القضائيةبتعدي

 وقوانين الهيئات القضائية
_____ 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :بعد االطالع على الدستور

  فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة،١٩٦٣ لسنة ٧٥وعلى القانون رقم 

  بشأن السلطة القضائية ،١٩٧٢ لسنة ٤٦وعلى القانون رقم 

  بشأن مجلس الدولة،١٩٧٢ لسنة ٤٧وعلى القانون رقم 

  ببعض األحكام الخاصة بأعضاء النيابة اإلدارية،١٩٧٣ لسنة ٨٨وعلى القانون رقم 

  بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا،١٩٧٩ لسنة ٤٨وعلى القانون رقم 

وبعد أخذ رأى المجلس األعلى للهيئات القضائية ، ورأى مجلس القضاء األعلى ، 

لمحكمة الدستورية العليا ، والمجلس الخاص بمجلس الدولة ، والمجلس األعلى والجمعية العامة ل

 . لهيئة قضايا الدولة ، والمجلس األعلى لهيئة النيابة اإلدارية 

 :قرر القانون اآلتى نصه 

 )المادة األولى(

 من ٦٩فى كل من المواد " ستا وستين سنة" بعبارة " ثمان وستين سنة"تستبدل عبارة 

 ١٩٧٢ لسنة ٤٧ من القانون رقم ١٢٣ بشأن السلطة القضائية ، ١٩٧٢ لسنة ٤٦رقم القانون 

 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة ، ١٩٦٣ لسنة ٧٥ من القانون رقم ٢٩بشأن مجلس الدولة ، 

 ببعض األحكام الخاصة بأعضاء النيابة اإلدارية ، ١٩٧٣ لسنة ٨٨ من القانون رقم ١والمادة 

، ١٤ بشأن السلطة القضائية ، ١٩٧٢ لسنة ٤٦ من القانون رقم ١٣٠واد وفى تطبيق أحكام الم

 .١٩٧٩ لسنة ٤٨ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٢٤

 )المادة الثانية (

القرار فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به إعتباراً من أول ينشر هذا 

 .٢٠٠٣أكتوبر سنة 

 يس الجمهوريةرئ

 )حسـنى مبـارك (

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٥/٩/٢٠٠٣فى ) تابع (٣٩العدد الجريدة الرسمية 



 ٨

 
 القرار بالقانون 

 ٢٠٠٣لسنة ) ١٦٠(رقم 
 بشأن الموافقة على بروتوآول المعاهدة المؤسسة

 للجماعة اإلقتصادية األفريقية الخاصة بالبرلمان األفريقى
 الدورة اإلستثنائية الخامسةوالذى وافقت عليه 

 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات اإلفريقية فى سرت 
  ووقعت عليه ٢/٣/٢٠٠١بتاريخ 

  ١١/٨/٢٠٠٣جمهورية مصر العربية بتاريخ 
_____ 

 رئيس الجمهورية

 بعد االطالع على الدستور

 )المادة األولى(

إلفريقية الخاصة بالبرلمان ووفق على بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة اإلقتصادية ا

اإلفريقى والذى وافقت عليه الدورة اإلستثنائية الخامسة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات 

 ووقعت عليه جمهورية مصر العربية بتاريخ ٢/٣/٢٠٠١اإلفريقية فى سرت بتاريخ 

١١/٨/٢٠٠٣. 

 )المادة الثانية (

ة القانون ، ويعمل به من تاريخ القرار فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوينشر هذا 

 .صدوره 

 .هـ ١٤٢٤ شعبان سنة ١١صدر برئاسة الجمهورية فى 

 .م٢٠٠٣ من أكتوبر سنة ٨الموافق 

 

 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ١٦/١٠/٢٠٠٣في ٤٢الجريدة الرسمية العدد 



 ٩

 القرار بالقانون
 ٢٠٠٣لسنة ) ١٦١(رقم 

 ١٩٥٩ لسنة ٢٣٢تعديل بعض أحكام القانون رقم ب
 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

_____ 
 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 فى شأن شروط الخدمة والترقية      ١٩٥٩ لسنة   ٢٣٢بعد االطالع على الدستور وعلى القانون رقم        

 . لضباط القوات المسلحة 

 بتعديل بعض أحكام ١٩٩٨لسنة ) ١٧١( العربية بالقانون رقم وعلى قرار رئيس جمهورية مصر

 . فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة١٩٥٩ لسنة ٢٣٢القانون رقم 

 :قرر القانون اآلتى نصه 

 )المادة األولى(

، وبنص الفقرة الثانية من المادة ) ١( مكرراً ١٢٢من المادة ) أ (٢يستبدل بنص البند 

 :  المشار إليه ، النصان اآلتيان ١٩٥٩ لسنة ٢٣٢ن القانون  م١٢٣

 ) : ١( مكرراً ١٢٢من المادة ) أ (٢بند 

مكافأة شهرية مقدارها أربعة آالف جنيه إذا كان الوسام من الطبقة األولى وألفان 

 وأربعمائة جنيه إذا كان من الطبقة الثانية ، وذلك طيلة مدة خدمته ويحتفظ حامل الوسام بهذه

المكافأة إذا إنتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل عالوة على راتبه أو أجرة من وظيفته العامة 

 . أو معاشه أو معاش ورثته 

 . وتعفى هذه المكافأة من الضرائب 

  : ١٢٣الفقرة الثانية من المادة 

ته ويستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها أربعة آالف جنيه طيلة مدة خدم

ويحتفظ بها إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل عالوة على راتبه أو أجره من الوظيفة 

 . العامة أو معاشه أو معاش ورثته 

 .وتعفى هذه المكافأة من الضرائب

 )المادة الثانية (

القرار فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به من اليوم التالى ينشر هذا 

 .تاريخ نشرهل
 .هـ ١٤٢٤ شعبان سنة ١٨صدر برئاسة الجمهورية فى 

 .م٢٠٠٣ أكتوبر سنة ١٤الموافق 

 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(
 ــــــــــــــــــــــــــ
 الجريدة الرسمية 



 ١٠

 
 ٢٠٠٣ لسنة ١٦٢القانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام القانون 
   فى شأن األسلحة والذخائر١٩٥٤ لسنة ٣٩٤رقم 

_____ 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه 

 )المادة األولى(

 فى شأن األسلحة ١٩٥٤ لسنة ٣٩٤من القانون رقم ) ٥(من المادة ) ٧(يستبدل بنص البند 

 : والذخائر ، النص اآلتى 

 " .قون أعضاء مجلسى الشعب والشورى الحاليون والساب) : " ٧(بند 

 )المادة الثانية (

 .قانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرهلاينشر هذا 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 

 م١٧/١٢/٢٠٠٣هـ الموافق ١٤٢٤ شوال ٢٣صدر برئاسة الجمهورية فى 

 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ



 ١١

 ١٧/١٢/٢٠٠٣ مكرر في ٥العدد الجريدة الرسمية 



 ١٢

 ٢٠٠٤ لسنة ١القانون رقم 
 بتعديل بعض أحكام

 ١٩٧٦ لسنة ٨٤القانون رقم 
 بإنشاء نقابة مصممى الفنون التطبيقية

_____ 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :ه قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرنا

 )المادة األولى(

 ٨٤ من القانون رقم ٥٣و ) فقرة أخيرة (١١و ) فقرة أولى (٤يستبدل بنصوص المواد 

 :  بإنشاء نقابة مصممى الفنون التطبيقية ، النصوص اآلتية ١٩٧٦لسنة 

 ) : فقرة أولى) ( ٤(مادة 

ما المجلس تشكل لجان القيد برئاسة أحد وكيلى النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختاره"

وممثلين لكل شعبة، ويقدم طلب القيد إلى الشعبة المختصة بالنقابة لدراسته وتقديم توصيتها بشأنه 

طبقا للنظام الداخلى وتعرض هذه التوصيات على لجان القيد وعلى الطالب أن يؤدى رسما مقداره 

 ".ثالثون جنيها

 ) : فقرة أخيرة (١١مادة 

 ".دة فى كافة المستوياتويجوز انتخاب العضو ألكثر من م"

  ) : ٥٣(مادة 

على كل عضو مقيد بالنقابة أن يؤدى إلى صندوقها قبل نهاية شهر ديسمبر من كل سنة " 

اشتراكا مقداره أربعة وعشرون جنيها إذا لم يكن قد مضى على تخرجه خمسة عشر عاما، يزاد 

 ذا االشتراك على إلى ستة وثالثين جنيها بعد هذه المدة ، ويجوز للعضو أن يؤدى ه

أقساط شهرية متساوية وفى هذه الحالة تلتزم الجهة التى يعمل بها العضو عامة كانت أو خاصة 

بخصم اقساط االشتراك لصالح النقابة من أجر العضو بناء على طلبها وتوريدها إلى النقابة خالل 

 . الشهر التالى وذلك دون مقابل 

االشتراك فى الموعد المحدد بأية خدمة نقابية إال وال يتمتع العضو الذى يتخلف عن أداء 

بعد أداء جميع االشتراكات المتأخرة ، وتنذر النقابة العضو الذى يتخلف عن سداد االشتراك 

بالوفاء به خالل أجل ال يتجاوز شهرين بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، فإذا انقضى هذا 

وقف عضويته بقرار من مجلس النقابة        وال الميعاد دون الوفاء باالشتراكات المتأخرة جاز 

 ".٪١٥يجوز رفع الوقف إال بعد أداء جميع االشتراكات المتأخرة مضافا إليها زيادة قدرها



 ١٣

 )المادة الثانية (

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 

 .نفذ كقانون من قوانينهايبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وي 

 م١٧/١/٢٠٠٤هـ ، الموافق ١٤٢٤ ذو القعدة ٢٤صدر برئاسة الجمهورية فى 

 

 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ١٨/١/٢٠٠٤ مكرر فى ٣الجريدة الرسمية ـ العدد 

 



 ١٤

 ٢٠٠٤ لسنة ٢القانون رقم 
 بتعديل بعض أحكام

 ١٩٥٥ لسنة ٤٥ن رقم القانو
 بشأن الرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحى

_____ 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه 

 )المادة األولى(

 بشأن الرسوم الصحية ورسوم ١٩٥٥ لسنة ٤٥يستبدل بالجدول المرفق بالقانون رقم 

 . القانونالحجر الصحى الجدول المرفق بهذا

ولوزير الصحة أن يزيد الرسوم المنصوص عليها فى الجدول المرفق بما ال يزيد على 

 .مثليها كلما اقتضى األمر ذلك 

 )المادة الثانية (

لوزير الصحة تحديد رسوم الحجر الصحى التى تقرر على كل قادم من مناطق موبوءة، 

الصحى ، وذلك بما ال يزيد على مائة ورسوم الخدمات الطارئة التى تقوم بها إدارات الحجر 

 .وخمسين جنيها

 )المادة الثالثة(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 

 .م١٤/٢/٢٠٠٤موافق هـ ، ال١٤٢٤ ذو الحجة ٢٣صدر برئاسة الجمهورية فى 

 

 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ١٤/٢/٢٠٠٤ مكرر في ٧الجريدة الرسمية العدد 

 



 ١٥

 

 جدول الرسوم الصحية 

 ورسوم الحجر الصحى 

 ـــــ

 رسوم المحطة الصحية ، ويلتزم بها مجهز السفينة أو وكيله ، وتحصل على كل ) :١(بند 

 : صولها إلى أول ميناء مصرية وعن كل رحلة تقوم بها سفينة عند و

 صافى الحمولة بالطن

 إلى من
 الرسم بالجنيه

١٥ ٣٠٠ ١ 

١٠٠ ١٠٠٠ ٣٠١ 

١٥٠ ٥٠٠٠ ١٠٠١ 

٢٠٠ ١٠٠٠٠ ٥٠٠١ 

 ٢٥٠ ١٠٠٠٠أكثر من 

وتعفى السفن الحربية المصرية من هذه الرسوم وكذا السفن الحربية األجنبية بشرط 

 .لالمعاملة بالمث

 :  رسوم الحراسة الصحية ) :٢(بند 

ويلتزم بها مجهز السفينة أو وكيله ، ومقدارها خمسة وسبعون جنيها عن كل سفينة تعبر 

 . قناة السويس تحت الحراسة الصحية الكورنتينية 

وتعفى السفن الحربية المصرية من هذه الرسوم وكذا السفن الحربية األجنبية بشرط 

 .المعاملة بالمثل

يلتزم الناقل أو مالك المواشى أو البضاعة بأداء رسوم االشراف على التطهيـر             ) : ٣ (بند

 .باالضافة إلى التكاليف الفعلية للخدمات المؤداة 

 : وتكون رسوم اإلشراف على الوجه اآلتى 

رسوم اإلشراف على تطهير العنابر المخصصة لنقل المواشى بالسفن، ومقدارها  )أ(

 خمسين رأسا من المواشى - على السفن التى تنقل من واحد عشرون جنيها ، وتفرض

 .  مائة رأس من المواشى الصغيرة–الكبيرة أو من واحد 

 



 ١٦

 : وبالنسبة إلى السفن الناقلة لعدد أكبر من المواشى فيكون الرسم  
 صافى الحمولة بالطن

 إلى من
 الرسم بالجنيه

٣٠ ١٠٠٠ ١ 
٥٠ ٤٠٠٠ ١٠٠١ 

 ٧٠ ٤٠٠٠أكثر من 
رسوم اإلشراف على تطهير المواعين أو عربات السكك الحديدية التى تكون قد  )ب(

 .استعملت فى نقل المواشى عن كل ماعونة أو عربة خمسة جنيهات

رسوم اإلشراف على الفحص البكتريولوجى للمياه وتطهير الصهاريج وكشطها وتنظيفها  )ج(

 : بالفرشاة 

 الرسم بالجنيه بيان التطهير

 ٢٠  البكتريولوجى للمياهالفحص

 ٣٠ تطهير الصهاريج

 ٣٠ كشط الصهاريج وتنظيفها

 : رسوم اإلشراف على تطهير البضائع الخاضعة للحجر الصحى  )د(

 ) . بما فى ذلك رسم الشهادة(واحد جنيه عن كل خمسة وعشرين كيلو أو كسورها 

 : مقاومة الجرذان  )هـ(

 ):بما فى ذلك رسم الشهادة(ار الجرذان  رسوم معاينة السفن لمعرفة درجة انتش-١

 صافى الحمولة بالطن

 إلى من
 الرسم بالجنيه

١٥ ٥٠٠ ١ 

٤٥ ٢٠٠٠ ٥٠١ 

٧٠ ٨٠٠٠ ٢٠٠١ 

 ٩٠ ٨٠٠٠أكثر من 

 : رسم إبادة الجرذان بما فى ذلك رسم الشهادة  )٢(

 الرسم بالجنيه بيان التطهير

 ١٠٠ .استعمال جهاز كاليتون الكبير )أ(

 ٥٠ .يتون الصغيرالاستعمال جهاز ك ) ب(

 ٢٠ .افران دوتش )ج(

 



 ١٧

رسوم اإلشراف على عملية التبخير فى حالة إبادة الجرذان بمعرفة شركة  -٣

 ) : بما فى ذلك رسم الشهادة(معتمدة من اإلدارة العامة للحجر الصحى 

 صافى الحمولة بالطن

 إلى من
 الرسم بالجنيه

 ٥٠ ٣٠٠سفن حتى 

١٠٠ ١٠٠٠ ٣٠١ 

 ٢٠٠ ١٠٠٠سفن أكثر من 

رسوم رش الطائرات البادة الحشرات بها بناء على طلب قائد الطائرة أو وكيل الشركة  )و(

 .خمسون جنيهاً) بما فى ذلك رسم الشهادة(المعتمدة 

 : رسوم العزل ) : ٤(بند 

يلتزم مجهز السفينة أو الناقل الجوي أو وكيالهما برسوم العزل عن المسافرين الذين 

عزلون عند انزالهم بأية محطة صحية ويحجر عليهم صحيا ، وذلك بواقع خمسين جنيهاً عن كل ي

 .أو جزء من اليوم )  ساعة٢٤(شخص وعن اليوم 

 : رسوم تحصين المسافرين فيما عدا الحجاج ) : ٥(بند 

للوقاية من األمراض الكورنتينية بناء على طلبهم ، يلتزم المسافرون إلى الخارج بأداء 

لمصاريف الفعلية عن كل طعم بما فى ذلك رسم الشهادة ، أما إذا كانوا من أفراد طاقم أحدى ا

 .وسائل النقل فيلتزم بها الناقل

رسوم القياس والمعاينة الصحية لسفن الحجاج ويلتزم بها مجهز السفينة أو ) : ٦(بند 

 : وكيله بما فى ذلك رسم الشهادة 

نصافى الحمولة بالط  

 إلى من 
 الرسم بالجنيه

٩٠ ٣٠٠٠ ١ 

١٥٠ ٦٠٠٠ ٣٠٠١ 

 ٢٢٥  فأكثر٦٠٠١

 :رسوم مقررة على الجلود وبقايا الحيوانات ومنتجاتها ويلتزم بها مالك البضاعة) : ٧(بند 

 : لدى اإلستيراد أو التصدير )أ(

 الرسم البيان

  كيلو أو كسورها١٠عشرة قروش عن كل  جلود وصوف وشعر وأوبار حيوانية

  كيلو أو كسورها١٠وش عن كل عشرة قر قرون وحوافر وعظام أو مسحوق العظام

  كيلو أو كسورها١٠عشرة قروش عن كل  شعر مجير) سيالته(فضالت جلود 

مصارين ومثانات ودم طازج ومنافح ودم 

 مجفف ومسحوق اللحم

 عشرة قروش عن كل كيلو

اإلعدام على حساب وال تحصل هذه الرسوم فى حالة إعدام الرسالة وتكون مصاريف 



 ١٨

 .مالك البضاعة

وذلك بالنسبة إلى المواد غير المصحوبة بشهادة أو : رسم المرور والترانزيت  )ب(

 .المصحوبة بشهادات غير قانونية

 الرسم بالجنيه البيان

 ١٠ .رسوم تطهير عمال ومالحظى الشحن والتفريغ عن كل رسالة

ى األسبوع أو جزء من  طرد أو كسورها ف٥٠رسوم حراسة صحية عن كل 

 .األسبوع

٥ 

رسوم حراسة صحية على البضائع المنقولة تحت اإلشراف الصحى من بلد 

 .إلى آخر بجمهورية مصر العربية

٣٠ 

 :رسوم متنوعة ) : ٨(بند 

 :أو مالبس مستعملة فيما عدا المالبس الشخصية) كهنة(خرق بالية  -١

 البضاعة ومقدارها عشرة قروش لدى اإلستيراد أو التصدير ويلتزم بها مالك -أ

 .عن كل كيلو أو كسوره

 ) : ترانزيت(رسم المرور  -ب

 ) . ب(وتفرض عليها الرسوم المنصوص عليها فى البند السابع  

وال تحصل هذه الرسوم فى حالة إعدام الرسالة ، وتكون مصاريف اإلعدام على حساب 

 .مصلحة الحجر الصحى

والمالبس المستعملة التى لم تسحب بعد مضى ) كهنة(ة رسوم أرضية على الخرق البالي -٢

خمسة أيام على تطهيرها ويلتزم بها صاحب البضاعة ومقدارها عشرون قرشا عن كل 

 .بالة فى اليوم

 .رسم انزال مريض أو جثة بمعرفة الحجر الصحى مقداره عشرة جنيهات  -أ -٣

 .ه خمسة جنيهاترسم معاينة أختام تابوت بمعرفة الحجر الصحى ومقدار -ب 

رسم الشهادات ، ويلتزم بها طالب الشهادة ومقداره خمسة جنيهات عن كل شهادة لم ) : ٩(بند 

 .يتقرر صرفها مجانا ولم يحدد لها رسم معين 

 

 



 ١٩

 
 ٢٠٠٤ لسنة ٣القانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام
 ١٩٦٤ لسنة ٧٠القانون رقم 

 بشأن رسوم التوثيق والشهر 
_____ 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه 

 )المادة األولى(

 بشأن رسوم ١٩٦٤ لسنة ٧٠إلى القانون رقم " ٣" مكرراً ٣٤تضاف مادة جديدة برقم 

 : التوثيق والشهر ، نصها اآلتى 

 " ٣" مكرراً ٣٤مادة "

مقداره المستحق بعد التخفيض يخفض الرسم النسبى على شهر المحررات بنسبة الثلث من 

 ٣٤ومع تطبيق أحكام المادة " ٢"مكرراً ) ٣٤(المنصوص عليه فى الفقرة األولى من المادة 

مكرراً، ويسرى التخفيض الجديد على المحررات الخاصة بطلبات الشهر القائمة عند بدء العمل 

 .به ، وتلك التى تقدم خالل ثالث سنوات تالية

يقرر العمل بالتخفيض على الرسوم المشار إليها فى الفقرة السابقة، ولرئيس الجمهورية أن 

 ." وذلك لمدة أو لمدد أخرى 

 )المادة الثانية(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 

 .م٢٦/٢٠٠٤هـ ، الموافق ١٤٢٥ من محرم ٦جمهورية فى صدر برئاسة ال

 

 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٦/٢/٢٠٠٤في )  أ( تابع ٩الجريدة الرسمية العدد 

 



 ٢٠

 ٢٠٠٤ لسنة ٤القانون رقم 
 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد 

 كمع الهيئة المصرية العامة للبترول وشرآة ايو
 . فى. وشرآة لوك إجيب إن . فى . برودآشن بى 

 وهيئة التمويل الدولية لتعديل اتفاقية 
 ١٩٧٨ لسنة ٥اإللتزام الصادرة بموجب القانون رقم 

 فى شأن البحث عن البترول واستغالله 
 فى منطقة مليحة بالصحراء الغربية 

_____ 
  باسم الشعب 

  رئيس الجمهورية 

 :  اآلتى نصه ، وقد أصدرناه قرر مجلس الشعب القانون

 )المادة األولى ( 

يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك 

وهيئة التمويل الدولية لتعديل إتفاقية اإللتزام . فى . وشركة لوك إجيب إن . فى . برودكشن بى 

بحث عن البترول واستغالله فى منطقة  فى شأن ال١٩٧٨ لسنة ٥الصادرة بموجب القانون رقم 

 . مليحة بالصحراء الغربية ، وذلك وفقاً للشروط المرفقة

 )المادة الثانية ( 

تكون للقواعد واإلجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ باالستثناء  

 .  من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 ) المادة الثالثة ( 

 . لقانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره      ينشر هذا ا

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 

 صدر برئاسة الجمهورية فى

 

 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ١٥/٤/٢٠٠٤في ) ب( تابع ١٦الجريدة الرسمية العدد 



 ٢١

 



 ٢٢

 ٢٠٠٤ لسنة ٥القانون رقم 
 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد 

 مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشرآة 
 . ال تى دى) دلتا(اآسبلوريشن . بى . بى

 للبحث عن البترول واستغالله فى منطقة
 شرق ورده بخليج السويس

_____ 
 

  باسم الشعب 

  رئيس الجمهورية 

 

 :  الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه قرر مجلس

 )المادة األولى ( 

. بى. يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى 

للبحث عن البترول واستغالله فى منطقة شرق ورده بخليج . ال تى دى ) دلتا(اكسبلوريشن 

 . خريطة الملحقة بها السويس ، وذلك وفقاً للشروط المرفقة وال

 )المادة الثانية ( 

تكون للقواعد واإلجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ باالستثناء  

 .  من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 ) المادة الثالثة ( 

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 

 صدر برئاسة الجمهورية فى 

 

 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ١٥/٤/٢٠٠٤: بتاريخ )  ب( تابع ١٦الجريدة الرسمية ـ العدد 



 ٢٣

 ٢٠٠٤ لسنة ٦القانون رقم 
 التعاقد بالترخيص لوزير البترول فى 

 مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشرآة 
 .ال تى دى ) دلتا(بى اآسبلوريشن . بى 

 للبحث عن البترول واستغالله فى منطقة
 شمال البحر األحمر

_____ 
 

  باسم الشعب 

  رئيس الجمهورية 

 

 : قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه 

 )المادة األولى ( 

بى .  البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى يرخص لوزير

للبحث عن البترول واستغالله فى منطقة شمال البحر األحمر، . ال تى دى ) دلتا(اسكبلوريشن 

 . وذلك وفقاً للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها 

 )المادة الثانية ( 

الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ باالستثناء تكون للقواعد واإلجراءات الواردة فى  

 .  من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 ) المادة الثالثة ( 

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 

 جمهورية فى صدر برئاسة ال

 

 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ١٥/٤/٢٠٠٤: بتاريخ )  ب( تابع ١٦الجريدة الرسمية ـ العدد 



 ٢٤

 ٢٠٠٤ لسنة ٧القانون رقم 
 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد 

 مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشرآة 
  –زغرب . دى . إينا اندستريا نافت دى 

 نافتابلين وشرآة آر دابليو إى دى إى إيه إيه جى 
 للبحث عن البترول واستغالله فى منطقة

 شرق يدما بالصحراء الغربية
_____ 

 

  باسم الشعب 

  رئيس الجمهورية 

 

 : قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه 

 )المادة األولى ( 

ع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إينا يرخص لوزير البترول فى التعاقد م

 نافتابلين وشركة آر دابليو إى دى إى إيه إيه جى للبحث –زغرب . دى . اندستريا نافت دى 

عن البترول واستغالله فى منطقة شرق يدما بالصحراء الغربية ، وذلك وفقاً للشروط المرفقة 

 . والخريطة الملحقة بها 

 )المادة الثانية ( 

ون للقواعد واإلجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ باالستثناء تك 

 .  من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 ) المادة الثالثة ( 

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره

 .انون من قوانينها يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كق

 صدر برئاسة الجمهورية فى 

 

 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ١٥/٤/٢٠٠٤: بتاريخ )  ب( تابع ١٦الجريدة الرسمية ـ العدد 

 



 ٢٥

 ٢٠٠٤ لسنة ٨القانون رقم 
 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد 
 شرآة مع الهيئة المصرية العامة للبترول و

 وشرآة . ايه . سيبترول انترناشيونال اس 
 ليمتد للبحث عن ) إيجيبت(أويل سيرش 

 البترول واستغالله فى منطقة شرق 
 رأس قطاره بالصحراء الغربية

_____ 
 

  باسم الشعب 

  رئيس الجمهورية 

 

 : قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه 

 )المادة األولى ( 

البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سيبترول يرخص لوزير 

ليمتد للبحث عن البترول واستغالله فى ) ايجيبت(وشركة أويل سيرش . ايه . انترناشيونال اس 

 . منطقة شرق رأس قطاره بالصحراء الغربية ، وذلك وفقاً للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها

 )المادة الثانية ( 

تكون للقواعد واإلجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ باالستثناء  

 .  من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 ) المادة الثالثة ( 

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره

 . فذ كقانون من قوانينها يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وين

 صدر برئاسة الجمهورية فى 

 

 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ١٥/٤/٢٠٠٤: بتاريخ )  ب( تابع ١٦الجريدة الرسمية ـ العدد 



 ٢٦

 
 ٢٠٠٤ لسنة ٩القانون رقم 

  ١٩٥٥ لسنة ٤٤بتعديل بعض أحكام القانون رقم 
  الصحىفى شأن إجراءات الحجر

_____ 
 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية 

 

 : اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  قرر مجلس الشعب القانون  

 

 )مادة األولى ال( 

 الواردة بالمواد - بحديها األدنى واألقصى –تضاعف بمقدار خمسين مثالً الغرامات 

من ١٢٩ ، ١٢٧ ، ١٢٦ ، ١٢٥ ، ١٢٤ ، ١٢٣ ، ١٢٢، ١٢١، ١٢٠ ، ١١٩ ، ١١٨أرقام 

 .  فى شأن إجراءات الحجر الصحى ١٩٥٥ لسنة ٤٤القانون رقم 

 )المادة الثانية ( 

 : المشار إليه ، النص اآلتي١٩٥٥ لسنة ٤٤من القانون رقم ) ١٢٨(يستبدل بنص المادة 

يعاقب بغرامة ال تزيد على عشرة آالف جنيه ربان كل سفينة حجاج ) : "١٢٨(مادة 

 ."ون توقف بالمخالفة ألحكام هذا القانونعائدة شماالً وتواصل سفرها د

 )المادة الثالثة(

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 ١١/٣/٢٠٠٤صدر برئاسة الجمهورية فى 

 

 رئيس الجمهورية

 )نى مبـاركحسـ(

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ٣/٢٠٠٤/ ١٣:   بتاريخ )   مكرر١١(الجريدة الرسمية ـ العدد 



 ٢٧

 ٢٠٠٤ لسنة ١٠القانون رقم 
 بإصدار قانون إنشاء محاآم األسرة 

_________ 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية 

 : اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  قرر مجلس الشعب القانون  

 ) األولى المادة( 

      يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن إنشاء محاكم األسرة ، ويلغى كل حكم يخالف 

 . أحكامه

 )المادة الثانية ( 

على محاكم الدرجة األولى الجزئية واالبتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها 

م األسرة ، وذلك بالحالة من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاك

التى تكون عليها وبدون رسوم ، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعالنه بأمر 

 .اإلحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام محكمة األسرة التى أحيلت إليها الدعوى 

لفقرة السابقة ، وتلتزم محاكم األسرة بنظر الدعاوى التى تحال إليها ، تطبيقاً ألحكام ا 

 . دون عرضها على مكاتب تسوية المنازعات األسرية المنصوص عليها فى القانون المرفق 

وال تسرى الفقرة األولى على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق  

بالحكم ، وتبقى األحكام الصادرة فى هذه الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها 

 . ارية قبل العمل بهذا القانون الس

 )المادة الثالثة ( 

تستمر محكمة النقض ومحاكم االستئناف والمحاكم االبتدائية فى نظر الطعون المرفوعة  

أمامها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق عن األحكام والقرارات الصادرة من المحاكم 

سب األحوال فى الدعاوى التى أصبحت بموجبه من الجزئية واالبتدائية ومحاكم االستئناف على ح

 . اختصاص محاكم األسرة 

 )المادة الرابعة ( 

 يصدر وزير العدل القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق ، وذلك خالل ثالثة 

 . أشهر من تاريخ صدوره 

 



 ٢٨

 )المادة الخامسة ( 

 .٢٠٠عتباراً من أول أكتوبر سنة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ،ويعمل به ا 

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 ١٧/٣/٢٠٠٤صدر برئاسة الجمهورية فى 

 

 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ٣/٢٠٠٤/ ١٨: بتاريخ )  أ (  تابع ١٢الجريدة الرسمية ـ العدد 



 ٢٩

 

 
 قانــون

 إنشاء محاآم األسرة 
______ 

تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة لألسرة ، يكون تعيين مقرها ، ) ١(مادة

 . بقرار من وزير العدل 

وتنشأ فى دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم االستئناف ، دوائر استئنافية 

ألحوال التى يجيزها القانون عن األحكام متخصصة ، لنظر طعون االستئناف التى ترفع إليها فى ا

 . والقرارات الصادرة من محاكم األسرة 

ويجوز أن تنعقد . وتنعقد هذه الدوائر االستئنافية فى دوائر اختصاص المحاكم االبتدائية 

 فى أى مكان فى دائرة اختصاصها أو – عند الضرورة –محاكم األسرة أو دوائرها االستئنافية 

رة  ، وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة االبتدائية خارج هذه الدائ

 .أو رئيس محكمة االستئناف ، بحسب األحوال 

تؤلف محكمة األسرة من ثالثة قضاه يكون أحدهم على األقل بدرجة رئيس ) ٢(مادة 

من هذا ) ١١(دة بالمحكمة االبتدائية ، ويعاون المحكمة فى الدعاوى المنصوص عليها فى الما

القانون خبيران أحدهما من األخصائيين االجتماعيين ، واآلخر من األخصائيين النفسيين ، يكون 

 . أحدهما على األقل من النساء 

وتؤلف الدائرة االستئنافية ، من ثالثة من المستشارين بمحكمة االستئناف يكون أحدهم  

 . ائرة أن تستعين بمن تراه من األخصائيين على األقل بدرجة رئيس بمحاكم االستئناف ، وللد

ويعين الخبيران المشار إليهما من بين المقيدين فى الجداول التى يصدر بها قرار من  

 . وزير العدل باالتفاق مع وزير الشئون االجتماعية أو وزير الصحة ، بحسب األحوال 

حوال الشخصية تختص محاكم األسرة دون غيرها ، بنظر جميع مسائل األ) ٣(مادة 

التى ينعقد االختصاص بها للمحاكم الجزئية واالبتدائية طبقاً ألحكام قانون تنظيم بعض أوضاع 

  . ٢٠٠٠ لسنة ١وإجراءات التقاضى فى مسائل األحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 

ويسرى أمام محاكم األسرة فى شأن صحف الدعاوى التى كانت تختص بها المحاكم  

، وفى شأن إعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها ، شاملة دعاوى الحبس المتناع المحكوم الجزئية 

 . من القانون ذاته ) ٣(عليه عن تنفيذ األحكام الصادرة بها أحكام المادة 

واستثناء من أحكام الفقرة األولى يختص رئيس محكمة األسرة بإصدار إشهادات الوفاة  

 . إلى المحكمة عند قيام نزاع جدى فى شأنها والوراثة ، ويجوز له أن يحيلها

كما يختص ، دون غيره ، بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى  

 .  ، وذلك بصفته قاضياً لألمور الوقتية ٢٠٠٠ لسنة ١المادة األولى من مواد إصدار القانون رقم 



 ٣٠

 المخولة للنيابة العامة أمام تنشأ نيابة متخصصة لشئون األسرة تتولى المهام) ٤(مادة 

 . محاكم األسرة ودوائرها االستئنافية 

 فى الدعاوى والطعون التى تختص بنظرها محاكم األسرة –وتتولى نيابة شئون األسرة  

 االختصاصات المخولة للنيابة العامة قانونا ، ويكون تدخلها فى تلك –ودوائرها االستئنافية 

 .  كان الحكم باطالً الدعاوى والطعون وجوبياً وإال

وعلى نيابة شئون األسرة إيداع مذكرة بالرأى فى كل دعوى أو طعن ، وكلما طلبت  

 . منها المحكمة ذلك 

وتشرف نيابة شئون األسرة على أقالم كتاب محاكم األسرة ودوائرها االستئنافية ، عند  

من قانون ) ٦٥(ا ، طبقاً للمادة قيد الدعاوى والطعون المشار إليها واستيفاء مستنداتها ومذكراته

 . المرافعات المدنية والتجارية 

تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات ) ٥(مادة 

األسرية ، يتبع وزارة العدل ويضم عدداً كافياً من األخصائيين القانونيين واالجتماعيين والنفسيين 

 . رار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم ق

ويرأس كل مكتب أحد ذوى الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين فى  

شئون األسرة ، المقيدين فى جدول خاص يعد لذلك فى وزارة العدل ، ويصدر بقواعد وإجراءات 

 . وشروط القيد فى هذا الجدول قرار من وزير العدل 

فى غير دعاوى األحوال الشخصية التى ال يجوز فيها الصلح ، والدعاوى ) ٦(مادة 

المستعجلة، ومنازعات التنفيذ ، واألوامر الوقتية ، يجب على من يرغب فى إقامة دعوى بشأن 

إحدى مسائل األحوال الشخصية التى تختص بها محاكم األسرة ، أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلى 

 .المنازعات األسرية المختص مكتب تسوية 

وتتولى هيئة المكتب االجتماع بأطراف النزاع ، وبعد سماع أقوالهم ، تقوم بتبصيرهم  

بجوانبه المختلفة ، وآثاره ، وعواقب التمادى فيه ، وتبدى لهم النصح واإلرشاد فى محاولة 

 . لتسويته ودياً حفاظاً على كيان األسرة 

راراً يتضمن تشكيل مكاتب تسوية المنازعات األسرية ، يصدر وزير العدل ق) ٧(مادة 

وتعيين مقار عملها وإجراءات تقديم طلبات التسوية إليها ، وقيدها ، واإلخطار بها ، وبما تحدده 

من جلسات ، وإجراءات العمل فى هذه المكاتب ، والقواعد واإلجراءات التى تتخذ فى سبيل 

 . بمهام التسوية الصلح، وغير ذلك مما يستلزمه القيام 

 . ويكون اللجوء إلى تلك المكاتب بدون رسوم  

يجب أن تنتهى التسوية خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، وال ) ٨(مادة

فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات . يجوز تجاوز هذه المدة إال باتفاق الخصوم

 النزاع ، ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها ، وتكون األسرية إثباته فى محضر يوقعه أطراف



 ٣١

 . له قوة السندات واجبة التنفيذ ، وينتهى به النزاع فى حدود ما تم الصلح فيه 

وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً فى جميع عناصره أو بعضها ، وأصر  

ع من أطراف النزاع ، أو الطالب على استكمال السير فيه ، يحرر محضر بما تم منها ويوق

الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير األخصائيين ، وتقرير من رئيس المكتب ، وترسل جميعها إلى 

قلم كتاب محكمة األسرة المختصة التى ترفع إليها الدعوى ، وذلك فى موعد غايته سبعة أيام من 

ة ، فيما لم يتفق عليه تاريخ طلب أى من أطراف النزاع ، وذلك للسير فى اإلجراءات القضائي

 . أطراف المنازعة 

ال تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى محاكم األسرة بشأن المنازعات التى ) ٩(مادة 

دون تقديم طلب التسوية إلى ) ٦(تختص بها ، فى المسائل التى يجوز فيها الصلح طبقاً للمادة 

 سوية بين أطرافها وفقاً لحكم مكتب تسوية المنازعات األسرية المختص ليتولى مساعى الت

 ). ٨(المادة 

وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقاً ألحكام  

 .هذا القانون ، وذلك بدالً من القضاء بعدم قبول الدعوى 

اكن تعقد جلسات محاكم األسرة والدوائر االستئنافية فى أماكن منفصلة عن أم) ١٠(مادة 

انعقاد جلسات المحاكم األخرى ، وتزود بما يلزم من الوسائل التى تتناسب مع طبيعة المنازعات 

 .وأطرافها وما قد تقتضيه من حضور الصغار تلك الجلسات لالستماع إلى أقوالهم 

 . وتسترشد المحكمة فى أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الطفل الفضلى  

من هذا القانون ) ٢(لخبيرين المنصوص عليهما فى المادة يكون حضور ا) ١١(مادة 

جلسات محكمة األسرة وجوبياً فى دعاوى الطالق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وبطالن 

الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه واالنتقال به وكذلك فى دعاوى 

 . النسب والطاعة 

ا فى غير ذلك من مسائل األحوال الشخصية إذا رأت ضرورة وللمحكمة أن تستعين بهم 

 . لذلك 

 . وعلى كل منهما أن يقدم للمحكمة تقريراً فى مجال تخصصه  

تكون محكمة األسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد ) ١٢(مادة 

د ذلك من أيهما ، أو الزوجين مختصة محلياً ، دون غيرها ، بنظر جميع الدعاوى التى ترفع بع

تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطالق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو الفسخ ، 

وكذلك دعاوى النفقات أو األجور وما فى حكمها سواء للزوجة أو األوالد أو األقارب ، ودعاوى 

 الصغير وحفظه ورؤيته الحبس المتناع المحكوم عليه عن تنفيذ األحكام الصادرة بها ، وحضانة

وضمه واالنتقال به ومسكن حضانته ، وجميع دعاوى األحوال الشخصية ، وذلك كله مع سريان 

من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات ) ١٠(أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 



 ٣٢

 .التقاضى فى مسائل األحوال الشخصية المشار إليه 

لمشار إليها ، لدى رفع أول دعوى ، ملف لألسرة تودع وينشأ بقلم كتاب المحكمة ا 

فيه أوراق هذه الدعوى ، وأوراق جميع الدعاوى األخرى التى ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة 

 . بذات األسرة 

يتبع أمام محاكم األسرة ودوائرها االستئنافية القواعد واإلجراءات المقررة ) ١٣(مادة 

يم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل األحوال فى هذا القانون ، وفى قانون تنظ

الشخصية المشار إليه ، وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية 

والتجارية وأحكام قانون اإلثبات فى المواد المدنية والتجارية ، وأحكام القانون المدنى فى شأن 

 . إدارة وتصفية التركات 

من قانون المرافعات المدنية  ) ٢٥٠(مع عدم اإلخالل بأحكام المادة  )١٤(مادة 

والتجارية، تكون األحكام والقرارات الصادرة من الدوائر االستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق 

 . النقض 

تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ األحكام والقرارات الصادرة منها ) ١٥(مادة 

ا االستئنافية ، تزود بعدد كاف من محضرى التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر أو من دوائره

 . بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة 

ويتولى اإلشراف على هذه اإلدارة قاض للتنفيذ تختاره الجمعية العمومية للمحكمة  

 . االبتدائية من بين قضاة محكمة األسرة فى دائرة تلك المحكمة 

 



 ٣٣

 ٢٠٠٤ لسنة ١١قم القانون ر
 بإنشاء صندوق نظام تأمين األسرة 

_________ 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية 

 : اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  قرر مجلس الشعب القانون  

 )المادة األولى ( 

ال يستهدف الربح أساساً، تكون له " صندوق نظام تأمين األسرة " ينشأ صندوق يسمى 

ة ، وموازنته الخاصة ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويتبع بنك ناصر الشخصية االعتبارية العام

 . االجتماعى 

ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه ، وفى الصندوق 

 .قرار من وزير التأمينات والشئون االجتماعية 

 )المادة الثانية ( 

 من قانون ) ٧١(لمنصوص عليه فى المادة تلتزم األسرة باالشتراك فى نظام التأمين ا

 تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل األحوال الشخصية الصادر بالقانون 

 : ، بالفئات اآلتية ٢٠٠٠ لسنة ١رقم 

 . خمسين جنيها عن كل واقعة زواج ، يدفعها الزوج  -١

خمسين جنيها عن كل واقعة من واقعات الطالق أو المراجعة ،  -٢

 . المطلق أو المراجعيدفعها 

عشرين جنيها عن كل واقعة ميالد ، يدفعها المبلغ عن الميالد مرة  -٣

 .واحدة عند حصوله على شهادة الميالد

ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير 

 . العدل باالتفاق مع الوزير المختص 

 )المادة الثالثة ( 

 أداء بنك ناصر االجتماعى للنفقات واألجور وما فى حكمها تطبيقاً ألحكام         يكون

من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل األحوال الشخصية ) ٧٢(المادة 

المشار إليه ، من حصيلة موارد الصندوق ، ويؤول إلى الصندوق المبالغ التى يتم إيداعها أو 

 . من القانون المذكور  ) ٧٥ ، ٧٤ ، ٧٣( المواد استيفاؤها وفقاً ألحكام 

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخرى لألسرة ، يمولها    

 . الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات االشتراك فيها 



 ٣٤

 )المادة الرابعة ( 

 :تتكون موارد الصندوق مما يأتى  

رة المنصوص عليها فى المادة الثانية حصيلة االشتراكات فى نظام تأمين األس -١

 . من هذا القانون 

 .المبالغ التى تؤول إلى الصندوق نفاذاً لحكم المادة الثالثة من هذا القانون  -٢

 .الهبات والوصايا والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق  -٣

 .ما يخصص فى الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق -٤

 .ندوقعائد استثمار أموال الص -٥

 )المادة الخامسة ( 

 ١٩٧١ لسنة ٦٦من القانون رقم  ) ١٢ ، ١١(تسرى على الصندوق أحكام المادتين  

 " .بنك ناصر االجتماعى " بإنشاء هيئة عامة باسم 

 )المادة السادسة ( 

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره

 . ذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها يبصم ه 

 ١٧/٣/٢٠٠٤صدر برئاسة الجمهورية فى 

 

 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ٣/٢٠٠٤/ ١٨:  بتاريخ )   تابع أ   ١٢(الجريدة الرسمية ـ العدد 



 ٣٥

 
 
 

 ٢٠٠٤ لسنة ١٢القانون رقم 
 ١٩٧٤ لسنة ٤٩عمل بالقانون رقم باستمرار ال

 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون
 فى مجال اإلنتاج الحربى 

_____ 
 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية 

 

 : اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  قرر مجلس الشعب القانون  

 

 )المادة األولى ( 

ن تفويض رئيس الجمهورية فى إصدار  بشأ١٩٧٤ لسنة ٤٩يستمر العمل بالقانون رقم 

قرارات لها قوة القانون فى مجال اإلنتاج الحربى وذلك لمدة ثالث سنوات تبدأ من تاريخ إنتهاء 

 بإستمرار العمل بالقانون رقم ٢٠٠١ لسنة ١٥مدة التفويض المنصوص عليها فى القانون رقم 

 . المشار إليه ١٩٧٤ لسنة ٤٩

 

 )المادة الثانية ( 

 .ا القانون فى الجريدة الرسمية ينشر هذ

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 صدر برئاسة الجمهورية فى 

 

 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ٤/٢٠٠٤/ ٨:  بتاريخ )  ١٥(الجريدة الرسمية ـ العدد 



 ٣٦

 ٢٠٠٤ لسنة ١٣القانون رقم 
 عديل بعض أحكام قانونى ضمانات وحوافز بت

 ،١٩٩٧ لسنة ٨االستثمار الصادر بالقانون رقم 
 ١٩٩٢ لسنة ٩٥ وسوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 

_________ 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية 

 

 : اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  قرر مجلس الشعب القانون  

 ) المادة األولى(

 باب ١٩٩٧ لسنة ٨ات وحوافز االستثمار الصادر بالقانون رقم يضاف إلى قانون ضمان

 : رابع، نصه اآلتي 

 )الباب الرابع(

 تيسير إجراءات اإلستثمار

يجوز تحديد رأس مال الشركات الخاضعة ألحكام هذا القانون بأية عملة قابلة  )٤٧(مادة 

 . للتحويل ، كما يجوز إعداد ونشر قوائمها المالية بهذه العملة 

وفى هذه الحالة يشترط أن يكون االكتتاب فى رأس المال بذات العملة ، وأن يتم تحويل  

كامل رأس المال المدفوع من خارج البالد ، أو أن يكون مودعاً لدى البنوك المصرية فى 

 . حسابات بالنقد األجنبى المحول من الخارج بهدف االستثمار 

واللوائح والقرارات المرتبطة بشئون  تعرض الحكومة مشروعات القوانين )٤٨(مادة 

 . االستثمار على مجلس إدارة الهيئة البداء الرأى فيها

ال يجوز إصدار قرارات متعلقة بتنظيم إنشاء وتشغيل المشروعات ، وال يجوز ) ٤٩(مادة 

فرض رسوم ومقابل خدمات عليها أو تعديلها إال بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس 

 . اء الوزر

الهيئة هى الجهة المختصة بجمع وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة ) ٥٠(مادة 

باالستثمار ، ومتابعة تحديثها ، ونشرها بكافة وسائل النشر بصفة منتظمة من خالل فروعها فى 

 . الداخل ، وموقعها على شبكة المعلومات ، ومكاتبها بالخارج 

د الهيئة بهذه البيانات والمعلومات وما يتم من تحديث وتلتزم جميع أجهزة الدولة بإمدا 

 . فيها، وكذلك بالخرائط المتعلقة بالبرامج والخطط واإلمكانات المتاحة لالستثمار 



 ٣٧

وتصدر الهيئة فى أول يوليو من كل عام نشرة إرشادية بالمشروعات التى تدعو فيها  

بت جدواها ، وتتخذ الهيئة الوسائل الكفيلة المستثمرين إلنشائها فى ضوء الدراسات األولية التى تث

 .بإتاحة هذه النشرات والدراسات لمن يرغب من المستثمرين 

وعلى الهيئة أن تصدر نشرات ربع سنوية عن تدفقات االستثمار ، والضمانات والحوافز  

  . والخدمات التى تقدم للمستثمرين 

قتصادية والخدمية التى تتعامل مع تنشئ كل من الجهات الحكومية والهيئات اال) ٥١(مادة 

المستثمرين والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء مكاتب لها فى الهيئة ، وفى 

كل فرع من فروعها ، وتتولى هذه المكاتب دون غيرها ، تلقى الطلبات ، وإنهاء جميع 

 .ت ومباشرة نشاطها المعامالت، وإبرام العقود ، ومنح التراخيص الالزمة إلقامة المشروعا

ويتم تهيئة مجمعات خدمات االستثمار التابعة للهيئة وفروعها الستقبال المستثمرين ، وأداء 

جميع الخدمات الالزمة لهم من خالل مكاتب فى موقع واحد محدد ، تكون مزودة بكافة البيانات 

الالزمة لها ، المتعلقة بكل خدمة ، متضمنة نوعها، وتكلفتها ، واإلجراءات والمستندات 

والتوقيتات المحددة إلنجازها ، مع االلتزام بأداء هذه الخدمات فى تكامل وفى التوقيتات الزمنية 

 . المحددة 

 . ويصدر بنظام العمل فى تلك المكاتب قرار من رئيس الهيئة 

ويحدد رئيس الهيئة ، بقرار منه ، اختصاصات فروع الهيئة بما يحقق التنسيق فيما بينها 

 . مجمع خدمات االستثمار المركزى ومع

وتقدم فروع الهيئة تقارير كل ستة أشهر عن نشاطها والمشكالت التى تعترض عملها 

 . ومقترحات حلها إلى كل من رئيس الهيئة والمحافظ المختص

تعد الهيئة نماذج موحدة لطلبات االستثمار وفقاً لطبيعة كل نشاط، تتضمن كافة ) ٥٢(مادة 

زمة عن النشاط ، والمستندات المطلوبة ، وعلى األخص بيان نوع النشاط والتكاليف البيانات الال

االستثمارية للمشروع واحتياجاته من الخدمات ومصادر الطاقة ، وكافة التراخيص والموافقات 

المطلوبة من مختلف الجهات إلنشاء المشروع ومباشرة نشاطه وتصفيته ، وما يحتاجه من 

 . مستندات 

تقديم أصل واحد للمستند إلى الهيئة أو إلى فرعها على حسب األحوال ، وتتولى ويكتفى ب

 . الهيئة أو الفرع تزويد الجهات طالبة المستند بصورة معتمدة منه 

كما تعد الهيئة كتيباً يتضمن التشريعات المنظمة ألنشطة المستثمرين ، وتتولى تحديثه على 

 . موقع الهيئة على شبكة المعلومات ضوء ما يطرأ عليها من تعديالت ونشره فى

وتلتزم الهيئة ، وفروعها ، نيابة عن المستثمر ، بإنهاء كافة اإلجراءات وموافاة جهات 

 . االختصاص بالبيانات وصور المستندات المطلوبة من المستثمر 

يقدم المستثمرون إلى مكاتب الهيئة أو فروعها ، طلبات تأسيس وتسجيل ) ٥٣(مادة 



 ٣٨

المنشآت والحصول على كافة التراخيص والموافقات من جميع الجهات الحكومية الشركات و

المختصة ، وكذلك طلبات تخصيص األراضي وتوصيل المرافق والتعاقد عليها ، وذلك على 

 . النماذج التي يعتمدها رئيس الهيئة 

ده لهذا يقدم المستثمر إلى الهيئة أو أحد فروعها طلباً على النموذج الذي تع) ٥٤(مادة 

الغرض مرفقاً به المستندات التي تحددها ، ويمنح فور التقدم بطلبه وتحت مسئوليته ، ترخيصاً 

مؤقتاً إلقامة المشروع ، وتتولى الجهة التي تلقت الطلب موافاته بوثائق موافقات وتراخيص 

 . الجهات المختصة ، ويستمر العمل بالترخيص المؤقت لحين إصدار الترخيص النهائي 

ال يجوز التعرض للمستثمر أو إيقاف مباشرته لنشاطه أو االمتناع عن منحه التيسيرات و

 .والموافقات الالزمة له ، وذلك بسبب تأخر إصدار الترخيص النهائى  

تتولى الهيئة إصدار الترخيص النهائي ، وذلك في مدة ال تجاوز خمسة عشر ) ٥٥(مادة 

الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة من خالل يوما من تاريخ استصدار كافة التراخيص و

عامليها بمكاتبها في الهيئة أو فروعها والذين لهم الصالحية في إصدارها وذلك بشرط استيفاء 

فإذا انقضت . من هذا القانون ) ٥٤(المستندات الموضحة في الطلب المنصوص عليه في المادة 

ئيس الهيئة األمر خالل أسبوع على اللجنة هذه المدة دون إصدار الترخيص النهائي يعرض ر

من هذا القانون التخاذ القرار المناسب خالل خمسة عشر يوماً ) ٦٥(المنصوص عليها في المادة 

 . على األكثر ، وذلك وفقاً للقواعد واإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية 

باإلنشاء والتشغيل لجميع وتمنح الشركات التى تؤسس للتنمية المتكاملة موافقة واحدة 

مشروعاتها ، ويتمتع كل مشروع من مشروعات الشركة بضمانات وحوافز االستثمار المقررة 

 . اعتباراً من تاريخ بدء مباشرة النشاط الذى يتحدد طبقاً ألحكام هذا القانون 

 للجهات المنوط بها منح تراخيص إقامة المشروعات ومباشرة النشاط وفقاً )٥٦(مادة 

حكام هذا القانون ، الحق فى التفتيش على المشروعات المرخص بها تطبيقاً ألحكامه ، وذلك أل

للتأكد من االلتزام بشروط الترخيص وااللتزام بأحكام التشريعات المنظمة لمباشرة أوجه نشاطها ، 

ذه واتخاذ اإلجراءات الالزمة عند مخالفة هذه الشروط واألحكام على النحو المنصوص عليه فى ه

 . التشريعات 

ويكون التفتيش وفقاً لبرامج يتم إعدادها وتنفيذها على نحو ال يخل بحسن سير  

المشروعات ومباشرتها ألوجه نشاطها وفقاً للقواعد والضوابط واإلجراءات التى تحددها الالئحة 

 . التنفيذية لهذا القانون 

ها ، أن ترخص للشركات للهيئة ، وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارت) ٥٧(مادة 

األجنبية بإنشاء مكاتب تمثيل وفروع لها فى المناطق الحرة ، وتعامل هذه المكاتب والفروع 

 . معاملة المشروعات التى ترخص الهيئة بإنشائها فى تلك المناطق 



 ٣٩

 يسدد المستثمر ، دفعة واحدة ، للهيئة كافة ما تفرضه التشريعات من الرسوم )٥٨(مادة 

يرها من المبالغ للجهات التى تقدم خدمات االستثمار ، وتحصل الهيئة هذه الرسوم المقررة وغ

 . لحساب هذه الجهات 

وتستحق الهيئة مقابالً لما تؤديه للمستثمرين من خدمات فعلية ، ويصدر بتحديد فئات هذا  

، وتدخل المقابل وبالقواعد والشروط واإلجراءات المنظمة لتحصيله قرار من مجلس إدارة الهيئة

 . حصيلة هذا المقابل ضمن موارد الهيئة 

يكون التعاقد على المرافق الالزمة لتنفيذ المشروعات من خالل المكاتب ) ٥٩(مادة 

 .المنشأة فى الهيئة وفروعها ، والتى يكون لها الصالحية فى ذلك من الجهات التى لها هذا الحق 

ت المتعلقة بالمرافق والخدمات التى تلزم وتنشئ الهيئة قاعدة بيانات تشتمل على المعلوما 

للمشروعات أو تقدم للمستثمرين ، وما يتطلبه التعاقد على هذه المرافق أو الحصول على الخدمات 

من تكلفة وإجراءات ومستندات ، ويتم تحديث هذه المعلومات دورياً وكلما دعت الحاجة إلى ذلك 

 . يانات للمستثمرين وتتخذ الهيئة الوسائل الكفيلة بإتاحة هذه الب

ويتم التعاقد وفقاً لألسعار المعلنة وال يحتج على المستثمرين بقائمة األسعار إال بعد  

نشرها، كما ال يجوز إجراء أى تعديل فى شروط التعاقد أو األسعار خالل مدة سريان العقد ، ما 

 . لم يتضمن شرطاً صريحا يجيز هذا التعديل 

ة أو من يفوضه بإصدار الشهادات الالزمة للتمتع يختص رئيس الهيئ) ٦٠(مادة 

باإلعفاءات الضريبية والجمركية وأية إعفاءات أخرى للشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا 

 . القانون وذلك فى ضوء القوانين المنظمة لهذه اإلعفاءات 

 ، ويتعين وتعتبر هذه الشهادات نهائية ونافذة بذاتها دون حاجة إلى موافقة جهات أخرى 

 . على جميع الجهات العمل بموجبها وااللتزام بما ورد بها من بيانات 

ألصحاب المنشآت الصناعية الخاضعة ألحكام هذا القانون استيراد القوالب ) ٦١(مادة 

واالسطمبات دون رسوم جمركية ، وذلك الستخدامها لفترة مؤقتة فى تصنيع منتجاتهم وإعادتها 

 . إلى الخارج 

 

ن اإلفراج واإلعادة للخارج بموجب مستندات الوصول ، على أن يتم تسجيل ويكو 

 . مستندات الدخول وإعادة الشحن فى سجالت تعد لهذا الغرض بالهيئة 

لمجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة تقرير حوافز إضافية للشركات ) ٦٢(مادة 

ى فى مصر لإلنتاج وتغطية األسواق ذات الشهرة العالمية التى تهدف إلى جعل توطنها الرئيس

المجاورة ، وكذلك للشركات العاملة فى إحدى مجاالت التقنية الحديثة المتطورة ، والشركات 

 . العالمية المتخصصة فى تنمية التجارة الدولية 

ولمجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة منح المستثمرين ما يراه من تيسيرات 



 ٤٠

 .ار واإلقامةلتشجيعهم على االستثم

ولمجلس الوزراء تقرير سريان الحوافز الواردة فى هذا القانون على االستثمار فى مجال 

 . تحديث إحدى شركات القطاع العام أو قطاع األعمال العام أو الشركات التى تؤول للبنوك 

ويمارس مجلس الوزراء اختصاصاته الواردة في الفقرات السابقة وفقاً للقواعد 

 .ت التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهوريةواإلجراءا

فى حالة مخالفة المشروع ألى من أحكام القوانين واللوائح والقرارات ، يكون ) ٦٣(مادة 

للجهات اإلدارية إنذار المستثمر بإزالة أسباب المخالفة فى مدة يحددها اإلنذار في ضوء حجم 

لمدة المحددة فى هذا اإلنذار ، فإذا انقضت هذه المخالفة وطبيعتها ، مع إخطار الهيئة بالمخالفة وبا

 . المدة دون إزالة المخالفة كان للهيئة إصدار قرار مسبب بإيقاف نشاط المشروع 

وللمستثمر أن يتظلم من قرار اإليقاف أمام إحدى اللجان التى تشكل فى الهيئة وفى 

رار اإليقاف ، ويترتب على فروعها، ويكون التظلم خالل عشرة أيام من تاريخ تسلم اإلخطار بق

ذلك وقف تنفيذ القرار عدا المخالفات التى تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين ، وعلى اللجنة 

خالل سبعة أيام من تاريخ التظلم أن تصدر قراراً بتنفيذ القرار المتظلم منه أو االستمرار فى 

 . وقف تنفيذه مؤقتاً حتى يتم الفصل فى التظلم 

كيل اللجان ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، على أن يرأسها ويصدر بتش

مستشار من مجلس الدولة ويشترك فى عضويتها المتظلم أو من ينوب عنه وممثل عن الجهة 

المتظلم منها ويكون قرار اللجنة واجب النفاذ وملزماً لكافة الجهات الحكومية ، وذلك مع عدم 

 . قضاء اإلخالل بالحق فى اللجوء لل

يخطر المستثمر الهيئة بتاريخ بدء مزاولة النشاط فى المنشآت الجديدة وعند ) ٦٤(مادة 

 . التوسع فى المنشآت القائمة 

 .وتحدد الالئحة التنفيذية قواعد وضوابط تحديد بدء مزاولة النشاط  

لمزايا ، وتختص الهيئة ، دون غيرها ، بتحديد تاريخ بدء ووقف وإنهاء التمتع بالحوافز وا 

وكذلك حسم أى خالف بين الوزارات ومصالحها و أجهزتها حول هذا التاريخ أو تاريخ 

 . بدء مباشرة النشاط 

 فى شأن لجان التوفيق فى بعض ٢٠٠٠ لسنة ٧استثناء من أحكام القانون رقم ) ٦٥(مادة 

ية لجنة تشكل المنازعات، تتولى مساعى تسوية النزاع بين المستثمر وبين أى من الجهات اإلدار

فى الهيئة برئاسة أحد رجال القضاء من درجة مستشار على األقل يتم اختياره وفقاً ألحكام قانون 

السلطة القضائية وعضوية ممثل التحاد النشاط المستثمر فيه ، وممثل للهيئة ، وتباشر اللجنة 

عد دعوة أطرافه مساعى التسوية بناء على طلب المستثمر ، وتصدر توصياتها فى شأن النزاع ب

وسماع أقوالهم ، وإذا لم يقبل أحد أطراف النزاع توصية اللجنة، يعرض النزاع على اللجنة 

 .من هذا القانون ) ٦٦(الوزارية المنصوص عليها فى المادة 



 ٤١

 . ويصدر بقواعد وإجراءات ونظام عمل لجنة التسوية قرار من رئيس الهيئة  

راراً بتشكيل لجنة وزارية للنظر فيما يقدم أو مجلس الوزراء قيصدر رئيس ) ٦٦(مادة 

يحال إليها من شكاوى ومنازعات المستثمرين مع الجهات اإلدارية ، وتكون قرارات اللجنة واجبة 

النفاذ وملزمة للجهات اإلدارية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليها ، دون اإلخالل بالحق فى 

 . اللجوء للقضاء 

 . ذية نظام العمل في هذه اللجنة وتحدد الالئحة التنفي

يكون للهيئة مجلس أمناء يضم ممثلين عن المستثمرين وأهل الخبرة والجهات ) ٦٧(مادة 

التى تقدم خدمات للمستثمرين ، يتولى دراسة مشاكل االستثمار ووسائل حلها كما يقدم المشورة 

 . من االستثمارات والرأى لرئيس ومجلس إدارة الهيئة وما يراه الزماً لجذب المزيد 

ويصدر بتشكيل مجلس األمناء وتحديد اختصاصاته ونظام عمله والخبرات المطلوبة له  

 .والمعاملة المالية ألعضائه وخبرائه قرار من رئيس مجلس الوزراء 

يكون لكل ميناء برى أو بحرى أو جوى مجلس رعاة ، يتولى متابعة تنفيذ ) ٦٨(مادة 

ئ واإلدارة الجمركية ودراسة مشاكله واقتراح الحلول الالزمة لها برنامج تطوير إدارة الموان

 . ووسائل االرتقاء بالخدمات التى يؤديها 

ويصدر بتشكيل مجلس الرعاة قرار من الوزير المختص ويضم ممثال لهيئة الميناء  

تثمار وخبراء فى النقل البرى أو البحرى أو الجوى بحسب األحوال ، وممثالً للهيئة العامة لالس

 . والمناطق الحرة، وممثلين للشركات والمنشآت العاملة فى الميناء 

 ال تسرى األحكام المنظمة لشركات القطاع العام وقطاع األعمال العام ، )٦٩(مادة 

والعاملين فيها ، على الشركات التى تنشأ طبقاً ألحكام هذا القانون ، وذلك أيا كانت طبيعة األموال 

 . صفة المساهمين فى رؤوس أموالها المساهمة فيها أو 

 .يلغى كل نص يخالف أحكام هذا الباب ) ٧٠(مادة 

 )المادة الثانية ( 

 ، والفقرة الثانية من ٥يستبدل بنصوص المادة الثالثة من قانون اإلصدار ، والمادة  

 : تية  من قانون ضمانات وحوافز االستثمار المشار إليه ، النصوص اآل٣٦ ، والمادة ٣٢المادة 

الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة هى الجهة اإلدارية المختصة ، ) المادة الثالثة ( 

دون غيرها ، بتطبيق أحكام هذا القانون ، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم 

 ٩٥م  ، والقانون رق١٩٨١ لسنة ١٥٩والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 

 فى شأن التأجير التمويلى ، واللوائح والقرارات المنفذة لهما ، وذلك مع عدم اإلخالل ١٩٩٥لسنة 

 لسنة ١٤٨ ، والقانون رقم ١٩٩٢ لسنة ٩٥بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 

 .  بشأن التمويل العقارى ٢٠٠١



 ٤٢

لنظم والقواعد الحكومية ويصدر بتنظيم هذه وال تتقيد الهيئة في المسائل المالية واإلدارية با

 . المسائل قرار من رئيس الجمهورية 

ويصدر مجلس إدارة الهيئة اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشئون المالية  

واإلدارية والفنية للهيئة ، ويضع هيكلها التنظيمى ، كما يتخذ جميع اإلجراءات الالزمة إلدارة 

 . وتنظيم العمل بها ، كما يكون له إنشاء مكاتب للهيئة داخل البالد أوخارجها الهيئة

وللهيئة فى سبيل ذلك االستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية دون التقيد  

بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع بشأن المعاملة المالية للعاملين والمديرين والخبراء 

 . االستشاريين 

ويكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة 

 .ألخرى

ويوافق مجلس إدارة الهيئة على مشروع موازنتها وحساباتها الختامية قبل االعتماد من 

 . رئيس مجلس الوزراء والعرض على مجلس الشعب 

 طبقاً للتشريعات للجهات المختصة التصرف في أراضى الدولة للمستثمرين ) ٥مادة (

المنظمة لذلك من خالل المكاتب القائمة في الهيئة وفروعها ، وتنشئ هذه المكاتب قاعدة معلومات 

عن األراضى المتاحة للتصرف ، ومن حيث مساحاتها ومواقعها وأسعارها وشروط التصرف 

خرائط التي فيها ، ويتم تحديث هذه المعلومات دورياً وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وتحتفظ بال

يصدرها المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة كما توفر الهيئة للمستثمرين كافة 

 . الوسائل الطالعهم على هذه المعلومات 

وال يجوز طرح أراضى لالستثمار قبل التأكد من عدم وجود أى نزاع بشأنها ، كما ال 

ها بعد اإلعالن عنها ، وال يجوز يجوز إجراء أى تعديل على المساحات المعروضة وأسعار

تعديل األسعار أو إضافة رسوم تحسين إلى هذه األسعار بعد التصرف فيها إال إذا تضمن االتفاق 

 . نصا يجيز ذلك 

كما ال يجوز إيقاف تنفيذ أو شهر عقود التصرف في أراضى الدولة المبرمة مع أجهزتها 

و شركات قطاع األعمال العام ، تأسيساً على أو مع الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أ

 .وجود منازعة بين هذه الجهات بشأن هذه األراضى 

 :فقرة ثانية ) ٣٢(مادة 

وعدا سيارات الركوب ، تعفى من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات 

ضرورية وغيرها من الضرائب والرسوم جميع األدوات والمهمات واآلالت ووسائل النقل ال

،بجميع أنواعه ، الالزمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق 

الحرة بجميع أنواعها ، ولو اقتضت طبيعة وضرورات مزاولة هذا النشاط خروجها ، بصفة 

ات مؤقتة ، من المنطقة الحرة إلى داخل البالد وإعادتها إليها ، وذلك بالنسبة إلى األدوات والمهم



 ٤٣

واآلالت وفي الحاالت وبالضمانات والشروط واإلجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس 

 . الوزراء بناء على عرض وزير المالية ورئيس الهيئة 

ال تخضع الشركات التى تمارس نشاطها بنظام المناطق الحرة لألحكام ) ٣٦(مادة 

 تحديد شروط واجراءات انتخاب  بشأن١٩٧٣ لسنة ٧٣المنصوص عليها فى القانونين رقمى 

ممثلى العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات 

 .  المشار إليه ١٩٨١ لسنة ١٥٩الخاصة و 

 )المادة الثالثة ( 

  .١٩٩٢ لسنة ٩٥من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ) ٣(يلغى نص المادة 

 )الرابعة المادة ( 

على الجهات المشار إليها فى هذا القانون تعديل سائر اللوائح والقرارات المعمول بها  

 . لديها بما يتفق وأحكام هذا القانون 

 )المادة الخامسة(

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  

 .  وينفذ كقانون من قوانينها يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، 

 ٢١/٤/٢٠٠٤صدر برئاسة الجمهورية فى 

 

 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ٤/٢٠٠٤/ ٢٢:   بتاريخ )   تابع د١٧( الجريدة الرسمية ـ العدد 



 ٤٤

 ٢٠٠٤ لسنة ١٤القانون رقم 
 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك

 ١٩٦٣ لسنة ٦٦ رقم الصادر بالقانون
_________ 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية 

 

 : اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  قرر مجلس الشعب القانون  

 

 )المادة األولى ( 

 ٦٦إلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم )  مكرراً ١٣٠(تضاف مادة جديدة برقم 

 :  ، نصها اآلتى ١٩٦٣لسنة 

 وفى ١٢٦رضت البضائع المنصوص عليها فى المادة إذا ع: مكرراً ) ١٣٠(مادة "

 وفقا للقواعد – من هذا القانون للبيع مرتين على األقل ١٢٨  من المادة ٣ ، ٢البندين 

 ولم يقم أصحابها بسحبها خالل سنتين من تاريخ آخر عرض لبيعها ، –واإلجراءات المقررة 

ا للدولة ، متى كان قد تم إخطارهم بذلك يعتبر أصحابها قد تخلوا عنها بقصد التنازل عن ملكيته

 . بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ومضى ستة أشهر من تاريخ هذا اإلخطار

ويجوز لمصلحة الجمارك بعد الحصول على إذن بأمر على عريضة من القاضى 

ص المختص التصرف فى  البضائع المشار إليها فى الفقرة السابقة للجهات الحكومية أو األشخا

االعتبارية العامة أو الجمعيات ذات النفع العام وذلك بدون مقابل أو بمقابل يتفق عليه معها وفقا 

 . لألوضاع واإلجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بعد موافقة الجهات المعنية 

وفى هذه الحالة تعفى البضائع المتنازل عنها أو المتصرف فيها من الضرائب والرسوم  

 ." لجمركية ومن الضريبة العامة على المبيعات ورسوم الخدمات ا

 )المادة الثانية ( 

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 ٢١/٤/٢٠٠٤صدر برئاسة الجمهورية فى 

 لجمهوريةرئيس ا

 )حسـنى مبـارك(

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ٤/٢٠٠٤/ ٢٢:   بتاريخ )   تابع د ١٧( الجريدة الرسمية ـ العدد 



 ٤٥

 ٢٠٠٤ لسنة ١٥القانون رقم 
 بتنظيم التوقيع اإللكتروني

 وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
_____ 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : س الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه قــــرر مجل

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات اآلتية المعانى المبينة قرين كل  )١مادة (

 :منها 

 :  الكتابة اإللكترونية –أ 

كل حروف أو أرقام أو رموز أو أى عالمات أخرى تثبت على دعامة إلكترونية أو رقمية 

 .لة أخرى مشابهة وتعطى داللة قابلة لإلدراكأو ضوئية أو أية وسي

 :  المحرِر اإللكتروني -ب

رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج ، أو تخزن ، أو ترسل أو تستقبل كلياً أو 

 .جزئياً بوسيلة إلكترونية، أو رقمية ، أو ضوئية، أو بأية وسيلة أخرى مشابهة 

 :  التوقيع اإللكتروني –ج 

على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو ما يوضع 

 . غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقّع ويميزه عن غيره 

 :  الوسيط اإللكتروني –د 

 . أداة أو أدوات أو أنظمة إنشاء التوقيع اإللكتروني 

 :  الموقّع -هـ 

 .وقيع ويوقع عن نفسه أو عمن ينيبه أو يمثله قانوناًالشخص الحائز على بيانات إنشاء الت

 :  شهادة التصديق اإللكتروني -و

الشهادة التي تصدر من الجهة المرخص لها بالتصديق وتثبت االرتباط بين الموقِّع وبيانات 

 . إنشاء التوقيع 

 :  الهيئة –ز 

 . هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات 

 



 ٤٦

 :  الوزارة المختصة –ح 

 . الوزارة المختصة بشئون االتصاالت والمعلومات 

 :  الوزير المختص –ط 

 . الوزير المختص بشئون االتصاالت والمعلومات 

تكون لها " هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " تنشأ هيئة عامة تسمى  )٢مادة (

ئيسى محافظة الجيزة ، الشخصية االعتبارية العامة وتتبع الوزير المختص ، ويكون مقرها الر

 . ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية 

 : تهدف الهيئة إلى تحقيق األغراض اآلتية ) ٣مادة (

 .تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ) أ ( 

 . نقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات وتحقيق االستفادة منها  )ب( 

 .ة فرص تصدير خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتهازياد )ج( 

 .اإلسهام في تطوير وتنمية الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )د ( 

 .توجيه وتشجيع وتنمية االستثمار في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )هـ(

 . نشطة تكنولوجيا المعلومات رعاية المصالح المشتركة أل )و ( 

دعم البحوث والدراسات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتشجيع االستفادة  )ز ( 

 . بنتائجها 

تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال استخدام وتوظيف آليات  )ح ( 

 .المعامالت اإللكترونية 

لكترونى وغيرها من األنشطة في مجال المعامالت تنظيم نشاط خدمات التوقيع اإل) ط ( 

 .اإللكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات 

تباشر الهيئة االختصاصات الالزمة لتحقيق أغراضها ولها على األخص ما  ) ٤مادة (

 :يأتي 

إصدار وتجديد التراخيص الالزمة لمزاولة أنشطة خدمات التوقيع اإللكتروني وغيرها من  )أ ( 

شطة في مجال المعامالت اإللكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات ، وذلك وفقاً األن

 . ألحكام القوانين واللوائح المنظمة لها 

 . تحديد معايير منظومة التوقيع اإللكترونى بما يؤدى إلى ضبط مواصفاتها الفنية  )ب( 

مالت اإللكترونية وتكنولوجيا تلقى الشكاوى المتعلقة بأنشطة التوقيع اإللكتروني والمعا ) ج ( 

 . المعلومات واتخاذ ما يلزم في شأنها 

تقييم الجهات العاملة في مجال أنشطة تكنولوجيا المعلومات وتحديد مستوياتها الفنية بحسب  )د ( 

 . نتائج هذا التقييم 

لتوقيع تقديم المشورة الفنية بشأن المنازعات التي تنشأ بين األطراف المعنية بأنشطة ا )هـ( 



 ٤٧

 . اإللكتروني والمعامالت اإللكترونية وتكنولوجيا المعلومات 

تقديم المشورة الفنية إلى الجهات العاملة في مجال أنشطة تكنولوجيا المعلومات ، وتدريب  )و ( 

 . العاملين فيها 

إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات  )ز ( 

 . ت داخلياً وخارجياً واالتصاال

إنشاء الشركات التي تساعد على تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، أو  )ح ( 

 . المساهمة فيها 

إيداع وقيد وتسجيل النسخ األصلية لبرامج الحاسب اآللى وقواعد البيانات ، التى تتقدم بها  )ط ( 

جون لها للمحافظة على حقوق الملكية الجهات أو األفراد الناشرون والطابعون والمنت

 . الفكرية وغيرها من الحقوق 

يفرض لصالح الهيئة رسم بواقع واحد فى المائة من إيرادات الخدمات ) ٥مادة ( 

واألعمال التى تقدمها المنشآت العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تلتزم به هذه 

مة فى تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، المنشآت ، يودع فى حساب خاص للمساه

 .ويصدر بتحديد هذه الخدمات واألعمال قرار من مجلس إدارة الهيئة 

من هذا ) ٤(من المادة ) أ(كما يكون إصدار وتجديد التراخيص المنصوص عليها في البند 

 .  مجلس إدارة الهيئة القانون بمقابل يصدر بتحديد فئاته وبقواعد وإجراءات اقتضائه قرار من

 : تتكون موارد ومصادر تمويل الهيئة مما يأتي ) ٦مادة (

 .اإلعتمادات التي تخصصها لها الدولة  ) أ ( 

 . من هذا القانون ) ٥(الرسم المنصوص عليه في الفقرة األولى من المادة ) ب ( 

، ) ٩(من المادة ) ج(بند ، ال) ٥(المقابل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة  ) ج ( 

 . من هذا القانون ) ٢٢(، ) ١٩(المادتين 

 . مقابل الخدمات األخرى التي تؤديها الهيئة  )د ( 

 . الهبات والتبرعات واإلعانات التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة ) هـ(

 .القروض والمنح التي تعقد لصالح الهيئة  )و ( 

 . عائد استثمار أموال الهيئة  )ز ( 

تكون للهيئة موازنة مستقلة يجرى إعدادها وفقاً لقواعد إعداد موازنات الهيئات   )٧مادة ( 

االقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، ويكون للهيئة 

 المالية فتح حساب خاص لدى البنك المركزى المصرى تودع فيه مواردها، ويجوز بموافقة وزير

 . حساب للهيئة في أحد البنوك 

ويجوز بقرار من رئيس مجلس . ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى أخرى 

الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد التشاور مع وزير المالية أن يؤول جزء من هذا 
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 . الفائض إلى الخزانة العامة للدولة 

لهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة يتولى إدارة ا) ٨مادة (

 : الوزير المختص وعضوية كل من 

 .  الرئيس التنفيذي للهيئة -أ   

 .  مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة -ب  

 .  ممثل لوزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع -جـ 

 .  الداخلية  ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزير- د  

 . ممثل لوزارة المالية يختاره وزير المالية -هـ 

 .  ممثل لجهاز رئاسة الجمهورية يختاره رئيس ديوان رئيس الجمهورية - و  

 .  ممثل لجهاز المخابرات العامة يختاره رئيس جهاز المخابرات العامة -ز  

 .  سبعة أعضاء من ذوى الخبرة يختارهم الوزير المختص -ح 

ن مدة عضوية مجلس اإلدارة ثالث سنوات قابلة للتجديد ، ويصدر بتحديد مكافأة تكو

 . العضوية قرار من رئيس مجلس الوزراء 

ولمجلس اإلدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض 

 . ض اختصاصاته المهام ، وله أن يفوض رئيس مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي للهيئة في بع

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المسئولة عن شئونها وتصريف أمورها ،   )٩مادة ( 

ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون ، وله أن يتخذ ما يراه الزماً من قرارات 

 : لتحقيق األغراض التى انشئت الهيئة من أجلها ، وله على األخص ما يأتي 

 نظم وقواعد التوقيع اإللكتروني والمعامالت اإللكترونية طبقاً ألحكام القوانين وضع ) أ ( 

 . واللوائح المنظمة لها 

وضع القواعد الفنية واإلدارية والمالية والضمانات الخاصة بإصدار التراخيص الالزمة ) ب ( 

الت لمزاولة أنشطة خدمات التوقيع اإللكتروني وغيرها من األنشطة في مجال المعام

 . اإللكترونية وتكنولوجيا المعلومات 

تحديد الخدمات التي تؤديها الهيئة للغير في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  ) ج ( 

 . ومقابل أداء هذه الخدمات 

وضع القواعد التى تكفل احترام تقاليد المهنة في مجال المعامالت اإللكترونية وتكنولوجيا  ) د ( 

 . التصاالت المعلومات وا

وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية واإلدارية ولوائح المشتريات  ) هـ(

والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الهيئة وذلك دون التقيد بالقواعد 

 . والنظم الحكومية 

 . اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة  )و ( 

ئحة شئون العاملين بالهيئة المنظمة لتعيينهم وتحديد رواتبهم وبدالتهم ومكافآتهم وضع ال ) ز ( 
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وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية ، وذلك مع مراعاة قواعد 

الكفاية اإلنتاجية وتوازن اقتصاديات الهيئة وبالتشاور مع المنظمة النقابية ذات الصلة ، 

 . عد ونظم العاملين المدنيين بالدولة ودون التقيد بقوا

 . وضع خطط وبرامج التدريب والتأهيل على صناعة تكنولوجيا المعلومات ) ح ( 

 . ويصدر باللوائح والنظم المنصوص عليها في هذه المادة قرار من الوزير المختص 

يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسه مره على األقل كل شهر وكلما   )١٠مادة ( 

اقتضت الضرورة ذلك ، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته 

 . بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس 

وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى االستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت 

 . معدود في المداوالت 

يئة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس لله ) ١١مادة ( 

 . مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص 

ويمثل الرئيس التنفيذي الهيئة أمام القضاء وفي عالقاتها بالغير ، ويكون مسئوالً أمام 

 :  بما يأتي مجلس اإلدارة عن سير أعمال الهيئة فنياً وإدارياً ومالياً ، ويختص

 . تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة  )أ ( 

 .إدارة الهيئة وتصريف شئونها واإلشراف على سير العمل بها ) ب ( 

عرض تقارير دورية على مجلس اإلدارة عن نشاط الهيئة وسير العمل بها ، وما تم ) ج ( 

ل المقترحة إنجازه وفقاً للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات األداء ، والحلو

 .لتفاديها

 . القيام بأية أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس اإلدارة  ) د ( 

 . االختصاصات األخرى التى تحددها اللوائح الداخلية للهيئة ) هـ ( 

 . يحل الرئيس التنفيذي محل رئيس مجلس إدارة الهيئة حال غيابه ) ١٢مادة ( 

املة في مجال المعامالت اإللكترونية تلتزم جميع الجهات والشركات الع ) ١٣مادة (

وتكنولوجيا المعلومات بموافاة الهيئة بما تطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاط 

 .الهيئة 

للتوقيع اإللكتروني ، في نطاق المعامالت المدنية والتجارية واإلدارية، ذات ) ١٤مادة ( 

اإلثبات في المواد المدنية والتجارية، اذا روعى فى الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون 

إنشائه واتمامه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون والضوابط الفنية والتقنية التى تحددها 

 . الالئحة التنفيذية لهذا القانون 
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للكتابة اإللكترونية وللمحررات اإللكترونية ، في نطاق المعامالت المدنية  ) ١٥مادة ( 

تجارية واإلدارية ، ذات الحجية المقررة للكتابة وللمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون وال

اإلثبات في المواد المدنية والتجارية ، متى استوفت الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون 

 . وفقا للضوابط الفنية والتقنية التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون 

الصورة المنسوخة على الورق من المحرر اإللكتروني الرسمي حجة على  ) ١٦مادة ( 

الكافة بالقدر الذي تكون فيها مطابقة ألصل هذا المحرر، وذلك مادام المحرر اإللكتروني الرسمى 

 . والتوقيع اإللكتروني موجودين على الدعامة اإللكترونية 

لكترونية الرسمية والعرفية تسرى في شأن إثبات صحة المحررات اإل ) ١٧مادة ( 

والتوقيع اإللكتروني والكتابة االلكترونية ، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو فى الئحته 

 .التنفيذية األحكام المنصوص عليها فى قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية 

المحررات االلكترونية يتمتع التوقيع اإللكتروني والكتابة اإللكترونية و ) ١٨مادة ( 

 : بالحجية في اإلثبات إذا ما توافرت فيها الشروط اآلتية 

 . ارتباط التوقيع اإللكتروني بالموقِّع وحده دون غيره ) أ (  

 . سيطرة الموقَّع وحده دون غيره على الوسيط اإللكتروني ) ب (

ني أو التوقيع إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر اإللكترو) ج ( 

 . اإللكتروني

 . وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الفنية والتقنية الالزمة لذلك 

ال تجوز مزاولة نشاط اصدار شهادات التصديق االلكترونى إال بترخيص من )  ١٩مادة ( 

نات التى تقررها الهيئة، وذلك نظير مقابل يحدده مجلس ادارتها وفقاً لالجراءات والقواعد والضما

 بالتزامات المرافق ١٩٤٧ لسنة ١٢٩الالئحة التنفيذية لهذا القانون ودون التقيد بأحكام القانون رقم 

 : العامة ومع مراعاة ما يأتى 

 . أن يتم اختيار المرخص له فى إطار من المنافسة والعالنية ) أ(

 . لى تسعة وتسعين عاماً أن يحدد مجلس ادارة الهيئة مدة الترخيص بحيث ال تزيد ع) ب(

أن تحدد وسائل االشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرفق ) ج(

 .بانتظام وإطراد 

وال يجوز التوقف عن مزاولة النشاط المرخص به أو االندماج فى جهة أخرى أو التنازل 

 .  لهيئة عن الترخيص للغير إال بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من ا

تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن تشتمل عليها شهادة  ) ٢٠مادة  ( 

 . التصديق اإللكتروني 
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بيانات التوقيع اإللكترونى والوسائط اإللكترونية والمعلومات التي تقدم إلى ) ٢١مادة ( 

ة ، وال يجوز لمن قدمت إليه أو الجهة المرخص لها بإصدار شهادات التصديق اإللكتروني سري

 . اتصل بها بحكم عمله إفشاؤها للغير أو استخدامها في غير الغرض الذي قدمت من أجله 

الهيئة باعتماد الجهات األجنبية المختصة بإصدار شهادات التصديق تختص  ) ٢٢مادة ( 

ه الحالة تكون اإللكتروني ، وذلك نظير المقابل الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة ، وفي هذ

للشهادات التي تصدرها تلك الجهات ذات الحجية فى االثبات المقررة لما تصدره نظيراتها في 

الداخل من شهادات نظيره ، وذلك كله وفقاً للقواعد واإلجراءات والضمانات التي تقررها الالئحة 

 . التنفيذية لهذا القانون 

نصوص عليها في قانون العقوبات أو في مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد م ) ٢٣مادة ( 

أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تجاوز مائة ألف جنيه 

 : أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من 

 . أصدر شهادة تصديق الكتروني دون الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة  ) أ ( 

وقيعاً أو وسيطاً أو محرراً إلكترونياً ، أو زور شيئاً من ذلك بطريق أتلف أو عيب ت ) ب( 

 . االصطناع أو التعديل أو التحوير أو بأي طريق آخر 

 . استعمل توقيعاً أو وسيطاً أو محرراً إلكترونياً معيباً أو مزوراً مع علمه بذلك  ) ج ( 

 . ن هذا القانون م ) ٢١( ،  ) ١٩( خالف أياً من أحكام المادتين  ) د ( 

توصل بأية وسيلة إلى الحصول بغير حق على توقيع أو وسيط أو محرر إلكتروني ، أو ) هـ(

 . اخترق هذا الوسيط أو اعترضه أو عطَّله عن أداء وظيفته 

من هذا القانون ، الغرامة التي ال تقل عن خمسة ) ١٣(وتكون العقوبة على مخالفة المادة 

 . سين ألف جنيه آالف جنيه وال تجاوز خم

وفي حالة العود تزاد بمقدار المثل العقوبة المقررة لهذه الجرائم في حديها األدنى 

 . واألقصى 

وفي جميع األحوال يحكم بنشر حكم اإلدانة في جريدتين يوميتين واسعتى االنتشار، وعلى 

 . شبكات المعلومات اإللكترونية المفتوحة على نفقة المحكوم عليه 

يعاقب المسئول عن اإلدارة الفعلية للشخص االعتباري المخالف بذات  ) ٢٤مادة ( 

العقوبات المقررة عن األفعال التي ترتكب بالمخالفة ألحكام هذا القانون ، إذا كان إخالله 

 . بالواجبات التي تفرضها عليه تلك اإلدارة قد أسهم في وقوع الجريمة مع علمه بذلك

 بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية ويكون الشخص االعتبارى مسئوالً

وتعويضات ، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم ولصالح الشخص 

 .االعتبارى
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يكون للعاملين بالهيئة الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع  ) ٢٥مادة ( 

النسبة إلى الجرائم التي تقع في حدود الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى ب

 .اختصاصهم بالمخالفة ألحكام هذا القانون 

من هذا القانون ، يكون للهيئة ، إذا ) ٢٣(مع عدم اإلخالل بأحكام المادة  ) ٢٦مادة ( 

خالف المرخص له بإصدار شهادات تصديق إلكتروني شروط الترخيص أو خالف أياً من أحكام 

لقانون ، أن تلغى الترخيص ، كما يكون لها أن توقف سريانه حتى إزالة من هذا ا) ١٩(المادة 

 . أسباب المخالفة ، وذلك كله وفقاً للقواعد واإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون

على كل من يباشر نشاط إصدار شهادات التصديق اإللكتروني قبل تاريخ  ) ٢٧مادة ( 

ن يوفق أوضاعه طبقاً ألحكامه خالل مدة ال تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أ

 .صدور الئحته التنفيذية ، وذلك وفقاً للقواعد واإلجراءات التي تنص عليها هذه الالئحة 

من هذا القانون على أجهزة رئاسة الجمهورية ) ١٣(ال تسرى أحكام المادة  ) ٢٨مادة (

 . وجهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة اإلدارية والقوات المسلحة ووزارة الداخلية

يصدر الوزير المختص الالئحة التنفيذية لهذا القانون خالل ستة أشهر من  ) ٢٩مادة  ( 

 .تاريخ نشره

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي  ) ٣٠مادة ( 

 .لتاريخ نشره

 .خاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها يبصم هذا القانون ب

 ٢١/٤/٢٠٠٤صدر برئاسة الجمهورية فى 

 

 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ٤/٢٠٠٤/ ٢٢:   بتاريخ )   تابع د١٧( الجريدة الرسمية ـ العدد 



 ٥٣

 ٢٠٠٤ لسنة ١٦القانون رقم 
 ١٩٩٢ لسنة ١بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 فى شأن محال بيع العاديات والسلع السياحية
_____ 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية 

 : اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  قرر مجلس الشعب القانون  

 )مادة األولى ال( 

مـن  ) ١٠(والمـادة   ) ٨(من المادة   ) ٢(والبند  ) ١(يستبدل بنصوص الفقرة األولى من المادة       

 :  فى شأن محال بيع العاديات والسلع السياحية،النصوص اآلتية١٩٩٢  لسنة١القانون رقم 

على أصحاب محال بيع العاديات والسلع السياحية التى ال تعتبر أثراً وفقاً         : " فقرة أولى   ) ١(مادة  

للقانون ، ويقبل على شرائها السياح عادة ، والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير السـياحة ، أن                  

إصدار ترخيص لها من وزارة السياحة باعتبارها محال لبيـع العاديـات والسـلع              يتقدموا بطلب   

 . السياحية ، وذلك مقابل رسم تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون بما ال يجاوز خمسمائة جنيه 

ويجب على أصحاب المحال التى لم تحصل على ترخيص قبل العمل بهذا القـانون أن                

 .رة السابقة فى موعد ال يجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانونتوفق أوضاعها وفقاً للفق

، أو وضع العالمة المنصوص     ) ١(إذا خالف حكم الفقرة األولى من المادة        : " ) ٢(بند  ) ٨(مادة  

 ".من هذا القانون دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة) ٣(عليها في المادة 

، أو من يضـع العالمـة       ) ١(الف حكم الفقرة األولى من المادة       يعاقب كل من يخ   " ) : ١٠(مادة  

من هذا القانون دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة          ) ٣(المنصوص عليها في المادة     

بغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال تزيد على عشرة آالف جنيه ، فضال عن الحكم بغلق المحل مدة                   

 " . ألقصى للغلق في حالة العود ال تزيد على ستة أشهر ويضاعف الحد ا

 )المادة الثانية  ( 

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره
 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

  ٢١/٤/٢٠٠٤صدر برئاسة الجمهورية فى 

 

 رئيس الجمهورية

 )بـاركحسـنى م(

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٢/٤/٢٠٠٤في ) د( تابع ١٧الجريدة الرسمية العدد 
 



 ٥٤

 ٢٠٠٤ لسنة ١٧القانون رقم 
 بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع 
 الهيئة المصرية العامة للبترول وشرآة 

 . ال تى دى ) دلتا(بى بى اآسبلوريشن 
 للبحث عن البترول واستغالله 

 ة غرب المرجان بخليج السويس في منطق
_____ 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه 

 )المادة األولى(

يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى بى 

في منطقة غرب المرجان بخليج للبحث عن البترول واستغالله . ال تى دى ) دلتا(اكسبلوريشن 

 . السويس ، وذلك وفقاً للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها 

 )المادة الثانية(

تكون للقواعد واإلجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ باإلستثناء من 

 . أحكام أي تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة(

 .يدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشرهينشر هذا القانون فى الجر

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 

 صدر برئاسة الجمهورية فى 

 

 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ٥/٢٠٠٤/ ٢٢: بتاريخ )   مكرر  ٢١( الجريدة الرسمية ـ العدد 



 ٥٥

 ٢٠٠٤ لسنة ١٨القانون رقم 
 بالترخيص لوزير البترول 

 في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول 
 وشرآة ثروة للبترول للبحث عن البترول 

 واستغالله فى منطقة غرب غزاالت بالصحراء الغربية
_____ 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :د أصدرناه قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وق

 )المادة األولى(

يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ثروة 

للبترول للبحث عن البترول واستغالله فى منطقة غرب غزاالت بالصحراء الغربية ، وذلك وفقاً 

 . للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها 

 )المادة الثانية(

واإلجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة هذا القانون ، وتنفذ باإلستثناء تكون للقواعد 

 . من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره

 .نينهايبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوا 

 صدر برئاسة الجمهورية فى 

 

 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ٥/٢٠٠٤/ ٢٢: بتاريخ )   مكرر  ٢١( الجريدة الرسمية ـ العدد 



 ٥٦

 

 
 ٢٠٠٤ لسنة ١٩القانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع 
 الهيئة المصرية العامة للبترول وشرآة 

 للبحث عن البترول . فى . ل مصر إن ش
 واستغالله في منطقة غرب سترا بالصحراء الغربية 

_____ 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه 

 )المادة األولى(

يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل مصر    

للبحث عن البترول واستغالله في منطقة غرب سترا بالصحراء الغربية ، وذلك وفقاً . فى . إن 

 . للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها 

 )المادة الثانية(

تكون للقواعد واإلجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ باإلستثناء من 

 . أحكام أي تشريع مخالف لها 

 )مادة الثالثةال(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 

 صدر برئاسة الجمهورية فى 

 

 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ٥/٢٠٠٤/ ٢٢: بتاريخ )   مكرر  ٢١( ة ـ العدد الجريدة الرسمي



 ٥٧

 ٢٠٠٤ لسنة ٢٠القانون رقم 
 بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشرآة المصرية القابضة 

 فى . للغازات الطبيعية وشرآة ايوك اآسبلوريشن بى 
 ليمتد للبحث عن البترول ) إيجيبت(وشرآة آوفبيك 

 ية بالبحر المتوسط واستغالله في منطقة تينة البحر
_____ 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه 

 )المادة األولى(

يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة 

البترول واستغالله في ليمتد للبحث عن ) إيجيبت(فى وشركة كوفبيك . ايوك اكسبلوريشن بى 

 . منطقة تينة البحرية بالبحر المتوسط ، وذلك وفقاً للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها 

 )المادة الثانية(

تكون للقواعد واإلجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ باإلستثناء من 

 . أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة(

 .ر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشرهينش

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 

 صدر برئاسة الجمهورية فى 

 

 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ٥/٢٠٠٤/ ٢٢: بتاريخ )  رر   مك٢١( الجريدة الرسمية ـ العدد 



 ٥٨

 ٢٠٠٤ لسنة ٢١القانون رقم 
 بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع 

 الشرآة المصرية القابضة للغازات الطبيعية 
 فى للبحث عن البترول . وشرآة ايوك اآسبلوريشن بى 

 واستغالله في منطقة غرب بلطيم البحرية بالبحر المتوسط 
_____ 

 باسم الشعب

  الجمهوريةرئيس

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه 

 )المادة األولى(

يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة 

فى للبحث عن البترول واستغالله في منطقة غرب بلطيم البحرية بالبحر . ايوك اكسبلوريشن بى 

 . فقاً للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها المتوسط ، وذلك و

 )المادة الثانية(

تكون للقواعد واإلجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ باإلستثناء من 

 . أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة(

 .تالى لتاريخ نشرهينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم ال

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 

 صدر برئاسة الجمهورية فى 

 

 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٢/٥/٢٠٠٤ مكرر في ٢١العدد  الجريدة الرسمية

 



 ٥٩

 ٢٠٠٤ لسنة ٢٢القانون رقم 
 ى التعاقد مع بالترخيص لوزير البترول ف

 شرآة جنوب الوادى القابضة للبترول
 وشرآة سنتوريون للبترول للبحث عن

 البترول واستغالله  فى منطقة آوم أمبو 
 بجنوب الوادى   ) ٢ –قطاع ( 

_____ 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قــــرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه 

 ) المادة األولى ( 

 لوزير البترول في التعاقد مع شركة جنوب الوادى القابضة للبترول وشركة يرخص

بجنوب الوادى ) ٢قطاع ( سنتوريون للبترول للبحث عن البترول واستغالله فى منطقة كوم أمبو 

 . وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها 

 )المادة الثانية(

شروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ باالستثناء من تكون للقواعد واإلجراءات الواردة في ال

 . أحكام أى تشريع مخالف لها 

 ) المادة الثالثة(

 .ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 

 ة فى صدر برئاسة الجمهوري

 

 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ٥/٢٠٠٤/ ٢٢: بتاريخ )   مكرر  ٢١( الجريدة الرسمية ـ العدد 



 ٦٠

 ٢٠٠٤ لسنة ٢٣القانون رقم 
 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع 
 شرآة جنوب الوادى القابضة للبترول

 وشرآة آوادرا ايجبت ليمتد 
 لبترول واستغالله فىللبحث عن ا

  ) ١ –قطاع ( منطقة نقرة 
 بجنوب الوادى  

_____ 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قــــرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه 

 ) المادة األولى ( 

يرخص لوزير البترول في التعاقد مع شركة جنوب الوادى القابضة للبترول وشركة 

بجنوب الوادى  ) ١ –قطاع ( د للبحث عن البترول واستغالله في منطقة نقرة كوادرا ايجبت ليمت

 . وذلك وفقاً للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها 

 )المادة الثانية(

تكون للقواعد واإلجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ باالستثناء من 

 . أحكام أى تشريع مخالف لها 

 ) الثالثةالمادة (

 .ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 

 صدر برئاسة الجمهورية فى 

 

 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ٥/٢٠٠٤/ ٢٢: بتاريخ )   مكرر  ٢١(  العدد الجريدة الرسمية ـ



 ٦١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )٨٢ إلى ٢٤من ( القوانين أرقام 
 بربط حساب ختامى موازنات الهيئات االقتصادية

 ) ٥٩(وعددها 
 ٢٠٠٢ ـ ٢٠٠١للسنة المالية 

 
 ١٣/٥/٢٠٠٤تابع فى ) ٢٠(الجريدة الرسمية العدد 



 ٦٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 )٨٣(القانون رقم 

 وازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بربط حساب ختامى م
 ٢٠٠٢ ـ ٢٠٠١للسنة المالية 

 
 

 ٢٠٠٤/    /فى    (     )  الجريدة الرسمية العدد 



 ٦٣

 

 

 

 

 
 

 )٨٤(القانون رقم 
 بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة 

  ٢٠٠٢ ـ ٢٠٠١للسنة المالية 
 
 

 ٢٠٠٤/   /فى   (    ) الجريدة الرسمية العد 



 ٦٤

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 ) ٨٥(القانون رقم 

 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية لإلنتاج الحربى
 ٢٠٠٢ ـ ٢٠٠١للسنة المالية 

 
 
 

 ٢٠٠٤/    /فى   (       ) الجريدة الرسمية العدد 



 ٦٥

 ٢٠٠٤ لسنة ٨٦القانون رقم 
 بمنح العاملين بالدولة عالوة خاصة

_____ 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :جلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه قرر م

 )المادة األولى(

 من األجر األساسى لكل ٪١٠يمنح جميع العاملين بالدولة عالوة خاصة شهرية بنسبة 

 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وال تعتبر هذه ٣٠/٦/٢٠٠٤منهم فى 

 .مل ، وال تخضع ألية ضرائب أو رسومالعالوة جزءاً من األجر األساسى للعا

 .ويصدر وزير المالية القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذه العالوة الخاصة

 )المادة الثانية(

يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر 

ولة ، أو بوحدات اإلدارة المحلية ، العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز اإلدارى للد

أو بالهيئات العامة ، أو بالمؤسسات العامة ، أو بشركات القطاع العام ، أو بشركات قطاع 

األعمال العام ، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو 

 .المناصب العامة والربط الثابت

 )المادة الثالثة(

يجوز الجمع بين العالوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى ال 

 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه ، وذلك بمراعاة ٢٠٠٤  سنةعتباراً من أول يوليوإتتقرر 

 :ما يأتى 

إذا كانت سن العامل أقل من الستين إستحق العالوة الخاصة، فإذا كانت هذه العالوة أقل  -١

 .من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما

إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر إستحق الزيادة فى المعاش ، فإذا كانت الزيادة فى  -٢

 .المعاش أقل من العالوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها

 )المادة الرابعة (

لقانون إلى األجور األساسية للخاضعين ألحكامه تضم العالوة الخاصة المقررة بهذا ا

 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت ٢٠٠٩اعتباراً من أول يوليو سنة 

المقرر لوظيفته أو منصبه ، وال يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العالوات 

لترقية طبقاً لألحكام المنظمة لها فى القوانين أو الدورية أو اإلضافية أو التشجيعية أو عالوات ا

 .اللوائح ، وذلك بافتراض عدم ضم هذه العالوة
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وال تخضع العالوة المضمومة ألية ضرائب أو رسوم ، وبمراعاة أال يسرى هذا اإلعفاء 

على ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على ضم العالوة الخاصة إلى 

 .ور األساسيةاألج

 .٢٠٠٤ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذه المادة من يعين اعتباراً من أول يوليو سنة 

 )المادة الخامسة(

ال تخضع للضرائب والرسوم العالوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص إعتباراً 

 .٣٠/٦/٢٠٠٤فى  من األجر األساسى للعامل ٪١٠ وبما ال يجاوز ٢٠٠٤من أول يوليو سنة 

 )المادة السادسة(

 . ٢٠٠٤سنة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها

 

 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(
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 ٥/٢٠٠٤/ ٢٢: بتاريخ )   مكرر٢١(الجريدة الرسمية ـ العدد 



 ٦٧

 ٢٠٠٤ لسنة ٨٧القانون رقم 
 بزيادة المعاشات العسكرية

 وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد و التأمين والمعاشات للقوات المسلحة 
  ١٩٧٥ لسنة ٩٠الصادر بالقانون رقم 

_____ 
 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :درناه قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أص

 )المادة األولى(

 وفقًا ألحكام قانون التقاعد والتأمين ٣٠/٦/٢٠٠٤ المعاشات المستحقة فى ٪١٠تزاد بنسبة 

 .١٩٧٥ لسنة ٩٠والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه ، وذلك بمراعاة 

 :مايأتى 

حب المعاش أو المستحقين من اب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصتحس -١

معاش الراتب األصلى وإعانات وزيادات هذا المعاش ، وذلك عدا إعانة العجز الكلى 

 بتعديل ١٩٨٠ لسنة ١٣٣المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 

 شات للقوات المسلحة الصادر بالقانون بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعا

  . ١٩٧٥ لسنة ٩٠رقم 

يكون الحد األقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على المعاش األصلى مضافاً إليه   -٢

 الزيادات المستحقة على المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون بما ال يجاوز 

  ين اإلجتماعى الصادر بالقانونالزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأم

 والقرارات المنفذة له ، وذلك بإستثناء معاشات المصابين أو ١٩٧٥ لسنة ٧٩رقم 

 . الشهداء فى العمليات الحربية ، مع عدم اإلخالل بالحد األدنى لهذه الزيادة 

 .   تستحق هذه الزيادة باالضافة للحدين األدنى واألقصى للمعاش   -٣

 فتراض وفاة صاحب المعاش فى اأنصبتهم ب دة بين المستحقين بنسبةتوزع الزيا  -٤

٣٠/٦/٢٠٠٤ . 

تستبعد إعانة غالء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى       -٥

 عند توزيع أو رد ) ١( من المجموع المشار إليه فى البند ٣٠/٦/١٩٥٣ ، ١٩/٢/١٩٥٠

 .  لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذين القرارينالمعاش على المستحقين ، وتستحق

 )المادة الثانية(

من قانون التقاعد ) فقرة خامسة (٩٩و ) فقرة أخيرة (٧٧يستبدل بنصوص المواد   

فقرة ( والمادة الثانية ١٩٧٥ لسنة ٩٠والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه ، النصوص ١٩٨٤نة  لس٥١من القانون رقم ) أولى

 :اآلتية
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 ) :فقرة أخيرة (٧٧مادة 

وفي حالة إنتهاء الخدمة العسكرية باإلستشهاد أو الوفاة أو عدم اللياقة الصحية، وكان ذلك "

 ة يزاد مبلغ التأمين بنسب) ٣١(بسبب العمليات الحربية أو بسبب الخدمة أو إحدى حاالت المادة 

 ."، كما يضاعف مبلغ التأمين في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش٪٥٠

 ) :فقرة خامسة ( ٩٩مادة 

وفي حالة االحتفاظ بالمعاش العسكرى فيسرى في شأنه كافة الزيادات التى تتقرر في "

 من هذا القانون ، وال يستحق عن مدة ٤١شأن المعاشات العسكرية ، ويطبق في شأنه حكم المادة 

اكه عن مدة الخدمة المدنية التى لم تدخل في تقدير المعاش العسكرى في جميع األحوال غير إشتر

تعويض من دفعة واحدة محسوبا وفقا لقانون التأمين االجتماعى ويصرف هذا التعويض فور 

 ."انتهاء الخدمة المدنية

لمنصوص عليها ياطى معاش إضافى من الفئات اتيقتطع إح" ) : فقرة أولى ( المادة الثانية 

من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر ) ١(فى البندين أ ، ب من المادة 

 :  شهرياً من العناصر اآلتية  ٪ ٩ بنسبة ١٩٧٥ لسنة ٩٠بالقانون رقم 

بدل طبيعة العمل ، والبدالت األخرى التى تعتبر عنصراً من عناصر أجر اإلشتراك   -أ

اً ألحكام قانون التأمين اإلجتماعى ، وما زاد عن الحد األقصى لألجر المتغير وفق

 . األساسى

 . بدل الجهود اإلضافية بفئة المنطقة المركزية   -ب

 . عالوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل حسب األحوال   -ـج

  .١/٧/٢٠٠٠ اعتباراً  من ٢٠٠٠سنة ل ٨٤العالوة الخاصة المقررة بالقانون رقم   -د

   .١/٧/٢٠٠١ اعتباراً من ٢٠٠١ لسنة ١٨العالوة الخاصة المقررة بالقانون رقم   -هـ

 .١/٧/٢٠٠٢ اعتباراً من ٢٠٠٢ لسنة ١٤٩العالوة الخاصة المقررة بالقانون رقم   -و

 .١/٧/٢٠٠٣ اعتباراً من ٢٠٠٣ لسنة ٨٩العالوة الخاصة المقررة بالقانون رقم  -ز

  . "١/٧/٢٠٠٤ المقررة اعتباراً من العالوة الخاصة  -ح

 )المادة الثالثة(

 :  ما يلى ١/٧/٢٠٠٤يراعى فى شأن العالوات الخاصة المقررة اعتباراً من   

 المشار إليه ، ١٩٧٥ لسنة ٩٠تضاف إلى أجر اإلشتراك األساسى فى القانون رقم   -١

اً للقانون الصادر وذلك اعتباراً من التاريخ المحدد لضمها إلى األجر األساسى وفق

 . بمنحها 

ال يستحق المعاش اإلضافى عن هذه العالوة الخاصة لحاالت إستحقاق المعاش التى تنشأ   -٢

 . اعتباراً من تاريخ ضمها لألجر األساسى 



 ٦٩

 )المادة الرابعة(

 .٣٠/٦/٢٠٠٤ويعمل به إعتباراً من ، ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية 

 .اتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها يبصم هذا القانون بخ

 

 

 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(
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 ٢٠٠٤ لسنة ٨٨القانون رقم 
 بزيادة المعاشات

_____ 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :ب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه قرر مجلس الشع

 )المادة األولى(

 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقًا ألحكام ١/٧/٢٠٠٤ إعتباراً من ٪١٠تزاد بنسبة 

 -:القوانين التالية 

 .  فى شأن منح معاشات ومكافآت إستثنائية ١٩٦٤ لسنة ٧١القانون رقم  -١

 .١٩٧٥ لسنة ٧٩بالقانون رقم قانون التأمين اإلجتماعى الصادر  -٢

 قانون التأمين اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون  -٣

 .١٩٧٦ لسنة ١٠٨رقم 

 قانون التأمين اإلجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون  -٤

 .١٩٧٨ لسنة ٥٠رقم 

كام قانون التأمين اإلجتماعى الصادر  بتعديل بعض أح١٩٨٠ لسنة ٩٣القانون رقم  -٥

 .١٩٧٥ لسنة ٧٩بالقانون رقم 

 وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش ، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك  

 -:بمراعاة ما يأتى 

تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب  -١

 .٣٠/٦/٢٠٠٤المعاش والزيادات واإلعانات فى 

 لسنة ٧٩وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم  

 :  يراعى ما يأتى ١٩٧٥

 .يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش األجر األساسى -أ

ال تعتبر إعانة العجز الكامل جزءاً من المعاش الذى تحسب على أساسه  -  ب

 .الزيادة

 .دة بحد أدنى عشرة جنيهات وبحد أقصى ستين جنيهاً شهرياًتكون الزيا -٢

 .تستحق الزيادة باإلضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش -٣

 . تستحق الزيادة باإلضافة إلى الحدود القصوى للمعاش  -٤

 

تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين اإلجتماعى على أصحاب األعمال ومن فى  -٥

 ،انون التأمين اإلجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهماحكمهم ، وق

 . باإلضافة إلى الحد األقصى للمعاش والزيادات واإلعانات 



 ٧١

توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من المعاش بافتراض وفاة المؤمن عليه  -٦

 . ٣٠/٦/٢٠٠٤أو صاحب المعاش فى 

 . على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمةوال تسرى هذه الزيادة  

 . وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة 

 )المادة الثانية(

يضاف إلى معاش األجر المتغير المحسوب وفقاً لقانون التأمين اإلجتماعى الصادر 

ذى تسرى بشأنه  للمؤمن عليه ال١/٧/٢٠٠٤ المستحق اعتباراً من ١٩٧٥ لسنة ٧٩بالقانون رقم 

 من قيمة هذه العالوة، وذلك ٪٨٠ زيادة بواقع ١/٧/٢٠٠٤العالوة الخاصة المقررة اعتباراً من 

  -:متى توافرت الشروط اآلتية 

االت بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة المنصوص حأن يكون إستحقاق المعاش فى   -١

 . مشار إليه  من قانون التأمين اإلجتماعى ال١٨عليها فى المادة 

 . أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ إنتهاء الخدمة مشتركاً عن العالوة المشار إليها  -٢

  -:ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يأتى 

تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العالوة منسوبة إلى أجر إشتراك المؤمن   -أ

وذلك ، المشار إليه عليه األساسى المنصوص عليه بقانون التأمين اإلجتماعى 

  . ٣٠/٦/١٩٩٢بما ال يجاوز الحد األقصى ألجر االشتراك المشار إليه فى 

 . تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش   -ب

بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين اإلجتماعى المشار إليه ،   -ج

دتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة والذى كان قد سبق منحه أياً من الزيا

 . مماثلة مقررة بقانون آخر ، يستحق أفضل الزيادتين 

 . وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة 

 )المادة الثالثة(

  -: ما يلى ١/٧/٢٠٠٤يراعى فى شأن العالوة الخاصة المقررة اعتباراً من 

 انون التأمين االجتماعى الصادر بالقانون تضاف إلى أجر اإلشتراك األساسى فى ق  -١

  . ١/٧/٢٠٠٩ ، وذلك إعتباراً من ١٩٧٥ لسنة ٧٩رقم 

 . تدخل قيمة العالوة الخاصة التى يتم إضافتها فى أجر تسوية معاش األجر األساسى   -٢

 من الحد األقصى لهذا ٪٨٠يزاد الحد األقصى الرقمى لمعاش األجر األساسى إلى   -٣

 . ريخ ضم العالوة األجر فى تا

 عن العالوة الخاصة المقررة فى ذات ١/٧/٢٠٠٤ال تستحق الزيادة المقررة اعتباراً من   -٤

وذلك بالنسبة لحاالت إستحقاق المعاش التى تنشأ اعتباراً من تاريخ ضم هذه ، التاريخ 

 . العالوة إلى األجر األساسى 

 .  بقواعد تنفيذ األحكام المشار إليها ويصدر وزير التأمينات والشئون االجتماعية قراراً 
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وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن ضم هذه العالوة  

إلى أجر اإلشتراك األساسى وفقاً لتكلفتها الفعلية، ويسري ذلك على العالوات الخاصة المضمومة 

 ويصدر وزير التأمينات باالتفاق مع وزير ،١٩٩٢إلى أجر االشتراك األساسي اعتباراً من عام 

 . المالية قراراً بقواعد تحديد الزيادة وقواعد أدائها للهيئة القومية للتأمين االجتماعي

 )المادة الرابعة(

 .١/٧/٢٠٠٤ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به إعتباراً من 

 . قوانينها يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من

 

 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(
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 ٢٠٠٤ لسنة ٨٩القانون رقم 
 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات 

 ١٩٩١ لسنة ١١الصادر بالقانون رقم 
_____ 

 لشعب باسم ا

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه

 )المادة األولى(

يعدل منطوق وفئة الضريبة على الخدمات التالية الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات 

 ليصبح ١٩٩١ لسنة ١١المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ) ٢(بالجدول رقم 

 :و اآلتىعلى النح

 م
 فئة الضريبة وحدة التحصيل نوع الخدمة

خدمات الفنادق والمطاعم السياحية فيما عدا الخدمات  ١

 .المجانية التى تقدمها هذه المنشآت للعاملين بها

 ٪١٠ قيمة الفاتورة

 ٪١٠ قيمة الفاتورة خدمات شركات النقل السياحي ٢

للجمهور، (غراف المحلى خدمات التليفون الثابت والتل ٨

 .عدا التليفون المحمول) الحكومة، الكبائن وغيره

 ٪٥ قيمة الفاتورة

   :خدمات اإلتصاالت األخرى ٩

 خدمات اإلتصاالت سواء الدولية أو المحلية عن طريق -أ 

التليفون المحمول سواء بنظام الفاتورة أو الكارت المدفوع 

 .ن النظم المتبعة في التحصيلمقدما أو غيرها م

قيمة الفاتورة أو 

 قيمة الخدمة

١٥٪ 

 خدمات اإلتصاالت الدولية والتلغراف الدولى ونقل -ب 

المعلومات والمكالمات التليفونية الدولية عن طريق 

 .التليفون الثابت

 ٪١٠ قيمة الفاتورة

 )المادة الثانية(

 .ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

 

 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٢/٥/٢٠٠٤: بتاريخ )   مكرر٢١( الجريدة الرسمية ـ العدد 



 ٧٤

 
 ٢٠٠٤ لسنة ٩٠القانون رقم 

 ١٩٨٤ لسنة ١٤٧بتعديل بعض أحكام القانون رقم 
  الموارد المالية للدولةبفرض رسم تنمية

_____ 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه

 )المادة األولى(

 بفرض رسم تنمية الموارد ١٩٨٤ لسنة ١٤٧يضاف إلى المادة األولى من القانون رقم 

 : نصه كاآلتي ) ١٧(المالية للدولة بند جديد برقم 

ت الجديدة المنتجة محليا وجميع السيارات المستوردة من الخارج ويحدد  السيارا-١٧

 : الرسم بالفئات التالية

 رسم التنمية نوع السيارة

 :سيارات الركوب وفقًا لسعة المحرك: أوالً

  سم مكعب١٢٩٩ إلى ١٠٠٠من 

  سم مكعب١٥٩٩ إلى ١٣٠٠من 

  سم مكعب١٩٩٩ إلى ١٦٠٠من 

 مكعب فأكثر سم ٢٠٠٠من 

 

٣٪ 

٣٪ 

٥٪ 

٨,٥٪ 

 ٪٢ األتوبيسات السياحية: ثانيا

يحتسب الرسم المحدد في الفقرة السابقة وفقًا للقيمة المحددة للسيارة في فواتير بيعها من 

المنتج شاملة ضريبة المبيعات بالنسبة إلى السيارات المنتجة محليا ومن قيمتها اإلجمالية الشاملة 

 .مبيعات بالنسبة إلى السيارات المستوردة من الخارجللرسوم والضرائب الجمركية وضريبة ال

 : ويحصل الرسم على النحو اآلتى

بالنسبة إلى السيارات الجديدة المنتجة محليا، تحصل مصلحة الضرائب على المبيعات * 

 .الرسم من المنتج وتورده إلى الخزانة العامة

الجمارك الرسم في بالنسبة إلى السيارات المستوردة من الخارج، تحصل مصلحة * 

 .منافذها الجمركية وتورده إلى الخزانة العامة



 ٧٥

 )المادة الثانية(

تذاكر السفر إلى الخارج الصادرة فى ) ١٤(مغادرة البالد و) ٥(يستبدل بالبندين رقمى 

 ١٩٨٤ لسنة ١٤٧مصر بالعملة المحلية المنصوص عليها فى المادة األولى من القانون رقم 

 :ارد المالية للدولة، البندان التالى نصهمابفرض رسم تنمية المو

 : مغادرة البالد-٥

 . جنيها عند مغادرة أراضى الجمهورية٥٠

 : تذاكر السفر إلى الخارج-١٤

من قيمة كل تذكرة سفر إلى الخارج عن الرحالت التي تبدأ من جمهورية مصر % ٢٥

النسبة للدرجة األولى ومائة العربية ويتحمل به المنتفع وبحد أقصى مقداره ثالثمائة جنيه ب

وخمسون جنيها بالنسبة للدرجات األخرى، وتخضع لهذا الرسم تذاكر السفر المجانية ويتحمل 

 .المنتفع بالتذكرة المجانية بهذا الرسم

وتلتزم الجهات التى تقوم بصرف تذاكر السفر بتحصيل المبالغ المشار إليها وتوريدها إلى 

 .رار من وزير الماليةالجهات التى يصدر بتحديدها ق

 )المادة الثالثة(

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويعمل 

 .٢٠٠٤مغادرة البالد اعتباراً من أول أكتوبر ) ٥(بالبند 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

 

 

 رئيس الجمهورية

 )اركحسـنى مبـ(

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٢/٥/٢٠٠٤: بتاريخ )  مكرر٢١(الجريدة الرسمية ـ العدد 



 ٧٦

 

 

 

 

 

 

 
 

 ٢٠٠٤لسنة ) ٩١(القانون رقم 
   ٢٠٠٥ /٢٠٠٤باعتماد خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لعام 
 العام الثالث من الخطة الخمسية

 )٢٠٠٦/٢٠٠٧ ـ ٢٠٠٢/٢٠٠٣(
 

 ٢٧/٥/٢٠٠٤فى ) ب( تابع ٢٢لعدد الجريدة الرسمية ا



 ٧٧

 

 

 

 
 
 
 
 

 ٢٠٠٤ لسنة ٩٢(القانون رقم 
 بربط الموازنة العامة للدولة 

 ٢٠٠٥ /٢٠٠٤للسنة المالية 
 ٢٧/٥/٢٠٠٤فى ) ب(تابع ) ٢٢العدد(الجريدة الرسمية 



 ٧٨

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  ٢٠٠٤لسنة ) ١٣٩إلى ) ٩٣(القانون رقم 
 بربط موازنات الهيئات االقتصادية 

 
 ٢٠٠٥ /٢٠٠٤لمالية للسنة ا

 مشروعًا ) ٤٧( وعددها 
 

فى ) ج(تابع ) ٢٢( العدد ١٠٦ إلى ٩٣الجريدة الرسمية من 
٢٧/٥/٢٠٠٤ 

 ٢٧/٥/٢٠٠٤فى ) ك( تابع ٢٢ العدد ١٢٣ إلى ١٠٧من  
 ٢٧/٥/٢٠٠٤فى ) هـ( تابع ٢٢ العدد ١٣٩ إلى ١٢٤من  



 ٧٩

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٢٠٠٤لسنة ) ١٤٠(القانون رقم 
 لقومية لإلنتاج الحربىبربط موازنة الهيئة ا
 ٢٠٠٤/٢٠٠٥للسنة المالية 

 ٢٧/٥/٢٠٠٤فى ) هـ( تابع ٢٢الجريدة الرسمية العدد 



 ٨٠

 ٢٠٠٤ لسنة ١٤١القانون رقم 
 بإصدار قانون تنمية المنشآت الصغيرة 

_____ 
 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية 

 : اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  قرر مجلس الشعب القانون  

 )ولى المادة األ( 

تسرى أحكام القانون المرافق على المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر التى تتوافر فيها 

 .شروط تطبيقه 

 )المادة الثانية ( 

الصندوق االجتماعى للتنمية هو الجهة المختصة بالعمل على تنمية المنشآت الصغيرة 

عاونة في الحصول على ما والمتناهية الصغر وبالتخطيط والتنسيق والترويج النتشارها  والم

تحتاجه من تمويل وخدمات ، وذلك بالتعاون مع الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات 

وتحدد الالئحة التنفيذية نظام عمل الصندوق في قيامه بهذه . اإلدارة المحلية وغيرها من الجهات 

 . المهام 

 )المادة الثالثة  ( 

 المنشآت القائمة إذا توافرت فيها الشروط المنصوص تسري أحكام القانون المرافق على

 .عليها في هذا القانون والئحته التنفيذية 

ويصدر رئيس مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية للقانون المرافق خالل ثالثة أشهر من 

 . تاريخ العمل بهذا القانون 

 )المادة الرابعة ( 

 .  به من اليوم التالى لتاريخ نشره ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 

 

 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ١٠/٦/٢٠٠٤في ) أ( تابع ٢٤الجريدة الرسمية العدد 



 ٨١

 قانون 

 تنمية المنشآت الصغيرة 

 الباب األول

 ـــــ

 اريفتعــــ

 ـــــ 
 

يقصد بالمنشأة الصغيرة فى تطبيق أحكام هذا القانون ، كل شركة أو منشأة ) ١(مادة 

فردية تمارس نشاطاً اقتصادياً إنتاجياً أو خدمياً أو تجارياًً ال يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين 

  . نيه وال يجاوز مليون جنيه وال يزيد عدد العاملين فيها على خمسين عامالًألف ج

 يقصد بالمنشأة المتناهية الصغر فى تطبيق أحكام هذا القانون كل شركة أو منشأة )٢(مادة 

أو تجارياً ويقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف أو خدمياً فردية تمارس نشاطاً اقتصادياً انتاجياً 

 . جنيه 

 الباب الثاني

 فى التأسيس والتعامل مع الجهات المحلية واألجنبية

 ـــــــــــــ

  ينشئ الصندوق االجتماعى للتنمية فى مكاتبه أو فى فروع الهيئة العامة )٣ (مادة

لالستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات وحدات لخدمة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر ، 

 كافة إجراءات التسجيل واستصدار التراخيص والموافقات – بناء على طلب أصحابها –تتولى 

ت التى تفرضها التشريعات ، والالزمة لممارسة نشاطها ، وذلك خالل مدة ال تجاوز والبطاقا

 . ثالثين يوماً من تاريخ تقديم المستندات إلى الجهات اإلدارية المختصة بمنح التراخيص 

وتضم هذه الوحدات مندوبين عن مصلحة الشركات والضرائب والسجل التجارى إلتمام 

 .  الفقرة األولى من هذه المادة اإلجراءات المشار إليها فى

كما تضم تلك الوحدات مندوبين عن الهيئات والجهات المختصة قانوناً بالتصرف فى 

األراضى واألماكن التى تلزم المنشأة ، ويكون لهم صالحية التعاقد مع أصحاب المنشآت فى كافة 

 . أوجه التصرف 

ة النشاط فور استيفاء النموذج المعد وتصدر الوحدة لصاحب المنشأة ترخيصاً مؤقتاً لمزاول

لهذا الغرض مرفقاً به المستندات المطلوبة ، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من الجهات 

األخرى ، فإذا لم ترد هذه الجهات خالل مدة الثالثين يوماً المنصوص عليها فى الفقرة األولى من 

 . هذه المادة ، صار الترخيص المؤقت نهائياً 



 ٨٢

وتقيد التراخيص النهائية فى سجل خاص لدى هذه الوحدات ويعطى لكل منشأة رقم قومى 

 . يستخدم فى جميع معامالتها 

ويكون للجهات التى أصدرت التراخيص الحق فى التفتيش على المنشآت للتأكد من 

ك وفقاً التزامها بأحكام القانون بشرط أال يخل ذلك بحسن سيرها ومباشرتها  ألوجه نشاطها ، وذل

 . للقواعد واإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون 

 يتولى الصندوق االجتماعى للتنمية التنسيق بين الجهات والمؤسسات المحلية )٤ (مادة

واألجنبية والدولية المهتمة برعاية تلك المنشآت، وعلى تلك الجهات القيام بتحديد ماهية الخدمات 

ى تقدمها للمنشآت وإخطار الصندوق االجتماعى للتنمية بها التخاذ ما يلزم لتحقيق والتيسيرات الت

 . التكامل بينها 

 الباب الثالث

 تمويل المنشأت الصغيرة ومتناهية الصغر

 ـــــــــــــ 

 

 ينشأ فى كل محافظة ، بقرار من المحافظ ، بالتنسيق مع الصندوق االجتماعى )٥ (مادة

كثر لتمويل المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر ، من خالل المؤسسات للتنمية، صندوق أو أ

والجمعيات األهلية وفقاً للقواعد واإلجراءات التى تحدد فى القرار لتنظيم عمليات التمويل 

 . والتحصيل والمتابعة 

 -:وتتكون موارد هذه الصناديق من 

 . التمويل الذى يتاح من الصندوق االجتماعى للتنمية  -١

خصصه الدولة من اعتمادات لتمويل هذه الصناديق بغرض تمويل ما ت -٢

 . المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر 

 . ما تخصصه المجالس الشعبية المحلية من موارد -٣

الهبات والمنح التي تتيحها مؤسسات التمويل لدعم المنشآت الصغيرة  -٤

 . والمتناهية الصغر 

ا يتقرر من تمويل ميسر للمنشآت الصغيرة  يدرج فى الخطة السنوية للدولة م)٦ (مادة

 .والمتناهية الصغر وتحدد مصادر هذا التمويل بما في ذلك ما يتاح لصناديق المحافظات

كما يدرج فى الموازنة العامة للدولة ما يخص الدولة من االعتمادات التى تترتب على 

 " . النفقات الجارية " الثانى أو الباب " التحويالت الرأسمالية " ماتقدم، سواء بالباب الرابع 



 ٨٣

 يقدم الصندوق االجتماعى للتنمية من موارده تمويالً ميسراً للمنشآت الصغيرة أو )٧ (مادة

المتناهية الصغر وفقاً للقواعد واإلجراءات التى يضعها مجلس إدارة الصندوق ، وذلك فضالً عما 

 . يتيحه من تمويل لصناديق تمويل تلك المنشآت فى المحافظات 

 للصندوق االجتماعى للتنمية الحصول على التمويل الالزم من األسواق المالية )٨ (مادة

المحلية وذلك بالشروط واألوضاع التى يتفق عليها مع وزارة المالية ، ويستخدم التمويل الذى 

يحصل عليه الصندوق في إعادة التمويل لصناديق تنمية المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في 

 . محافظات ، وذلك فى الحدود والضوابط التى يقرها مجلس إدارته ال

 ينشئ الصندوق االجتماعى للتنمية ، بقرار من مجلس إدارته وبمساهمة صناديق )٩ (مادة

تمويل المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في المحافظات، نظاماً لضمان مخاطر االئتمان التى 

ذا النظام سارياً بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق المشار تتعرض لها هذه المنشآت ، ويصبح ه

 .إليه ودون أن يترتب على ذلك أية أعباء على الموازنة العامة للدولة أو موازنات المحافظات

 الباب الرابع 

 الحوافز والتيسيرات

 ـــــــــــــ 

عية  يخصص من األراضي الشاغرة المتاحة لالستثمار فى المناطق الصنا)١٠ (مادة

 وذلك ٪١٠والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى االستصالح الزراعى نسبة ال تقل عن 

إلقامة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر ، ويتم تزويد هذه األراضى بالمرافق وتقسيمها 

 . وتخطيطها وطرحها على الراغبين فى إقامة تلك المنشآت 

 هذه األراضى مندوبين عنها فى وحدات وتحدد الجهات صاحبة الحق فى التصرف فى

الصندوق مزودين بخرائط لألراضى المتاحة ، ونشرة بشروط البيع واالنتفاع ونماذج العقود، 

 . ويكون لهم صالحية التعاقد واتخاذ إجراءات التسجيل والشهر 

 مع عدم اإلخالل بأية مزايا أو تيسيرات أخرى ينص عليها قانون آخر ، يحدد )١١ (مادة

عر بيع األراضى المشار إليها فى المادة السابقة فى حدود تكلفة توصيل المرافق ، ولصاحب س

المنشأة شراء األراضى وسداد ثمنها بالشروط التى تحددها الجهة البائعة ، ويجوز طلب حق 

 .  من الثمن المقدر لها  ٪ ٥االنتفاع بها بمقابل سنوى ال يزيد على 

ارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات اإلدارة المحلية  تنشىء كل من الوز)١٢ (مادة

سجالً لقيد المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر الراغبة فى التعامل  معها ، وتتيح كل منها ، مع 

 للتعاقد مع هذه المنشآت لشراء منتجاتها أو تنفيذ ٪١٠مراعاة تكافؤ الفرص ، نسبة ال تقل عن 

 .  لتلك الجهات الخدمات واإلنشاءات الالزمة



 ٨٤

 من رأس المال ٪١ يسدد صاحب المنشأة الصغيرة لوحدات الصندوق نسبة )١٣ (مادة

المدفوع بحد أقصى خمسمائة جنيه ومائتى جنيه بالنسبة للمنشأة المتناهية الصغر من تحت حساب 

الم الرسوم ومقابل الخدمات التى تقدم من جميع الجهات الحكومية وتحصل لحسابها وذلك عند است

 .الترخيص المؤقت ببدء النشاط

 يقدم الصندوق االجتماعى للتنمية ، للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر ، )١٤ (مادة

 : مباشرة أو من خالل الخبراء الذين يستعين بهم ، الخدمات اآلتية وعلى األخص 

 . التعريف بفرص االستثمار المتاحة فى كل محافظة وفى كل منطقة داخلها  -١

 دراسات جدوى أولية عن المشروعات التى تطرح على الراغبين فى إعداد -٢

 . إقامتها 

تقديم المشورة عن أفضل األماكن وأحسن مصادر الشراء لآلالت والتجهيزات  -٣

 . وغيرها من المستلزمات 

 تتزويد أصحاب المنشآت بدليل مبسط للسجالت الكمية والمحاسبية واإلرشادا -٤

 . ات العامة الالزمة للتعامل مع كافة الجه

 .التعريف بالمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المنشآت -٥

 . التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على االشتراك فيها  -٦

المساعدة فى الحصول على المعرفة والتطورات فى تقنيات اإلنتاج والتسويق  -٧

 . 

 .  هذه الخدمات ويخصص الصندوق فى موازنته السنوية االعتمادات الالزمة لتقديم

 يكون الترخيص بشغل األماكن للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر فى )١٥ (مادة

األماكن التى تخصصها األحياء وغيرها من الجهات العامة لتوزيع السلع ، بمقابل رمزى ال 

 . يجاوز نصف المقابل المحدد لشغل تلك األماكن 

رة أو متناهية الصغر إدارياً إال فى حالة  ال يجوز إيقاف نشاط أى منشأة صغي)١٦ (مادة

ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق قانوناً ، وفى هذه الحالة يخطر صاحب المنشأة بالمخالفة وبالمدة 

 . المحددة إلزالتها ، ويتم اإليقاف إذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة 

شأن لجان التوفيق فى بعض  فى ٢٠٠٠ لسنة ٧ استثناء من أحكام القانون رقم )١٧ (مادة

تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة دائمة يرأسها أحد رجال القضاء بدرجة . المنازعات 

رئيس محكمة على األقل يتم ندبه طبقاً للقواعد واإلجراءات المقررة فى قانون السلطة القضائية 

و . ماعى للتنمية ويشترك فى عضويتها ممثل عن الغرفة التجارية وآخر عن الصندوق االجت

 . يدعى للحضور صاحب الشأن أو من يمثله و ممثل عن الجهة المتظلم منها 

وتختص هذه اللجنة بنظر التظلم من قرار اإليقاف المشار إليه فى المادة السابقة على أن 

يتم التظلم خالل عشرة أيام من تاريخ إعالنه إلى صاحب الشأن بقرار اإليقاف ، ويترتب على 



 ٨٥

تظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتاً عدا المخالفات التى تهدد الصحة العامة وأمن هذا ال

 . المواطنين

وعلى اللجنة أن تصدر قراراً ، خالل سبعة أيام من تاريخ التظلم ، بتنفيذ اإليقاف           

 . أو باالستمرار فى وقف تنفيذه مؤقتاً حتى يفصل فيه 

فصل فى أى نزاع يقوم بين صاحب الشأن وأى من الجهات كما تختص هذه اللجنة بال

 . المشار إليها فى هذا القانون 

 . وال يخل كل ذلك بحق اللجوء مباشرة إلى القضاء 

 .  يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون )١٨ (مادة
 
 



 ٨٦

 ٢٠٠٤ لسنة ١٤٢القانون رقم 
 بتعديل بعض أحكام القانون 

 أن العمد والمشايخ  في ش١٩٧٨ لسنة ٥٨رقم 
_____ 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قــــرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه 

 )المادة األولى(

 في شأن العمد والمشايخ، ١٩٧٨ لسنة ٥٨من القانون رقم  ) ٧( يستبدل بنص المادة 

 : النص اآلتى 

 ) : ٧(مادة 

تيار من بين المقبول طلباتهم ، وتجرى المفاضلة بينهم يتم تعيين العمدة أو الشيخ باالخ"

 . على أساس توافر مقومات الشعبية واتزان الشخصية واإلدراك األمنى والقدرة على اإلدارة 

ويصدر بترشيح العمدة قرار من لجنة العمد والمشايخ ، ويجوز أن يتضمن هذا القرار 

 المطلقة لعدد أعضائها بعد التحقق من سالمة مرشحا أو أكثر ، وتصدر اللجنة قرارها باألغلبية

 . اإلجراءات ومطابقتها للقانون واستيفاء المقومات المشار إليها فيمن يتم ترشيحه 

ويعرض قرار لجنة العمد والمشايخ على لجنة برئاسة مساعد أول وزير الداخلية لألمن 

 .هما الوزير المختص وعضوية ممثلين لوزارتي العدل والتنمية المحلية ، يختار كال من

 . وتعد اللجنة تقريراً بالرأى النهائي يعرض على وزير الداخلية العتماده 

وفي جميع األحوال يجب أن يتم شغل وظيفة العمدة خالل السنة التالية لخلو الوظيفة على 

 . "األكثر

 ) المادة الثانية  ( 

 . م التالى لتاريخ نشره ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليو

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 

 

 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ١٠/٦/٢٠٠٤في ) أ( تابع ٢٤  الجريدة الرسمية العدد 

 
 



 ٨٧

 ٢٠٠٤ لسنة ١٤٣القانون رقم 
 بتعديل بعض أحكام 

 ١٩٩٢ لسنة ٩٥لمال الصادر بالقانون رقم قوانين سوق رأس ا
 ٢٠٠٠ لسنة ٩٣واإليداع والقيد المرآزى لألوراق المالية الصادر بالقانون رقم 

 ٢٠٠١ لسنة ١٤٨والتمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 
 ـــــــــــــــــ 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه

 )المادة األولى(

 لسنة ٩٥يضاف إلى الباب الثالث من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 

 :  مكرراً، بالنصوص اآلتية٦٥ فصل ثالث وإلى الباب السادس مادة جديدة برقم ١٩٩٢

 الفصل الثالث" 

 شركات التوريق

 :مكررا) ٤١(مادة 

 قابلة للتداول في حدود ما يحال إليها شركة التوريق هى التى تزاول نشاط إصدار سندات

 فى –من حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع بالضمانات المقررة لها ، وتعد شركة التوريق 

 . من الشركات العاملة فى مجال األوراق المالية-تطبيق أحكام هذا القانون 

 ".محفظة التوريق"ويطلق على الحقوق والمستحقات والضمانات المحالة اسم 

يقتصر غرض هذه الشركة على مزاولة النشاط المشار إليه دون غيره ، وال يجوز بغير و

ترخيص من مجلس إدارة الهيئة أن يحال إلى الشركة أكثر من محفظة توريق واحدة، أو أن تقوم 

بأكثر من إصدار واحد للسندات، وذلك طبقًا للقواعد واإلجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس 

 .اإلدارة

 ):١(مكررا ) ٤١(ادة م

تتم حوالة محفظة التوريق بموجب اتفاق بين المحيل وشركة التوريق المحال إليها وفقًا 

ويجب أن تكون الحوالة نافذة وناجزة وغير معلقة على شرط وناقلة . للنموذج الذى تعده الهيئة

ودها وقت الحوالة، لجميع الحقوق والمستحقات والضمانات المحالة، وأن يكون المحيل ضامنًا لوج

وال يكون مسئوالً عن الوفاء بأى منها بعد إتمام الحوالة إلى شركة التوريق ، ويجب إخطار الهيئة 

بذلك ونشر ملخص واف التفاق الحوالة في جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتى االنتشار 

 .إحداهما على األقل باللغة العربية



 ٨٨

ات المحالة ومباشرة حقوق شركة التوريق في ويتولى المحيل تحصيل الحقوق والمستحق

مواجهة المدينين لصالح حملة السندات التى تصدرها الشركة بصفته نائبا عنها، فإذا تم االتفاق 

على غير ذلك تعين على المحيل إخطار المدينين الملتزمين بالحقوق والمستحقات والضمانات 

 .علم الوصولالمحالة بهذا االتفاق، وذلك بكتاب مسجل مصحوب ب

وتكون الحوالة في جميع األحوال نافذة ومنتجة ألثرها دون اشتراط موافقة المدين أو 

 .إخطاره بها

 ):٢(مكررا ) ٤١(مادة 

يكون الوفاء بالقيمة اإلسمية للسندات التى تصدرها شركة التوريق والعائد عليها من 

نات أخرى اتفاقية يتم الوفاء منها حصيلة محفظة التوريق ، ويجوز أن يكون الوفاء مضمونا بضما

 .باإلضافة إلى تلك الحصيلة

وتلتزم شركة التوريق بتقديم شهادة بالتصنيف االئتمانى لمحفظة التوريق التى تصدر 

السندات فى مقابلها والذى ينبغى اال تقل درجته عن المستوى الدال على القدرة على الوفاء 

 .رها مجلس ادارة الهيئة بااللتزامات ، وفقاً للقواعد التى يقر

وتلتزم شركة التوريق بإيداع المستندات الدالة على حوالة محفظة التوريق والمبالغ التى 

يتم تحصيلها بعد خصم مستحقات شركة التوريق ومصاريف عملية التوريق، وذلك لحساب حملة 

زى لألوراق المالية السندات لدى أمين للحفظ مرخص له وفقًا ألحكام قانون اإليداع والقيد المرك

 .٢٠٠٠ لسنة ٩٣الصادر بالقانون رقم 

وألمين الحفظ، بعد موافقة شركة التوريق، استثمار المبالغ المودعة لديه وفقًا للشروط 

 .واإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون

ن الحفظ وفقًا وتكون المبالغ والمستندات واألوراق المالية والتجارية المودعة لدى أمي

ألحكام هذه المادة ملكًا لحملة السندات، وال تدخل في الذمة المالية لشركة التوريق، وال فى 

الضمان العام لدائنى المحيل أو الشركة، وبخالف محفظة التوريق ال يحق لحملة سندات التوريق 

 .التنفيذ على أصول الشركة

 ) :٣(مكررا ) ٤١(مادة 

عناية الشخص الحريص للحفاظ على حقوق حملة السندات، كما على شركة التوريق بذل 

 .يلتزم محيل المحفظة بذات العناية متى استمر في تحصيل الحقوق المحالة لحساب شركة التوريق

 ):٤(مكررا ) ٤١(مادة 

 .من هذا القانون) ٤٠(تسرى على شركة التوريق أحكام المادة 



 ٨٩

 ):٥(مكررا ) ٤١(مادة 

فيذية لهذا القانون واجبات شركة التوريق، وما يتعين عليها إمساكه من تحدد الالئحة التن

دفاتر وسجالت، وذلك فضالً عما هو منصوص عليه فى هذا القانون بشأن الشركات العاملة فى 

 .مجال األوراق المالية

 ):٦(مكررا ) ٤١(مادة 

 .تعفى حوالة محافظ التوريق من ضريبة الدمغة

 ):٧(مكررا ) ٤١(مادة 

على المحيل أن يفصح لشركة التوريق عن المعلومات والبيانات التى تتضمنها محفظة 

التوريق وذلك دون التقيد باألحكام المتعلقة بسرية الحسابات المنصوص عليها فى قانون البنك 

 .٢٠٠٣ لسنة ٨٨المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 

 ):٨(مكررا ) ٤١(مادة 

من هذا القانون، للشركات المساهمة من غير شركات ) ١٢(إلخالل بأحكام المادة مع عدم ا

التوريق وبترخيص من مجلس إدارة الهيئة إصدار سندات تخصص لسداد قيمتها اإلسمية والعائد 

 . عليها محفظة مستقلة من الحقوق المالية للشركة بالضمانات المقررة لها 

في االشتراك فى التنفيذ على حقوق الشركة، تسرى وفيما عدا حق حملة سندات التوريق 

 .على الشركة ومحفظة التوريق المشار إليها األحكام المنصوص عليها في هذا الفصل

 .و يكون ذلك كله وفقًا للشروط واإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون

 الباب السادس

_                                       ___ 

 : مكررا) ٦٥(مادة 

يعاقب بغرامة قدرها ألفا جنيه على كل يوم من أيام التأخير فى تسليم القوائم المالية وفقاً 

لقواعد اإلفصاح المرتبطة بها والمتعلقة بقواعد قيد وشطب األوراق المالية المنصوص عليها فى 

 من هذا القانون) ١٦(المادة 

 من يفوضه أن يعرض التصالح عن هذه الجريمة فى ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أو

 .أية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء نصف الغرامة المستحقة

 ."ويترتب على التصالح وتنفيذه انقضاء الدعوى الجنائية

 )المادة الثانية(

 لسنة ١٤٨من قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم ) ١١(يستبدل بنص المادة 

 : النص اآلتى ، ٢٠٠١



 ٩٠

 ) : ١١(مادة 

يجوز للممول أن يحيل حقوقه المالية ومستحقاته آجلة الدفع بالضمانات المقررة لها "

والناشئة عن اتفاق التمويل، وذلك وفقًا ألحكام الفصل الثالث من الباب الثالث من قانون سوق 

 ".١٩٩٢ لسنة ٩٥رأس المال الصادر بالقانون رقم 

 )المادة الثالثة(

من قانون ) ٢٤(والفقرة الثانية من المادة ) ٢٣(تبدل بنصوص الفقرة الثالثة من المادة يس

من قانون اإليداع والقيد المركزى لألوراق المالية ) ١٨(سوق رأس المال المشار إليه والمادة 

 :  ، النصوص اآلتية ٢٠٠٠ لسنة ٩٣الصادر بالقانون رقم 

 : فقرة ثالثة) ٢٣(مادة 

إنشاء الصندوق نظام إدارته وعالقته بالشركات المشار إليها ونسبة ويتضمن قرار "

مساهمة كل منها فى موارده، ومقابل التأخير فى الوفاء بهذه المساهمة وأية مبالغ تستحق 

للصندوق عن المواعيد المحددة للوفاء بها، وكذلك قواعد إنفاق واستثمار هذه الموارد ، والمخاطر 

 ."سس التعويض عنها التى يؤمنها الصندوق وأ

 :فقرة ثانية) ٢٤(مادة 

كما تحدد رسوم قيد األوراق المالية بالبورصة على أال يتجاوز رسم القيد فى الجداول "

من هذا القانون خمسين ألف جنيه سنويا عن كل إصدار وثالثين ) ١٦(من المادة ) أ(المبينة بالبند 

 ."من المادة المذكورة) ب(لمبينة بالبند ألف جنيه سنويا عن كل إصدار للقيد في الجداول ا

 ) : ١٨(مادة 

على الشركة أن تنشئ وتدير صندوقًا لضمان الوفاء بااللتزامات الناشئة عن عمليات "

األوراق المالية يلتزم األعضاء باالشتراك فيه، ويصدر بنظامه وبقواعد االشتراك فيه وبمقابل 

حقاقه ، قرار من مجلس إدارة الهيئة بناء على عرض التأخير عن الوفاء باإلشتراك فى ميعاد است

 .مجلس إدارة الشركة

 من قيمة المبالغ موضوع االلتزامات المتأخرة و الناشئة عن ٪١ويعاقب بغرامة قدرها 

 ."عمليات األوراق المالية ، وذلك عن كل يوم من أيام التأخير فى الوفاء بهذه االلتزامات 

 )المادة الرابعة(

 .لقانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره ينشر هذا ا

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ١٧/٦/٢٠٠٤: بتاريخ )   تابع أ ٢٥(الجريدة الرسمية ـ العدد 



 ٩١

 ٢٠٠٤ لسنة ١٤٤نون رقم القا
 بالترخيص لوزير البترول 

 في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول 
 وشرآة بارين انيرجى ليمتد للبحث عن البترول 

 واستغالله فى منطقة شرق آنايس بالصحراء الغربية
_____ 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :اه قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرن

 )المادة األولى(

يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بارين 

انيرجى ليمتد للبحث عن البترول واستغالله فى منطقة شرق كنايس بالصحراء الغربية ، وذلك 

 . وفقاً للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها 

 )المادة الثانية(

إلجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة هذا القانون ، وتنفذ باإلستثناء تكون للقواعد وا

 . من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره

 .نهايبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قواني 

 

 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ٧/٢٠٠٤/ ١: بتاريخ )   تابع   ٢٧(الجريدة الرسمية ـ العدد 



 ٩٢

 ٢٠٠٤ لسنة ١٤٥القانون رقم 
 بالترخيص لوزير البترول 

 في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول 
 وشرآة ثروة للبترول للبحث عن البترول 

 واستغالله فى منطقة غرب غزاالت بالصحراء الغربية
_____ 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه 

 )المادة األولى(

يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ثروة 

 منطقة غرب غزاالت بالصحراء الغربية ، وذلك وفقاً للبترول للبحث عن البترول واستغالله فى

 . للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها 

 )المادة الثانية(

تكون للقواعد واإلجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة هذا القانون ، وتنفذ باإلستثناء 

 . من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة(

 . الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشرهينشر هذا القانون فى

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 

 

 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ٧/٢٠٠٤/ ١: بتاريخ )  أ (  تابع ٢٧الجريدة الرسمية ـ العدد 



 ٩٣

 ٢٠٠٤ لسنة ١٤٦م القانون رق
 بالترخيص لوزير البترول 

 في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول 
 وشرآة ثروة للبترول للبحث عن البترول 

 واستغالله فى منطقة السلوم بالصحراء الغربية
_____ 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه 

 )ولىالمادة األ(

يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ثروة 

للبترول للبحث عن البترول واستغالله فى منطقة السلوم بالصحراء الغربية، وذلك وفقاً للشروط 

 . المرفقة والخريطة الملحقة بها 

 )المادة الثانية(

ط المرفقة قوة هذا القانون ، وتنفذ باإلستثناء تكون للقواعد واإلجراءات الواردة في الشرو

 . من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 

 

 رئيس الجمهورية

 )نى مبـاركحسـ(

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ٧/٢٠٠٤/ ١: بتاريخ )  ب (  تابع ٢٧الجريدة الرسمية ـ العدد 



 ٩٤

 ٢٠٠٤ لسنة ١٤٧القانون رقم 
 بالترخيص لوزير البترول 

 في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول 
 وشرآة ميرلون الفيوم للبترول للبحث عن البترول 

 منطقة الفيوم بالصحراء الغربيةواستغالله فى 
_____ 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه 

 )المادة األولى(

يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ميرلون 

فيوم بالصحراء الغربية، وذلك وفقاً الفيوم للبترول للبحث عن البترول واستغالله فى منطقة ال

 . للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها 

 )المادة الثانية(

تكون للقواعد واإلجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة هذا القانون ، وتنفذ باإلستثناء 

 . من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة(

 .ية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشرهينشر هذا القانون فى الجريدة الرسم

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 

 

 

 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ٧/٢٠٠٤/ ١: بتاريخ )  ج (  تابع ٢٧الجريدة الرسمية ـ العدد 



 ٩٥

 ٢٠٠٤ لسنة ١٤٨القانون رقم 
 بالترخيص لوزير البترول 

 في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول 
 وشرآة ثروة للبترول للبحث عن البترول 
 واستغالله فى منطقة سيوة بالصحراء الغربية

_____ 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه 

 )المادة األولى(

ر البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ثروة يرخص لوزي

للبترول للبحث عن البترول واستغالله فى منطقة سيوة بالصحراء الغربية، وذلك وفقاً للشروط 

 . المرفقة والخريطة الملحقة بها 

 )المادة الثانية(

 القانون ، وتنفذ باإلستثناء تكون للقواعد واإلجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة هذا

 . من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 

 

 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ٧/٢٠٠٤/ ١: بتاريخ )  د (  تابع ٢٧الجريدة الرسمية ـ العدد 



 ٩٦

 

 
 ٢٠٠٤ لسنة ١٤٩القانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول 
  ليمتد للبحث عن) إيجيبت(وشرآة أويل سيرش . ايه . وشرآة سيبترول انترناشيونال اس 

 البترول واستغالله فى منطقة شرق رأس قطاره بالصحراء الغربية
_____ 

 

  باسم الشعب 

  رئيس الجمهورية 

 

 : قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه 

 )المادة األولى ( 

يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سيبترول 

ليمتد للبحث عن البترول واستغالله فى ) ايجيبت(وشركة أويل سيرش . ايه . اس انترناشيونال 

 . منطقة شرق رأس قطاره بالصحراء الغربية ، وذلك وفقاً للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها

 )المادة الثانية ( 

ثناء تكون للقواعد واإلجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون ، وتنفذ باالست 

 .  من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 ) المادة الثالثة ( 

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 

 

 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ٧/٢٠٠٤/ ١: بتاريخ )  د (  تابع ٢٧الجريدة الرسمية ـ العدد 



 ٩٧

 ٢٠٠٤ لسنة ١٥٠القانون رقم 
 بالترخيص لوزير البترول 

 في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول 
 وشرآة ثروة للبترول للبحث عن البترول 

 واستغالله فى منطقة الفرافرة بالصحراء الغربية
_____ 

 الشعبباسم 

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه 

 )المادة األولى(

يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ثروة 

للبترول للبحث عن البترول واستغالله فى منطقة الفرافرة بالصحراء الغربية، وذلك وفقاً للشروط 

 .  والخريطة الملحقة بها المرفقة

 )المادة الثانية(

تكون للقواعد واإلجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة هذا القانون ، وتنفذ باإلستثناء 

 . من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة(

 .هينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 

 

 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ٧/٢٠٠٤/ ١: بتاريخ )  و (  تابع ٢٧الجريدة الرسمية ـ العدد 



 ٩٨

 ٢٠٠٤ لسنة ١٥١القانون رقم 
 بالترخيص لوزير البترول 

 لمصرية القابضة للغازاتفي التعاقد مع الشرآة ا
 الطبيعية وشرآة ثروة للبترول 
 للبحث عن الغاز والزيت الخام 

 واستغاللهما فى منطقة ثقة بشمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط
_____ 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه 

 )المادة األولى(

 في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة يرخص لوزير البترول

ثروة للبترول للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغاللهما فى منطقة ثقة بشمال سيناء البحرية 

 . بالبحر المتوسط ، وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها 

 )المادة الثانية(

واردة في الشروط المرفقة قوة هذا القانون ، وتنفذ باإلستثناء تكون للقواعد واإلجراءات ال

 . من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 

 

 

  الجمهوريةرئيس

 )حسـنى مبـارك(

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ٧/٢٠٠٤/ ١: بتاريخ )  و (  تابع ٢٧الجريدة الرسمية ـ العدد 



 ٩٩

 
 ٢٠٠٤ لسنة ١٥٢القانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول 
 في التعاقد مع الشرآة المصرية القابضة للغازات
  اتش الطبيعية وشرآة ار دبليو اى ديا نيل جى ام بى

 للبحث عن الغاز والزيت الخام 
 واستغاللهما فى منطقة دسوق بدلتا النيل

_____ 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه 

 )المادة األولى(

 يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة 

يو اى ديا نيل جى ام بى اتش للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغاللهما فى منطقة دسوق ار دبل

 . بدلتا النيل، وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها 

 )المادة الثانية(

تكون للقواعد واإلجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة هذا القانون ، وتنفذ باإلستثناء 

 .  تشريع مخالف لها من أحكام أى

 )المادة الثالثة(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 

 

 

 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ٧/٢٠٠٤/ ١: بتاريخ )  و (  تابع ٢٧ة ـ العدد الجريدة الرسمي



 ١٠٠

 ٢٠٠٤ لسنة ١٥٣القانون  رقم 
 بشأن تعديل بعض أحكام القانون 

  بتنظيم المنشآت الطبية١٩٨١ لسنة ٥١رقم 
_________ 

 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية 

 

 : اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  قرر مجلس الشعب القانون  

 )المادة األولى ( 

 ، ١٦، ١٥ ، ١٤ ، ١٣ ، ١٠ ، ٩ ، ٧ ، ٦ ، ٣ ، ٢ ، ١ل بنصوص المواد يستبد

 : بتنظيم المنشآت الطبية ، النصوص التالية ١٩٨١ لسنة ٥١ من القانون رقم ١٨ ، ١٧

فى تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر منشأة طبية كل مكان أعد للكشف على ): "١(مادة 

 ناقهين أو إجراء الفحوصات الطبية وتشملالمرضى أو عالجهم أو تمريضهم أو إقامة ال

  : ما يأتى 

 :العيادة الطبية الخاصة ) أ(

هى كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليه الحق فى استعمالها قانوناً ويديرها  

طبيب أو طبيب أسنان كل حسب مهنته المرخص له فى مزاولتها وال تمنعه أى قواعد أخرى 

ة الستقبال المرضى ورعايتهم طبياً ويجوز أن يكون بها أسرة للمالحظة عن هذه المزاولة ومعد

وليست لإلقامة على أال يجاوز عددها ثالثة أسرة ، ويجوز أن يساعده أو أن يقوم مقامه فى 

 . حالة غيابه طبيب أو طبيب أسنان أو أكثر مرخص له فى مزاولة المهنة من ذات التخصص 

الطبية الخاصة عيادة األشعة والمعمل التى يمتلكها أو       ويعتبر فى حكم العيادة 

 .يديرها طبيب

 

 : العيادات التخصصية ) ب(

هى كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليه الحق فى استعمالها قانوناً طبيب أو  

أكثر مرخص له فى مزاولة المهنة وتكون معدة ال ستقبال المرضى ورعايتهم طبياً ، ويجوز أن 

ون بها أسرة ال يجاوز عددها خمسة أسرة ، ويعمل بالعيادات التخصصية أكثر من طبيب من يك

تخصصات مختلفة تجمعهم إدارة مشتركة ، يكون أحدهم هو المدير الفنى المسئول عن 

 . العيادات

ويجوز إجراء عمليات صغرى فقط فى غرفة عمليات مجهزة طبقاً للوائح المنظمة 

 .لذلك

ص بإنشاء العيادات التخصصية لجمعية مقيدة بوزارة الشئون كما يجوز الترخي

االجتماعية أو لهيئة عامة يكون من بين أغراضها إنشاء وإدارة هذه العيادات التخصصية أو 



 ١٠١

وتخضع هذه العيادات ألحكام الفقرتين . شركة لعالج العاملين بها أو المقيمين فى منشآتها 

  .السابقتين من هذا البند 

 

 :كز الطبى التخصصى المر) ج(

هو كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليه الحق فى استعمالها قانوناً طبيب أو  

أكثر مرخص له فى مزاولة المهنة ويكون معدا الستقبال المرضى ورعايتهم طبياً ، ويقتصر 

العمل بالمركز على تخصص واحد بفروعه الدقيقة وما يرتبط به من تخصصات مكملة ، 

 جمعهم إدارة مشتركة يكون أحدهم المدير الفنى المسئول ، ويجوز أن يكون به أسرة وت

ال يجاوز عددها خمسة وعشرين سريرا ، كما يجوز إجراء عمليات جراحية به فى غرفة 

 . عمليات كبرى مجهزة طبقاً للوائح المنظمة لذلك 

 :المستشفى الخاص ) د(

كشف عليهم وعالجهم ويوجد به على األقل هو كل منشأة أعدت الستقبال المرضى وال 

خمسة عشر سريراً ، كما يلزم أن يوجد به غرفتان للعمليات على األقل وغرفة إفاقة وأخرى 

رعاية مركزة ، ويكون مجهزا طبقاً للوائح المنظمة لذلك وحسب التخصصات الموجودة 

ولة المهنة ، كما بالمستشفى ، وعلى أن يدير المستشفى ويشرف عليه طبيب مرخص له بمزا

يلزم أن يكون للمستشفى الذى يرخص له ألول مرة طبقاً ألحكام هذا القانون مدخل خاص به 

 . منفصل عن المدخل الخارجى للعقار الموجود به 

وال يتم الترخيص للمستشفى إال بعد متابعة استكمال تجهيزاته وكفاءة العاملين به بما  

شهادة من الجهة المختصة بوزارة الصحة نظير مبلغ ألف يضمن توفير الجودة الشاملة بصدور 

جنيه يورد لحساب صندوق تحسين أداء العمل فى اإلدارة المشرفة على تنفيذ هذا القانون 

ويصدر بإنشاء الصندوق وتحديد موارده ونظام العمل به قرار من رئيس . بوزارة الصحة

 . الجمهورية

 

 :دار النقاهة ) هـ( 

ت إلقامة المرضى ورعايتهم طبياً أثناء فترة النقاهة من األمراض، هى كل منشأة أعد 

 . على أن يكون ذلك تحت إشراف وإدارة طبيب مرخص له بمزاولة المهنة 

 . "كما يعتبر صاحب المنشأة هو من صدر باسمه ترخيص بمزاولة نشاط المنشأة  

 

ن المحافظ المختص ال يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إال بترخيص م): " ٢(مادة 

بعد تسجيلها فى النقابة الطبية المختصة مقابل رسم تسجيل يؤدى للنقابة ويحدد على النحو 

 :التالى 

 .مائة جنية للعيادة الطبية الخاصة ) ١٠٠ (-١

 . مائتين وخمسين جنيها للعيادات التخصصية ) ٢٥٠ (-٢



 ١٠٢

لنقاهة أو المركز مائة جنيه عن كل سرير بالمستشفى الخاص أو دار ا) ١٠٠ (-٣

 . الطبى التخصصى 

 منها لصالح صندوق تحسين أداء العمل فى اإلدارات المشرفة ٪ ٣٠على أن يخصص 

 .على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العالج الحر بالمحافظات 

 . ويجوز بقرار من وزير الصحة مضاعفة هذه الرسوم بعد أخذ رأى النقابة المختصة 

ظة المختصة عند الترخيص للمنشأة الطبية بمزاولة نشاطها بإخطار وتقوم المحاف

 ."وزارة الصحة بالبيانات الالزمة لتسجيلها فى سجل مركزى ينشأ لهذا الغرض 

 

يجب أن تكون إدارة المنشأة الطبية لطبيب مرخص له فى مزاولة المهنة ) : " ٣(مادة 

راحة األسنان لطبيب مرخص له فى على أن تكون إدارة المنشأة الطبية المخصصة لطب وج

 . مزاولة مهنة طب وجراحة األسنان 

وإذا تغير مدير المنشأة وجب على صاحب المنشأة إخطار الجهة الصحية المختصة  

بالمحافظة والنقابة الطبية الفرعية المختصة بذلك خالل أسبوعين بخطاب موصى عليه بعلم 

 خالل أسبوعين من تاريخ اإلخطار على أن يخطر الوصول ، وعليه أن يعين لها مديراً جديداً

الجهة الصحية المختصة باسمه وإال وجب عليه التوقف عن ممارسة نشاط المنشأة فإذا لم يتم 

 . " ذلك قامت الجهة المختصة بإغالقها إدارياً لحين تعيين المدير

 

 له أن يدير للطبيب أن يمتلك أكثر من عيادة طبية خاصة ، وإنما ال يجوز ") :٦(مادة 

 . "أكثر من منشأة طبية واحدة بخالف العيادات الطبية الخاصة 

 

يجب أن يتوافر فى المنشأة الطبية االشتراطات الصحية والطبية التى ): " ٧(مادة 

يصدر بها قرار من وزير الصحة وتشمل كل ما يتعلق بالتجهيزات وكيفية أداء الخدمة الطبية ، 

والمواصفات الخاصة بغرفة العمليات فى حالة إجراء جراحات مع مراعاة استيفاء الشروط 

 فى شأن تنظيم العمل باإلشعاعات ١٩٦٠ لسنة ٥٩وذلك مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم 

 لسنة ٣٦٧المؤينة والوقاية من أخطارها ، فى حالة وجود جهاز أشعة ، وكذلك القانون رقم 

 والبكتريولوجيا و الباثولوجيا وتنظيم معامل  فى شأن تنظيم مهنة الكيمياء الطبية١٩٥٤

 . "التشخيص الطبى ومعامل األبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية 

 

تحدد بقرار من وزير الصحة نسبة عدد األطباء المقيمين وأعضاء هيئة ): " ٩(مادة 

ة المخصصة التمريض والفنيين الواجب توافرهم فى كل منشأة طبية بالنسبة إلى عدد األسر

 . "للعالج الداخلى بها على أن يكونوا من المرخص لهم بمزاولة المهنة 

 

تلتزم كل منشأة طبية بالئحة آداب المهن الطبية فى جميع تصرفاتها ): " ١٠(مادة 



 ١٠٣

وخاصة فى وسائل الدعاية واإلعالن بحيث ال يتم اإلعالن عن المنشأة إال بعد الحصول على 

ويلزم الحصول . ى أال يتضمن اإلعالن طرق التشخيص أو العالج موافقة وزارة الصحة وعل

 . "على موافقة النقابة إذا ما أراد الطبيب أن يعلن عن نفسه أو عن نشاطه 

 

 : يلغى الترخيص بالمنشأة الطبية فى األحوال اآلتية ): " ١٣(مادة 

 على عام وفى  إذا طلب المرخص له إلغاءه ، أو إذا أوقف العمل بالمنشأة مدة تزيد-١

حالة العيادات الطبية الخاصة يوقف الترخيص فى حالة تغيب المرخص له بها أكثر من عام 

ويتم إعادة سريانه بعد عودته وعليه إخطار النقابة الفرعية واإلدارة المختصة بمديرية الشئون 

 . الصحية فى الحالتين 

 . اؤها  إذا نقلت المنشأة من مكانها إلى مكان آخر أو أعيد بن-٢

 إذا أجرى تعديل فى المنشأة يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ولم -٣

 . تعد الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعديل فى المدة التى تحددها السلطة المختصة 

 .  إذا ُأديرت المنشأة لغرض آخر غير الغرض الذى منح من أجله الترخيص -٤

 . ق المنشأة نهائياً أو بإزالتها  إذا صدر حكم بإغال-٥

 إذا تكررت المخالفة من المنشأة رغم توقيع العقوبات المقررة بالقانون ولم ترتدع -٦

 . المنشأة عن المخالفة 

 إذا زاول العمل بالمنشأة الطبية أشخاص غير حاصلين على ترخيص بمزاولة مهنة -٧

 . "الطب وكذا المهن الطبية األخرى 

 

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف " ) : ١٤(مادة 

جنيه وال تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق 

 . "أن صدر حكم بإغالقها أو صدر قرار إدارى بإغالقها قبل زوال أسباب اإلغالق 

 

جاوز سنتين وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف يعاقب بالحبس مدة ال ت): " ١٥(مادة 

جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق 

التحايل أو باستعارة إسم طبيب لهذا الغرض ، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه 

وإلغاء الترخيص . لمخالفة للحصول على الترخيص فضالً عن الحكم بإغالق المنشأة موضوع ا

 . الممنوح لها وللقاضى أن يأمر بتنفيذ حكم اإلغالق فوراً ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه 

وفى جميع األحوال ينفذ الحكم الصادر باإلغالق وال يؤثر استشكال صاحب المنشأة أو  

 ."ص عليها قانون آخر الغير فى التنفيذ ، وكل ذلك مع عدم اإلخالل بتطبيق أية عقوبة أشد ين

 

كل مخالفة أخرى ألحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة ال تقل عن ): " ١٦(مادة 

ألفى جنيه وال تزيد على عشرين ألف جنيه ، وفى حالة عدم إزالة المخالفة خالل المهلة 



 ١٠٤

 الممنوحة لذلك يجوز للقاضى أن يحكم بناء على طلب السلطة الصحية المختصة بإغالق

المنشأة نهائياً أو للمدة التى يحددها الحكم وينفذ الحكم فوراً ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه 

، وينفذ حكم اإلغالق دون االعتداد بما قد يزاول فيها من أنشطة أخرى متى كانت حالة المنشأة 

 . ال تسمح بقصر اإلغالق على الجزء الذى وقعت فيه المخالفة 

 

تكابها لمخالفات مهنية يجوز وضع المستشفى تحت إشراف الوزارة وفى حالة تكرار ار

 ." مباشرة 

 

يكون لألطباء العاملين باإلدارة المركزية للمؤسسات العالجية غير ): " ١٧(مادة 

الحكومية والتراخيص وكذا مديرى مديريات الشئون الصحية بالمحافظات واإلدارات الصحية 

رات طب األسنان ومن ينتدبهم وزير الصحة باالتفاق مع وزير والعالج الحر بها وكذا مديرى إدا

العدل من بين األطباء المتفرغين ، صفة مأمورى الضبط القضائى إلثبات الجرائم التى تقع 

بالمخالفة ألحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ، ولهم فى سبيل ذلك حق دخول المنشآت 

 . "ها فى أى وقت الطبية هم ومرافقوهم والتفتيش علي

 

يستمر العمل بالتراخيص السابق إصدارها للمنشآت الطبية قبل العمل بهذا ): "١٨(مادة

 ." القانون على أن يتم توفيق أوضاعها وفقاً ألحكام هذا القانون خالل سنتين من تاريخ العمل به

 

 )المادة الثانية ( 

 لطبية مادة جديدة  بتنظيم المنشآت ا١٩٨١ لسنة ٥١يضاف إلى القانون رقم 

 :، نصها اآلتى) مكررا١٦ً(برقم 

 

من هذا القانون إذا زاولت المنشأة ) ١٤(مع مراعاة حكم المادة ) :  مكررا١٦ً(مادة 

نشاطها قبل الحصول على الترخيص ، يتم غلقها بقرار من السلطة الصحية المختصة مباشرة، 

قل عن ألف جنيه وال تزيد على خمسين وللقاضى أن يحكم بناء على طلبها بتوقيع غرامة ال ت

 ."ألف جنيه على المنشأة المخالفة وال يتم مزاولة النشاط إال بعد الحصول على الترخيص 

 

 )المادة الثالثة  ( 

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 

 . انون من قوانينها يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كق 

 

 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(



 ١٠٥

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ١٤/٧/٢٠٠٤: بتاريخ )  أ ( مكرر ٢٨الجريدة الرسمية ـ العدد 



 ١٠٦

 ٢٠٠٤ لسنة ١٥٤القانون رقم 
 ١٩٧٥ لسنة ٢٦بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 بشأن الجنسية المصرية 
_____ 

 

 باسم الشعب

 هورية رئيس الجم

 : اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  قرر مجلس الشعب القانون 

 

 )مادة األولى ال( 

 بشأن الجنسية المصرية ، ١٩٧٥ لسنة ٢٦من القانون رقم ) ٢(يستبدل بنص المادة 

 : النص اآلتى 

 : يكون مصرياً  ) " ٢(مادة 

 . من ولد ألب مصرى ، أو ألم مصرية  )١(

ويعتبر اللقيط فى مصر . من ولد فى مصر من أبوين مجهولين  )٢(

 . مولوداً فيها ما لم يثبت العكس 

ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية إعماالً ألحكام الفقرة 

السابقة ، أن يعلن وزير الداخلية برغبته فى التخلى عن الجنسية المصرية ، ويكون إعالن 

ونى أو من األم أو متولى التربية فى حالة عدم هذه الرغبة بالنسبة للقاصر من نائبه القان

 . وجود أيهما 

وللقاصر الذى زالت عنه الجنسية المصرية تطبيقاً لحكم الفقرة السابقة ، أن يعلن رغبته فى 

 . استردادها خالل السنة التالية لبلوغه سن الرشد 

بقتين قرار من وزير ويصدر باإلجراءات والمواعيد التى تتبع فى تنفيذ أحكام الفقرتين السا

الداخلية ، ويكون البت فى زوال الجنسية المصرية بالتخلى أو ردها إعماالً لهذه األحكام ، 

 . بقرار منه 

 )المادة الثانية ( 

 .  المشار إليه ١٩٧٥ لسنة ٢٦من القانون رقم ) ٣(يلغى نص المادة  



 ١٠٧

 

 

 

 )المادة الثالثة ( 

رى قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، أن يعلن يكون لمن ولد ألم مصرية وأب غير مص 

وزير الداخلية برغبته فى التمتع بالجنسية المصرية ، ويعتبر مصرياً بصدور قرار بذلك من 

 . الوزير ، أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ اإلعالن دون صدور قرار مسبب منه بالرفض 

رة السابقة تمتع األوالد القصر ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقاً لحكم الفق 

 .بهذه الجنسية ،أما األوالد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية باتباع ذات اإلجراءات السابقة 

فإذا توفى من ولد ألم مصرية وأب غير مصرى قبل تاريخ العمل بهذا القانون، يكون  

  . ألوالده حق التمتع بالجنسية وفقاً ألحكام الفقرتين السابقتين

وفى جميع األحوال ، يكون إعالن الرغبة فى التمتع بالجنسية المصرية بالنسبة  

 . للقاصر من نائبه القانونى أو من األم أو متولى التربية فى حالة عدم وجود أيهما 

 )المادة الرابعة ( 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التـالى لتـاريخ                

 . ه نشر

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 

 

 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ١٤/٧/٢٠٠٤: بتاريخ )  أ ( مكرر ٢٨الجريدة الرسمية ـ العدد 



 ١٠٨

 ٢٠٠٤ لسنة ١٥٥القانون رقم 
 بالقانونبتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر 

  بإنشاء١٩٧٥ لسنة ٩١ والقوانين أرقام ١٩٧١ لسنة ١٠٩رقم 
  فى شأن النظام األساسى١٩٧٥ لسنة ٩٢أآاديمية الشرطة و
  فى شأن النظام األساسى١٩٧٥ لسنة ٩٣للكليات العسكرية و

  بشأن النظام األساسى١٩٨٠ لسنة ٦٩للكلية الفنية العسكرية و
 نون خدمة ضباط الشرف وضباطللمعهد الفنى للقوات المسلحة وقا

 ١٩٨١ لسنة ١٢٣الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 
_____ 

 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية 

 : اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  قرر مجلس الشعب القانون  

 )المادة األولى ( 

بعد عبارة " ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس" تضاف عبارة 

 من قانون هيئة الشرطة الصادر ٧٨الواردة فى الفقرة الرابعة من المادة " مصرى الجنسية"

 من القانون ذاته ، النص ٨٨من المادة ) ١(، ويستبدل بنص البند ١٩٧١ لسنة ١٠٩بالقانون رقم 

 : اآلتى 

 ) : ١بند  (٨٨مادة 

 ".لجنسية عن غير طريق التجنسأن يكون مصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه ا" 

 )المادة الثانية ( 

 بإنشاء أكاديمية ١٩٧٥ لسنة ٩١من القانون رقم ) ١٠(من المادة ) ١(يستبدل بنص البند 

 : الشرطة ، النص اآلتى 

أن يكون مصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير ) "١(بند ) ١٠(مادة 

 ".طريق التجنس

 )الثة المادة الث ( 

 فى شأن النظام ١٩٧٥ لسنة ٩٢من القانون رقم ) ١٤(من المادة ) د(يستبدل بنص البند 

 : األساسى للكليات العسكرية ، النص اآلتى 

تحديد شروط قبول الطلبة واستمرارهم بالكلية، على أن يكون الطالب ) "د(بند ) ١٤(مادة 
 ".ير طريق التجنسمصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غ

 )المادة الرابعة ( 
 فى شأن النظام األساسى للكلية ١٩٧٥ لسنة ٩٣من القانون رقم ) ١٠(يستبدل بنص المادة 

 : الفنية العسكرية، النص اآلتى 

يشترط فيمن يلتحق بالكلية أن يكون مصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان ) : " ١٠(مادة 

س، وأن يكون حاصالً على شهادة إتمام الدراسة الثانوية بهذه الجنسية عن غير طريق التجن

العامة، طبقًا لقرار المجلس األعلى للجامعات بالقبول فى كليات الهندسة المناظرة، بمراعاة النسبة 



 ١٠٩

المئوية لمجموع درجات النجاح ، وذلك وفقًا للشروط واألوضاع التى يقررها المجلس األعلى 

 ".للكلية

 )المادة الخامسة( 

 بشأن النظام ١٩٨٠ لسنة ٦٩من القانون رقم ) ٤(من المادة ) ٤(ستبدل بنص البند ي

 : األساسى للمعهد الفنى للقوات المسلحة، النص اآلتى 

تحديد شروط قبول واستمرار الطلبة بالمعهد والمعاهد التخصصية ) "٤(بند ) ٤(مادة 

 ".ريين عن غير طريق التجنسالمماثلة، على أن يكون الطالب مصرى الجنسية، ومن أبوين مص

 )المادة السادسة(

من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف ) ١٠(يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 

 : ، النص اآلتى ١٩٨١ لسنة ١٢٣والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

 أبوين يتمتعان ويشترط أن يكون المتطوع مصرى الجنسية ومن) "فقرة ثانية) (١٠(مادة 

بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، ويجوز قبول تطوع اإلناث، كما يجوز قبول تطوع 

مواطنى الدول العربية للخدمة فى القوات المسلحة، وتحدد اللوائح التنفيذية الشروط األخرى 

 ".للتطوع وقواعده ونظمه

 )المادة السابعة(

ة قبل العمل بهذا القانون هى السارية على تظل األحكام المتعلقة بشرط الجنسية المقرر

الملتحقين والعاملين الحاليين باألكاديمية والكليات والمعاهد والجهات المنصوص عليها فى قوانينها 

 .ولوائحها

 )المادة الثامنة(

 .يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون

 )المادة التاسعة(

 .  به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها

 

 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ١٤/٧/٢٠٠٤: بتاريخ )  أ ( مكرر ٢٨الجريدة الرسمية ـ العدد 



 ١١٠

 ٢٠٠٤ لسنة ١٥٦القانون رقم 
 عض أحكام القانون بتعديل ب

  بإصدار قانون التجارة١٩٩٩ لسنة ١٧رقم 
  ١٩٨٠ لسنة ١١١وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 

_____ 
 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية 

 : اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  قرر مجلس الشعب القانون  

 )المادة األولى ( 

 لسنة ١٧قانون التجارة الصادر بالقانون رقم من ) ٥٠٣(من المادة ) ٢(يستبدل بنص البند 

 : ، النص اآلتي ١٩٩٩

وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ إلصداره وجب ) " ٢(بند ) ٥٠٣(مادة 

من ) ٥١٥(وفاؤه في يوم تقديمه ، وذلك باستثناء الشيكات المسطرة المنصوص عليها فى المادة 

مية فال تكون مستحقة الوفاء إال فى التاريخ المبين فيها كتاريخ هذا القانون والشيكات الحكو

 ."إلصدارها

 )المادة الثانية  ( 

ثمانية "، وعبارة ) ١(الواردة فى البند " ثالثة أشهر" بعبارة " ستة أشهر"تستبدل عبارة 

المشار من قانون التجارة ) ٥٠٤(من المادة ) ٢(الواردة فى البند " أربعة أشهر" بعبارة" أشهر 

 .إليه

من المادة ) ٣(و ) ١(الواردة فى كل من البندين " ستة أشهر"بعبارة " سنة"وتستبدل كلمة 

 .من القانون ذاته) ٥٣١(

 )المادة الثالثة  ( 

 : من قانون التجارة المشار إليه، النص اآلتى) ٥٣٧(من المادة ) ١(يستبدل بنص البند 

اإلدانة فى إحدى جرائم الشيك المنصوص إذا قضت المحكمة ب) " ١(بند ) ٥٣٧(مادة 

من هذا القانون، جاز لها أن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه فى ) ٥٣٤(عليها فى المادة 

مجلة األحكام التى يصدرها االتحاد العام للغرف التجارية المصرية ، ويجب أن يتضمن هذا 

 .محكوم عليه بهاالنشر اسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة ال

 )المادة الرابعة ( 

 : من قانون التجارة المشار إليه ، النص اآلتى ) ٥٤٤(من المادة ) ٣(يستبدل بنص البند 

يمسك مكتب السجل التجارى دفتراً لقيد البيانات المذكورة فى ) : "٣(بند ) ٥٤٤(مادة 

 ويقوم مكتب السجل التجارى الفقرة السابقة، ولكل شخص االطالع عليها مقابل الرسوم المقررة،



 ١١١

بعمل نشرة تتضمن تلك البيانات ويقوم االتحاد العام للغرف التجارية المصرية بنشر هذه البيانات 

 ".فى مجلة األحكام التى يصدرها

 )المادة الخامسة( 

 : من قانون التجارة المشار إليه فقرة ثانية، نصها اآلتى ) ٤٤٩(يضاف إلى المادة 

 ) : ثانيةفقرة  (٤٤٩مادة 

ويصدر القاضى أمره بالحجز التحفظى بغير كفالة متى قدم حامل الكمبيالة الطلب "

 " . مصحوبا بأصل الكمبيالة وباحتجاج عدم الوفاء

، نصه )٥(من قانون التجارة المشار إليه بند جديد برقم ) ٤٨٢(كما يضاف إلى المادة 

 :اآلتى

ب عليه التأشير على الشيك بما يفيد ومع ذلك يجوز للمسحو) : ٥"(بند ) ٤٨٢(مادة 

مطابقة توقيع الساحب الوارد عليه لتوقيعه المودع لدى المسحوب عليه ، وال يفيد هذا التأشير 

 ."وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه وقت التأشير

 )المادة السادسة (

 لسنة ١١١من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ) ٥٢(يستبدل بنص المادة 

 : ، النص اآلتى ١٩٨٠

تستحق ضريبة نوعية مقدارها ثالثة جنيهات على كل من الكمبياالت ) " ٥٢(مادة 

 . والسندات ألمر أو لحاملها أياً كانت قيمتها

 ".ويتحمل الضريبة على الكمبيالة ساحب الكمبيالة وعلى السند ألمر مصدر السند

 )المادة السابعة (

ريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام الشيك ينشر هذا القانون فى الج

 . ٢٠٠٣ لسنة ١٥٨على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 

 

 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ١٤/٧/٢٠٠٤: بتاريخ )  أ ( مكرر ٢٨عدد الجريدة الرسمية ـ ال



 ١١٢

 ٢٠٠٤ لسنة ١٥٧القانون رقم 
 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة 
 المصرية العامة للبترول وشرآة بى بى مصر

 لتعديل نصوص تسعير الغاز فى اتفاقية االلتزام 
 ١٩٩٥ لسنة ١٨الموقعة بموجب القانون رقم 
 له فى منطقة للبحث عن البترول واستغال

 شرق تانكة البحرية بخليج السويس
_____ 

 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية 

 : اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  قرر مجلس الشعب القانون 

 

 )مادة األولى ال( 

يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى بى 

 لسنة ١٨تفاقية االلتزام الموقعة بموجب القانون رقم مصر لتعديل نصوص تسعير الغاز فى ا

 للبحث عن البترول واستغالله فى منطقة شرق تانكة البحرية بخليج السويس ، وذلك وفقاً ١٩٩٥

 . للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها 

 )المادة الثانية ( 

نون ، وتنفذ تكون للقواعد واإلجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة هذا القا 

 .باالستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة ( 

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 

 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٢/٧/٢٠٠٤: بتاريخ ) تابع  (٣٠الجريدة الرسمية ـ العدد 



 ١١٣

 
 ٢٠٠٤ لسنة ١٥٨القانون رقم 

 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة
 للبحث عن البترول . ايه . للبترول وشرآة أليكس أويل اس 

 يج السويسواستغالله فى منطقة جنوب خليج الزيت بخل
_____ 

 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية 

 : اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  قرر مجلس الشعب القانون  

 )مادة األولى ال( 

يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أليكس 

ت بخليج السويس، للبحث عن البترول واستغالله فى منطقة جنوب خليج الزي. ايه . أويل اس 

 . وذلك وفقاً للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها 

 )المادة الثانية ( 

تكون للقواعد واالجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة هذا القانون ، وتنفذ 

  .باالستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة ( 

 .، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشرهينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية 

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 

 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٢/٧/٢٠٠٤: بتاريخ ) تابع  (٣٠الجريدة الرسمية ـ العدد 



 ١١٤

 ٢٠٠٤ لسنة ١٥٩القانون رقم 
 ترخيص لوزير البترول بال

 في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول 
 وشرآة أباتشى خالدة آوربوريشن ال دى سى 
 لتعديل إتفاقية االلتزام الصادرة بموجب القانون 

 ١٩٨٩ لسنة ٢٢٢ والمعدل بالقانونين رقمى ١٩٨١ لسنة ٩رقم 
  للبحث عن البترول واستغالله ١٩٩٥ لسنة ١٥و 

 ة خالدة بصحراء مصر الغربية فى منطق
_____ 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه 

 )المادة األولى(

يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشى 

 لسنة ٩ة بموجب القانون رقم خالدة كوربوريشن ال دى سى لتعديل إتفاقية االلتزام الصادر

 للبحث عن البترول ١٩٩٥ لسنة ١٥ و ١٩٨٩ لسنة ٢٢٢ والمعدل بالقانونين رقمى ١٩٨١

واستغالله فى منطقة خالدة بصحراء مصر الغربية، وذلك وفقاً للشروط المرفقة والخريطة الملحقة 

 . بها 

 )المادة الثانية(

المرفقة قوة هذا القانون ، وتنفذ باإلستثناء تكون للقواعد واإلجراءات الواردة في الشروط 

 . من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 

 

 رئيس الجمهورية

 ) مبـاركحسـنى(

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٢/٧/٢٠٠٤: بتاريخ ) تابع  (٣٠الجريدة الرسمية ـ العدد 



 ١١٥

 ٢٠٠٤ لسنة ١٦٠القانون رقم 
 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة 

 ليمتد للبحث عن البترول ) دلتا(بى اآسبلوريشن . للبترول وشرآة بى 
  منطقة شمال شدوان بخليج السويسواستغالله فى

_____ 
 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية 

 : اآلتى نصه ، وقد أصدرناه  قرر مجلس الشعب القانون  

 )مادة األولى ال( 

بى .يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى 

تغالله فى منطقة شمال شدوان بخليج السويس، ليمتد للبحث عن البترول واس) دلتا(اكسبلوريشن 

 . وذلك وفقاً للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها 

 )المادة الثانية ( 

تكون للقواعد واالجراءات الواردة فى الشروط المرفقة قوة هذا القانون ، وتنفذ  

  .باالستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها 

 )المادة الثالثة ( 

 . لقانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشرهينشر هذا ا

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 

 رئيس الجمهورية

 )حسـنى مبـارك(

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٢/٧/٢٠٠٤: بتاريخ ) ب( تابع ٣٠الجريدة الرسمية ـ العدد 

 


